+

+

تعذيب الجزائريات إبان االستعمار الفرنسي

ؿ .شريفي وي .جباوي
 .1مقدمة
 .2مالحظات عن تجارب الجزائريات في الحرب
 .3تعذيب الجزائريات
 .3.1الفدائيات
 .3.3.1جزائرية ؾبهولة تصهد عن مركز الفرز بنب عكنوف
 .3.3.1فاطمة بايصي
 .1.3.1صبيلة بوباشا
 .3.1اجملاىدات
 .3.3.1خضرة بالّمي
 .3.3.1لويزة إغيل أحريز
 .1.3.1باية العريب
 .1.1اؼبسبِّالت
 .3.1.1عائصة كماس
 .3.1.1طلبية وفاطمة باج
 .4اغتصاب الجزائريات
 .3.6وش ِهد شاىد عن االغتصاب
 .3.6مقاصد االغتصاب اغبريب الفرنسي
 .1.6عواقب االغتصاب اغبريب الفرنسي
.3.1.6ملحق تاركة اؽبتيكة :قضية خرية قرف وابنها ؿبمد
 .3.1.6ملحق تاركة اؽبتيكة :قضية ؾباىد اغتُصبت زوجتو
 .5خاتمة

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

594
595
597
895
895
436
435
418
418
464
486
485
485
446
665
444
466
453
456
455
692

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
896

منظور تارىبي

 .1مقدمة

ٍ ٍ
ٍ
درُؾ االسػتعمار بػدوف إدراؾ قدرتػو
«ليس التعذيب يف اعبزائر بصدفة أو غلطة أو زلّة .وال يُ َ
ق مػ ػػن العالقػ ػػات ب ػ ػ اؼب ْس ػ ػتَػ ْع ِمر
علػ ػػع التعػ ػػذيب واالغتصػ ػػاب وا بػ ػػادة .إ ّف التعػ ػػذيب مب ػ ػ ٌ
ُ
1
واؼب ْستَػ ْع َمر».
ُ
لػيس مػن الع،ػبق دبقتضػػع قػوؿ فرنػز فػػانوف ىػذاق أ ّف االسػتعمار الفرنسػػي قػد أتّػر تػ تريًا
بالغاً علع اعبزائريات إباف تورة التحرير.

عامةً ما تتػ تر النسػام مػن اغبػرب بصػفتهن مػدنياتق فتعػان مػن العواقػب اؼبباشػرة وغػري
َّ
اؼبباشػػرة للقتػػاؿ والقصػ ق كمػػا تقاسػ مػػن نػُػدرة القػػوت واػػروريّات اغبيػػاةق ومػػن التهديػػد
واؼبضػػايقة وحصػػر اغبركػػة .وؼبػػا يغيػػب الرجػػاؿ ع ػن العائلػػة م ػن جػ ّػرام االلتحػػاؽ بالكفػػاح أو
االعتقػػاؿ أو اؼبػػوت أو ا خفػػام أو اؽب،ػػرةق تواجػػو النسػػام اغبػػداد لفقػػداف أو ف ػراؽ فلػػذات
أكبػػادىن واػػياع مكسػػبهن للػػرزؽ وكآبػػة اؼبنقلػػبق إاػػافةً إأ أخػػذ أوالدىػػن وال ُكهػػوؿ مػػن
رحل
عػ ػػائال ن وأحيانػ ػػا ج ػ ػريالن علػ ػػع كفػ ػػالتهن .ويصػ ػػكل النسػ ػػام وا طفػ ػػاؿ أغلبيػ ػػة اؼب ػ ػ َّ
قر ُف ىذا الته،ري أو اؼبهاجرة بِفقداف اؼبلك وافتقار
والالجئ من جرام اغبروبق وغالباً ما يُ َ
النسام إأ اؼبوارد للحفاظ علع صحتهن وسرتىن وكػرامتهن .وتتػ تر النسػام أيضػاً باالعتقػاؿ
الضروب مػن اؼبعانػاة تبػدو ىيِّنػة
يف اؼبعسكرات واحملتصدات والقرى االسرتاتي،ية .وكل ىذه ُ
باؼبقارنة مع االغتصاب واالستعباد اعبنسي الذي تعرات لو النسام يف اغبروب عرب القػروف
عقاباً للمغلوب وجزامً للغالب .

أمػػا بالنسػػبة إأ حلتػػار اغبػػروب علػػع النسػػام بصػػفتهن مصػػاركات يف ا عمػػاؿ اغبربيػػة –
كم َحاربات أو ُم َسانِدات – فهي زبتل فبا ُو ِص َ أعاله حيث تَقتلن أو تُقػتلن وتُسػ،نن
ُ
وتُع ّذبن.
ىذه العموميات ال تغين عػن معرفػة حيايػات حلتػار االسػتعمار الفرنسػي علػع اعبزائريػاتق
لكننا لألس ال نعرؼ إالّ القليل عن ىذه اآلتػار إبػاف اغبمػالت ا باديػة الفاشػلة للحفػاظ
علػػع النظػػاـ االسػػتعماري ()3943-3986ق ونعػػرؼ أقػ ّػل مػػن ذلػػك عػػن ىػذه اآلتػػار إبػػاف
اغبمالت ا بادية الغازية لت سيس ىذا النظاـ (.)3563-3516

إف القصد ورام ىذا اعبمع من القرامات ىػو اسػرتعام االنتبػاه إأ ىػذه اآلتػار – رغػ أ ّف
اؼبعلومات اؼبتواجدة ائيلة جداً وجلّها باللغػة الفرنسػية – وتوعيػة اؼبػواطن واؼبواطنػات ػذا
اعبانػ ػػب اؼبعػ ػ ػتَّ مػ ػػن تارىبنػ ػػا .وسػ ػػريّكز ىػ ػػذا التػ ػػدوين علػ ػػع التعػ ػػذيب (يف الفصػ ػػل الاالػ ػػث)

+
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واالغتص ػػاب (يف الفص ػػل الراب ػػع) إب ػػاف ت ػػورة التحري ػػر ( )3943-3986لكولم ػػا مواا ػػيع
مكتومة.
وقب ػػل الص ػػروع يف ذل ػػك س ػػيعرض ى ػػذا اؼبق ػػاؿ – يف الفص ػػل الا ػػا – ا دوار اؼبختلف ػػة
الفعالػػة الػػت لعبتهػػا اعبزائريػػات يف ح ػرب التحريػػرق وذلػػك لتفػػادي إعطػػام صػػور ناقصػػة أو
و ّ
مصوىة عن ؾبموع الت،ارب الت عاشتها.
ّ

 .2مالحظات عن تجارب الجزائريات في الحرب
يف اغبػػروب غالب ػاً مػػا تُص ػنَّ النسػػام يف الفئػػة اغبساسػػة «أطفػػاؿ ونسػػام»ق غػػري أف ذبػػار ن
وأدوارىػ ػػن أكاػ ػػر تنوع ػ ػاً وتعقيػ ػػداً فبػ ػػا يػ ػػوحي إليػ ػػو ىػ ػػذا التص ػ ػني يف فئػ ػػة الضػ ػػحايا .فإبػ ػػاف
االسػػتعمار الفرنسػػي عانػػت اعبزائريػػات مػػن اغبػػرب بصػػفتهن جػػزماً مسػػتهدفاً مػػن السػػكاف
اؼبػػدني – كمػػا شػػرحناه أعػػاله – ولكػػن عاشػػتها أيض ػاً ك،زائريػػات ِ
نصػػطات يػػدافعن عػػن
ّأمتهن اد التسلق العسكري والسياسي والاقايف الفرنسي.
وأوا ػ ػ ػػل مب ػ ػ ػػوذج ل ػ ػ ػػذلك ى ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػدور
القي ػػادي الروح ػػي والسياس ػػي والعس ػػكري
الػػذي لعبتػػو اجملاىػػدة اللػػة فاطمػػة نسػػومر
جملا ػػة ى،مػػات االسػػتدمار الفرنسػػي بػ
 3586و .3586وبع ػ ػػد ال ػ ػزاـ اؼبقاوم ػ ػػة
الوطنيػ ػ ػ ػ ػػة اػ ػ ػ ػ ػػد احملتلّ ػ ػ ػ ػ ػ ق مل تستس ػ ػ ػ ػ ػػل
اعبزائري ػ ػ ػػات ب ػ ػ ػػل ح ػ ػ ػػافظن عل ػ ػ ػػع اؽبوي ػ ػ ػػة
والصخصػػية اعبزائريػػة وعلػػع روح وشػػعلة اؼبقاومػػةق
حصار مدينة قسنطينة
ن ػ ػ ػاقل ىػ ػ ػػذه الصػ ػ ػػعلة مػ ػ ػػن جيػ ػ ػػل آلخػ ػ ػػر .فكانػ ػ ػػت
اعبزائري ػ ػػات ِحص ػ ػػناً روحيّػ ػ ػاً وتقافيػ ػ ػاً ب ػ ػػا ِرزاً ا ػ ػػد ؿب ػ ػػاوالت االس ػ ػػتعمار ػب ػ ػػرؽ روح اعبزائ ػ ػػر
وإخضػػاعهاق ولػػذلك اسػػتهدفن تك ػراراً مػػن طػػرؼ ا ناسػػي العسػػكري وعلمػػام االجتمػػاع
وعلمػػام الػػنفس ورجػػاؿ القػػانوف واؼبستصػػرق الػػذين حػػاولوا مػراراً رسػ برنػػام وطػرؽ لكسػػر
ىذا اغبصن .وحسب فانوف فإ ّف ا دارة االستعمارية حاولت تعيػ مػذىب سياسػي ؿبػ ّدد:
«إذا أردن ػػا ا ػػرب اجملتم ػػع اعبزائ ػػري يف بػُْنػيَػ ػتِ ِو ويف قدرات ػػو عل ػػع اؼبقاوم ػػة هب ػػب أوالً أف نغ ػػزو
النسػػام .في ،ػػب علين ػػا أف ن ػ ر ػػن م ػػن ورام اغب ،ػػاب حي ػػث زبتف ػي وم ػػن البي ػػوت حي ػػث
2
ىببّؤىن الرجاؿ».
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فة ةةارس مة ةةن جة ةةي
القادر

ا مية ةةر ع ة ةةد

مجاهد جزائري سنة 1881م

جزائريةةة فةةي بدايةةة القةةرن
العشرين

فعال ػ ػة يف الكف ػػاح لتحري ػػر
ويف مرحل ػػة االس ػػتعمار ا خ ػػرية س ػػانبت اعبزائري ػػات بص ػػورة ّ
ص،عن أزواجهن وأوالدىن لاللتحاؽ باعبهاد فحسبق بل ذىب بعضػهن إأ
البالد .فل ي ّ
ط ػػالؽ أو ى ،ػػرة اعببن ػػامق والتحق ػػت أكا ػػر م ػػن عص ػػرة حلالؼ نس ػػوة ب ػػالاورة كف ػػدائيات أو
ؾباى ػػدات أو مس ػ ػبِّالت أو مرشػ ػػدات أو منااػ ػػالت .واس ػػتغلت الفػ ػػدائيات يف اؼبػ ػػدف قلػ ػػة
تعراػػهن للتفتػػيس اعبسػػدي لتنفيػػذ عمليػػات اخرتاقيػػة وى،وميػػةق كمػػا
االشػػتباه ػػن ونػُػدرة ّ
السػ ْػوقيّات .ونص ػػطت حلالؼ النسػػام يف اعبب ػػاؿ حي ػػث
قمػػن ب ػ دام مهػػاـ النق ػػل واالتص ػػاؿ و َ
خدمن الاػورة بػالعوف العالجػي والقتػاؿ االحتيػاطي .ومػن اؼبعػروؼ أف اعبزائريػات ك ّػن يػرغنب
يف نصػػاط قتػػارب أكػػرب ولكػػن جػػيس وحػػزب التحريػػر الػػوطين منعػػاىن عػػن ذلػػكق وشػػ،عاىن
بدال عن ذلك علع النصاط يف اؼبنظمات ا دارية السياسية (.)OPA
وكانت معظ اؼبصػاركات يف الاػورة مػن اؼبسػبِّالتق ففػي وصػفو ؽبػذا الػدور يقػوؿ ؿبمػد
بن وبي وىو قائد ؾباىد سابق يف الوالية الاالاة« :إ ّف الاورة استدرجت كػل شػرائل اجملتمػع.
يف القرى كانت مصػاركة النسػام كبػرية .كانػت اؼبسػبِّالت ؾبنَّػدات لػيالً ولػاراًق تطػبخن أكػل
اجملاىػػدين وتغسػػلن تيػػا وزببّػئن مػػؤونته ووتػػائقه  .وج ػرام ذلػػك استصػػهد الكاػػري مػػنهن
ػؤدين مهػػامه ّن الصػػاقة بسػػكوت ووقػػار .مػػا
وسػػ،ن بعضػػهن وعػ ِّػذبن .كػػاف ى ػؤالم النسػػوة يػ ِّ
كن ليصتك إطالقػا حػ لػو ك ّػن منهكػات .ويف
كانت اؼبسبِّالت ترفعن أصو ن ققق وما ّ
غضوف عملية جوماؿ كانت النسوة تستخف باؼبوت رغ ا سالؾ الصائكة حوؿ

+
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حسب إحصام وزارة اجملاىدين القدامع أعلنت حوارب  33666امرأة مصاركتهن يف الاورة.
كلمة مصتقة من سبَّلت ترو ا وأن ُف َس ُه ّن يف سبيل اهلل.
اؼبقرب.
جوماؿ ( )jumellesكلمة فرنسية تعين ِّ
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احملتصدات احملروسة ليال ولاراًق ورغ اؼبراقِب والدورياتق ورغ اغبدود الت ال يت اجتيازىػا
َ
الت ،ػ ػ ػوؿ
إالّ رب ػ ػػت طائل ػ ػػة اؼب ػ ػػوتق ورغ ػ ػ ػ من ػ ػػع ّ
وواعو ربت طائلة القتل بال إنذار .فعند ىبػوط
الليػ ػ ػػل كانػ ػ ػػت النسػ ػ ػػام تتسػ ػ ػػللن عػ ػ ػػرب ا سػ ػ ػػالؾ
الص ػ ػػائكة وُسب ِّونن ػ ػػا بإقط ػ ػػاع ج ػ ػػزم م ػ ػػن م ػ ػ ػواردىن
3
القليلة».
جزائريات في محتشد بعد قصف الجي

الفرنسي

 .3تعذيب الجزائريات
مل تُنص ػػر ح ػ اآلف أي ػة إحص ػػامات ع ػػن اعبزائري ػػات الل ػوار تعرا ػن للتع ػػذيب إب ػػاف ح ػػرب
التحريػػرق غػػري أف ىويػػة معظػ اؼبعػ َّػذبات معروفػػة :أقػػارب الفػػدائي واجملاىػػدين اللػوار عػػذبن
النتػزاع معلومػات عػػن ذويهػنق وكػػذا الفػدائيات واجملاىػدات واؼبسػبِّالت واؼبرشػدات وأعضػػام
اؼبنظمػػة السياسػػية ا داريػػة .أمػػا التعػػذيب العصػوائي السػػتخراج اؼبعلومػػات وإرىػػاب اجملتمػػعق
فهنػػاؾ بع ػ الصػػهادات بص ػ نو غػػري أف مػػدى فبارسػػتو ؾبهػػوؿ سبام ػاً باسػػتانام مػػا جػػرى يف
العاصمة إباف معركة اعبزائػر حيػث تعػرض تالتػ إأ أربعػ باؼبائػة مػن سػكاف حػي القصػبة
لالعتقاؿ واالستنطاؽ حسب اؼبؤرخ ا نكليزي أليسرت ىورف4.
ّ

إف تعػ ػػذيب اعبزائريػ ػػات تطػ ػ ّػور مػ ػػع ؾبػ ػػرى الاػ ػػورة .فقػ ػػد شػ ػػاركت النسػ ػػوة يف الاػ ػػورة منػ ػػذ
انػػدالعهاق ولكػػن مل تكػػن مصػػاركتهن َم ْرئيّػػة سياسػػياً وعسػػكرياً لػػدى الفرنسػػي إالّ يف سػػنة
 3986بعػػدما غػ َّػريت معركػػة اعبزائػػر نظػػر لػػدور اؼب ػرأة يف الكفػػاح جػػذرياً .وحينئػػذ ربولػػت
نظرة السلطات االستعمارية لل،زائريات من «زوجات الفالّقة» إأ «فالّقات»ق وبعد ذلك
أصػػدرت ىػػذه السػػلطات أم ػراً باعتبػػار النسػػام يف ماػػل اشػػتباه وعػػداوة الرجػػاؿ .فمػػاال كػػاف
اعبنراؿ ماسو ( )Massuي مر جنوده بتوقي واستنطاؽ النسام ويصػ ّدد علػع «عػدـ التهػاوف
5
يف أمر النسام لن تتعران حالياً للتَػ ْعبِئة من طرؼ اؼبتمردين».
وقبػػل الصػػروع يف التنكيػػل كانػػت كػػل النسػػام تُعػ ّػرىق سبام ػاً كمػػا كػػاف يُفعػػل بالرجػػاؿق
كانت تتعػرض لػنفس أسػاليب التعػذيب الػت ُسػلطت علػع الرجػاؿ :الصػفعاتق واللكمػات
وال ػركالت علػػع كػػل أجػػزام اعبسػػدق والضػػرب واعبػػرح ػراوات وأسػػلحةق والتعػػذيب بػػاػبنق
باػبرقػػة واؼبػػام أو يف مغطػػس ملػػيم دبػػام ص ػابو أو بػػالبوؿ والغػػائقق والتعػػذيب بالكهربػػامق
والتع ػ ػػذيب باغبرم ػ ػػاف م ػ ػػن اؼب ػ ػػام والغ ػ ػػذام والن ػ ػػوـق واػبَْوَزقَػ ػػة عل ػ ػػع زجاج ػ ػػة مكس ػ ػػرة العن ػ ػػقق
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واالغتصػاب اعبنسػػي واالغتصػػاب ب شػػيام شػ (قضػػبافق أذرع اؼبكػػانسق اخل)ق والتعػػذيب
النفسي بالصت وا ىانة والتهديد بالقتل ومصاىدة تعذيب احايا حلخرينق اخل.
ػ،ن يف معسػكرات وسػ،وف.
وبعد ؿبنة التعذيب كانت اعبزائريات ُربػاكمن َج ْػوراً تُس َّ
وغالبػاً مػػا كانػػت ىػػذه اؼبعػػتقالت قػػد بُنيػػت للرجػػاؿق فكانػػت تفتقػػر إأ الت،هيػزات اػباصػػة
بصحة النسام وحرمتهن وكػرامتهن .وعلػع سػبيل االسػتانام كػاف يوجػد معتقػل يف تفصػوف –
الذي أُ ّسس عاـ ُ – 3986س،نت فيو مئات اعبزائريات.
ودبػػا أف الصػػهادة علػػع لسػػاف الضػػحية أسػػهل للفهػ وللتماتػػل مػػع اؼبعػ َّػذبات مػػن العػػرض
التحليلػػيق فقػػد عب نػػا إأ عيّنػػة مػػن الصػػهادات مل تطبػػع بعػػد باللغػػة العربيػػة تغطّػي جوانػػب
متكاملة من ؿبن اعبزائريات .ويبدأ ىذا الديواف باالث شهادات لفدائيات (جزائرية ؾبهولػة
وفاطمػػة بايصػػي وصبيلػػة بوباشػػا) تتبعهػػا تػػالث شػػهادات جملاىػػدات (خضػػرة بالّمػػي ولػػويزة
إغيل أحريػز وبايػة العػريب) .وينتهػي ىػذا العػرض بصػهادة مسػبِّالت (عائصػة كمػاسق وطلبيػة
وفاطمة باج).
 .1.3الفدائيات

 .1.1.1جزائرية ؾبهولة تصهد عن مركز الفرز بنب عكنوف
اؼبصدر :باتريك كساؿ وجيوفػا برييلػيق الصػعب اعبزائػري واغبػرب :رسػائل وشػهادات مػن
سنوات 3943-3986ق ص6.399-354 .
اندفعت الصاحنة الت كانت تنقلنػا باذبػاه درب اػيق بػدأت يف التبػاطؤق بعػدىا مت إنزالنػا
الواحد تلو اآلخر .كػاف ذلػك يف الصػباح البػاكر ونظػرا للظػالـ شػبو الكلػي السػائد سػاعتها
تعػ ّذر علينػػا التعػػرؼ علػػع اؼبكػػاف .كػػاف عػػدد مػػن عناصػػر قػػوات ا مػػن الػػداخلي ووحػػدات
اؼبِظلِّي وبيطوف بنا .أكانت قوى ا من الداخلي؟ من يصرؼ علػع ىػذا اؼبعسػكر؟ أسػئلة
عديػػدة كانػػت ا جوبػػة عنهػػا مص ػريية ننػػا كنػػا نعل ػ أف عناصػػر قػػوات ا مػػن الػػداخلي ال
يبارسػػوف التعػػذيب .اُقتيػػد الرجػػاؿ مػػن ؾبموعتنػػا كبػػو أحػػد أط ػراؼ اؼبعسػػكر وأخػػذونا كبػػن
راجع الفصل الرابع من اؼبقاؿ.
السي.أر.أس– .CRS
البارا – .Paras
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النسوة الاالتة إأ داخل مرقد مستطيل الصكل ليس بو إنػارة وال أبػوابق وفيػو امرأتػاف كانتػا
وحْيػػك  .اس ػػتفاقت اؼبرأتػػاف عنػػد اقرتابن ػػا منهم ػػا وفسػػحتا لن ػػا
نػػائمت مغطػػات ببطانيػػة َ
مكانػا إأ جانبهمػا .مل يكػػن لػدي وقتهػا أدة قػػوة للتحػدث فقػػد نالػت مػين رغبػػة النػوـ مػػن
شدة ا عيام؛ النوـ أخريا ويف اؽبوام الطلقق ال حراس أمامناق وال أن وال صراخ!
كاف اؼبعسكر يبدو ىادئا ومهمال ولكن مل أكل نفسي اؼبزيد من التسػالالتق فنمػت
نوماً عميقاًق ا وؿ من نوعو منذ اعتقارب.
وىكذا بدأت حياتنا يف اؼبعسكر .يف ا ياـ ا وأ داخل اؼبرقدق كاف التفكري يف مصرينا
ىػػو شػػغلنا الصػػاغل رغ ػ أف مػػروؼ إقامتنػػا مل تكػػن زاىػػرة علػػع ا طػػالؽ .فكنػػا ننػػاـ علػػع
أراية إظبنتية ومل يكن ىناؾ زجػاج علػع نوافػذ القاعػة ومل نكػن كبصػل إالّ علػع وجبػة ىزيلػة
يف اليوـ كانت عبارة عن علبة سردين بالزيت.
كانػػت كػػل واحػػدة منػػا تص ػ أن ػواع التعػػذيب الػػذي تعراػػت لػػو وتُظهػػر حلتػػاره اؼبختلفػػة
علع جسدىا.
كانػػت ىنػػاؾ السػػيدة أورداش وىػػي أـ لامانيػػة أطفػػاؿ وأرملػػة منػػذ شػػهر واحػػد (قػػد قَػتَػل
العسػػكر زوجهػػا)ق وعنػػد اعتقاؽبػػا تركػػت ورامىػا أحػػد أطفاؽبػػا الصػػغار مريضػػا طػريل الفػراش.
إلا تعرات لص أنواع التعذيب :التيار الكهربائيق وسكب اؼبام داخل اؼبعػدةق واؼبغطػس.
وكصػػفت لنػػا عػػن جهػػة كليتهػػا اؼبسػػودة ب ػ تر التعػػذيب بالكهربػػامق واسػػرتعع انتبػػاىي مظهػػر
مهمل كانػت تتعتػع أحيانػا
الذعر علع عينيها .وؼبّا كانت تتحدث عن أطفاؽبا الذين تُِركوا َ
وذبهس بالبكام فتقوؿ« :من يا ترى سيطعمه ؟»
كانػػت ىنػػاؾ ليلػػعق وىػػي م ِ
ومسػػة ُـبلَّعػػة اؼبِ ْص ػػيَةق يف الاانيػػة والعص ػرين مػػن العمػػر شػػعرىا
ُ
مسػػبوغ دبػػام ا كسػػ ،وكانػػت حيويػػة يف تصػػرفا ا .كانػػت ربػػاوؿ أف ترفّػػو عنػػاق فكانػػت
ربكي ؿبنتها حبركات وتفاصيل رهبية وذاتية االسػتهزام بلغػة فرنسػية مصػوىة« :ال ال مسػيو
وقصت لنا كي صػعد اؼبظلِّيّػوف فػوؽ بطنهػا فػراغ
السرجافق أنا لست زوجة بن بالّ »...
معد ا من اؼبامق وكي غ ّوصوا رأسها يف اؼبغطس.
وكانت ىناؾ امرأة ع،وز اظبها ؼ .ؽ .كانػت قػد رافقتنػا علػع مػا الصػاحنةق وكانػت
مصػػابة دبػػرض الربػػو تتػػنفس بصػػعوبة مصػػدرة صػػوتاً صػػاخباً .وقػػد عُػ ِّذبت بالتيػػار الكهربػػائي
توب أبي خارجي ترتديو النسام يف مشاؿ إفريقية.
كالق كال سيدي الرقيبق أنا لست زوجة بن بال.
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غبملها علع ا قرار دبكػاف اختفػام ولػدىا .فلػ تعػد تصػعر ىػذه الع،ػوز بػذراعها ا يبػن مػن
جرام التعذيب .أنا ا خرى الحظت علػع ذراعيّهػا العديػد مػن الػنقق بنيّػة اللػوف تصػبو كاػريا
ال َكلَ ق ِ
وبقيت علع حاؽبا عصرة أياـ تقريبا.

أمػا ا خػت ع .وا خػت إ .فقػد مت تعػػذيبهما يف مراكػز ـبتلفػةق وىػي عديػدة بالعاصػػمة
حسب شهادات اؼبعتقالت اعبدد.

مل يكػػن مػػن اؼبمكػػن مصػػاىدة السػػ،نام الرجػػاؿ داخػػل السػػاحة مػػن نوافػػذنا .إالّ أنػػو يف
الصػباح كنػػا نسػػمع أحيانػػا أصػوات أنػػات خافتػػة ينقلهػػا الػريلق ولكػػن أتنػػام الليػػل كػػاف ذلػػك
النػواح مسػموعاً بواػػوح .ومػن حػ آلخػر كػػاف مظلّػي يػػدخل قاعتنػا ويهػػزل ِخبوفنػا ىبربنػػا
ػدورة الكهربائيػػة .وؼبػػا كنّػػا
أنػػو حلخػػذ يف «معاعبػػة» بعػ السػػ،نام ويػػده تقلػػد حركػػة تػػدوير اؼبػ ِّ
ّ
نس لو« :ىل تعذبوف ىنا؟» مل هبب وال مرة واحدة بصكل وااػل عػن ىػذا السػؤاؿق فبقينػا
نعيس علع إيقاع ـباوفنا.
كاف اؼبعسكر يبتد أمامنا علع مساحة فسيحةق فكػاف عبػارة عػن معسػكرات قديبػة أقػاـ
فيهػػا اعبنػػود ا مريكيػػوف سػػنة 3968ق واسػػتُعملت كمدرسػػة بعػػد ذلػػك .كانػػت عبػػارة ع ػن
ستة إأ شبا بنايات نص أسػطوانية مطليػة بػاعبري تصػط علػع جػان سػاحة مسػتطيلةق
علػػع مسػػافة مائ ػة مػػرت تقريبػػا .وبعػػد فػػرتة وجيػػزة امػػتأل اؼبعسػػكرق وشػػرع مسػػاعد مظلّػ ّػي يف
تس ػػ،يل أظب ػػام الق ػػادم اعب ػػدد عن ػػد دخ ػػوؽب قاعتن ػػا .كن ػػا نػ ػراى يتواف ػػدوف أم ػػاـ مكتب ػػو
ويسػلّموف وتػػائق ىػػويته وكػػل مػػا حبػػوز ق وكػػاف اؼبسػػاعد يضػػعها كلهػػا بػػداخل غػػالؼ مػػن
الورؽ اؼبقوى .إ ّف عدد ىذه ا غلفة تكاتر علع فبر الساعات...
ويف إحػػدى الليػػارب جػػيم إأ قاعتنػػا خبمػػس نسػػوةق كػػاف مػػن بي ػنهن ؼ .وح .وـ .وس.
فعلِ ْمن ػػا ع ػػن طػ ػريقهن أظب ػػام مع ػ ِّػذبيناق وأخ ػػذنا نك ػػرر
أت ػػت كله ػػن م ػػن مدرس ػػة ص ػػحراويق َ
باستمرار ىذه ا ظبام كل مسام كي ال ننساىا.
ومع تزايد عدد الس،ينات أدخلونا قاعػة ـبصصػة للنسػامق ويف أواخػر شػهر أوت وصػل
نت،مػع عقػب ذلػك بالت،ػانسق فغالبػا مػا كانػت النسػام ا كػرب
عددنا ا ربع امرأة .بػدأنا َّ
سنا بيننا ذبتمعن فيما بينهنق بينما كانت حدياات السن كاػريات الضػ،ي تتطػايرف داخػل
القاعة.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
تعذيب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسي

463

بفضل ؼ.ق الت كانت امرأة حيوية وجد ذكيةق عاد إلينػا مػن جديػد جػو مػن الضػحك
والتسليةق إذ كانت تقص علينا العديد من الطرائ َظبَعتها داخػل «اؼبركػز» مػن السػ،ينات
ربكينها لبعضهن البع  .أتذكر قصتها عن ٍ
رجل بدين وطيّب – كاف من قدامع احملػارب
يف اعبػػيس الفرنسػػي – مت إيقافػػو يف َكْبسػػة شػػرطيّةق ويف ؿباولػػة منػػو السػػت،دام واسػػتعطاؼ
ِّ
معذبيو كاف يصرخ بكػل قػواه مػن شػدة حلالـ شػحنات الكهربػام« :فرنسػا لػن سبػوت أبػدا!»ق
بضغق مفرط علع حرؼ الرام إأ حد اعبنوف...
لكػػن رغ ػ ذلػػكق كػػاف القلػػق يضػػنينا .مػػاذا سػػيكوف مص ػرينا؟ إأ م ػ سػػنبقع يف ىػػذا
اؼبكاف؟ كي يبكننا طم نة عائالتنا؟
وشػػيئاً فصػػيئاً بػػدأ اؼبظلِّيّػػوف ينظّمػػوف أح ػواؿ اؼبعسػػكرق ف قػػاموا ا سػػالؾ الصػػائكة فػػوؽ
اعبدرافق كما واعوا شبابيك علع نوافػذ قاعاتنػا .أمػا مهمػة قػوات ا مػن الػداخلي فكانػت
تقتصر علع دور اغبراسة بالر ّشاشات...
وكػػاف نػزالم اؼبراقػػد (حػوارب ِمئَػػة سػػ ،يف اؼبرقػػد الواحػػد) يسػػريوف مػرت كػػل اليػػوـ أرتػػاالً
إأ اؼبراحي ربت حراسػة بعػ اؼبظلِّيّػ الػذين كػانوا يسػرعوف اػبطػع ربػت وقػع البنػادؽ.
الص ّػل البصػرية وىػ
كاف ذلك َرتَ ٌل ألي ! كنا نصاىد خلػ شػبابيكنا بقلػوب منقبضػة ىػذه ُ
يعرجػػوف أو هبػ ّػروف أقػػدامه ق واؼبراػػع ؿبمول ػوف عل ػع ذراع رفقػػائه ق وكبػػار السػػن دائمػػا يف
مػػؤخرة الصػػفوؼق وأكاػػرى شػػ،اعة يف اؼبقدمػػةق كػػل واحػػد مػػن ىػػذا اؼبوكػػب ماسػػك بيػػده
صندوقاً حديدياً  ...بداخلو فضالتو أتنام الليل .وجػوه ملتحيػة ومػذعورةق وأجسػاد َّ
معذبػةق
جيػػل حبالػػو مػػن الصػباب َىػَرـ يف غضػػوف أسػابيع معػػدودة وكػػاف يُسػػرع اػبطػػع ربػػت اػربات
وصراخ وشتائ اغبراس.
وبعػػد عصػػرة أيػػاـ مػػن وصػولناق دخػػل مسػػاع ٌد قاعتنػػا حلخػػر الظهػػرية وصػػاح فينػػا« :قمػػن!
وىيئن أنفسكن!»
مت إخراجنا من القاعة وسق حالة من الغليافق صبيعنا شاحبات الوجوه .أما الرجاؿ فقد
ُح ِصروا صفوفا أمامناق ومل يكونوا أحسن حاال منا .وبعد فرتة وجيزة امتأل جانػب واسػع مػن
الساحة بالس،نام.
نػزؿ رجل َح ِرؾ قصري القامة يرتدي قبعػة ضبػرام – النقيػب بيتػو – مػن سػيارة اعبيػبق
جلػػس خلػ طاولػػة ُواػػعت يف السػػاحة .أمػػا كبػػنق فكنػػا جلوسػاً مرتبعػ وننتظػػر .وبعػػد
صػػمت ُمغِػ ّ ارتفػػع صػػوت النقيػػب بن ػربة مػػن الاقػػة والواػػوح« :ىػػل أحض ػرمت اؼبراػػع؟ أُريػػد
اؼبراع أيضاً!»
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وقاـ الس،نام بنقل بع ا جساد أماـ أبواب اؼبراقد وتطلّب ذلػك بعػ الوقػت .كنػا
فتوجو النقيب إأ الس،نام وقاؿ« :سػ ناديك ب ظبػائك
نتسامؿ بقلق« :ماذا سيفعلوف؟» ّ
وعليك أف ذبيبوا "حاار" هبب أف تذىبوا إأ الطرؼ اآلخر من الساحة».
بدأت اؼبناداة فيما انتهزنا الفرصة السرتجاع أنفاسنا .وشرعت واحدة من ب النسوة يف
عػ ّد السػػ،نامق قالػػت« :أكاػػر مػػن تػػالث مائػة ».ويف بع ػ ا حيػػاف كانػػت ىنػػاؾ أظبػػام
بالس ػ ِرية الفالنػػة»ق أو يُتبػػع اس ػ
تبقػػع ب ػدوف ردق فيتػ ّ
ػدخل اؼبسػػاعد ويقػػوؿ «ىػػذا متواجػػد َ
الغائػب مػػس ال نفهػ كنهػػو .وكػاف النقيػػب يواصػػل مناداتػػو بصػوت َج ْهػ َػوري وواتػق؛ كنػػت
أفكر دبرارة يف أولئك «الغائب » .وبدأ الليػل يزحػ شػيئاً فصػيئاًق وبعػد حػ صػرنا كحصػد
م ػػن ا ش ػػباح جالسػ ػ بعضػ ػنا جان ػػب بعػ ػ ق وأش ػػرؼ النقي ػػب عل ػػع االنته ػػام م ػػن من ػػاداة
ا ظبام ا خرية بصعوبة الفتة.
اندفعنا بعد ذلك كبو اؼبراقدق فكػاف يصػعب علػع اؼبظلِّيّػ اغبفػاظ علػع االنضػباط لقلػة
ع ػػددى  .وكان ػػت ىن ػػاؾ اوا ػػام كب ػػريةق إذ كان ػػت ك ػػل واح ػػدة من ػػا تن ػػادي ا خ ػػرى حبػ ػرارة
ووجوىنا خفية وؾبهولةق وملمة الليل تػُْلبِس أجسادنا َّ
اؼبعذبة.
ُ
كػػاف ىنػػاؾ نسػػوة جػػدد تتوافػػدف كػػل يػػوـ .كػػن يصػػفن لنػػا تعراػػهن ل ػ«االسػػت،واب»
تزودنن ػا ب ػػبع ا خب ػػار .أخربتن ػػا بع ػ اؼبع ػػتقالت م ػػن مدرس ػػة ص ػػحراوي ع ػػن
بع ػػد ذل ػػك ّ
انتحػػار ش ػػابة عمرىػػا  39عام ػػا ألقػػت بنفس ػػها مػػن ناف ػػذة اؼبدرس ػػة لتض ػػع ح ػػدا للتع ػػذيب.
كان ػػت أخ ػػت ز .ت( .اؼب ػػدعوة أ ).معن ػػاق وك ػػاف ينتا ػػا القل ػػق ح ػػوؿ مص ػػري أخته ػػا (ز).
فطم ناىا .وبعػد ذلػك مل تفارقهػا ح – .طالبػة شػابة عمرىػا  36عامػاً – لػا كانػت تعلػ
ألا مصابة دبرض يف القلب وشاىد ا وىي يُغمع عليها مرارا بعد حصص التعذيب.
جػ ػػامت ؼ .ىػ ػػي ا خػ ػػرى – وىػ ػػي أخػ ػػت ـ .إ .الػ ػػت أُنْعِ َصػ ػػت أمػ ػػاـ أعيننػ ػػا دبدرسػ ػػة
صػػحراوي .كان ػػت ؼ .البن ػػت البكػػر يف عائل ػػة ر ػػا معتق ػػل وأخته ػػا يف حال ػػة ف ػرار .وى ػػذه
ا خػػت ُج ِرحػػت مػػن قبػػل اؼبِظلِّيّ ػ يف عمليػػة حصػػار حػػوؿ مزرعػػة حيػػث كانػػت متواجػػدة
برفقػػة ب .س – .الػػذي استصػػهد يف العمليػػة – حملاولػػة إعػػادة تنظػػي شػػبكة للمقاومػػة .ومل
يبق ببيت ؼ .سوى ا ـ وأبنالىا الصغار.
فهكػػذا كػػاف اؼبعسػػكر يبػ ّػزؽ العػػائالتق غػػري أنػػو كػػاف أحيان ػاً يل ػ ّ مشػػل العائلػػة الواحػػدة.
ف ػداخل مرقػػدنا كػػاف يوجػػد تالتػػة أزواج لصػػقيقات .وشػػقيقتاف كػػاف أبونبػػا وأخونبػػا ا صػػغر
(طفل عمره عصر سنوات) يوجداف بإحدى القاعات اجملاورة لنا .فكانتا تس ّػرباف ؽبمػا اػببػز
وتغسالف ؽبما مالبسهما.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
تعذيب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسي

461

ذات يوـ رجعت ح .وىي تبكي بعد أف عارت علع شقيقها تالتػة أسػابيع بعػد اعتقالػو
يف اؼبعسػػكر .فهػػي مل تتعػ ّػرؼ عليػػو منػػذ وص ػولو وسػػق ذلػػك اؼبوكػػب احملػػزف مػػن ُشػ ّػل بص ػرية
مصوىة .وعندما التقت ح .أخاىا داخػل غرفػة التمػري أس ّػر ؽبػا أنػو مل يكػن يرغػب يف أف
ّ
تراه ح ال تُصدـ برلية واعو اؼبزري.
كنػػا نتػػابع ؾبريػػات اغبيػػاة اليوميػػة داخػػل اؼبعسػػكر .كػػاف ىنػػاؾ تعاقػػب دائػ للسػػ،نام يف
ط ػريقه إأ اؼب ػراحي العفن ػػة .فف ػػي أواخ ػػر ش ػػهر أوت ك ػػاف ىن ػػاؾ حػ ػوارب شبامبائ ػػة س ػػ،
يتنػػاوبوف علػػع شبانيػػة مػراحي فقػػق .وكػػانوا يبػػدلوف علػػع السػػاعة السادسػػة صػػباحا لينته ػوا
حوارب التاسعة مسامق أحيانا يف ملمة شػبو مطلقػة .ويف الصػباح البػاكر كػاف قرابػة اػبمسػ
ص ػ ْدفةً يػػت
السػ ْ
ػخَرةق ولػػدى رجػػوعه يف اؼبسػػام كانػػت تُع ػ َّ قاعػػة ُ
سػػ،يناً يتوجه ػوف إأ ُ
تفتيصه بطريقة منتظمة .كما كانت فرتة الصباح ـبصصة لإلسعاؼ يف غرفة التمري .
كاف يتوافد كل يوـ معتقلوف جددق غالبا يف أفواج مػن تالتػ إأ أربعػ شخصػاً .ومػع
ىػػذا التزايػػد يف عػػدد السػػ،نامق فإنػػو نػػادر مػػا شػػهدنا إخػػالم سػػبيل ا سػػرى .مل ُىب ػل سػػبيل
الس،نام إالّ مرتاف منذ اعتقارب.

كانػػت ىنػػاؾ حركػػات يوميػػة مل نسػػتطع التعػػود عليهػػاق وىػػي الق ػوائ البيضػػام الػػت كػػاف
يصػػهرىا اؼبظلِّيّ ػوف التػػابعوف لفرقػػة الػػدع  .فكػػاف مظلِّيّػػاف أو تالتػػة ي تي ػاف بغتػػةق يف الصػػباح
وأحيان ػػا يف اللي ػػلق م ػػن مرك ػػز التع ػػذيبق ويتوجه ػػوف ص ػػوب مكت ػػب اؼبس ػػاعدق ىبرج ػػوف
بصحبتو وقائمته باليد .وبعد ذلك كانوا ينتزعوف س،يناً أو أكار من أحد اؼبراقدق فنسمع
صوت سيارة اعبيب وىي تغادر اؼبعسكر برفقائنا اؼبسػاك  .ال شػك ألػ كػانوا ذاىبػ إأ
اؼبزيد من التعذيب من جرام وشايات جديدة واعرتافات باطلة.

مل نكػػن دبعسػػكر عػػاديق وكػػل مػػا ضبلتػػو ا يػػاـ اؼبتعاقبػػة أكػػدت لنػػا ذلػػك .كنػػا نعػػيس
دبعسػػكر أسػػود (سػ ّػري) وغػػري شػػرعي كػػانوا ينادونػػو بتػػب،ل «مركػػز فػػرز» .أجػػل كػػاف «فػػرزاً»
مػػن نػػوع خػػاص إذ كنػػا نبق ػع يف حالػػة انتظػػار وشػػايات أخ ػػرى ترجعنػػا إأ مركػػز التعػػذيب
ؾبػددا .وقبػل ذلػك كػاف ال بػد مػن انتظػػار انػدماؿ جراحنػا وتالشػع حلتػار اؼبعػامالت القمعيػػة
تعرانا ؽبا .وىكذا عصنا شهوراً طويلػةً يف عزلػة تامػة عػن العػامل اػبػارجيق مرتػاب دوف
الت ّ
أدة خػػرب عػػن ذوينػػا الػػذين اعتربونػػا مفق ػودين .غػػري أ ّف معػػاملته إيانػػا كاغبيوانػػات مل تُا ػبِّق
ػ،ع با حس ػػاس اعبم ػػاعي فػ ػراد وبمل ػػوف نف ػػس ا حق ػػاد إزام نف ػػس
نبمن ػػا نن ػػا كن ػػا نتص ػ ّ
اؼبعانات ويتبنّوف نفس القضية.
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كانت غرفة التمري يف إحدى القاعات الصغرية قُبالة قاعتناق وكنا نرى كل صباح عرب
الصبابيك «عُ ْرجاً» جالس ربت الصمس مهورى ُمسندة إأ اعبػدراف ينتظػروف دورىػ يف
العالج .كانوا حوارب اػبمس بعضه أعرج والبع اآلخػر ضبػل علػع أذرع الرفقػامق وكػاف
معظمه تظهر علع كواحله ومعاصمه حلتار بقع ضبرام صغرية.
ووبرينػػا :ؼبػػاذا وبمػػل كله ػ ىػػذه البقػػع علػػع ك ػواحله ؟ وعلِمنػػا
كػػاف ىػػذا ا مػػر يصػػغلنا ّ
تفسػػري ذلػػك فيمػػا بعػػد :فػػإ ّف القيػػود تنغػػرز يف غب ػ اعبسػػد بفعػػل االىت ػزاز عقػػب التعػػذيب
بالكهرب ػ ػػام .كان ػ ػػت ى ػ ػػذه اعبػ ػ ػراح تبق ػ ػػع أس ػ ػػابيع مهمل ػ ػػة دوف ع ػ ػػالجق فتتق ػ ػػيل ت ػ ػػدىن
بػػاؼبركركروـ  .وبعػػدما شػػرح لنػػا أحػػد اؼبظلِّيّػ ىػػذه الظػػاىرة أاػػاؼ قػػائالً« :إل ػ ال يتقنػػوف
عملهػ ػ ق ل ػػو كن ػػت ب ػػدؽب لوا ػػعت بػ ػ القي ػػود قطع ػػة م ػػن ال ػػورؽ اؼبق ػػوى لتابيته ػػا ».ك ػػاف
الس ػػ ،اؼبم ػ ِّػرض س .يق ػػدـ ك ػػل ا س ػػعافات بينم ػػا ك ػػاف اؼبم ػ ِّػرض اؼبظلِّ ػ ّػي اؼبراف ػػق يكتف ػػي
باغبػػديث معنػػا .كػػاف س .يقػػي داخػػل غرفػػة التم ػري وسػػق اتن ػػا عصػػر مريض ػاً إصػػابا
خطريةق كل مري ملقع فوؽ بطانيتو وواعو الصحي يتطلب عناية مستمرة.
أتنػػام قيامنػػا بك ػػنس سػػاحة اؼبعسػػكر سبكنّػػا مػػن ا طّػػالع عل ػػع شػػهادات صػػارخة ع ػػن
اروب التعذيب .فكاف اؼب ْسلولوف فبتدوف علػع ا رض وجػوىه شػاحبة وعيػول ؿبمومػةق
َ
ػروع.
وبػػيق ػ العديػػد مػػن بقػػع البصػػاؽ .ورأيػػت سػػاقاً سبيػػل إأ السػواد ومنتفخػػة بصػػكل مػ ّ
ويف إح ػدى الزوايػػا كػػاف رجػػل يتػػنفس دبصػػقة ونظػػره جػػاح  .وكانػػت أجسػػاد تػػئن مػػن كػػل
جانػػب .كانػػت أدويػػة اؼبمػ ِّػرض ت ػرتاك فػػوؽ طاولػػة مدرسػػية ص ػػغرية :كح ػػوؿق ومركرك ػػروـق
وأق ػراص أس ػربينق وأق ػراص كن ػ ق وال مضػػاد حيػػوي واحػػد! يبػػدو أ ّف س .كػػاف يقتصػػد يف
اسػػتعماؿ الكحػػوؿ والضػػمادات لقلّ ػة تسػػلي ىػػذه ا دويػػة .وك ػػاف السػػ،نام خػػارج القاعػػة
يػػدخلوف الواح ػػد تل ػػو اآلخػػرق يكص ػػفوف ع ػػن جػػروحه ال ػػت غالب ػاً مػػا كان ػػت تق ػػع عل ػػع
ا طػراؼ .وقػد شػاىدت شػ،ة عريضػة علػع جبػ سػ ،نتي،ػة اػربات تع ّػرض ؽبػاق كمػػا
رأيػػت وجوىػاً منتفخػػة وحروقػاً علػػع مسػػتوى اللاػػة أحػػدتتها لسػػعات التيػػار الكهربػػائي .كػػاف
بعػ اؼبعتقلػ يبصػػوف بصػػعوبة بسػػبب التهابػػات موجعػػة ب ػ أفخػاذى وحروق ػاً يف اؼبنػػاطق
اغبساسػػة .ومل يكػػن داع لصػػهادات صػػروبة عػػن التعػػذيب .كانػػت النػػدوب الصػػغرية علػػع
البطوف ويف مناطق ـبتلفة من ا جساد تدؿ علع حلتار تركيز ا قطاب الكهربائية...
وكاف ىناؾ ؾبنو ٌف ىائ يروح ويغدو داخل «ساحة اؼبع،زات» اعبديدة ىذه .ىػل كػاف
جن نتي،ة التعذيبق أـ أنو كػاف يتظػاىر بػاعبنوف فحسػب؟ كػاف
ؾبنوناً قبل أف يُعتقل؟ ىل ّ
دوام أضبر يستعمل لتطهري اعبروح.
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يبدو رب ـبػتالا :ال ؾبػاؿ للصػك يف نَظَْرتِػو .وبا اػافة إأ ذلػكق فقػد كػاف يتمتّػع حبريػة تامػة
ويتنقػػل داخػػل السػػاحة مػػن أدناىػػا إأ أقصػػاىا حبركػػات إيبائيػػةق يػػومم مصػػاىد مػػن اؼبالكمػػة
بصفة جد متقنة .وكاف كل مسام علع الساعة السابعة تقريباق يقوـ بالرك حوؿ اؼبعسكر
مهػػروالً ربػػت تصػػ،يع اؼبظلِّيّػ الػػذين كػػانوا يتس ػلَّوف باؼبصػػهد .يف بدايػػة ا مػػر كانػػت قلوبنػػا
تػػدمي مػػن مصػػاىدة ىػػذه الػػروح اؼبريضػػة التائهػػة واؼبتعراػػة للوحػػوش الػػذين كػػانوا وبرسػػوننا.
ولكػػن علػػع فبػػر ا يػػاـ بػػدأنا ن ػ ل ىػػذا اؼبصػػهد .فكػػاف ىػػذا اجملنػػوف يػػدخل مرقػػدنا ف ،ػ ةً
وهبلس وسطنا برىةق وىو يتحدث مع نفسو بصوت خريرق وكنا نقدـ لػو بعػ الطعػاـ مػع
أ ّف نوعاً من اػبوؼ كاف ينتابناق وبعد ذلك كاف يعود إأ عاؼبو اػباص.
أحيانػاً كػػاف اؼبمػ ِّػرض ُمَرافَػػق بطبيػػب مظلِّػ ّػي طويػػل القامػػة وكبيػ وجلػ بعػ الصػػيمق
كاف يتحدث بلكنة قوية سبيّز أىل منطقة الربوتػوف الفرنسػية .كاػرياً مػا كػاف يزورنػا نػو كػاف
يوجػػد بقاعتنػػا مراػػع كبػػن كػػذلك :ام ػرأة شػػابة عمرىػػا  39سػػنة حامػػل يف شػػهرىا الاالػػثق
َحلَمػػة تػػديها وتنيػػة فخػػذىا مػػا حػروؽ مػػن حلتػار الكهربػػام وكانػػت تتبػ ّػوؿ دمػػاق وامػرأة كبيفػػة
اظبها ح .يف ا ربعػ مػن عمرىػا ذات بصػرة سػودام داكنػة تعػرج يف مصػيتها وكانػت مصػابة
دبػػرض الربػػوق وامػػرأة اظبهػػا أ .ت .مصػػابة دبػػرض القلػػبق اخل ...كنػػا نتحػػدث إأ الطبيػػب
أي شػػيم ولػػيس ىنػػاؾ أدويػػة».
ػدي ّ
مطػ ّػوالق فكػػاف هبيػػب« :مػػاذا تريػػدوف أف أفعػػل؟ لػػيس لػ ّ
بعد ذلك أشار بذقنو يف اذباه غرفة التمػري وقػاؿ« :علػع كػل حػاؿ سػيموتوف كلهػ ق مػن
اؼبفػ ػػروض أف يػ ػػدخل ىػ ػػؤالم كله ػ ػ إأ اؼبستصػ ػػفعق حػ ػػالته حباجػ ػػة إأ أن ػ ػواع أخػ ػػرى مػ ػػن
العالجق ىذا أمر واال».
كنػػا نت ػػدبر أمرن ػػا ك ػػي ِ
نوص ػل للمرا ػػع أص ػػحاب اغب ػػاالت اػبطػػرية بع ػ اؼب ػػر ّ واػبب ػػز
واغبليػػب كنػػا نصػػرتيها س ػراً مػػن خػػارج اؼبعسػػكر .ذات مسػػام رجعػػت كػ ػ – .بعػػدما ُكلِّفػػت
بكنس ساحة اؼبعسكر – إأ القاعة يف حالػة ىي،ػاف وروع« :ىػل تػدروف مػن يوجػد ىنػاؾ
يف حال ػػة مزري ػػة؟ إن ػػو مص ػػطفعق ص ػػائر ش ػػارع بوت ػػاف .لق ػػد ع ػػرفينق واهلل إن ػػو رج ػػل ش ػػه ق
اؼبسػػك ! غػػدا سػػن خذ إليػػو بع ػ الطعػػاـ ».كانػػت ا خ ػوات الل ػوار تقطػػن اغبػػي تعرفنػػوق
فقالت أ ّف عمره  38سنة وىو أب لطفلتػ ق والكػل وبرتمػو ويقػدره .وقالػت أ .ك ػ .أنػو بعػد
اعتقػػاؿ زوجهػػا اقػػرتح عليهػػا مصػػطفع مسػػاعدة وك نػػو عضػػو مػػن العائلػػة .ويف اليػػوـ التػػارب
اسػتطاعت بعػ السػػ،ينات زيارتػو واغبػديث معػػو قلػيال .لقػػد كػػاف يتػنفس بصػػعوبة قصػػوى
ويصعب التعرؼ عليو حسبما أخربتنا زائراتو عند عود ن.
وبع ػػدىا لف ػ ػ ى ػػذا الص ػػاب أنفاس ػػو ا خ ػػرية عل ػػع الس ػػاعة الواح ػػدة ص ػػباحا .وبقي ػػت
اؼبصابيل الكهربائية تضيم جدراف غرفة التمػري طػوؿ الليػل .ظبعنػا دخػوؿ سػيارة الطبيػب
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إأ اؼبعسكرق وبقيػت أاػوام مكتػب اؼبسػاعد مضػامة إأ سػاعة متػ خرة .ويف الصػباحق كػاف
اػب ػػرب ق ػػد انتص ػػر بػ ػ الس ػػ،نام :إ ّف مص ػػطفع ص ػػائر ش ػػارع بوت ػػاف ق ػػد استص ػػهد وأا ػػلعو
مهصػػمة .اسػػتلمت كػ ػ .مالبسػػوق ولبسػػت قميصػػو الػػذي كػػاف مػػن نسػػي إسػػفن،ي متعػػدد
ا لواف.
ب ػػدأ ع ػػدد الس ػػ،ينات يتزاي ػػد داخ ػػل مرق ػػدناق وبص ػػفتنا نس ػػوة كن ػػا نسػ ػتفيد م ػػن بع ػ ػ
التس ػػهيالت :ك ػػاف ب ػػاب قاعتن ػػا يبق ػػع مفتوح ػػا ع ػػدة س ػػاعات يف النه ػػارق وكن ػػا ن ػػذىب إأ
اؼبػراحي مػ شػػئنا ونغسػػل مالبسػػناق ونسػػتح ّ بػ نبوب اؼبػػام .كمػػا كنػػا نتػػوفر علػػع بع ػ
البطانيات الت نستفيد منها صبيعا.

+

ويف اؼبقابل كاف الرجاؿ يعانوف أكار منػاق يفرتشػوف ا رض ويلتحفػوف بسػرتة إذا حصػلوا
عليهػػا .وكػػانوا ُيبنعػػوف مػػن اػبػػروج إالّ يف صػػفوؼ منتظمػػةق مرتػػاف يف اليػػوـق وى ػ ؿبػػاطوف
دبظلِّيّػ ق وعنػػد رجػػوعه كػػاف اؼبظليػػوف ينهػػالوف علػػيه ا ػربا كػػالكالبق كانػػت أب ػواب
قاعا تُغلق.
وجػام مظلِّيّػػاف يومػا خػػذ ؼ .بعػدما انػػدرج اظبهػا اػػمن القائمػة البيضػػام .كانػػت ؼ.
تلبس تيا ا ووجهها شاحبق وىي تئن .أنا أيضاً كنت أرتعس وأنا أساعدىا بصػعوبة علػع
ػ،عي ؼ!.
صبػػع أغرااػػها .وكػػاف مػػن الصػػعب علينػػا تصػػ،يعها علػػع مػػا كػػاف ينتظرىػػا« :تصػ ّ
تص،عي لعلو خط فقق».
ّ
إ ّف ذىا ا تركنا يف حالة إحباط عميقق وحبرماننا من صػداقتها بػدا الوقػت وك نػو ينقضػي
ب ػػبقم .ش ػػرعت الفنان ػػات – أ .الراقص ػػةق وؼ .د .مغني ػػة القص ػػائد وأخته ػػا – يف بع ػػث
اغبيػػاة مػػن جديػػد داخػػل قاعتنػػا .وانضػػمت ر .س – .أخػػت نص ػطة جػػداً سػػبق أف سػػافرت
كارياً – إأ ؾبموعتناق كما التحقت بنا بنت يف السادسة عصر بضفائر سػودام تس ّػمع ح.
وذبمعػػت أيض ػاً معنػػا ّمػػا حليمػػةق وكػػاف ذبػػانس ىػػذه الع،ػػوز
كانػػت تعتػػرب الصػػغرى بيننػػاَّ .
القصػػرية النحيفػػة منحنيػػة الظهػػر معنػػا قػػد بػػدأ يف اليػػوـ الػػذي وصػػلت فيػػو ىنػػا دبفردىػػا وكنػػا
حلنذاؾ يف حالة صعبة .كنا يومها نفتقد إأ البطانياتق ونستفيق مػن النػوـ مػن شػدة الػربد.
وكنا نل ،إأ حكايػة القصػص لبعضػنا الػبع يف انتظػار الصػباح .فلػ ذبػد ّمػا حليمػة عنػد
وص ػػوؽبا بينن ػػا م ػ وى واكتف ػػت ب ػػالنوـ عل ػػع زاوي ػػة م ػػن البطاني ػػة دوف أف تص ػػكو .ف ص ػػبحت
ص ػ وراحػػت تتمػػدد وىػػي تقػػوؿ« :حلهق أيته ػػا اغبريػػة! مػػا أش ػ ّد مػػا نعانيػػو مػػن
وجسػػدىا ُم َو ِّ
أجلك!» ىذه الكلمات ذ ّكرتنا ما كاف من اؼبفروض أف يربق بيننا داخل ىذه القاعػة .إذف
فقػػد اسػػتقبلناىا دب،موعتنػػا لِمػػا برىنػػت عليػػو مػػن فػػي شػػبا ا .فكػػاف اؼبظلِّيّػػوف قػػد عػػذبوىا
بالكهربام غبملها علع ا قرار بإيوام ياس سعدي.
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ينصػػق وتػػرية االعتقػػاالت ّف فرنسػػا
إ ّف قُػرب انعقػػاد جلسػػة منظمػػة ا مػ اؼبتحػػدة كػػاف ِّ
كانػػت ترغػػب يف القػػب علػػع علػػي لبوانػػت وياس ػ سػػعدي أموات ػاً أو أحيػػامً قبػػل انعقػػاد
اعبلسة .فكاف التعذيب يسري باطراد :فتياتق أطفػاؿق شػيوخ ...كانػت ا ـ تُع َّػذب لقػام
الق ػػب عل ػػع االب ػػنق والزوج ػػة أم ػػاـ أع ػ زوجه ػػاق والطف ػػل العتق ػػاؿ ا ب .وج ػػيم حلن ػػذاؾ
دب،موعة حباؽبا مػن الصػابات قػد اشػتغلن كضػابطات ْارتِبَػاط أو قمػن بػإيوام قػادة ُمطَػ َاردين.
كانت من بينه سكينة ال تزاؿ ربتف بربامة ابتسامة الطفولةق كانت يف السابعة عصر من
العمر وذات صباؿ خارؽ يبدو عنفواف علع مالؿبهاق وكاف صباؿ وجهها وبمػل حلتػار اػرب
مربح ترؾ سواداً حوؿ إحدى عينيها.
تعراػػت ب .ؼ .للتعػػذيب بالكهربػػام واؼبغطػػس وأُدخػػل
مل تنقطػػع شػػهادات التعػػذيبّ .
عمود خص يف فرجها .كما أخذوا امرأة شابة عمرىا  18سنة علع ما سفينة إأ البحػر
واغطسوا رأسها داخػل اؼبػام مػرات عػدة إأ درجػة االختنػاؽ غبملهػا علػع ا قػرار .فغالبػا مػا
كنا قبدىا شبو غارقة يف حالػة مػن ا لػاؾق لػا مل تتعػاؼ بعػد مػن أتػر التعػذيب .وكانػت
ع ػػدة فتي ػػات ق ػػد تعرا ػن لالغتص ػػابق م ػػنهن د .أ .ال ػػت أُجلس ػػت قس ػرياً عل ػػع عن ػػق قنين ػػة
مكسورة وشحن الفرنسيوف لاتها بالكهربامق فكاف الدـ ال يزاؿ ينػزؼ من لاتها.
كانت ا سابيع تنصرـ .كانت ا خت أُ .قد ألػت شػهرىا الاػا داخػل اؼبعت َقػل ولكػن
عيناىػػا ال ت ػزاالف تت،هػػاف صػػوبنا دوف أف ترانػػاق نظر ػػا تصػػبو نظػػرة اجملػػان ق وكانػػت ذكػػرى
االبن الذي تركتو طريل الفراش تضفي عليها تلك النظرة الت ال ُربتمل.
ويف بعػ الليػػارب كػػاف التػػوتر العصػ يبلػػر أ َْو َجػػوق فكانػػت شػػ،ارات عنيفػػة تنف،ػػر تػػارة
بسػػبب بطانيػػة وتػػارة أخػػرى بسػػبب قطعػػة مػػن اػببػػز أو كلمػػة عػػابرةق وتتحػ ّػوؿ عنػػدىا قاعتنػػا
إأ قاع ػػة عام ػػة م ػػن مص ػػفع ا مػ ػراض العقلي ػػةق ال ػػبع يض ػػحكن ويغنػ ػ وال ػػبع اآلخ ػػر
لمػا
يصرخن جبنوف .إ ّف الصيم الوحيد الذي كاف يكبل صبػاح أعصػابنا ىػو اعبػوع واغبػزف .ف ّ
تصػػل السػػاعة الواحػػدة والنص ػ ومل نتغػ َّػذ بعػػدق كنػػا نتمػػدَّد كػػل واحػػدة بزاويتهػػاق نػَ ْعسػػانات
ب ُم ْعػ ٍػدق إذ كػػاف يصػػيبنا أحيانػػا
وجائعػػاتق وا لػػاؾ وبػػوؿ دوف ذبديػػد الصػػ،ار .كػػاف ال َكػ ْػر ُ
ػدو وأنظػػار مرعبػػة .يػػا سػػعد مػػن كانػػت تسػػتطيع أف
بصػػكل صبػػاعي ويتسػػبّب يف إجهػػاش مػ ّ
تبكي للتخفي من كر ا.
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كػػاف لِ ػ  .د – .اؼبغنيػػة اؼبصػػهورة – الفضػػل الكبػػري علينػػا يف تلػػك ا وقػػات العسػػريةق
رغػ ألػػا نػػادراً مػػا كانػػت تغػ ّػين .مل تكػػن تغػػين إالّ عنػػد سػػاعات ا ؽبػػاـ العميػػق وتفعػػل ذلػػك
مػػن أجلنػػا كلنػػا .فبينمػػا كنػػا ذات مسػػام نسػػمع ا خػػت إ .وىػػي تبكػػي عػػن والػػد ا اؼبريضػػةق
أ ُْعػ ِػدينا حبزلػػا فكانػػت كػػل واحػػدة منػػا مهمومػػة حبالػػة ذويهػػا .وكػػاف كػػرب إ .كالغصػػة داخػػل
حلوقناق فصرعت ؼ .يف غنام ا غنية الصعبية «فاض الػوحس عل ّػي» بصػوت نػاع وإيقػاع
مضػػبوطق صػػدرىا مسػػتقي ٌق وك لػػا غائبػػة عػػن اؼبكػػاف .فانبعػػث اغبن ػ مػػن أعمػػاقيق وأتػػار
ِغنامىا إجهاش اعبميع بالبكام.
الصػ ِ
ػاغل لكػػل واحػػدة منػػا .فكػػاف
ومػػع مػػرور الوقػػت بػػدأت ا حاديػػث تكص ػ
الص ػ ْغل ّ
ُ
للع،ائز كالـ يتكػرر باسػتمرارق وكػالـ ّمػا حليمػة كػاف يه ّػز مصػاعري دائمػاً :كانػت ت سػ
بصو ا الواىن علع فقداف منحة تقاعدىا الصغرية بعد أف أمضت حيػاة ب كملهػا يف مصػقة
العمل كخادمة ب حد الفنادؽ.
كنا نق أحيانا طيلة الظهرية أماـ النوافػذ الػت تط ّػل علػع الباديػةق خػارج اؼبعسػكر .كنػا
نػػرى طريقػاً ُمغَػ َّػرباً ربػػت حراسػػة قػوات ا مػػن الػػداخلي؛ وكػػاف ىػػذا الطريػػق ىػػو الفاصػػل بيننػػا
وب اغبيػاة العامػة .وؼبػا كانػت بعػ العػائالت تػتمكن مػن الوصػوؿ إأ ىػذا الطريػق كانػت
طرد بعيدا باذباه الغابة مػن
تصرخ باذباه شبابيكنا وتنادي أظبام شخصية أو عائلية قبل أف تُ َ
قِبػل قػوات ا مػن الػداخلي .وكنػػا قبيػبه بػ علع أصػواتنا كلمػػا ت ّكػدنا مػن انصػغاؿ حراسػػنا.
وبعػػد أسػػابيع عػػدة مػػن مػػوت مصػػطفع صػػائر شػػارع بوتػػافق جػػامت زوجتػػو لتس ػ ؿ عنػػوق
ػردت عليهػػا ك ػ .وقالػػت« :إنػػو خبػػري!» إلػػا سػػتعل ال ؿبػػاؿ بػػاػبرب
فنػػادت« :مصػػطفع!»ق فػ ّ
فيما بعدق ولعل ذلك سيحدث يف مروؼ أحسن...
وكبػاقي سػ،وف العػامل كنػا نعػيس حػاالت متقلّبػةق فكػاف لنػا كػذلك أوقاتػا مرحػة ...كنػػا
ننسػػع نبومنػػا بفضػػل ا خػػت إ.ق تلػػك اؼبػرأة الرحالػػة اعبميلػػة الػػت كانػػت تػػرقص وتغػػين وكبػػن
نصػػفقق كمػػا علّمتنػػا ؼ .ت .العديػػد مػػن ا ناشػػيد الوطنيػػة .وقبػػل أف ننػػاـ كانػػت السػػيدة
ح.ق اؼبرأة الع،وزق تقص علينا أساطري بصوت منخف يهدىدنا.

+
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ربملنػػا اعبػػوع والػػربد والقمػػل وح ػ تلػػك الق ػوائ البيضػػام الكريهػػةق ولكػػن روعنػػا ا كػػرب
ّ
كػاف «بُوشػ َك َارة»  .فكلمػػا كانػت الواحػػدة منػا تػراه مػن بعيػد وىػػو ينػػزؿ مػػن سػيارة اعبيػػبق
كانت رع إأ الداخل وعينيها مبهورتاف بالغنا اػبرب .وع ِقب ذلك كنػا نضػع ا ِْ
طبػرة أو
َ
اغباكػة أو أي تػوب أمامنػا علػع رلوسػنا وكتفينػػاق ال يُػَرى مػن وجوىنػا سػوى جانػب اػػئيل.
كػػاف «بُوشػ َك َارة» يتقػػدـ وىػػو مطػ َّػوؽ دبِظلِّيّػ وصػػدره ووجهػػو يغطيهمػػا كػػيس باقب ػ علػػع
مستوى العين  .وغالبا ما كاف يزح دبساعدة اؼبِظلِّيّ ويديو مقيدتاف ورام الظهر فبا كػاف
يدؿ علع قدومو من حصة تعذيب .وكاف الرجاؿ اؼبعت َقلوف ى كذلك يبتعدوف عػن النوافػذ
عند رليتوق فكاف اػبوؼ يبتلكنا صبيعا .كػاف ؾبػيم الرجػل اؼب َقنَّػع غراػو وشػاية «شػريكو».
كانوا يُدخلونػو إأ كػل اؼبراقػد والسػ،نام واقفػوف ينتػا القل ُػق عنػد عمليػة االسػتعراض .أمػا
كبػػن النسػػوةق فكػػاف الػػبع منػػا يغمػػع عليهػػا مػػن الت ػ تر ػػذا الرجػػل اؼبقنّػػع .وكػػاف واػػعنا
ربمػل ماػػل تلػػك اؼبصػػاىد .كنػػا نعلػ
الصػػحي واػبػػوؼ اليػػومي اؼبسػػتورب علينػػا ال يب ّكننػػا مػػن ّ
ي شػػخص كػػاف مػػن أجػػل ربػػل قليػػل مػػن الوقػػت أو
أنػػو يبكػػن لػ ػ«بُوش ػ َك َارة» أف يوشػػي ب ػ ّ
للتخفي ػ مػػن عذابػػوق أو بػػدافع العدوانيػػة أو الغػػرية إزام أحػػد مػػن معارفػػو .كػػاف اؼبوشػػع بػػو
يغادر بصحبته علع ما نفس السيارة اعبيػبق ومل نكػن سػاعتها قبػرل علػع زبيّػل مصػريه.
ي من الس،نام.
ويف بع ا حياف كاف «بُوش َك َارة» يعود من حيث أتع دوف الوشاية ب ّ
ويف ح ػػديانا ع ػػن السياس ػػة م ػػع ك ػػل م ػػن اؼبس ػػاعد واؼبراق ػػب ب ػػدأنا نتع ػ ّػرؼ عل ػػع ُحّراس ػػنا
وم ِّ
عذبيناق ىؤالم القػوـ خلػيق مػن ا يتػاـ وأبنػام اؼبالجػم وأبكػار عػائالت كبػرية والكاػري مػن
ُ
َّ
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منه ذات يػوـق بعػد الظهػريةق فانتهيػا إأ َ
التقاتػل باػبنػاجر وسػق السػاحة .شػاىدنا اؼبعركػة
من نوافذنا والفرح يال صدورنا لتناحر ِّ
معذبينا.

ػت بع ػ التفاصػػيل عػػن اؼبعسػػكرق مػػن اػػمنها أ ّف ىػػذا اؼبعس ػػكر
وأتنػػام دردشػػتنا علمػ ُ
ػريق وأ ّف ا صػوات الػت ظبعناىػػا يف ا يػاـ ا وأ مػػن وصػولنا كػػاف مصػدرىا أحػػد اؼبراػػع
س ّ
ػت أ ّف معسػػكرات سػريّة أخػػرى توجػػد يف
قػػاـ اغب ػراس ببػػرت أحػػد أطرافػػو ب نفسػػه ق كمػػا علمػ ُ
دوتق اخل.
وحي ا بيار وسيدي فرج والَُر ْ
اواحي العاصمة ّ

++

بوشػ َكارة يرجػػع لُغويػاً إأ ِ
الصػػكارة وىػػو مػػا ُىبػػاط مػػن ِخػ َػرؽ فيُ،عػػل منػػو كيسػاًق وا شػػارة ىنػػا إأ اؼبعتَقػػل الػػذي يقلّبػػو
ُ
العدو بالتعذيب إأ واشق فيضع قناعاً علع وجهو – وىو عبارة عن كيس ذي تقب لكي يسػتطيع الرليػة دوف أف يعرفػو
اؼبتهم للوشاية.
الغري – ي ر بو العدو وسق َ
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منظور تارىبي

ويف أواخ ػػر ش ػػهر أوت قرأن ػػا عل ػػع الس ػبورة الس ػػودام داخ ػػل مكت ػػبه أف ع ػػدد الس ػػ،نام
وصػػل إأ  .546وانتصػػر حلنػػذاؾ مػػرض الزحػػار داخػػل اؼبعسػػكر عنػػد الرجػػاؿق أُصػػيبت بػػو
بع النسوة.
غػػري أننّػػا مل نستسػػل للواػػع .فكانػػت ا خبػػار تصػػلنا أخ ػرياق وكانػػت اعبرائػػد تنتقػػل مػػن
مرق ػػد إأ حلخ ػػر رغػ ػ عملي ػػات التفت ػػيس .ك ػػاف الرج ػػاؿ ال يزال ػػوف هب ػػرلوف عل ػػع االس ػػتهزام
ػرد السػػ،نام إأ مرقػػدى ق ف ػ رغ أحػػدى علػػع ال ػػرقص
ب ػاغبراس .وذات مػػرة كػػاف مظلِّػ ّػي يػ ّ
أمامو .فخػرج السػ ،مػن الصػفوؼ مػرتددا بػدأ يػرقص بينمػا كػاف صبيػع رفقائػو يصػفقوف
ويصيحوف مرذبل وبصوت واحد« :يلعػن ]اهلل[ والػديك ! يلعػن ]اهلل[ والػديك !» ف حػدث
ذلك راع واسعاً وسق اؼبظلِّيّ الذين مل يفهموا شيئاً ...أتاح لنا ذلك فرصة لالنبساط.
ِ
فوجئن ػػا أّيبػ ػا مفاجػ ػ ة عن ػػد مص ػػهد ؼ .ت .وى ػػي داخل ػػة إأ اؼبعس ػػكر حبقيب ػػة يف يػ ػدىا
مطوقػػة دبظلِّيػػافَ .مػ ْن ىػػذه الفتػػاة الػػت ت َػمػ َّػهلت علػػع صبػػع
ووشػػاح خفيػ علػػع رأسػػها وىػػي َّ
مالبسػها يف حقيبػػة لإلقامػة اغبزينػػة باؼبعسػكر؟ كانػػت تلػك اؽبيئػػة تضػفي عليهػػا صػورة راكبػػة
قصػت علينػػا ؼ .ت.
مل تػػدفع تػػذكر ا قػػد مت اػػبطها عنػػد النػػزوؿ .وبعػػدما انػػدؾبت فينػػاق ّ
«أسفارىا» العديدةق وحلخػر «وقوفهػا» يف معسػكر بػين مسػوس حيػث عُػ ِّذبت ؾبػددا شػهوراً
بعػػد وصػػوؽبا ىنػػاؾ مػػن مركػػز تعػػذيب سػػابق .إ ّف معسػػكر بػػين مسػػوس مل يوم ػ لالعتقػػاؿ
تعراػػت ؼ .ت.
فحسػػبق بػػل كػػاف يُسػػتعمل عػػادة االسػػتنطاؽ بالتعػػذيب أيض ػاً .وق ػد ّ
لص ػ ػ أل ػ ػواف الع ػػذاب« :اؼب ػػام»ق و«اؼبغط ػػس»ق و«الكهرب ػػام» .وأس ػ ّػرت لن ػػا أل ػػا حاول ػػت
االنتحار قبل اسػت،وا ا الاػا ق فقالػت« :كانػت تلػك النافػذة ذبػذبين ومػا كػاف عل ّػي سػوى
أف أكبػػين .وال زلػػت أسبػػو اؼبػػوت ».وقػػد أبعػػدىا مظلِّػ ّػي مػػن النافػػذة يف الوقػػت اؼبناسػػبق وىػػا
ضػطَ ِربة وقلقػةق وكانػت تسػ لنا« :ؼبػاذا أنػا
ىي مرة أخرى يف «سػفرىا» الاالػث .شػعرنا ألػا ُم ْ
ػودوف تعػػذي مػن جديػػد ...ىػل تظنػ
ىنػا؟ ؼبػػاذا عل ّػي أف أنتقػػل مػن معسػػكر آلخػر؟ ردبػػا ي ّ
أل يف ّكروف يف إطالؽ سراحيق إف قػدومي ىنػا يتػزامن سبامػا مػع لايػة قضػائي تالتػة أشػهر
ببين مسوس؟»
كانت تتقلب ب أرعب اؼب َخا ِوؼ وأسذج اآلمػاؿق ومل تكػن تسػتطيع النػوـ .وأيامػاً بعػد
ذلك اقتطفنا ؿبادتات تدرب ب َلا ستُستنطق مػن جديػد يف اليػوـ التػارب .فاتفقنػا مػع ا خػت
ر .علع يئتها بطريقة ِ
حاذقة لالبتالم اعبديدق كي ال تفاجػ ؼبػا هبيػؤا خػذىاق وكػاف لػدينا
ّ
اؼبفصػلة عػن اسػت،واباتنا
ليلة حباؽبا من أجل القيػاـ بػذلك .كانػت ؼ .تصػغي إأ قصصػنا ّ
الت كنػا كبصػرىا بالصػدفة داخػل حػديانا« :ىػا قػد تعافينػا اآلفق بػل وكبػن يف صػحة جيػدة.
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إ ّف م ػػع العُ ْس ػ ِر يُ ْس ػرا واؼبه ػ ى ػػو الص ػػمود ».مل تفه ػ ؼ .مغ ػػزى كالمن ػػا إالّ عن ػػدما ج ػػالوا
خذىا.
عػػادت بوجػػو شػػاحب شػػيئاً مػػا .كنػػا كبػػيق ػػاق فقالػػت:
داـ غيا ػػا يوم ػاً أو يػػوم
«شػػيم مػػن الكهربػػامق زبيل ػوا أل ػ قػػد أخط ػؤواق ولكػػنه مل يػػدركوا خط ػ ى إالّ بعػػد بع ػ
الص ػواعق الكهربائيػػة »...بعػػدىا أصػػبحت كئيبػػة يف غالػػب ا حيػػاف كمػػا تقوقعػػت وزادت
ػت أ ّف التع ػػذيب ق ػػد أص ػػا ا بإل ػػاؾ عص ػ  .كان ػػت تتح ػػدث باس ػػتمرار ع ػػن
ورع ػاًق والحظ ػ ُ
اؼبوتق وبعد أسبوع ُرّدت مرة أخرى إأ معسكر بين مسوس.
وذات صباح انتصػر خػرب ا فػراج عػن العديػد مػن السػ،نامق وكػاف الكػل ي مػل أف يكػوف
وعمػت اؼبعسػكر حيويػة كبػرية .سبػت منػاداة السػ،نام
امن القائمة .مل ينقطع رنػ اؽبػات
ّ
اؼبعنيػ بػػإخالم سػػبيله (قرابػػة اؼبائػة) يف مراقػػدى ق ُصبعػػوا داخػػل قاعػػة فارغػػة حيػػث قػػاـ
اؼبسػاعد بفحػػص جػراحه ق وكػاف الويػػل ؼبػػن ال تػزاؿ حلتػػار تعذيبػػو وااػحةق فكػػاف ال بػػد مػػن
ح،زه يف اؼبعسكر إأ أف يُصفع منها كليا.

وبعػػد ذلػػك دخػػل النقيػػب بيتػػو القاعػػة وخطػػب يف اعبمػػع مطػ ّػوال ربػػت تصػػفيق حػػار...
وافرتؽ الس،نام والنقيب علع ىتافات« :ربيا فرنسا! ربيػا اعبزائػر!» مل يكػن مػن اؼبسػتغرب
أي معوق خاصػة
أف يُهت «وبيا التعذيب!» يف خض ذلك اعبو حيث مل يعد للكلمات ّ
أف اؽبتاؼ كاف باللغة ا جنبية.
كاف اؼبفرج عنه يلتقوف برفقائه يف اؼبعتقلق فكاف بعضه يُذ ّكر بعنوانو ويقوؿ بػ ع
غرْوِرقَػػة« :اِذىػػب وقػ بزيػػارة عػػائلت ».أمػػا كبػػن فكنػػا نصػػرخ مػػن نوافػػذنا يف اذبػػاىه « :يػػا
ُم َ
عمػا
إخوا مػا تنسػاوش!» فكػانوا ينفعلػوف بػذلك اعبػو وهبيبوننػا بصػوت أج ّ
ػس« :قريبػاًق ّ
قليل سي ر دورك !»
ػاد َرت كتيبػة «القبعػات اغبمػرام» التابعػة للعقيػد بي،ػار اؼبعسػكر
يف بداية شهر سبتمرب َغ َ
يف مهمة عملياتية يف جنوب الػبالدُ .كنػا نصػاىد مغػادر خلػ شػبابيكنا وكبػن نرجػو أف
ينتق لنا إخواننا يف اعبباؿ عما ن ّكل بنا ىؤالم.
انتقل ػػت س ػػلطة اؼبعس ػػكر إأ كتيب ػػة «القبع ػػات اػبضػ ػرام» بقي ػػادة عس ػػكري أؼب ػػا برتب ػػة
مس ػػاعد م ػػن ق ػػدامع الفرق ػػة ا جنبي ػػةق وك ػػاف يرافق ػػو عس ػػاكر إيط ػػاليوف وأؼب ػػاف وىولن ػػديوفق
فعمػ ػت
ربسػ ػنت أوا ػػاعناق ّ
باس ػػتانام رقي ػػب واح ػػد ك ػػاف فرنس ػػي اعبنس ػػية .ولدىص ػػتنا فق ػػد ّ
يا أيها ا خوة ال تنسوا ما نعانيو!
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النظافة اؼبعسكر وأصبل بإمكاف الس،نام حلػق غبػاى وقػص شػعرى ق كمػا ُِظبػل لنػا بغسػل
جهزوا اؼبراقد با نارة .وبدأ الضرب يق ّػلق ويومػاف
مالبسه الت كانت تع ّ بالقمل .وأخريا ّ
بعػػد وصػػوؿ «القبعػػات اػبضػرام» حػػدث شػػيم مػػذىلق كػػاف ذلػػك يػػوـ صبعػػة :أقيمػػت ّأوؿ
صالة صباعية بالساحة.
صبع إماـ س ،حولو كل من وبسن أدام الصػالة بينمػا بقيػة اؼبعتقلػ وقفػوا يف صػمت
ردد
وخص ػػوع يص ػػغوف إأ ا م ػػاـ .ف ػػارتفع ص ػػوت ا م ػػاـ – ص ػػوت س ػػحيق ومت ػ ػ ِّمل – ّ
الس،نام حلم ب صوات مبحوحة ويف نسق نصاز .خرجت النسام إأ عتبات اؼبراقد يصػل
َج َهػس
بصوت خافتق والمرت أع العديد منا بالبكام .بعد ذلػك اختنػق ترتيػل ا مػاـ وأ ْ
ىذا الرجلق الذي عاة ىو ا خر من ش أصناؼ التنكيلق بالبكام .كانػت ىػذه الصػالة
اؼبص ػػهودة اؼبقام ػػة يف اؽبػ ػوام الطل ػػقق والتض ػػرعات احملمول ػػة عل ػػع أجنح ػػة الري ػػاحق وا جس ػػاـ
الراكعة الساجدة كلها وك لا تصهد اهلل علع كل ما عاناه َّ
اؼبعذبوف.
كانػػت تلػػك الصػػالة بالنسػػبة لنػػا صبيعػػا اطْ ِمْئنان ػاً للقلػػوبق بػػل مالػػث انفراج ػاً وص ػراخاً
وت وىػػات طاؼبػػا كبتػػت بػػداخلنا نتي،ػػة القمػػع .ومنػػذ ذلػػك اغب ػ طُػ ِردت فرنسػػا مػػن قلوبنػػا
لائياً.
أخذ الس،نام يقيّموف حراسه اؼبتعاقب  .إ ّف احرتاـ الصالة يصػبو بعػ الصػيم احػرتاـ
الع،ػػوز أو اؼب ػرأة اغبامػػل أو نػػوـ الطفػػلق كمػػا ىػػو دليػػل اغبضػػارة .اكتسػػب ا ؼبػػاف تعػػاط
ػعرت حلنػذاؾ حبػرج عميػق نظػراً إأ
اؼبعسكر ب كملوُ « :ى قد ظبحوا لنا ب دام الصػالة ».وش ُ
ت ػػارىبه ال ػػذي ال يبك ػػن تناس ػػيو ...كم ػػا حلؼب ػػين وا ػػع فرنس ػػا ال ػػت أحببته ػػا س ػػابقاً ومل أع ػػد
أستطيع الدفاع عنها بسبب ما تقوـ بو.

الزحػػار طروبػػة الفػراش شبانيػػة أيػػاـ كاملػػة كبػػاقي رفيقػػار .وأوشػ َكت ّمػػا
لقػػد أبقػػا مػػرض ُ
حليمػػة علػػع اؽبػػالؾ بسػػبب نفػػس ا سػػهاؿق وأتن ػام غػػدوىا ورواحهػػا اؼبتكػػرر إأ اؼبرحػػاض
سقطت عدة مرات نتي،ة الوىن الذي أصا ا .فقػدـ لنػا اؼبم ِّػرض باؼبصػفع – ا خ ؼ– .
بع ػ ا ق ػراص م ػػن ال ػػدوامق وكص ػ لن ػػا باؼبناس ػػبة ع ػػن أم ػػافر س ػػبابتيو اؼبن ػػزوعة م ػػن جػ ػرام
ٍ
تعذيب ي ِّ
تعرض لو بعد فقداف ـبزوف كبري من ا دوية اختفع من اؼبستصفع.
تعذر ّ
تصوره ّ
يطوقه مظلِّيّوف من القبعات اػبضػرام .أخربنػا بعضػه أنػو
وتواصل توافد معتقل جدد ّ
بع ػػد أف أعي ػػدت مدرس ػػة ص ػػحراوي إأ ا طف ػػاؿق عب ػ ػؤوا اآلف إأ التع ػػذيب ب ػػداخل أح ػػد
اغبمامات العربية بصارع سيبيوف .ومل تنقطع زيارات «بُوش َك َارة».
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بعػػدىا علمنػػا أ ّف اؼبعسػػكر س ػيُفتَّسق فصػػرع اؼبظلِّيّػػوف مػػن القبعػػات اػبض ػرام يف تطهػػريهق
وت ْكل ػػيس ج ػػدراف اؼب ػ ػراحي ق كم ػػا ق ػػرروا خف ػ ػ ع ػػدد الس ػػ،نام الػ ػػذين تكدس ػ ػوا داخػ ػػل
اؼبعسػػكر .وتكلّ ػ دبلفنػػا مفتص ػو الصػػرطة القضػػائيةق وجػػام ح ػوارب عصػػروف مػػنه إأ ع ػ
اؼبكاف عادة است،واب الس،نام وإعادة التحقيق يف القضايا.
تعراػنا لالسػت،واب مػػن جديػدق لكػن – يػػا لسػعادتنا – بػال تعػػذيب ىػذه اؼبػرة! فبػػدلوا
ّ
يف است،واب اؼبسلول (حوارب اؼبائة) النسام .كانػت مناداتنػا تػت دب،موعػات مػن اتنػ
أو تالت ػػة داخ ػػل قاع ػػة واح ػػدة .وبينم ػػا ك ػػانوا يس ػػت،وبوننا وقوفػ ػاًق ظبعن ػػا ا خ ػػت أُ .تصػ ػ
التعذيب الذي ذاقتو بلغة فرنسية عرجام فبا زاد يف ت تري شهاد ا.
وبعد مضي أسبوع علمنػا مصػرينا .بعضػنا أُفػرج عنػوق أمػا مػن تب ّقػع منػا فإمػا ُو ِّجػوَ كبػو
معسكر بين مسوس ؼبدة تالتة أو ستة أشهر أو ُسلِّ َ للنيابة العامة أو رجػاؿ الػدرؾ حسػب
طبيعػػة التهمػػة :نقػػل أسػػلحةق صػػناعة متف ،ػراتق اتصػػاؿق إي ػوامق تقػػدج عػػالج .أمػػا الرجػػاؿ
فبعضه ع ِّ للحبس يف معسكرات اعتقاؿ ـبتلفة (بػوؿ كازيػلق بوسػويق اخل) ؼبػدة سػنة
أو عدة سنوات.
وذات صباح جام رجػاؿ الػدرؾ السػت،وابنا مػرة أخػرىق وبعػد ذلػك ب يػاـ أخػذوا العديػد
منػػا إأ معسػػكرى ببئػػر طراريػػا (حػػي بالعاصػػمة) .مل أسػػتطع إيقػػاؼ دمػػوعي عنػػد تػػوديعي
رفيقار واؼبعسكر الذي عانينا فيو الكاري.
ضػر يف بئػػر طراريػػا .أيػػاـ قليلػػة بعػػد ا فػراج
رأيػػت مغػراوي مػػن جديػػد كلّػو مػػرح ي َق ّصػر اػبُ َ
عين التقيت أحػد ا صػدقامق وقػاؿ رب« :ىػل تعلمػ أ ّف مغػراوي الػذي كػاف يعمػل بػاؼبطب
قد "انتحػر" داخػل مغطػس؟ كػاف الػزواوى قػد أخػذوه السػتنطاقو ».كػاف ىػذا الصػاب –
صاحب الصعر اجملعد والعينػ اؼبعربتػ – يبتسػ دائمػاً داخػل اؼبعسػكرق وك نػو يريػد التعبػري
عػن سػعادتو لن،اتػػو مػن التعػذيب وإفالتػػو مػن شػر أعظػ  .كػاف يبػدو أكاػػر اسػرتخام داخػػل
معسػػكر بئػػر طراريػػا ومل يفارقػػو اؼبػػرح :كػػاف علػػع وشػػك اؼباػػوؿ أمػػاـ النيابػة العامػػةق أي لايػػة
شػػهور طويلػػة مػػن اؼبعانػػاة .وبينمػػا مل يكػػن يفصػػلو عػػن اليػػوـ اؼبوعػػود سػػوى القليػػلق أخػػذه
الزواوى يف وقت مل يكن ينتظرى مطلقا .يا لو من مصوار طويل مآلو ىذا اؼبصري اؼبفزع!
ردبا بقي وبتف دبالمل شبابو العنيد ح عند موتو داخل ذلك اؼبغطس!
.Paul Cazelles, Bossuet
مرتزقة جزائريي ا صل يصتغلوف ك،نود فرنس ويرتدوف لباس أىل مراكس واعبزائر.
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فة ةةدائيات جزائرية ةةات
في بيت فةي الجزائةر
العاصمة:
لزهري،
وزه ة ة ة ة ةةرة ريةة ة ة ة ةةف،
وجميلة بوحيرد،
وحسي ة بن بوعلي

 .1.1..فاطمة بايصي
7
اؼبصدر :صبيلة عمرافق نسام يف خض حرب اعبزائرق ص .333
فاطمة بايصي من مواليد 3913ق قضت كػل طفولتهػا وفػرتة مراىقتهػا حبػي القصػبة بالعاصػمة.
كانػػت تصػػتغل خياطػػة بالبيػػتق كمػػا كانػػت متح،بػػة وال زبػػرج مػػن بيتهػػا إال برفقػػة أحػػد إخو ػػا
الاالت ػػة ال ػػذين ك ػػانوا يفرا ػػوف عليه ػػا حراس ػػة ش ػػديدة .وتص ػػبعت
با فكػػار الوطنيػػة الػػت كانػػت مػػؤترة جػػداً حلنػػذاؾ يف أوسػػاط حػػي
القص ػػبة .ك ػػاف النض ػػاؿ بالنس ػػبة ؽب ػػا حلم ػػا وسبكن ػػت م ػػن ربقيق ػػو
بفض ػػل مس ػػاعدة أخيه ػػا ا ص ػػغر .كان ػػت مهمته ػػا االتص ػػاالت
وتنظػػي الص ػػقة العائلي ػػة كم ػ وى للفػػدائي  .ألق ػػي عليه ػػا الق ػػب
س ػ ػ ػػنة  3986وتعرا ػ ػ ػػت عق ػ ػ ػػب ذل ػ ػ ػػك للتع ػ ػ ػػذيبق واعتقلػ ػ ػ ػت
بالسػػ،ن باؼبعسػػكر إأ غايػػة سػػنة  .3946وعام ػاً بعػػد ذلػػك
ِ
ػربت علػ ػػع إلغػ ػػام كػ ػػل
ّزوجته ػػا عائلتهػ ػػا حسػ ػػب التقاليػ ػػدق أُج ػ َ
نصػػاطا ا اؼبهنيػػة والسياسػػية .وح ػ أخوىػػا ا صػػغرق الػػذي سػػبق
أف نااػلت معػوق حػرض زوجهػا علػػع منعهػا مػن اػبػروج مػن البيػػت .فاطمة بايشي
ّ
بعد إقبا ا بنت راخت لألمر الواقعق ولكػن بعػد أف كػربت البنتػاف ومنػذ عصػر سػنوات تقريبػا
تصعر فاطمة بنوع من "االستقاللية" :زبرج حبرية وتلتقي مرارا برفيقات الكفاح القديبات .كمػا
تصارؾ فاطمة يف اؼبنظمات الت تناال من أجل اماف حقوؽ اؼبرأة وربرج التعذيب.

كنػػت يتيمػػة ا بق وكػاف عمػػر والػػدر يقػػارب السػػت عامػػاق ال تقػػوى علػػع الصػػغلق وكػػاف
لدي تالث إخوة .كاف أخي ا كرب مين يصتغل دىاف بناياتق وكاف أخي ا وسق شريكاً
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يف أح ػػد اؼبت ػػاجر لت،هي ػػز ا ت ػػاثّ .أم ػػا فيم ػػا ىب ػػص أخ ػػي ا ص ػػغرق فك ػػاف ق ػػد توقّ ػ ع ػػن
الدراسة وكاف يتعل الكهربائية عند أحػد اؼبهنيػ  .أمػا أنػا فكنػت أقػوـ باػبياطػة بالبيػت مػن
أجػل مسػػاعدة عػػائلت .ورغػ صػػغر سػػين فقػػد كنػت أربػػرؽ شػػوقا نااػػل مػػن أجػػل الػػوطن.
ا ناش ػػيد الوطني ػػة ال ػػت كن ػػت أظبعه ػػا بالقص ػػبة واؼبنص ػػورات ال ػػت كن ػػت أقرلى ػػا ى ػػي س ػػبب
اندفاعي كبػو ىػذا الطمػوح .أتػذ ّكر أنػو يف مناسػبات الزفػاؼ وحفػالت العقيقػة كانػت جوقػة
موسيقية ت ر حيام تلك اغبفػالت – تقػي بالفنػام وسػق البيػوت وتقػوـ بالغنػام – فكػانوا
دائما يف لاية اغبفلة أو وسطها يتوقّفػوف عػن الغنػام ويقفػوف دقيقػة صػمت إجػالال لضػحايا
سطي وغاؼبة يف ؾبزرة سنة  3968يواصلوف ب ناشيد وطنية .معػروؼ عػن مػواطين حػي
القصبة ولوعه بالروح الوطنيػة .كػاف الرجػاؿ يقومػوف باغبراسػة خػارج البيػوت لػيال .وكانػت
الفػػرؽ اؼبوسػػيقية يف ىػػذه اغبفػػالت تتميػػز بالطػػابع الصػػع  :العنقػػع وخليفػػة بلقاس ػ وبع ػ
شيوخ ىذا الفن الذين فارقوا اغبياة.
ك ػ ػػاف اخ ػ ػػور ي ػ ػػزودونين دائم ػ ػػا با ناش ػ ػػيد
الاوري ػػة واؼبنص ػػوراتق وكن ػػت أقرلى ػػا وأحفظه ػػا
عػػن مهػػر قلػػب .أتػػذكر أ كنػػت صػػغرية وكػػاف
ىن ػ ػػاؾ مك ػ ػػاف يص ػ ػػبو اؼبػ ػ ػ ربق يقاب ػ ػػل مدرس ػ ػػة
ابتدائيػ ػ ػ ػ ػػةق حيػ ػ ػ ػ ػػث يلقػ ػ ػ ػ ػػي فيػ ػ ػ ػ ػػو الصػ ػ ػ ػ ػػيوعيوف
خطاب ػ ػ ػ ػػا  .ك ػ ػ ػ ػػاف ذل ػ ػ ػ ػػك اؼبوا ػ ػ ػ ػػع بص ػ ػ ػ ػػارع
مونبونس ػ ػ ػ ػ ػػي ( )Montpensierجبان ػ ػ ػ ػ ػػب ب ػ ػ ػ ػ ػػائع
توقيف جزائريين أثناء قمع مايو 1945
الفطائر .وؼبا كنت أخرج مػن البيػتق كنػت أالحػ
أ ّف سػػتار اؼبػ رب شػػبو مسػػدوؿ وجبانبػػو يقػ أحػػد الرجػػاؿ للحراسػػة .كػػاف ذلػػك حبػ ّػي يقطنػػو
الفرنسػيوف .وكلمػا كػػاف اغبػارس يػرى أحػػد اؼبػارة يعرفػو كػػاف يتوجػو إليػو بػػالقوؿ« :طػ رأسػػك
وادخل!» وغالباً ما كاف اغبارس فرنسياً ولكنػو قػد يكػوف يف بعػ ا حيػاف جزائريػاً .وذات
مرة ناؿ الفضوؿ مين فس لت اغبارس« :ماذا تفعلوف ىنا؟»ق فقاؿ« :إنو خطاب مػن أجػل
ال ػػوطنق ى ػػل تري ػػدين الس ػػماع ي ػػا بني ػػت؟» قل ػػت أج ػػلق ودخل ػػت اؼبق ػ ّػر مص ػػطحبة ؿبفظ ػػت
ـبتصػرة إأ العربيػة
الصغرية .كنت أفه ما يقولوف؛ كػاف حػدياه باللغػة الفرنسػية مػع ترصبػة َ
أحيانا كي يفه من ال يتقن الفرنسية .كانت القاعة دائما فبتلئػةق وكػاف اغبػارس يسػ لين ؼبػا
كنت أى ّ باػبروج« :ىل فهمت يا بنيت؟ لكن هبب أف ال ربػ ّدتي أحػداً بػا مر ».فكنػت
أجي ػػب« :فهم ػػتق مػ ػ االجتم ػػاع اؼبقب ػػل؟» وىك ػػذا كن ػػت أذى ػػب م ػػن جدي ػػد إأ تل ػػك
اللقامات .وذات مرة شاىد أخي بينما كنت أغػادر اؼبق ّػرق فالػاؿ علػي اػربا وشػ ّد مػن
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ا ػػفرير وج ػ ّػر إأ أف وص ػػلنا إأ البي ػػت وق ػػاؿ لوال ػػدر« :إل ػػا سب ػػارس السياس ػػة! س ػ َػرتيْنق
سيسػػ،نولا ».ف جبتػػو« :وؼبػػاذا تػػذىب أنػػت إأ ىنػػاؾ؟ رأيتػػك أيض ػاً تػػدخل اؼبقػ ّػر!» ف ػّرد
باؼبقر نسامق وعدد ا طفاؿ كاف ج ّد قليل.
علي« :أنا رجل!» مل يكن ّ
ّ
وؼبػػا كػػربت شػػيئاً مػػا ّزوجػػين أىلػػي بينمػػا مل أكػػن أذبػػاوز السادسػػة عصػػرة مػػن العمػػر .ومت
الطالؽ سنوات قليلة بعد ذلك ومل أقبب أطفاال.
وؼبػػا انػػدلعت الاػػورة سػػنة  3986ابػػته اعبميػػع ػػا .كنػػا وقتهػػا أنصػػار مصػػارب اغبػػاج إذ
ُش ػر َِح لنػػا أ ّف مصػػارب يري ػد االسػػتقالؿ بوسػػائل سياسػػية .ولكػػن السياسػػة لوحػػدىا ال تكفػػي
لتحرير البالدق وال بد مػن السػالح .وإذا مل ينػتف الصػعب قاطبػة فلػن تكػوف ىنػاؾ حريػة.
فتولَّينا عن مصارب وناصػرنا جبهػة التحريػر الػوطين .كنػت شػابة حلنػذاؾ وأربػدث انطالقػا مػن
وجهة نظر الصػباب .كػاف مصػارب يريػد ربريػر وطنػوق وكػاف وبػاوؿ التفػاى الػودي مػع فرنسػا
وإقناعهػ ػػا أ ّف اعبزائػ ػػر لل،زائ ػ ػري ق وأ ّف باسػ ػػتطاعة فرنسػ ػػا البقػ ػػام لكػ ػػن مػ ػػع مػ ػػنل اعبزائ ػ ػري
حقػوقه  .أتػذ ّكر جيّػدا مالمػل وجهػوق فكػاف رجػال متقػدماً يف السػن ذا غبيػة سػودام يرتػدي
برنوسػػا وشاشػاً .كنػػا نغػػين أناشػػيد مصػػالية (نسػػبة إأ مصػػارب)ق وكنػػا نغػػين مػػن أجلػػو .فع ػالً
كاف يناال يف سبيل االستقالؿ ولكن كاف ذلك بال جدوى إذ كانت فرنسا تستغلو.
يف البدايػػة كنػػا خػػائف ق يصػػيبنا الػػذعر عقػػب كػػل عمليػػة مس ػلّحة يقػػوـ ػػا اجملاىػػدوف.
كانت العمليات ج ّد متوااعة يف أوؿ ا مر :قنبلة صغرية تواع داخل علبة سردينق طعنػة
خبن،رق اخل .ورغ ذلك اػبوؼ السائدق كانت جػل أحاديانػا تػدور حوؽبػاق كمػا كنػا كبػرص
علع ظباع ما تباو إذاعة القاىرة .كانت تلك ا خبار تزيد يف ضباسنا.
ػوي الػػذين يك ػربا سػػناً علػػع مػػا ي ػراـ إذ كانػػا يصػػعراف بنػػوع مػػن
مل تكػػن عالقػػت مػػع اخػ ّ
الكربيام ويرفضاف إطّالعي علع ما وبػدث .ولكػن كنػت أسػتطيع التػ تري علػع أخػي ا صػغر
الػػذي كػػاف عمػػره طبسػػة عص ػػر سػػنة حلنػػذاؾ .كنػػا نرغ ػػب يف النضػػاؿ غػػري أ ّف اػب ػػوؼ ك ػػاف
يتملكنا إذ كنا نقطن وقتها حبي سػانت اوجػ حيػث وبػيق بنػا السػكاف الفرنسػيوف .كنػت
ي شػيم يف سػبيل ذلػك! احبػث لػك
أقوؿ لو« :ىل تُػدرؾق سػتتحرر اعبزائػر وكبػن مل نقػ بػ ّ
عن اتصاؿ!» مل يكن بوسػعي القيػاـ بػذلك مل أكػن أسػتطيع اػبػروج مػن البيػت .كػاف
جرياننػا أنػػاس ىػػادلوف إأ حػػد اعبػػنبق وال يزالػػوف كػػذلك إأ يومنػػا ىػػذا! حرصػػنا علػػع إبقػػام
أمرنا ىذا سرياً للغاية.
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وأخ ػرياً اسػػتطاع أخػػي االتصػػاؿ ب حػػد اعب ػريافق شػػاب عمػػره سػػبعة عصػػر عام ػاً .عنػػدما
أخػػرب بػػذلك قلػػت« :وأنػػا؟» ف جػػاب« :أمػػا أنػػت فػال تسػػتطيع االنضػػماـ إأ ؾبموعتنػػاق
وهبب أف تلتحقي دب،موعػة أخػرى ».فرتّػب رب اتصػاالً باؼبػدعو ؿبمػدق وىػو مالكػ سػابق.
كػػاف أخػػي يػرافقين أتنػػام تلػػك اؼبواعيػػدق فػ ُخرج برفقتػػو بػػدعوى قضػػام حػوائ البيػػت ومػػن َ
كػػاف يبكنػػين لق ػػام اؼبعػػين داخػػل إح ػػدى اغبػػدائق قريبػػا م ػػن ش ػػاطم بادوف ػػا (.)Padovani
حينئػػذ كػػاف أخػػي يبتعػػد شػػيئاً مػػا ويرتكنػػا .كػػاف علػ ّػي التوجػػو إأ القصػػبة مػػن أجػػل اسػػتالـ
اؼبنصورات توزيعها إأ من ناق  .فكاف أحػد جرياننػا السػابق مػن حػي القصػبةق وىػو
متح،بػػة إأ حػػي القصػػبة حيػػث
يف سػػن أخػػي ا صػػغرق ي ػ تيين إأ البيػػت كػػي يصػػطحبين
ّ
وزعه ػػا عل ػػع ا ش ػػخاص ال ػػذين أع ػػرفه حب ػػي س ػػانت اوجػ ػ
اس ػػتل اؼبنص ػػوراتق كن ػػت أ ِّ
والقب ػػة .كم ػػا كن ػػت أصب ػػع االش ػرتاكات م ػػن اؼبعني ػ ب ػػا مرق  3666أو  3666فرن ػػك يف
الصهر.
كاف ىناؾ فنام كبري يتوسق بيتنا اعبمػاعي الػذي تقطنػو حػوارب عصػرة عػائالت .ودبػا أ ّف
البيوت ربيق ذا الفنام اؼبركزيق فكاف كلما دخل غريب وجد فضوؿ اعبميع يف اسػتقبالو.
كانت رب صديقة عمرىا أربعوف سنة تصتغل منظفػة بالسػفارة ا مريكيػة .ومل تكػن أق ّػل حبّػا
مػػين لوطنهػػا ف خرب ػػا عػػن نصػػاطارق فػ رادت اؼبصػػاركة يف النصػػاطات وكانػػت تس ػاى باؼبػػاؿ
وتقػػوـ بتوزيػػع اؼبنصػػورات .وقالػت رب ذات مػػرة أف إحػػدى صػػديقا ا السػػابقات طلبػػت منهػػا
إخفام ابنهاق وكاف فػدائياً ِم ْقحامػاً ُمطػارداً مػن العسػكر .ونظػرا ؼبوقػع سػكنها بػ الفرنسػي
خصػػيَت علػػع نفسػػهاق فرفضػػت إخفػػامَه« :إنػػو قاتػػلق لقػػد قػػاـ بعمليػػات اػػد الفرنسػػي ».
ػت عليهػػا إخفػػامَه عنػػدنا يف البيػػتق وبعػػدما وافػػق اخػػور علػػع ذلػػكق اسػػتقبلناه بيننػػا
فاقرتحػ ُ
َ
وك نػو فػػرد مػػن العائلػػة .كػػاف اظبػػو الاػػوري «مػانو» .ومكػػث بيننػػا طبسػػة عصػػر يومػػا التحػػق
باؼبقاومػػة يف اعببػػاؿ حيػػث استصػػهد .مل أعلػ بػػذلك إالّ بعػػد االسػػتقالؿ حػ أخػػرب أخػػي
با مر.
علي العمليات الت يقوـ ػاق لكػين كنػت أرفػ السػماع إليػو« :مػانوق
كاف مانو ّ
يقص ّ
علي القػب وأتعػرض للتعػذيب وأكػوف حينهػا مضػطّرة للبػوح
تقص علي اؼبزيدق قد يُلقع
ال ّ
ّ
علي« :اِ ْغتَمت ومل أعد أربملق أريد تَػ ْفريػر مػا
علي معرفتها ».فكاف ّ
ب شيام ال ّ
يرد ّ
يتوجب ّ
يف رأسي واعبميع يقوؿ رب ال ربكي شيئاًق ال ربكي شيئاً».
وأتنػام إاػراب الامانيػػة أيػػاـ فربايػػر 3986ق مت توقيػ اجملموعػػة ب كملهػػاق ولسػػت أشػػعر
ب دة خ،ل إذا قلت أُ أصبت حينها بالػذعر .مل أكػن أعػرؼ مػن اجملموعػة سػوى ؿبمػد.
أُلقي القػب علػيه صبيعػا بعػد أف وشػوا ببعضػه الػبع  ...ربػت قهػر التعػذيب ...كنػت
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أي اتصػػاؿ أتنػػام ا ا ػراب وطيلػػة شػػهر
الوحيػػدة الػػت مل تعتقػػل .كػػاف ال بػػد مػػن أتفػػادى ّ
ب كمل ػػو عق ػػب ذل ػػك .وك ػػاف مق ػػرراً إج ػرام أوؿ اتص ػػاؿ ش ػػهراً عق ػػب انته ػػام ا ا ػراب أم ػػاـ
حديق ػػة بادوف ػػا  .ذىب ػػت برفق ػػة أخ ػػي لك ػػن مل قب ػػد باؼبك ػػاف أح ػػداً يف انتظارن ػػا باس ػػتانام
العسكر .ال أدري ما إذا كاف تواجدى ىناؾ دبح الصدفةق فانزع،ت من ا مر ورجعنا
إأ البيت.
أرسػلها ؿبمػػد الػػذي كػػاف ؿبت،ػػزاً دبعسػػكر
ويػػوم أو تالتػػة أيػػاـ بعػػد ذلػػك جػػامتين فتػػاة َ
ذرعت اؼبرسولة برغبتها يف خياطة فستافق ف دخلتهػا البيػت الػذي كػاف يتك ّػوف
بوؿ كازيل .ت ّ
حولنػػاه إأ مطػػب ق وازبػػذنا اؼبطػػب ا صػػلي غرفػػة تانيػػة .كػػاف يوجػػد
مػػن غرفػػة ورواؽ صػػغري ّ
ػػذه الغرفػػة أريكػػة وس ػريراًق وماكينػػة خياطػػةق وحافظػػة للايػػاب وص ػواف صػػغري ب ربعػػة أدراج.
كػػاف الػػبالط قػػد تآكػػل بعامػػل الػػزمن فقمنػػا بتغليفػػو دبصػػمع أراػػي لتزيينػػو .وؼبػػا دخلػػت ىػػذه
ػدمت ؽبػػا فن،ػػاف قهػػوةق أخربتػػين ألػػا مرس ػولة مػػن طػػرؼ ؿبمػػد وأ ّف كػػل
الفتػػاة البيػػت قػ ُ
اجملموعة اعتُقلت .وقالت« :مل يبق سواؾق الك ّػل أُلقػي علػيه القػب ق ويبكنػك االطمئنػاف
إذ لن ىبرب أحد عنكّ .أما إذا رغبت يف ذبديد االتصاؿ فسػ تدبر ا مػر ».ورجعػت مرتػافق
كانت بال شك تنتظر أف اجتذ ا إأ ؾبموعة منااػلةق ولكػن نصػحين أخػي بعػدـ مواصػلة
وامين إأ شبكتو.
ذلك ّ
كػػاف أخػػي وإظباعيػػل يقومػػاف بعمليػػات ىبتبئػػاف عنػػدي يف البيػػت .كػػاف االتنػػاف ؾبػ ّػرد
أطفػػاؿ عمرنبػػا ال يت،ػػاوز السػػابعة عصػػر .وكلمػػا عػػادا مػػن تنفيػػذ عمليػػة كانػػت تظهػػر علػػع
وجهيهم ػا عالمػػة الصػػحوبق فكنػػت أُدخلهمػػا غػػرفت الصػػغرية وأُق ػ ّدـ ؽبمػػا القهػػوة وأُسػ ِػدؿ
ػدخل يف أمورنػػا رغػ ألػػا كانػػت تعلػ مػػا هبػػري؛ كػػاف سػنّها
سػتار النوافػػذ .مل تكػػن والػػدر تت ّ
ج ّد متقدـ.
وكنػػا قػػد خب نػػا ا سػػلحة داخػػل غػػرفت الصػػغرية :مسدسػػات مػػن نػػوع كولػػتق ورشاشػػةق
وملقِّمات .يف بداية ا مر كنت أاعها ربت الفراش وبداخل درج الصواف ربت اؼبالبس.
ُ
كػػاف سػػعيد يس ػػكن ب عػػارب القصػػبة وذات ي ػػوـ ذىبػػت فطومػػة إأ بيت ػػو لتتس ػلّ قنبل ػػةق
ولكن عند القياـ بضبطها انف،رت فبػا تسػبّب يف مػوت اػابق القنبلػة اظبػو براػواف .وقبػع
كل من سعيد وفطومة وسبكنا من الفػرارق واختبػآ يػوم يف بيػت صػديقة فطومػة الػت كانػت
ّ
زبصع أف يفتضل ا مر ومل تكن ترغب يف بقائهما يف بيتها .مل يكن لسػعيد مكػاف يلت،ػم
إليػػو رغ ػ نصػػاطو اؼبكاّػ وكونػػو ي ػرتأس ؾبموعػػةق فقػػاؿ لفطومػػة« :حيامػػا ذىبػ ِ
ػت س ػ ذىب
معػػكق أنػػت بصػػفتك امػرأة سيسػػمحوف لػػك بالػػدخوؿق أمػػا أنػػا فلػػيس مل،ػ  ».كػػاف بعػ
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ػردد إيػوامَه
ا خوة باتصاؿ مع سعيد فتحدتوا مع أخي حوؿ اؼبواػوعق فػاقرتح علػيه دوف ت ّ
يف بيتنا.
وعن ػػد ؾبيئ ػػو ّادع ػػع أخ ػػي أ ّف فطوم ػػة ص ػػديقت وس ػػعيد خطيبه ػػا .ك ػػاف زوج فطوم ػػة يف
الس،ن يف ذلك اغب ق ف،ػالوا إأ بيػت جػام شػخص تالػث اظبػو علػي .كانػت الغرفتػاف
الصغريتاف مزدضبت  :ىػ الاالتػةق ووالػدرق وإخػور الاالتػة وأنػا .قلنػا لل،ػرياف ألػ أصػدقام
قػدامع جػػالوا لقضػػام العطلػػة .كػػاف سػػعيد يبكػث طػواؿ الوقػػت داخػػل الغرفػػةق وكانػػت تبػػدو
عليو عالمة اػبوؼ .كاف يذىب إأ الصاطم من ح آلخر وعلع رأسو منصػفة للتخفػي.
كاف سعيد وفطومة وعلي ينتظروف وقت التحاقه باعببل.
أتنام ذلك ّقرر علي الصغري – الذي مل يكن أكرب من أخي سلي – الػذىاب إأ البلػد
بعد مرور اتنا عصر يوماً .وكاف قد سبق لػو أف اعتُقػل وعُ ِّػذب ومل يكػن يرغػب يف أف يتكػرر
ا مػػر .غػػادر إذف علػػيق ودبػػا أنػػو كػػاف ينحػػدر مػػن منطقػػة القبائػػلق قػػاؿ أنػػو سػػيذىب عنػػد
أعمامو يف القبائل وى سيوصلونو إأ اؼبقاومة يف اعبباؿ دوف اغباجة إأ انتظار الوتائق.
فبقي بيننػا سػعيد وفطومػة وراػيعها ؼبػدة عصػرين يومػا .كانػت االعتقػاالت علػع أشػدىا
فبػػا أرغمه ػ علػػع االنتظػػار وعػػدـ التحػػرؾ .سػػاعدتين اعب ػاراتق إذ كانػػت مػػرج علػػع سػػبيل
اؼبا ػػاؿ تعين ػػين عل ػػع الط ػػب  .وكان ػػت اعبػ ػارات تتص ػػرفن وكػ ػ لن ذبهل ػن سبام ػاً م ػػا هب ػػري رغػ ػ
درايتهن با مر.
أُلقػػي القػػب علػػع حوريػػة يف نفػػس عمليػػة التوقيػ الػػت اعتُقػػل فيهػػا سػػي فضػػيل وسػػي
بوزيد اللذاف قُتال ربت التعذيب .أما حورية فوافقت علع القياـ بػدور عميػل مػزدوج فػ ُطلق
سراحها .وذات يوـ جامتين حورية إأ البيػت .كػاف أحػد ا خػوة الػذين اعتُقلػوا قػد ذكػر
ؽب عنػواف أخػي سػلي ق ف،ػامتين بػال شػك بػ مر مػن العسػكر الفرنسػي .وبينمػا كانػت تبػدو
علػػع وجههػػا عالمػػة االنػػدىاش قالػػت« :ىكػػذاق إذف أنػػت!» أمػػا أنػػا فلػ أتعػ ّػرؼ عليهػػا يف
ؿب،بة وشعرىا مسبوغ وترتدي مالبس من باريسق فتب ّدلت ىي ا سباما.
اغب  :كانت غري ّ
وجهها من جرام اربة كاف قد وجهها ؽبا زوجهػا بكػ س زجػاجي.
عرفتها بفضل ندبة علع ّ
أعػ َػوز اظبػػك وعن ػواف بيتػػك .إذف
قالػػت« :أنػػا حوريػػةق حباػػت عنػػك يف كػػل مكػػافق ولكػػن ْ
سػػلي ىػػو أخػػوؾق ىػػو صػػاحب البدلػػة البنيػػة الػػذي كػػاف يرافقػػك .ىػػل تعلمػ أ اعتُقلػػت
اعباسوس اؼبزدوج ىو اعباسػوس الػذي يعمػل ػبصػم  .قػد تكػوف حوريػة ىػي العميػل اؼبػزدوج «حوريػة السػمرام» الػت
جػػام ذكرىػػا مػرارا يف كتػػاب إيػ كوريػػارق سػػاعة الكلػػونيالتق دار النصػػر فايػػاردق بػػاريس 3966ق وأليسػػتار ىػػورفق تػػاري
حرب اعبزائرق دار النصر ألباف ميصاؿق باريس 3956ق ص.349 .
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وقضيت تالتة أشهر باؼبعسكرق واآلف أنصق مع االخػوة .ومػاذا تفعلػ أنػت؟» قلػت« :ال
ػلت« :تعلمػ ق أنػا أسػدِّد اشػرتاكي معػك فقػقق
أفعل شيئاً ».مل أكن أتق ذه اؼبرأةق فواص ُ
وال أرغػػب التػػورط يف ىػػذه القضػػايا ».قالػػت« :كػػالق هبػػب أف تنصػػطيق مػػن الضػػروري أف
تواصػػلي ».قل ػػت« :ك ػػالق إذا وج ػ ِ
ػدت يف نفس ػػك الصػػ،اعة فواص ػػليق لك ػػن فيم ػػا ىبص ػػين
اتركيين وحارب».

حواجز التفتي

في حي القص ة

ػت أخػػيق فس ػ ؽبا مػػاذا تريػػد منػػو .قال ػػت:
بعػػد ذلػػك أرادت التحػػدث إأ س ػػلي ق فناديػ ُ
«جئػػت آلخػػذ ا سػػلحة ».فػ ّرد عليهػػا« :أي أسػػلحة ىػػذه؟ لػػيس لػػدينا أسػػلحة ».فقالػػت:
«بػػل ىػػي عنػػدك ق ال ب ػ ّد أف تس ػلّموا رب ا مانػػة الػػت حبػػوزتك !» ف جبتهػػا« :ا مانػػة! قػػورب
للذين حدتوؾ عن ا مانػة ألػ ال يعلمػوف عمػا يتحػ ّدتوف ».وعػادت يف اليػوـ التػارب تػ ّدعي
أف سػػي فضػػيل وسػػي ـبتػػار أرسػػلوىا لتغيػػري مكػػاف إخفػػام ا سػػلحةق فطردناىػػا مػػرة أخػػرى.
وقػػد أراد سػػعيد تسػػليمها ا سػػلحة لكػػين اعرتاػػت علػػع ذلػػك مػػن مقػػر بيػػت .فقػػاؿ« :ال
نستطيع اػبروجق قد افتضل أمرنا ».ف جبتو« :إذف قل ؽبا ليس لدينا شيم».
عػػادت مػػن جديػػد يف اليػػوـ الاالػػثق ويف ذلػػك اليػػوـ كػػاف كػػل مػػن فطومػػة وسػػعيد قػػد
حصػال علػع رخصػػة اؼبػرور لاللتحػػاؽ باعببػاؿ وكانػا جػ ّد مسػرورين .قالػػت رب فطومػة« :غػػدا
بعػػد الظهػػر س ػ نقل ابػػين عنػػد والػػدر أغػػادر .أعل ػ جيػػدا ألػػا سػػرتف ولكػػن ال يه ػ ق
سػ تركو ؽبػػا علػػع كػػل حػػاؿ وأغػػادر ».يف اليػػوـ التػػارب طَلَبَػت مػػن أخػػي سػػلي « :ىػػل يبكنػػك
مػ ػ ػرافقت إأ الص ػ ػػاطمق س ػ ػػتكوف اؼب ػ ػػرة ا خ ػ ػػريةق خ ػ ػػذ إأ الص ػ ػػاطمق وبع ػ ػػدىا سػ ػ ػ لتحق
باعببػػل »...فقػػاؿ« :أجػػلق يف اؼبسػػام سػػآخذكماق أنػػت وفاطمػػة ».ويف ذلػػك اليػػوـ عػػادت
حورية يف ىيئة أخػرى .كانػت تغ ّػري طريقػة تصػفي شػعرىا ولباسػها يف كػل مػرة .كػاف ا مػر
غري طبيعي :من أين كانت ربصل علػع اؼبػاؿ ولػيس لػديها شػغل ترتػزؽ منػو؟ كيػ فتحػت

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
تعذيب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسي

433

الػػدنيا عليهػػا ف ،ػ ة؟ ىػػذا ا مػػر جعلػػين أح ػ ّذرى مػػن ىػػذه اؼب ػرأة« :ىػػذه اؼب ػرأة سػػتنتهي إأ
اعتقالنا كلناق سرتوف ما أقوؿ لك  ».ولألس مل يكن مسموحاً رب بإبدام رأيي.
طلبت من سعيد الذىاب إأ بيت إحدى اعبارات كي ال تراهق
وؼبّا جامت للمرة الاالاة ُ
بينمػػا بقيػػت فطومػػة بالبيػػت بصػػفتها صػػديقة رب .كنػػت أشػػتغل علػػع ماكينػػة خياطػػة عنػػدما
جػػامت حوريػػة وقالػػت أنػػو ال بػػد مػػن تسػػلي ا مانػػة .كػػاف سػػعيد يريػػد تسػػليمها ا سػػلحةق
فقلت لو« :إنو خط فادحق كي يبكنها نقل ا سلحة؟ حػ إذا افرتاػنا ألػا بطلػةق لػن
تس ػػتطيع نق ػػل ا س ػػلحة كله ػػا ».ف ػ ّرد ب ػػالقوؿ« :أن ػػا ا م ػػري وأن ػػا م ػػن ي ػ مرق هب ػػب إعطائه ػػا
ا سلحة وإذا حدث شيم ف نا اؼبسؤوؿ عنوق وانتهع ا مر».
كنا قد أخفينا ا سلحة داخل وعام لألزىار .وكنا صنعنا صندوقاً كبرياً وبتوي علع قاع
مزدوج حيث واعنا ا سلحة واعنا عليها الرتاب وا غراس .واعنا الوعام بفنام البيت
ب باب بيتنا وباب بيػت مػرج .وكػاف بداخلػو مسػدس  4.18يعػود خػي .صبعنػا إذف كػل
ػادرت البيػػت .بعػػد ذلػػك أخػػذت أغسػػل اػبػػرؽ اؼبلَطَّخػػة
شػػيم وأعطينػػاه ؽب ػذه اؼب ػرأةق غػ َ
ُ
بالدىن الت ل ّفت ػا ا سػلحة .أخفيػت كػذلك مػا تركتػو مػن طلقػات رصػاص داخػل موقػد
كل من أخي وسعيد والطػاىر (زوج مػرج) قػد ذىبػوا إأ الصػاطم كػي نػتمكن
لل،مر .كاف ّ
فيمػػا بعػػد أنػػا وفطومػػة مػػن الػػذىاب لوحػػدنا ّف فطومػػة كانػػت شػػديدة اغبيػػام ومل ترغػػب يف
الذىاب معه  .وكانت مرج ىي ا خرى ترغب يف الذىاب معنا.
بينما كانت مرج ربظّر القهوة خػذىا معنػا إأ الصػاطم وكنػت أغسػل اػبػرؽ اؼبتسػخةق
كل من أخي سلي والطاىر من البيتق سبػت ؿباصػرتنا مػن
ويف نفس الوقت الذي خرج فيو ّ
قبل العسكر .كاف أحد باعة اػبضر يق جبانب البابق فقلبوا كل شيم لديو صػرخوا:
ػرد عل ػػيه أح ػػد .ق ػػالوا« :كلكػ ػ إأ
«أي ػػن ى ػػو س ػػلي ؟» ك ػػاف س ػػلي أم ػػامه ولك ػػن مل ي ػ ّ
ال ػػداخل! فبن ػػوع اػب ػػروج م ػػن البي ػػت!» دفع ػوا اعبمي ػػع باذب ػػاه س ػػاحة البي ػػت .وواص ػػل س ػػعيد
والطػػاىر مصػػيهما بتمهػػلق لكػػن أخػػي سػػلي دخػػل مسػػرعا ومػ ّػر بالبيػػت وقػػاؿ« :فاطمػػةق
أختػػاهق قػػد خػػدعوناق أ ّدعػػي أنػػك مل ت ػريين ».قفػػز مػػن النافػػذة إأ حديقػػة فػػيال إحػػدى
الفرنسيات ومن ىناؾ اجتاز ساحة فيال أخرىق اختفع.

++

عسكر ومدنيوف من مديرية ا من ا قليمػي ( )DSTالبيػت وكنػت سػاعتها داخػل
دخل
ٌ
يدي .س لو أين أسكن وؼبػا أخػرب قػالوا« :بالضػبقق مقابػل
الساحة واػبرؽ ال تزاؿ ب
ّ
الس ػلَّ ق إلػػا ىػػي ».ال بػػد أف حوريػػة ىػػي الػػت أعطػػته اؼبواصػػفاتق فص ػ ّد أحػػدى مػػن
ُ
شػػعري فصػػرخت يف وجهػػو « :يػػا أنػػذاؿ! يػػا حقػريين! يػػا قتلػػة! تتحػػدتوف عػػن الفالقػةق أنػػت
الفالقػ ػة اغبقيقي ػػوف!» فال ػػالوا عل ػ ّػي بواب ػػل م ػػن الص ػػفعات والضػ ػربات عل ػػع ك ػػل ش ػػرب م ػػن
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جسػػديق بػػدلوا التفتػػيس :أنزل ػوا اػبزانػػة دبػػا فيهػػا أراػػا وأفرغوىػػا مػػن كػػل ؿبتويا ػػا .كػػاف
درج الص ػواف ا علػػع مغلق ػاً باؼبفتػػاح – كػػاف الػػدرج خػػيق وكػػاف يضػػع بداخلػػو م ّدخراتػػو
ووتائقػػو – فكسػػروا الػػدرج ولبػوا كػػل مػػا بداخلػػو .كمػػا لب ػوا جهػػاز عرسػػي ب كملػػو وكانػػت
بع مقتنياتو قد أتتين من فرنسا عن طريػق اؼبراسػلة .سػرقوا ؾبػوىرار ىػي ا خػرى وحطمػوا
ما تب ّقع من أغراض.

عملية تفتي

في فناء بيت في حي القص ة

توقيةةف الفدائيةةة زهةةرة ريةةف
في حي القص ة

جرى كل ىذا وى يس لوننا« :أين ىي ا سلحة؟» قلت ؽب أ ّف فطومة صديقة رب وأ ّف
س ػػعيد خطيبه ػػا .فاقتادون ػػا كب ػػن الاالت ػػة إأ اؼبعتمدي ػػة العس ػػكرية .وع ػػذبو إأ أف ك ػػدت
أىلك… َّ
عذبو بػاؼبغطس وأنػا مقيػدة اليػدين والػرجل … مل أكػن قػادرة علػع التحػدثق
ومل أتكل عن أحد قق .كنت أكرر« :ال أعل ق ال أعل  ».كانوا يسػ لوف« :ومػاذا تقػول
فيمػػا ىبػػص ا سػػلحة الػػت خرجػػت مػػن بيتػػك؟» فكنػػت أجيػػب« :شػػخص ال نعرفػػوق ىػػو
الذي جام ا إأ أخي وأرغمو علع االحتفاظ ا يف البيت بعضة أياـ ».مل أر حورية بعػد
ذل ػػكق ال أدري إف كان ػػت تت ػو َارى ع ػػن أنظ ػػاري .وك ػػاف النقي ػػب يق ػػوؿ رب« :أيته ػػا الفالقي ػػة
الكب ػػريةق تس ػػتطيع جبه ػػة التحري ػػر ال ػػوطين االعتم ػػاد علي ػػكق إن ػ ِ
ػك مل تق ػػورب ش ػػيئاً رغػ ػ م ػػا
تعرات لو من تعذيب».
ّ
كاف يوجد باؼبعتمديػة العسػكرية كػل مػن فطومػة وسػعيد وأنػا .مت مػواجهت بالسػي بوزيػد
الػػذي مل يسػػبق رب معرفتػػو .وبكيػػت ؼبػػا رأيتػػوق اؼبسػػك قػػد مزقػوا جسػػده بصػػفرات اغبالقػػةق
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كما كاف شبو عار ومقيّد .قلت لو« :ال زب يا أخي ».كانوا يظنوف أ عصيقتو بينمػا مل
أكػن أعرفػػو ومل أره قػػق يف حيػػار .واجهػػو أيضػاً بالسػي فضػػيلق ولكػػن ىػػو اآلخػػر مل أكػػن
أعرفو.
فبزقػػة رفضػػت خلعهػػا .ى ػ كػػذلكق اؼبسػػاك ق
كنػػت يف حالػػة يُرتػػع ؽبػػاق مالبسػػي ّ
كاف حاؽب مرعب .وبعدما ح،ػزو أربعػة أو طبسػة أيػاـق جػالوا يف اليػوـ التػارب بفلػة .ىػي
تعرات للتعذيب .كانت بغرفة النقيب بينما كنت أنا طروبػة ا رض يف الػرواؽ .مل
ا خرى ّ
أكن أستطيع الكالـق وكنت شبو ـبنوقةق فظنوا أنين علع وشك اؽبالؾ .كنت أظبػع صػراخ
فلة وىي تُع ّذبق فكانت تستن،د بكل ما أوتيت من قػوة .كنػا نػرى بعضػنا بعضػا ؼبػا تػُ ْفػتَ ُل
علينا ا بواب .كانت فلة تنصق يف ؾبموعتناق غري أنو مل يسبق رب التعرؼ عليهاّ .
ػوي االتن ػػاف قػػد اعػػتُقالق
وبعػػد مػػرور شبانيػػة أيػػاـق أخرج ػػو إأ سػػطل البنايػػة .ك ػػاف أخػ َّ
فكن ػػت أص ػػرخ« :إلم ػػا ال يعلم ػػاف ش ػػيئاق أن ػػا وأخ ػػي ا ص ػػغر وح ػػدنا كن ػػا عل ػػع عل ػ بػ ػ مر
ا سلحة ».فقالوا« :ؼباذا إذف مل زبربينا بػا مر؟» قلػت« :كنػت خائفػة إف أخػربتك أف ال
أي
تصػػدقونين ويف نفػػس الوقػػت قػػد يقتلػػين اآلخػػروف .ؽبػػذا مل أقػػل شػػيئاًق غػػري أن ػين مل أفعػػل ّ
أي شيم».
شيمق مل أفعل ّ
قػػاؿ رب أحػػد اؼبظلِّيّ ػ « :ىػػل تعلم ػ أ حبػػق أُشػػفق عليػػك .إ ّف مػػا أقػػوؿ لػػك ؿب ػ
الصدؽق إنك تذ ّكرينين بوجو ج ّد عزيز علع قل ق إنو وجػو أخػت .ؼبػا كػانوا يعػ ّذبونك كنػت
أي شػػيم .ال
أكػػاد أنف،ػػر نػػو كػػاف يبػػدو رب وكػ ّف أخػػت تُعػ َّػذب .لكػػن لػػيس بوسػػعي فعػػل ّ
عيين واقتادو ليال إأ الفػيال –
عليكق سينقلونك إأ فيال سانت رفائيل ».بعدىا عصبُوا َّ
كانػت السػاعة الواحػدة بعػد منتصػ الليػػل – رمػو داخػل القبػو حيػث بقيػت أسػػبوعا.
كػػانوا ي ػ توف مػػن ح ػ آلخػػر ُبوشػػاة للتعػ ّػرؼ علػػيق ولكػػن ضبػػدا هلل مل يعػػرفين أحػػد مػػنه .
كنت يف البداية أناـ مفرتشة ا رضق وبعد ذلك أعطو بطانية.

++

وذات ليلػةق أعػادو إأ البيػػت علػع السػاعة الاانيػػة .كنػت أاػحك بفعػػل تػوتّر عصػ ق
وكنت أحاوؿ أ ّف أمهر أف ا مور علع ما يراـ أمػاـ إخػور اللػذاف أطلػق سػراحهما يف نفػس
اليوـ وكذا أماـ والدر .قاؿ رب النقيب أنػو مقابػل ا فػراج عػين هبػب عل ّػي تبليغػو حبركػات
أخ ػػي س ػػلي يف حال ػػة عودت ػػو إأ البي ػػت .فقل ػػت« :أج ػػلق أج ػػل س ػػيدي النقي ػػبق إذا ك ػػاف
يسػػتحق ذلػػك فػػال يلػػوم ّن إالّ نفسػػو ».وبقيػػت يػػوم دوف أكػػل مل أكػػن أسػػتطيع سبريػػر
الطعػػاـ .يومػػاف بعػػد ذلػػك أطلق ػوا س ػراح سػػعيد وفطومػػة .وقػػد سب ّكنػػا مػػن الصػػمود ومل يبوحػػا
ي شيم .وبعد ا فراج عنهاق اتصلت فطومة با خوة يف حي اغبراش .أما سعيد فل هبد
ب ّ
مكانػاً يل،ػ إليػػو فرجػػع إأ بيتػػو حيػػث انف،ػػرت القنبلػػة .وكػػانوا يف انتظػػاره فػػاعتقلوه .وىػػذه
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اؼبرة اِلار ربت التعذيب ومل يرتؾ أحػداً إالّ وأخػربى عنػوق وأصػبل كػاجملنوفق يبػوح ؽبػ بكػل
ا ظبامق ح أولئك الذين مل تكن ؽب أية صلة باؼبواوع.
جالوا إأ بيتنا بصحبة رجل مقنّػعق فظنّػت والػدر أنػو أخػي سػلي وصػاحت« :حله يػا
بػػين جػػاموا بػػك ليقتلػػوؾ أمػػامي!» أمػػا أنػػا فعرفػػت أنػػو سػػعيد لكػػوف أسػػنانو مغلّفػػة بالػػذىبق
وقاؿ رب بصوت خافت« :أخت فاطمة ال زبصع شيئاًق لن أوشي بك ».ولكػن ا مػر كػاف
قػػد قُضػػي .كػػاف مقيّػػد الػػرجل بواسػػطة حبػػلق فبعػػدما سػػحبوا اغببػػل سػػقق علػػع ا رض
وأوسعوه اربا بالركالتق وؼبا ل اؼبسك صفعوه علع وجهو.
ّ
أخػػذو إأ مدرسػػة صػػحراوي حيػػث عػ ّػرو مػػن مالبسػػي وقيّػػدو يف ح،ػػاب قػػد
تركتػػو ورامىػػا إحػػدى النسػػوة كانػػت اػػحية ىػػذا اؼبكػػاف .وبعػػد أف رمػػوا علػ ّػي دلػػواً مػػن اؼبػػام
حبيث أصبحت مبللػة سبامػاق عػ ّذبو بالصػعق الكهربػائي مػرت  .كػاف أحػد اعبالديػن يقػوـ
بالتعذيب وىو عاري الصدرق ودخل النقيب الذي اعتقلين اؼبػرة ا وأق فػرحل وقػاؿ« :مػاذا
تفعل ىذه ىنا؟» فق ّدموا لو اؼبل  :نقل أسلحة وم وى.
التعػذيب… كػانوا ينػادوف علػع أحػد ا خػوةق فيتقػدـ وىػو يبػدو كا سػدق وعنػد عودتػو
يتغػ ّػري سبام ػاًق في،ػ ّػر رجليػػو مػػن شػػدة ا لػػاؾ ويلقػػي بنفسػػو يف إحػػدى الزوايػػا .إ ّف ذلػػك أمػػر
فضيع.
تالتػػة أيػػاـ بعػػد ذلػػك ألق ػوا القػػب عل ػع أخػػيق واقتادونػػا إأ معتقػػل بػػن عكنػػوف حيػػث
مكانا طبسا وعصرين يوماً .كاف ىناؾ غوساـق وفضيلةق ولطيفػةق وغنيػةق وعقيلػة وحلخػروف.
تعرانا لالسػتنطاؽ مػن طػرؼ رجػاؿ
كنا اتن وعصرين امرأة بعنرب النوـ .ويف ىذا اؼبعسكر ّ
مديرية ا من القومي ( )DSTتارةًق ورجاؿ الدرؾ تارة أخػرىق واؼبظلِّيّػ مػن القبعػات اغبمػر
عمػػا تعراػػنا لػػو يف
تػػارة أخػػرى .كػػانوا يتنػػاوبوف علينػػا وكػػاف العػػذاب يف ىػػذا اؼبعتقػػل ىبتلػ ّ
مدرسػػة صػػحراوي .ىنػػا كػػاف ا مػػر ال يت،ػػاوز الصػػفعات وبع ػ الض ػربات .كػػانوا ي ػ توف
يصػريوف يف اذبػاه الػبع
ػفحوف وجػوه اؼبعت َقلػ
برجاؿ مقنّعػ يبػروف بػ الصػفوؼ ويتص ّ
أي شػػيمق وال حػ
في خػػذول مػػن بػ الصػػفوؼ السػػتنطاقه مػػن جديػػد .مل يكػػن لػػدينا ّ
بطانيػاتق ال شػيم .كانػت أراػية إظبنتيػة نتصػاجر فيهػا مػن أجػل قطػع مػن الػورؽ نتّخػذىا
وسادات .ويف بع ا حياف كانوا ي توف يف كبد الليل بالرجاؿ اؼبقنَّع ق يوجهوف صػوبنا
ا اوام الكاشفة ويس لول « :ىل تعرؼ ىذه أـ تلك؟»
عذبو باعبي )gégène( ،وىو مولِّد كهرطيسي.
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جػام أحػد رجػػاؿ ا مػن الػداخلي فػرأى مالبسػي كلّهػػا فبزقػةق فع ّػرب رب عػػن ت لّمػو لسػػوم
حػػالت وطلػػب مػػين منحػػو عن ػواف بيػػت لي ػ تيين دبالبػػس تبػػديل .ف عطيتػػو قطعػػة ورؽ ص ػػغرية
عليهػػا العنػواف وكلمػػة قصػػريةق فػػذىب بالفعػػل لكػػن مل يػػرد أحػػد أف يسػػتقبلو يف البدايػػة .كػػاف
الكػػل يتػػوجس منػػو خوف ػاً ف ػ ّ يف طلبػػو ح ػ جػػام دبالبػػس تبػػديل رب و خػػي .كنػػت قػػد
فكرت يف أخي وطلبت مالبس لو ىو أيضاً.

بعػػدىا نقلػػو إأ بئ ػر طراريػػا مػػع أخػػيق واػػعو يف زنزانػػة اػػيقة .كنػػت وحػػدي يف
ى ػػذه الزنزان ػػة الفارغ ػػة م ػػن ك ػػل ش ػػيمق وكن ػػت أف ػػرتش ا رض .مل أتع ػػرض ىن ػػاؾ للتع ػػذيب
اعبسػدي غػري أ ّف التعػذيب النفسػي واالسػتنطاقات مل تنتػو .وبعػد تالتػة أو أربعػة أيػاـ جػػاموا
وغات ( )Huguetteوفاطمة الزىرام.

مل يكن مسموحاً رب اػبروج إالّ لقضام اغباجة وذلك مرت يف اليوـق واحدة يف الصػباح
تعراػػت ىوغػػات لتعػػذيب فضػػيعق وكانػػت تصػػرخ فػػيه « :اعتقلتمػػو
وا خػػرى يف اؼبسػػامّ .
أي شػيمق قنػاعت ىػذه تسػري
ّ شيوعيةق فليكنق أجػل أنػا شػيوعية ولػن تسػتطيعوا فعػل ّ
يف عروقػػي ».قلػػت ؽبػػا ناصػػحة« :ال تقػػورب شػػيئاًق اترك ػي ذلػػك يف َخبايػػا قلبػػكق وؼبػػا يُفػػرج
عنك تستطع عندىا الصدع بو ».ولكنها مل تقتنع .كنػت أنػاـ علػع ا رض حيػثّ كانػت
اعبرذاف ربوـ .وكنت متسخة فكانت اعبرذاف تقرتب من شعري ف طردىاق ولكن سػرعاف مػا
كانت تعود.
يوماف قبل أف يُفرجوا علػع ىوغػات وفاطمػة الزىػرامق جػام اػابق برتبػة نقيػب يف عمليػة
اعرتاػػت ىوغػػات علػػع واػػعنا إذ كػػانوا يرتكوننػػا ننػػاـ علػػع
تفتػػيس وس ػ لنا عػػن أحوالنػػا .ف َ
أي شػػيمق ف ػ مر ب ػ ف يعط ػوا بطانيػػة لكػػل واحػػدة منػػا .شػػعرت
ا رض بػػدوف بطانيػػات وال ّ
بالراحػػة بفضػػل تلػػك البطانيػػة .قضػػيت تالتػػة أشػػهر ب ػ مدرسػػة صػػحراوي وفػػيال بسػػانت
رفائيل واؼبعسكراتق يف شهر سبتمرب  3986نقلو إأ س،ن سركاجي.
كنت ج ّد مسػرورة بسػ،ن سػركاجي حيػث التقيػت بػ خواتق وشػكرت اهلل إذ علػع أ
ػت فطومػة الػت عرفتهػا مػن
مل أعد أشعر باػبوؼ ننػا مل نتعػرض بعػد ذلػك للتعػذيب .التقي ُ
وتعرفػػت علػػع
قبػػل وزيػػزو وحلخ ػرين .أتػػذ ّكر أ ّف ذلػػك كػػاف وقػػت الظهػػريةق فق ػ ّدموا رب القهػػوة ّ
أخوات أخريات .كنت بإحدى زوايا العنرب رق  3وبقيت بالس،ن سبعة أشهر.
كػػاف ا م ػػر اؼبرع ػػب بس ػػركاجي إع ػػداـ اؼبعتقل ػ  .كن ػػت أن ػػاـ ب ػػالعنرب ا ق ػػرب م ػػن بواب ػػة
السػػ،ن وؼبػػا أفيػػق كنػػت أظب ػع ص ػرير البوابػػة وىػػي تُفػػتل نظ ػراً ؼبػػرور أنبػػوب ع ػري جبانػػب
فراشػػي .عنػّػدىا أفه ػ مػػا هبػػري ...وتبػػدأ فرائص ػي ترتعػػد ...ف ػ وق أخ ػوار السػػ،ينات...
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بع ػػدىا كن ػػا نس ػػمع الص ػػهيد وى ػػو يص ػػرخ« :اهلل أك ػػرب! ربي ػػا اعبزائ ػػر!» فك ػػاف ك ػػل ا خ ػػوة
الس،نام يردوف عليو .وكنّا ننه صبيعنا بسرعة ومبسك بالصبابيك ونتسلّق الواحدة فػوؽ
ا خرى للوصوؿ إأ مستوى الطبلة وننصد بدورنا« :من جبالنا طلع صوت ا حرار ينادينا
لالسػػتقالؿ »...و«إخ ػوا ال تنس ػوا الصػػهدام »...وغريىػػا مػػن ا ناشػػيد .بع ػ ا خ ػوات
كن يغمع عليهنق وكاف يصل اغباؿ ب خريات إأ حد ا صابة با زمة القلبيػة ماػل كوليػت
شػػوراكيق وبعضػهن كػػن ذبهصػػن بالبكػػام .سػػرعاف مػػا كانػػت القاعػػة سبتلػػم بق ػوات ا مػػن
ال ػػداخلي دبق ػػامعه بغي ػػة إس ػػكاتنا .فكن ػػا ن ػػرميه بك ػػل م ػػا يق ػػع يف أي ػػدينا :أق ػػداح فارغ ػػةق
وأحذيةق وقطع الصػابوف ا سػودق ومػام جافيػل ...فكػانوا وبػاولوف اػربنا ػراوا ويطلبػوف
من اغبارسات إعطامى مفاتيل عنابرنػا« :أعطونػا اؼبفػاتيل كػي نقمعهػ !» لكػن اغبارسػات
كن يرفضن .وعقب كل عملية إعداـ كنا نرف ا كلق فنصوـق والالئػي ال تػؤمن بالصػياـ
كن يبتنعن عن ا كل علع أساس ا اراب عن الطعاـ.
وبعػػد كػػل عمليػػة إعػػداـ كانػػت حالتنػػا الصػػحية تسػػتام .نقلونػػا إأ اغب ػراش .وكػػاف قػػد
ُحكػ علػ ّػي خبمػػس سػػنوات سػػ،ن مػػع وقػ التنفيػػذق فخرجػػت مػػن السػػ،ن لكػػنه نقلػػو
تعرات الستنطاؽ حلخر .كاف لديه كلػب كبػري مػن سػاللة
إأ معسكر بين مسوس حيث ّ
أعرب عن ندمي وعن تضامين مع فرنسػاق لكػن أعلنػت ؽبػ
علي كي ّ
عسبورق فحاولوا الت تري ّ
سبس ػػكي جببه ػػة التحري ػػر ال ػػوطين اآلف أكا ػػر م ػػن قب ػػل .فبقي ػػت طبس ػػة عص ػػر يوم ػاً بب ػػين
ع ػػن ّ
مسػػوس حيػػث كنػػت اؼب ػرأة الوحيػػدة وسػػق مػػا يقػػارب السػػتمائة سػػ ،مػػن ا خػػوة .كػػانوا
يدللونين باؼب كوالت الذي كاف يصله خالؿ الزيارات (القفة)ق مرة كل أسبوع .
وبع ػػدىا اعتُقل ػػت يف تفص ػػوف .وج ػػدت باؼبك ػػاف نفيس ػػة وخ ػالت يبين ػػة وغني ػػةق اخل .ك ػػاف
يتواجد ىناؾ حوارب مائت امرأة من كػل ربػوع الػوطن .بعضػهن مل يسػبق ؽبػن أف خػرجن مػن
قػريتهن قػػقق ومل يػػرين البحػػر يف حيػػا ن .كانػػت ىػؤالم النسػػوة تقػػوؿ« :جػػالوا بنػػا إأ ىنػػا
لإللقػػام بنػػا يف البحػػر ».كػػن يصػػلن إأ اؼبعتقػػل مباشػػرة قادمػػات مػػن االسػػتنطاؽ والتعػػذيبق
مالبسػػهن فبزقػػةق والػػبع مػػنهن رلوس ػهن ؿبلوقػػة .وعنػػد وصػػوؽبن كنػػا نطلػػب مػػن العػػامل
بػاؼبطب تزويػدنا برباميػل مػػن اؼبػام السػاخن نسػاعد ا خػوات علػع االسػتحماـ وليػم ؽبػػن
مالبػػس نظيفػػةق نقػػوـ بغسػػل مالبسػػهن اؼبتسػػخة وبرفئهػػا .ال يبكػػن زبيّػػل مػػا عانتػػو ىػػذه
ا خ ػوات ...يبكػػن ت ػ لي كتػػاب حبالػػو حػػوؿ معانػػاة كػػل مػػنهن ...كانػػت الغالبيػػة مػػنهن
كاف للعنابر (بدؿ النوافذ) كوات صغرية جد مرتفعة وؿباطة بصباؾ خص أسطوا .
تقع تفصوف علع شاطم البحر.
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أمي ػػاتق فكن ػػا نطل ػػب م ػػن ا دارة إعطامن ػػا عن ػػاوين ع ػػائلتهن ونكت ػػب ؽب ػػن الرس ػػائل .ك ػػاف
يصػػلهن الربيػػد والطػػرودق أحيانػػا حػ مػػن فرنسػػا حيػػث تقطػػن عػػائلتهنق وكػػاف ذلػػك يػُػدخل
علػػيهن السػػرور .كانػػت كػػل منػػاطق اعبزائػػر فبالػػة يف اؼبعسػػكر :القبائػػلق وا وراسق ومغنيػػةق
وجهات أخرى من الوطن.
كػػاف باؼبكػػاف عن ػرباف للنػػوـ يض ػ كػػل منهمػػا مائػػة س ػريرق وكػػاف يوجػػد بػػداخل كػػل عنػػرب
طبس وعصروف سػريراً مػن كػل جهػةق إاػافة إأ طبػس وعصػرين سػرير منضػدةق أي طبسػوف
س ػرير لك ػػل جن ػػاح .وب ػ ا جنح ػػة كان ػػت ىنػػاؾ مائ ػػدة طويل ػػة حوؽب ػػا مقاع ػػد .عل ػػع أح ػػد
أطػراؼ العنػػرب كانػػت توجػػد سػػاحة صػػغرية و ػػا سػػاقية .بنينػػا مصػػطبة مػػن اغب،ػػر أمػػاـ البػػاب
تسػػرب الوحػػل إأ الػػداخلق وأنصػ نا حديقػػة صػػغرية علػػع جنػ البػػاب .كانػػت إحػػدى
ؼبنػػع ّ
اغبارسات قد أتت لنا ببع البذور فزرعناىا .كاف مبو نبتة أنْ العِ ْ،ػل ملفػت لالنتبػاه إذ
تصاعدت أوراقها كبو السمامق كما كانت لنا زىور اللؤلػؤ .كانػت كػل اؼبسػاحة مزىػرة .كنػا
نقػػوـ بتنظيػ العنػػابر كػػل صػػباحق وكانػػت رائحػػة التنظيػ تفػػوح مػػن كػػل جهػػة .كمػػا طلبنػػا
من أُسرنا تزويدنا دبالماتق وكانت لكػل ا خػوات الػالر مل يسػبق ؽبػن ترتيػب فراشػهن مػن
قبل الفرصػة لػتعل ذلػك بعنايػة .كػاف يػ ر وقػت الغػذام فتػ ر اغبارسػات بالوجبػات وكبػن
نقوـ بتوزيعها.
كانػ ػػت نفيسػ ػػة الليػ ػػاـ تق ػ ػرأ اعبريػ ػػدة بالفرنسػ ػػية وأخػ ػػرى تػ ػػرتج إأ العربيػ ػػة تالاػ ػػة إأ
القبائليػػة .كػػاف الكػػل ينصػػت يف سػػكوت تػػاـ .كنػػا نصػػلي صباعػػة اػبمػػيس مسػػام واعبمعػػة.
درس اللغػػة العربيػػة وحوريػػة ورتيبػػة اللغػػة الفرنسػػية .كػػل واحػػدة منػػا تعلمػػت
كانػػت حسػػيبة تػ ّ
شػػيئاً مػػا .وكانػػت ا خػوات اللػوار وبسػ ّػن مهنػػة اغببػػك والنسػي يعلّمػػن ا خريػػات .كانػػت
بع ػ اغبارسػػات تصػػرتي لنػػا الصػػوؼ ؽبػػذا الغػػرض .كانػػت بعض ػػهن جػػد طيبػػاتق ولكػػن
ا خريات كن شريرات .غادرتنا نفيسة بعد مرور سػنة ولكػن واصػلنا نصػاطاتنا .كػاف وجػود
نفيسة يكبحنا بع الصيم وؼبا ذىبت ازددنا صالبة وصرامة إزام كل ا خوات.
كانت توجد باؼبعسكر مصلحة للحرب النفسية الػت حاولػت تغيػري حلرائنػا دوف جػدوى.
فقػػاموا ببنػػام عمػػارة خاصػػة مػػن أجػػل عزلنػػا عػػن بػػاقي السػػ،ينات .كنػػا سػػبعة عصػػر اػػمن
ػتمرت ا خػوات يف زيارتنػاق
اؼبعزوالت .كاف ت ترينا علع اجملموعة كبريا .ورغػ ىػذا العػزؿ اس ّ
كن يستغلن زيارة قاعة ا سعاؼ علع سبيل اؼبااؿ.
حيث ّ
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بقينػػا تسػػعة أشػػهر يف ىػػذه الواػػعيةق أفػػرج علػ ّػي يػػوـ التاسػػع مػػن شػػهر مػػايو .3946
بعد ذلك كنت أذىب متح،بة لزيارة أخوار اؼبعتقالت سباما كما لو كنت إحدى أقار ن.
يف سػػنة ّ 3943زوجػػين أىلػػي إأ أحػػد اعب ػرياف .كػػاف زواج ػاً تقليػػدياً ...مل أشػػتغل بعػػد
االستقالؿق ومل أستطع مواصلة النضاؿ .منعين زوجي من اػبروج وح من زيػارة أخػوار يف
الكفاح .كانت والدر أتنػام الاػورة تػرف أف أنااػل غػري أ نااػلت .ولكػن عنػدما منعػين
زوج ػػي ...وا والد .وح ػ اخ ػػور – دب ػا ف ػػيه ا ص ػػغر ال ػػذي ك ػػاف مع ػػي أتن ػػام النض ػػاؿ –
ش،عوا زوجي علع منعي من اػبروج من البيت .قاؿ لو« :اآلف كػل شػيم انتهػعق ال هبػب
أف زبرج من البيت بعد اآلفق ا مر مل يعد كالسابق».
مل أسػػتطع اػبػػروج مػػن البيػػت حبريػػة إال ؼبػػا كػػربت بنػػار .وقبػػل ذلػػك كػػاف زوجػػي شػػديد
ّ
 3963أو  .3961بػػدأت اػبػػروج للمعاعبػػة الطبيػػةق
الغػػرية .مل أخػػرج مػػن البيػػت حػ سػػنة
وكاف ذلك مصروطاً دبرافقة أخي .شيئاً فصيئاً بدأت اػبروج حبرية دوف مرافقة .اآلف وىػن
زوجػػيق ومل يعػػد يبػػانع مػػن خروجػػيق ويقػػوؿ رب« :إذا رغبػػت يف الصػػغلق تػػوكلي علػػع اهلل».
لكن وأنا يف سن اػبمس ماذا عسا أف أفعل؟
اآلف ألتقي با خوات كارياً إذ يزورونين بالبيتق وأخرج من البيت كلما رغب يف ذلك.

 .1.1.1صبيلة بوباشا

اؼبصدر :سيموف دو بوفوار وجيزاؿ حليميق صبيلة بوباشاق لندف .3943

8

كانت صبيلة بوباشا منااػلة شػابة يف صػفوؼ جبهػة التحريػر الػوطين عنػدما أوقفػت مػع والػدىا
وأختهػػا وصػػهرىا .وبعػػد أسػػبوع قضػػتو دبركػػز الفػػرز بقطػػاع بوزريعػػةق مت ربويلهػػا إأ تكنػػة حس ػ
داي إأ مرك ػػز ب ػػين مس ػػوس .وحس ػػب اؼبؤرخ ػػة رافائي ػػل بػ ػرانسُ « :عػ ػ ِّذبت طيل ػػة أي ػػاـ عدي ػػدة
بالكهربامق وأحرقت ب عقاب الس،ائرق و ِ
أغطست داخل مغطس وىي مقيّدة حػوؿ عصػا علػع
ىيئػة شػوام بسػفود .وبعػد إتػالؼ أعضػائها التناسػلية بالتعػذيب بالكهربػامق أُلقيَػت علػػع ا رض
عاري ػػة "وي ػػديها مرفوعت ػػاف وجس ػػمها ماب ػػت عل ػػع ا رض بصػ ػريق م ػػن القم ػػاش مص ػػدود ح ػػوؿ
خصػ ػػرىا"ق شػ ػػرعوا يف "إدخػ ػػاؿ ُعنُػ ػػق قنينػ ػػة ِج َعػ ػػة وفرشػ ػػاة أسػ ػػناف يف فرجهػ ػػا" .كػ ػػاف ذلػ ػػك
االغتص ػػاب ى ػػو حلخ ػػر تنكيػ ػػل تعرا ػػت ل ػػو ّف االغتصػ ػػاب ى ػػو أوج اآلالـ اؼبس ػػلطة واختِتػ ػػاـ
أي سػؤاؿ بعػد ذلػك 9».نقػ ّدـ للقػار نػص شػهادة صبيلػة بوباشػا ونػص
التعذيب .مل يُطػرح ؽبػا ّ
شهادة ؿباميتها جيزاؿ حليمي الت تُرصبت من ا نكليزية.
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نص شهادة صبيلة بوباشا
يف ليلة العاشر إأ اغبادي عصر مػن شػهر فربايػر 3946
توجهػت قػوة قوامهػا طبسػوف مػن الػدرؾ غبفػ ا مػن واغبركػة
ّ
ومفتصي الصرطة كبػو منػػزؿ والػدي بػدارب إبػراىي ق يف اعبزائػر
العاصمةق علع مػا سػيارات جيػب وشػاحنات عسػكريةق
نزلػوا بالبيػػت .كػػاف النقيػػب د.ق القائػػد بالنيابػػة دبركػػز ا بيػػارق
بت
يرافػػق ىػػذه القػػوة .كنػػت وقتهػػا أقػػي دبن ػػزؿ والػػديق فَ ُ
ض ػ ِر ُ
ػدرب
بوحصية ح قبل أف يت اعتقارب .كاف صهري أضبػد عب ّ
فتعرض لنفس العػذاب كمػا عػاة والػدي
حاارا تلك الليلةق ّ
– عب ػػد العزيػ ػز بوباش ػػا وى ػػو يف الس ػػبع م ػػن العم ػػر – م ػػن
نفس احملنة.

جميلة بوباشا

ػت علػع
أخذونا كبن الاالتة إأ مركز الفرز با بيار أين الالوا عل ّػي اػربا تانيػةً حػ وقع ُ
ا رض مغصػػيا علػ ّػي مػػن شػػدة الضػػرب .وانكسػػرت أاػػالعي بسػػبب تلػػك الض ػربات الػػت
تلقيتهػػا مػػن العسػػكر دبػػا فػػيه نقيػػب اؼبظلِّيّ ػ  .وال زلػػت إأ يومنػػا ىػػذا أعػػا مػػن ارذبػػاج
ا الع يف الصق ا يسر.
تذوؽ ىناؾ «الدرجة
وبعد أربعة أو طبسة أياـ نقلو إأ حس دايق وقيل رب أنين س ّ
ػفت حق ػػا م ػػا ك ػػانوا يعنون ػػو .ك ػػاف أوؿ ش ػػيم ى ػػو
الاالا ػػة» ]م ػػن التع ػػذيب[ق وىن ػػاؾ اكتص ػ ُ
ػتقر يف مكالػػا عنػػد واػػعها علػػع
التعػػذيب بالكهربػػام .ودبػػا أ ّف ا قطػػاب الكهربائيػػة ال تسػ ّ
حلمة الاديق كاف أحد اعبالدين يابتها باسػتعماؿ شػريق لصػيق .كمػا مت حرقػي بالكهربػام
بنفس الصكل علع ساقي ووجهي وشرجي وفرجػي .زبلّػل ىػذه اغبصػص الكهربائيػة حػروؽ
بالسػػ،ائر والضػػرب اؼبػػربح و«طريقػػة اؼبغطػػس» :كػػانوا يقيػػدونين يبقػػوف علػ ّػي فػػوؽ حػػوض
اغبماـ فبددة علع عمود يغطسونين داخل اؼبام إأ أف أوشك علع االختناؽ.
ػت بص ػػع أنػ ػواع التع ػػذيبق أبص ػػعها عل ػػع ا ط ػػالؽ« :طريق ػػة
وبع ػػد أي ػػاـ قليل ػػة تعرا ػ ُ
القنّينػػة» .أوال قيػػدو يف واػػع خػػاصق دك ػوا عُنُػػق القنينػػة داخػػل فرجػػي بض ػربات قويػػة
علي ؼبدة يوم علع ما أذكره.
متتالية .فصرخت وفقدت وعييق وبقيت مغصياً ّ
ػدرب .كػػاف ىػػو
يف الصػػطر ا وؿ مػػن إقػػامت با بيػػارق سب ػت م ػواجهت بصػػهري أضبػػد عبػ ّ
اآلخػػر وبمػػل عالمػػات اػػرب وتعػػذيب فضػػيعةق ومل يػػن حػ والػػدي الطػػاعن يف السػػن مػػن
مال تلك البصاعة.
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ِ
ػت رظبيػػا ب ػ«ؿباولػػة القتػػل العمػػدي وتكػػوين صبعيػػة أش ػرار».
ويف  38مػػايو  3946ا ْمػ ُ
وعن ػػد ما ػػورب أم ػػاـ النائ ػػب الع ػػاـ أدلي ػػت ب ػػنفس االعرتاف ػػات ال ػػت انتُزع ػػت م ػػين عن ػػوة رب ػػت
ػت وقتهػػا ال أزاؿ متػ ترة بالصػدمة الػػت خلّفهػا ذلػك العػػذاب اؼبرعػب .وإاػػافة
التعػذيب .كن ُ
إأ معانار الصخصية هبب اعتبار ؿبنة والدي – صدمة مرعبػة بػالنظر إأ رجػل يف سػنو –
مصػوىة اؼبالمػػل بفعػل التعػػذيب
وىػو يػرى ابنتػػو الػت بلغػت العصػػرين سػنة مػن العمػػر ال تػزاؿ ّ
تعرات لو.
الذي ّ
يوج ػػد وال ػػدي حالي ػػا يف معتق ػػل ب ػػين مس ػػوسق وقب ػػل ذل ػػك كان ػػت حالت ػػو الص ػػحية ق ػػد
تدىورت إأ حد القلق علع حياتو فبا استدعع نقلو إأ مستصفع مايو حيث قضػع ىنػاؾ
حوارب أسبوع.
أمػػا صػػهري فهػػو يف السػػ،ن اؼبػػد بالعاصػػمة .وإ ّف حالتػػو تعػػاا قضػػائياً ِ
بانفصػػاؿ عػػن
قضػػيت رغ ػ كولمػػا مرتابطتػػاف كليػػا :أُلقػػي القػػب علينػػا نفػػس اليػػوـق و«ا ش ػرار» الػػذين
ػالت،مع معهػ ىػ نفػػس ا شػػخاص اؼبطػػاردين .وسػػبب ىػػذا الفصػػل القضػػائي جػػد
ا ُ منػػا بػ ّ
وااػػل :أنػػا شػػاىدة عيػػاف علػػع تعػػذيب صػػهري والعكػػس بػػالعكسق والسػػلطات زبصػػع أف
قااونا معاً أماـ ؿبكمة مدنية.
ندرب عالنيةً بصهادتنا عن ؿبنتنا اؼبصرتكة إذا َ
رغ أ ّ وكلت ا ستاذة جيزاؿ حليمػي – مػن نقابػة احملػام ببػاريس – بصػفتها ؿباميػة
للػػدفاع عػ ّػين منػػذ عػػدة أسػػابيعق إالّ أنػّػو مل يُسػػمل ؽبػػا القيػػاـ بزيػػارر إأ اليػػوـق ف ت ش ػري ا
لزيارر يف اعبزائر ِصيغت بطريقة اِستانائية حبيث ال تبقع سارية اؼبفعػوؿ إالّ ؼبػدة تالتػة أيػاـق
حصرا من السادس عصر إأ التاسع عصر من مايو .3946
ا حداث اؼبذكورة أعاله تص ّكل جريبة اغب،ز غري الصرعي مع مروؼ مصػددة يف سبديػد
فرتة اغب،ػز أكاػر مػن شػهر مرفػوؽ بتعػذيب جسػدي .ىػذه اعبػرائ مصػمولة ومعاقػب عليهػا
طبقا للمواد  163و 163و 166من قانوف العقوبات اعبديد.
و ذه اؼبناسبةق سيادة قااي التحقيقق أتصرؼ بتوجيو مة باعبرائ اؼبصار إليها أعالهق
ومن َ أش ّكل نفسي طرفا يف ا ِّدعام طبقا للقانوف اؼبد ؼبتابعة ىذه اعبرائ قضائياً.
ا مض ػػام :بوباش ػػاق معتقل ػػة رب ػػت رق ػ ػ 3316ق بس ػػ،ن اعبزائ ػػر العاص ػػمةق  36مػ ػػايو
.3946
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نص شهادة جيزاؿ حليمي
ِ
ِ
ؿباميتك».
لت« :أنا جيزاؿ حليميق
س لتُها« :أأنت صبيلة بوباشا؟» قُ ُ
ىػػذه إذف ىػػي اؼب ػرأة الػػت مػػن ورام ذل ػك اػبػػق اؼبرتّػب اؼبرى ػ ق وتلػػك الرسػػائل اؼبغَ َّفلػػة
واحملػ ّػرية الػػت ُكتبػػت ب سػػلوب مػػتح ّف ومه ػ ّذبَ :ش ػعر كاي ػ أسػػود ومعق ػػود داخػػل ُحلقػػة
واحدةق وأع داكنة اللوفق وربَف يف اػبطاب واغبركةق وقميص نسائي قصري.
قالػػت« :أنػػا ج ػ ّد مسػػرورة دب،يئػػك ».كانػػت نػػربة صػػو ا ىادئػػة تقػػرتب إأ الػػربودةق
أاافت« :البنات ا خريات كلّهن يتمنّ رليتك ولو لنظرة خاطفة».
ق ػ ّدمت ؽبػػا سػػي،ارةق فرفضػػت ػ ّػز رأسػػهاق س ػ لتها عػػن طبيعػػة اغبيػػاة بالسػػ،ن وعػػن
عائلتها .كانت ذبيبين باقتضاب وبدوف عواط .
إ ّف أمػػور الس ػػ،ن كان ػػت تب ػػدو منظّم ػػة بقػػدر معق ػػوؿ .مب ػػدئياً ك ػػاف يُس ػػمل للس ػ،ينات
استالـ الكتب واعبرائدق ولكن يف الواقع كاف ذلك يُعترب امتيػازا مرفيػاً ىبضػع بصػكل مطلػق
ؽب ػػوى اغبارس ػػات .الي ػػوـ عل ػػع س ػػبيل اؼباػػاؿ كان ػػت السػػ،ينات «معاقَب ػػات» :ال جرائ ػػد وال
ِ
ػتعملَت صبيلػػة كلمػػة
طػػرود وال زيػػارة .كػػاف أحػػد السػػ،نام السياسػػي الػػذكور قػػد أُعػػدـ (اسػ َ
«قُتِل») يف الف،ر .فاستفاؽ الس،نام باكرا قبل موعد التنفيذق وأخذ الرجػاؿ والنسػام علػع
ح ّد سوام يرددوف النصيد الوطين وا غا الاورية ساعات طواال.
قالت « :مل يكن وحده ؼبا قتلوه»ق أاافت« :كنا كلنا معو إأ حلخر اؼبطاؼ».
وؿ مرة شعرت بنربة ـبتلفة تنطلق مػن صػوت صبيلػة بوباشػا .ف،ػ ة شػبكت سػاقيها
ويف اغب ػ رأي ػػت كدم ػػة عريض ػػة بنفس ػػ،ية الل ػػوف ف ػػوؽ الكاح ػػل ولك ػػن مل أرد إطال ػػة النظ ػػر
حلنذاؾ.
قالت زبرب « :أنا عضوة يف صفوؼ جبهة التحرير الوطينق أتعلمػ ىػذا؟» تابعػت:
«أنا س ستصهد يف سبيل استقالؿ اعبزائر».
بدت بنرب ا وك لا عدوانية بصراحة.
قالت« :هبب أف تُدركي ىذا ا مر».

عنػػدىا حػػاف وقػػت مناقصػػة مواػػوع القنبلػػة للكص ػ عػػن خطػػة الػػدفاع الػػت تقرتحهػػا.
ِ
اعرتفت بصيم»...ق فقاطعت« :أجلق اعرتفت .اعرتفت بكل شيم».
بدأت« :ىل
ُ
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ب ذلك صمت قصريق ف ،ةً انف،رت بالبكام وروت قصتها وىي تنص « :فعلػوا
ع َق َ
يب أشػػيام فضػػيعةق أمػػوراً مرعبػػة ...با بيػػارق كػػانوا ...أنظػػري إأ أاػػلعيق أنظػػري بنفسػػك!
قدمي»...
والدر رأتين ...كنت ال أستطيع الوقوؼ علع ّ

توق َفػػت قلػػيال واصػػلت« :والضػػرب ...سػلّطوا علػػع والػػدي الصػػعق الكهربػػائيق وقػػالوا
ل ػػو" :ال إنس ػػانية م ػػع الع ػػرب!" أم ػػا يف حس ػ داي فك ػػانوا ُمتَػ َو ِّحص ػ ق وك ػػانوا يض ػػحكوفق
جردو من كل مالبسي وأبقػو عاريػة كليػاق بصػقوا علػي مػا
اػبنازير!
علي .فبعدما ّ
بصقوا ّ
شربوه من ِج َعة .أخذوا أقطاب الكهربػام وتبتوىػا – ىػل تعلمػ دبػاذا؟ بقطػع مػن شػريق
الصق – تبتوىا علع حلمات تديي و… يا إؽبي ال أستطيع إخبارؾ… واػعوىا يف كػل
مكافق ىػل تفهمػ مػا أعنيػو؟ قػاؿ رب الرجػل الضػخ ق ذلػك الػذي يضػغق يف نطػق حػرؼ
سرتين ما ىو العالج بالدرجة الاالاةق »...
الرام« :اآلف َ

ف،ػ ة بػػدا علػػع وجههػػا شػػحوب وأخلػػدت إأ الصػػمت .مل أتفػػوه بكلمػػة واحػػدة خػػالؿ
إرب بكػػل صػراحةق لكنهػػا اآلف
كػػل روايتهػػا .ال بػػد ألػػا كانػػت تصػػعر ألػػا تسػػتطيع التحػػدث ّ
أي شيم .علع أية حاؿ
خرست سباما .وبعد ذلك َ
أخ َذت رأسها ب يديها .مل أجرل قوؿ ّ
ماذا كاف بوسعي قولو؟
لت جبهتها دوف أف تتحرؾ.
المس شعرىا الورؽ الذي كنت أكتب عليو اؼبعلومات وقبّ ُ
عندىا سقق مين قلميق وبسرعة صرخت «حلهق معذرة» واكبنػت اللتقاطػوق ف وقفتهػا وقلػت
ؽبػػا بينمػػا واػػعت يػػدىا علػػع يػػدي« :أخربيػػين صبيلػػةق باسػػتطاعتك أف تقػػورب رب كػػل شػػيمق
تعلم أنين جئت إأ ىنا ؼبساعدتك».
عندىا سباسكت وىدأ روعها.

قالت« :أجل أعل لكنو أمر مرعب .إلػ  ...قػد أخػذوا قنينػة ودكوىػا يف ...إ كتبػت
رسػػالة إأ النائػػب العػػاـق كمػػا تعلم ػ ق وطالبتػػو بفحػػص ط ػ ق ولكػػين أريػػد طبيبػػة ام ػرأة .ال
أستطيع قوؿ ذلك لرجل .بإمكانػك فهػ ىػذاق ألػيس كػذلك؟ قلػت يف الرسػالة أ أريػد أف
يػػت فحصػػي مػػن أجػػل ...عػػذريت »...ف ،ػ ة َشػ َػعَرت بصػػيم مػػن القلػػق بص ػ ف العواقػػب
الوخيمػػة (احملتملػػة بسػػبب تطرقهػػا إأ ذلػػك اؼبواػػوع) علػػع ؾبػػرى ؿباكمتهػػاق فقالػػت« :ىػػل
أخطػ ت يف تصػػريف ىػػذا؟» ردبػػا كػػاف علػ َّػي استصػػارتك قبػػل ا قػػداـ عليػػوق ولكػػين مل أسػػتطع
كتابػة كػل ذلػك يف الرسػالةق ومل أعػرؼ كيػ أواجػو ا مػر .مل أكػن مت كػدة إف كنػت قػػادرة
علع التحدث يف اؼبواوع علع ا طالؽ».
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وأخريا زبلّصت صبيلة من اغبِمل الاقيل .لقد تكلمت ورفِع العبم عن ِ
كاىلَها ] [...لن
ُ
ُ
تبق بعد اآلف زبتلي لوحدىا ذا السر اؼبرعب الذي يت َّكلُها من الداخل.
بقيت قرابة السػاعت جالسػة علػع الطاولػة الصػغرية بقاعػة الزيػارات أكتػب دوف توقػ .
ُ
كانت صبيلة ذبيب علع كل أسػئلت وىػي ربػاوؿ أف تتػذكر كػل التفاصػيل الػت أسػ ؿ عنهػاق
تواصػػل قصػػتها بعػػد
وذبهػػد نفسػػها إأ حػػد ا رىػػاؽ .يف بع ػ ا حيػػاف كانػػت تتوق ػ
اسرتاحة خفيفة .وعند إحدى النقػاطق فتحػت قميصػها وكصػفت رب عػن عالمػة ورام تػديها
ا يبػػن أيػػن يبكػػن مصػػاىدة دائػػرة مصػػكلة مػػن حبػػات صػػغار تصػػبو الِناػػار .كػػاف ذلػػك نتي،ػػة
نػزع السػي،ارة .أمػا علػع
اغق بالس،ائر قاـ بو اعبالدوف علع جلدىا – وؼبس خفيػ
فخػ ِذىا ا يبػػن فكانػػت توجػػد دائػػرة مصػػا ة لكنهػا أكاػػر عمقػػا واتسػػاعا :وااػػل أ ّف ذلػػك مت
بغرز عقب السي،ارة اؼبلتهب عميقا داخل اللح .
ػدي ووا ػ َػعْتها ف ػػوؽ أا ػػلعها
واص ػػلت صبيل ػػة وقال ػػت« :انظ ػػري بنفس ػػك ».أخ ػ ػ َذت ي ػ ّ
ربسسػػها « :ال تسػػتطيع رليػػة شػػيم ربػػت قمػ ٍ
ػيص ماػػل الػػذي ارتديػػو اآلفق ولكػػين لػػن
أسػػتطع أبػػدا لػػبس قمػػيص اػػيق تانيػػة ».ف حسسػػت ىنػػاؾ بػػنف رخػػو دائػػري الصػػكل ربػػت
تديها ا يسر .قالت« :ىذا ما فعػل اػابق مػن اؼبظلِّيّػ كػاف برتبػة نقيػب .سػ لين إف كنػت
نادمػػة علػػع مسػػاعدة ومسػػاندة أعضػػام جبهػػة التحريػػر الػػوطينق فحملقػػت يف وجهػػو – كػػاف
أي شػيم! عنػدىا جػذبين إليػوق ىكػذا»
يرتدي نظػارات – وقلػت« :ال! لسػت نادمػة علػع ّ
– شدت بعن خصلة من شعرىا – «وبدأ يضربين بقبضتو ا خػرى وقػاـ يف نفػس الوقػت
لي عنقيق لطمين علع اعبدارق فوقعت علع ا رض يف حالة إغمامق وعندىا بدأ يركلين
ب ّ
علع مستوى ا الع .ىكذا نص ت النفخة»...
كانت صبيلة ذبهد نفسها ؼبواصلة قصتها دبنه،يةق بينما واصلت أنا الكتابة.
س لتها« :م مت إلقام القب

عليك؟» ف جابت« :ليلة العاشر من فرباير».

ىػػل ىػػي ـبطئػػة يف ربديػػد التػػاري ؟ إ ّف بيػػاف السػػ،ن وبمػػل تػػاري  38مػػارسق أي نفػػس
اليوـ الذي وقفت أماـ النائب العاـ.
أوحيػػت ؽبػػا« :تقصػػدين العاشػػر مػػن مػػارسق ألػػيس كػػذلك؟» ف جابػػت« :ال!» وكػ ّػررت
علي نفيها بقوة« :أوقِفت يوـ  36فربايرق كاف ذلك لػيال .أبقػو معت َقلػة فػرتة طويلػة .كػاف
ّ
ا مر قاسيا ولن تستطيع أف تتخيلي ك كاف ا مر صعبا».
كػػاف ذلػػك ختػػاـ كتابػػة معلومػػارق فقم ػت وأنػػا ال أعل ػ كي ػ أعػ ّػرب عػػن الرعػػب الػػذي
استصعرتو باظبها[...] .
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فتحت باب الغرفة اؼبلحقة.
ُ

ف ،ة قالت رب« :حلهق ىناؾ شيم مه أريد أف أقولو لك».
ي ال يعلمػػوف .أقصػػد أل ػ يعلمػػوفق ولكػػن ال يعرفػػوف كػػل
اقرتبػػت مػػين وقالػػت« :والػػد ّ
أي شػػيم بصػ ف ذلػػك .ىػػذا أمػػر جػ ّد بصػػع يف
شػػيم .ال يػػدروف بفصػػل القنّينػػة .مل أقػػل ؽبػ ّ
ؾبتمعنا»...
ي معػو كػاف.
جلست صبيلة تانية بانفعاؿ وقالت« :ال أعل إف كنػت ال أزاؿ عػذرام بػ ّ
علي وؼبا أعادو إأ زنزانت كنت أنزؼ…»
ىل تفهم ؟ أغمي ّ

إرب سؤاالً ردبا قد تساملتو مئات اؼبػرات« :مػاذا تظنػ ؟ ىػل فقػدت عػذريت؟
ّ
وجهت ّ
ما رأيك بصراحة؟»
ػت بص ػػدؽ ع ػػن الكلم ػػات اؼبناس ػػبة للتخفيػ ػ عنه ػػا ولطم نته ػػا قب ػػل أف أغادرى ػػا.
حبا ػ ُ
أرد ؽبػػا تقتهػػا بنفسػػها وأف أقػػوؿ أننػػا بصػػدد خػػوض معركػػةق ولكػػن كيػ
بالت كيػػد أردت أف ّ
ذلػػك؟ بػػدأت صبيلػػة تغلػػق قميصػػها وتضػػع شبص ػبة ب رجلهػػا لتتهي ػ لالنص ػراؼ إأ زنزانتهػػا.
لدي بع منها حبقيبت».
كل ما استطعت قولو كاف« :ىل ترغب يف حبة حلوى؟ ّ
رفضػتها ىػي ا خػرى .شػرحت رب ألػا صػػائمة اليػوـ كلػوق كػاف كػل السػ،نام السياسػػي
صائموف من الف،ر إأ الغروب .كاف دائما ا مر ىكذا بعد إعداـ أحد اؼبعتقل .
أخذ ُ ا بذراعي واحتضنتها.

قلت ؽبا « :صبيلةق س عود غدا يف وقت باكرق وستكوف شهادتك جاىزة لإلمضام».

إرب بيدىا وىي تغادر يف مصية متعارةق وؼبا ابتعدت مسافة معيّنة صاحت ب علع
ّلوحت ّ
صػو اق متاجهلػػة حارسػػا ا الػالر كػػن يسػػتع،لنها« :كػل شػػيم علػػع مػا يػراـ اآلفق سػ راؾ
غدا!»
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 .2.3المجاهدات

 .1.1.1خضرة بالّمي

اؼبصدر :صبيلة عمرافق نسام يف خض حرب اعبزائرق ص .11

10

التحقت خضرة بالّمػي باؼبقاومػة يف جبػاؿ الواليػة الاانيػة يف شػهر ينػاير  3986بينمػا كانػت ال
تػ ػزاؿ طالب ػػة دبدرس ػػة الف ػػاربع بس ػػطي ق وك ػػاف عمرى ػػا حلن ػػذاؾ 35
س ػػنة .أُلق ػػي عليه ػػا الق ػػب عق ػػب إص ػػابتها جب ػػروح يف ش ػػهر أبري ػػل
3946ق وإتر احت،ازىا تعراػت للتعػذيب وبقيػت رىػن االعتقػاؿ
كرس ػػت خض ػػرة حيا ػػا
إأ غاي ػػة س ػػنة  .3943وبع ػػد االس ػػتقالؿ ّ
أي نصػاط سػوام كػاف مهنيػا أو
بصػفة كليػة لرعايػػة أسػر ا ومل تػزاوؿ ّ
سياسػػيا .بقػػي ا مػػر علػػع ىػػذه اغبػػاؿ إأ غايػػة سػػنة 3958ق بعػػد
أف كػػرب أبنالىػػا ا ربعػػةق فصػػعرت سػػاعتها باغباجػػة إأ اؼبصػػاركة يف
النصػػاط السياسػػي .وىػػي اليػػوـ عضػػو يف اجمللػػس الػػوطين للمنظمػػة
خضرة بالّمي
الوطنية للم،اىدين.

كنت أدرس بػ«اؼبدرسة» وبػدأت النضػاؿ مػع أخػي وكػاف ىػو الػذي طلػب مػين مسػاعدتو.
كػػاف يوجػػد بقبػػو ىػػذه اؼبدرسػػة حلالت طبػػع تُسػػتعمل لنسػ اؼبنصػػورات .كػػاف مػػدير اؼبدرسػػة
إرب أسلّمها بدوري إأ أخي.
علع دراية با مرق فبعد إعداد اؼبنصورات كانت تُسلّ ّ
ويف يػػوـ مػػن أيػػاـ شػػهر ينػػاير سػػنة  3986جػػام أخػػي لينتظػػر علػػع بػػاب اؼبدرسػػة علػػع
الس ػػاعة اػبامس ػػة مس ػػام .كانػ ػت تب ػػدو علي ػػو عالم ػػات الت ػػوترق وك ػػاف يرت ػػدي برنوس ػػا قص ػػد
رب،بػي واتبعيين».
التخفي وجام معو حب،ابق فقاؿّ « :
س لتو« :ؼباذا أرب،ب؟ ماذا يف ا مر؟»

تلحي يف السؤاؿ .ال بد أف نغادر اآلفق إ ّف الواع "يتدىور"».
« رب ،واتبعيينق وال ّ

وىو اس ؾبموعة مدارس أنص ا صبعية العلمام اؼبسلم اعبزائري .
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بينم ػػا كن ػػت أربػ ػ ّدث م ػػع أخ ػػي كان ػػت بعػ ػ طالب ػػات اؼبدرس ػػة واقف ػػات ب ػػالقرب من ػػا.
وش َعَرت ىذه الطالبات – زبيدة زروؽ وخرية زروقػي ومايسػة كػوروغلي – أ ّف ارتػدام أخػي
َ
الربنوس وإتيانو رب حب،اب أمر غري طبيعيق فبا جعلهن يقرتبن أكار ويسرتقن السػمع .طاؼبػا
حباػػت ىػػذه الطالبػػات عػػن شػػخص يقػػودىن إأ اعببػػاؿ لاللتحػػاؽ باؼبقاومػػةق ىػػذه اللهفػػة
والرتقب جعلهن يدركن بسرعة الفتة ما كاف هبري بيننا من حوار ففاربنو بػالقوؿ« :سػاعدنا
علع االلتحاؽ معك باؼبقاومة».
ما العمل؟ دبا ألن كن قد فهمن ما يدور فقػد كػاف أخػي ىبصػع أف تػبحن بػا مر إف مل
يست،ب ؽبنق فااطر إأ أخذىن معػو .كنػا إذف أربعػة فتيػات إاػافة إأ شػقيقي .توجهنػا
إأ مك ػػاف حي ػػث ك ػػاف ل ػػو موع ػػداً وىن ػػاؾ وج ػػدنا تالت ػػة طالب ػػات م ػػن الاانوي ػػة مل يس ػػبق لن ػػا
معرفتهن :حورية مصطفاي وفاطمة بن ظبرة ومليكة خرشػي .غادرنػا قسػنطينة علػع السػاعة
التاسعة مسام علع ما سيارة نقلتنا باذباه مزرعة كبرية سبلكها عائلة دؼبي الػت كانػت ربػوي
تالتػػة أو أربعػػة إخػػوة كله ػ منااػػلوف .كػػاف اجملاىػػدوف يف انتظارن ػػا حيػػث اسػػتقبلونا بع ػ
اؼبك ػػاف .ومكان ػػا ىن ػػاؾ بعػ ػ ا ي ػػاـ .ودب ػػا أن ػػو مل تُطل ػػع أي واح ػػدة من ػػا ذويه ػػا بقرارن ػػا –
ِ
اؼبتحدِّتة الت كاف أخوىا يعل با مر – فإف ا وليام أخذوا يف البحث عن بنا ق
ْ
باستاْنام ّ
وصله خرب التحاقهن باؼبقاومة .ولكػن علػع كػل حػاؿ كػاف كلمػا غػاب االبػن أو البنػت
حلنذاؾق يغلب الظن عند ا ىارب أل التحقوا بصفوؼ اؼبقاومة يف اعبباؿ.
يف بدايػػة ا مػػر كنػػت مرشػػدةق وكنػػا نتحػػدث كا ػرياً مػػع اؼب ػواطن ونص ػػرح للنسػػام مع ػػو
أي اتصػػاؿ باؼبػػدف ومػػن َ كػ ّػن هبهل ػن كػػل شػػيم .كنػػا نصػػرح ؽبػػن
الاػػورة .مل يكػػن لػػديهن ّ
ىدؼ الاورة ونب ؽبن أ ّف غاية الاػورة ىػي ربريػر الػوطنق ومػن أجػل أف نعػيس أحػراراً ولكػي
يػػذىب أطفالنػػا إأ اؼبػػدارس .إاػػافة إأ ذلػػك كنػػا نق ػ ّدـ ؽبػػن دروس ػاً يف الرتبيػػة وأجبػػديات
الوقاية الصحية لرعاية سليمة طفاؽبن .فعلع سبيل اؼبااؿ مل تكن ىؤالم اؼبواطنات تغسػلن
صغارىن ح يبلغوا السنت من العمر خصية وفا  .فصرحنا ؽبن أ ّف اغبقيقة معاكسة ؽبذا
االعتقاد سباماق أي أ ّف الوس يبيته والنظافة ربييه .

انتقلنػػا بعػػد ذلػػك إأ مقػػر قيػػادة الواليػػة حيػػث التقينػػا باؼبسػػؤول  .فس ػ لونا عػػن مػػروؼ
التحاقن ػػا باؼبقاوم ػػة وع ػػن مس ػػتوى تعليمن ػػاق مت اختي ػػار أربع ػػة ا ػػمن ؾبموعتن ػػا لتك ػػوينهن
كممراات.

خرية زروقي ومليكة خرشي كلتانبا استصهدتا يف اعبباؿ.
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علّمنػػا الػػدكتور التػػومي أعػراض ا مػراض اؼبعديػػة وطػػرؽ عالجهػػا وكػػذا كيفيػػة ا سػػعافات
ا وليػػة الػػت تق ػ ّدـ لل،رحػػع :توقي ػ الن ػزي قُ وتَػ ْقػػوج أط ػراؼ العظػػاـ اؼبكسػػورةق واسػػتخراج
الرصاصػػات مػػن اعبسػ ق اخل… تعلمنػػا ذلػػك علػػع مراحػػل فبػػا تطلّػػب ا مػػر حػوارب شػػهرين
مػػن الوقػػت .وذىػػب الػػدكتور التػػومي إأ ح ػ ّد اسػػتقداـ ىيكػػل عظمػػي مػػن إحػػدى اؼبقػػابرق
فنظّفػػو علّقػػو لالسػػتعانة بػػو علػػع شػػرح دروسػػو .كنػػا ننظػػر إأ أنفسػػنا وك ننػػا طالبػػات يف
الطػػب! بعػػد ذلػػك مت توزيعنػػا علػػع «اؼبستصػػفيات» .ىػػذه اؼبستصػػفيات كانػػت يف اغبقيقػػة
عبارة عن أكواخ ـبب ة داخل الغابة بالقرب من مالجم ربت أراية تستعمل كمسػتودعات
لألدويػ ػػة ولعػ ػػالج أصػ ػػحاب ا صػ ػػابات اػبطػ ػػرية .كبػ ػػن الاالتػ ػػة – مليكػ ػػة خرشػ ػػي وحوريػ ػػة
مصػػطفاي وأنػػا – مت تكليفنػػا بػ ُػدوار صبعػػة دبنطقػػة القػ ّػل .كنػػا نعػػاا مراػػع اؼبستصػػفع ويف
نفػػس الوقػػت نقػػوـ بػػدوريات لتف ّقػد اؼبػواطن مػػن أجػػل إسػػعافه  .كػػانوا يف أغلػػب ا حيػػاف
يعػػانوف مػػن أم ػراضق كا سػػهاؿ واغبمػػع التيفيػػة وضبػػع اؼبسػػتنقعات الػػت كانػػت جػػد منتصػػرة
ب ا ىارب .كنا كباه علع استعماؿ اؼبام اؼبغلّع أو علع ا قل اؼبام اعباري.

ممرضات جةي التحريةر الةوطني يتفقةدن
المجاهدين (الصورة الجان ية)
ممرضةات جةي التحريةر الةوطني يسةةعفن
المواطنين (الصور السفلية)
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نت يف منطقة اؼبيلية .كانت اؼبنطقة تتع ّػرض لقصػ
غريت اؼبنطقة وعيِّ ُ
ويف سنة ّ 3985
مكا وكاف علينا معاعبة اؼبواطن  .كاف ا مر ج ّد صعب.

الجئات جزائريات بعد عمليات القصف الفرنسي
وذات مػػرة تعراػػنا لقصػ مكاّػ  .بعػػد ذلػػك وجػػدنا امػرأة اظبهػػا مسػػعودة كانػػت تقػػوـ
بطهػػي اػببػػز لنػػا يف دشػػرة أوالد العػػريب .وجػػدناىا وقػػد بػُِػرتت سػػاقهاق فكانػػت تتوسػػل إلينػػا
بػػالقوؿ« :أجهػػزوا علػ ّػي لتوقي ػ حلالمػػي ».بقينػػا ننظػػر إليهػػا وكبػػن عػػاجزوف عػػن معاعبتهػػا.
كاف اؼبنظر جد مفزع وكبن نصاىدىا تلف أنفاسها ا خرية.
مل يكػػن لػػدينا مػػا يكفػػي مػػن ا دويػػةق وكنػػا نقتصػػد يف اسػػتعماؿ مواردنػػا .فكنػػا نسػػتعيد
غسػػل وتغلَّػع مػػن أجػػل
اللفافػػات اؼبسػػتعملة والضػػمادات اؼبلطخػػة بالػػدمام والقػػيل إذ كانػػت تُ َ
اسػتعماؽبا ؾبػػددا .مل يكػن لػػدينا الكاػري مػػن مػادة الكحػػوؿ للتعقػي فبػػا فػرض علينػػا أف نغلػػي
كل شيمق ا دوات واؼبِ ْح َقنات.
تضرر منو الكاري من اؼبدني ببػين مسػل ق كانػت كارتػة حبػق :عػدد
حدث قص خطري ّ
كبري من القتلػع واعبرحػع .وكانػت ىنػاؾ فتػاة عمرىػا  35سػنة انقلعػت سػاقها بصػكل شػبو
كل ػػي – انفص ػػلت تقريب ػػا ع ػػن جس ػػدىا – فاا ػػطررنا إأ برتى ػػا فقطعناى ػػا دبنص ػػار .مل قب ػػد
لتخ ػػديرىا قب ػػل عملي ػػة الب ػػرت س ػػوى حقن ػػة ب ػػن للتخ ػػدير ِ
اؼبوا ػػعيق قمن ػػا بعملي ػػة القط ػػع
بالتن ػػاوب .كان ػػت تص ػػرخ م ػػن ش ػػدة ا مل .عملي ػػات م ػػن ى ػػذا القبي ػػل يص ػػعب عل ػػع اؼب ػػرم
تصديقهاق ومع ىذا أجرينا بالفعػل الكاػري منهػا .بعضػها كلّػل بالن،ػاحق وبعػ مػن أجريػت
ؽب مات عقب العملية بفعل مضاعفات الكزاز علػع سػبيل اؼباػاؿ .لكػن فيمػا ىبػص ىػذه
مرض جرتومي من ـبلفات العمليات اعبراحية الت تفتقر إأ وسائل تعقي صارمة.
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ػت بالفتػػاة غػػداة االسػػتقالؿ وكانػػت تتنقػػل بفضػػل
الفتػػاة بالػػذات فقػػد قبحػػت العمليػػة والتقيػ ُ
سػػاؽ اصػػطناعية .كنػػا قػػد برتنػػا سػػاقها لػػيال يف ملمػػة تامػػة وأشػػعلنا يومهػػا نوعػاً مػػن اغبطػػب
«التصايدى» لإلاامةق اوله كاف يصبو اوم الصمع .قمنػا خبياطػة اعبػرح مػع تػرؾ قليػل
ربسػػبا لنمػػو العظػػاـ وإالّ فػػإف اعبػػرح كػػاف سػػيتفتق
مػػن الفسػػحة علػػع منطقػػة اعبلػػد اؼبفتػػوح ّ
بفعل ذلك النمو .واستعملنا أتنام ذلك خيطاً عادياً وكنا ن مل يف قرارة أنفسػنا أف سبػوت يف
أسػػرع وقػػت كػػي ال تطػػوؿ معانا ػػا .بع ػد ذلػػك فحصػػها الػػدكتور التػػومي وكػػاف ج ػ ّد مسػػروٍر
أسػػر إلينػػا بػػالقوؿ« :إف ىػػي أفلتػػت مػػن ا صػػابة بػػالكزازق فإنػػو يبكننػػا القػػوؿ ألػػا
بالنتي،ػػة و ّ
قبت».
وق ػػع بػ ػ أي ػػدينا طف ػػل عم ػػره  33عامػ ػاً يس ػػكن
مص ػ ػ ال أت ػػذكر اظب ػػوق ك ػػاف ق ػػد استص ػػهد وال ػػده
وأخ ػػوه .ف ػإتر إح ػػدى عملي ػػات القص ػ أص ػػيب يف
سػ ػػاقيو ومل يُنقػ ػػل إلينػ ػػا يف اغب ػ ػ فبػ ػػا جعلػ ػػو يصػ ػػاب
ببداية غنغرينة .فحقنّاه جبرعة بن وقلنا لو« :ىيػا يػا
عبد اغبميد أحسب إأ غايػة عصػرة ».كػاف الغػرض
مػػن ذلػػك الت كػػد مػػن فقدانػػو للػػوعي غػػري أنػػو واصػػل
الع ػػد إأ  16 36 36دوف توقّػ ػ  .ومل يك ػػن
دبقدورنا االنتظار أكار فبرتنا سػاقيو االتنػ وقبحػت
العمليػػةق صػػنعنا لػػو عكػػازين.كانػػت أمػػو مسػػرورة عنػػد ؾبيئهػػا إأ اؼبستصػػفع وقالػػت« :ال
يه إف كاف فقد رجليوق اؼبه أنو علع قيد اغبياة ».ولسوم اغب أصيب بػالكزاز أيامػاً بعػد
ذلكق وارتفعت درجػة حرارتػو وتوقّػ عػن ا كػل تصػنّ فكػاه وتل ّػوى عمػوده الفقػري...
مل يسػػبق رب أف رأيػػت ماػػل ذلػػك اؼبصػػهد .ف،امنػػا الػػدكتور التػػومي وقػػاؿ لنػػا« :ال نسػػتطيع
فعػػل أي شػػيمق سػػيموت حتمػػاق ىنػػاؾ أمػػور تت،ػػاوز قػػدرتناق لػػيس بإمكاننػػا فعػػل اؼبزيػػد يف
ماػػل ىػػذه الظػػروؼ ».عنػػدما جػػامت أمػػو لزيارتػػو وجدتػػو وبتضػػر ف جهصػػت بالبكػػام« :قػػد
بلت فقدانو ساقيوق لكين طمعت يف أف يعيس».
ت ّق ُ
وعنػػد تطبيػػق خطػػة شػػاؿ يف سػػنة 3989ق كانػػت الظػػروؼ ج ػ ّد قاسػػية .كػػاف ذلػػك يف
احملرمػة تػزداد يف االتسػاع .تصػوروا أنػو ي تينػا اليػوـ مػن
عهػد اعبنػراؿ ديغػوؿق فكانػت اؼبنػاطق ّ
يقوؿ« :ديغوؿ منحك االستقالؿ ».ىذا كالـ باطل!
مص يعين م ْوى لفصل الصتامق ولكن يف اعبزائر وتونس يصري إأ دشرة أو قرية صغرية بعيدة عن الناس.
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مت ذبميػػع السػػكاف داخػػل ؿبتصػػدات مسػػي،ة ب سػػالؾ ش ػائكة جػػل الفصػػل ب ػ الاػػورة
والصػػعب .كػػانوا يػػدركوف أ ّف تلػػك اػبطػػة قػػد تصػػيبناق ف ْع َوزنػػا الغػػذام وا دويػػة واؼبعلومػػاتق
كم ػػا زاد اغبَْرك ػػة يف إي ػػذائنا .فاا ػػطررنا إأ تقل ػػيص اؼبستص ػػفياتق فبينم ػػا ك ػػاف اؼبستص ػػفع
يتّسػػع لعص ػرين جروب ػاًق مل يعػػد يسػػتقبل بعػػد ذلػػك إالّ اعبرحػػع أصػػحاب اغب ػاالت اػبطػػرة.
وباؼبقابل تكاترت اؼبالجم ربت ا رض.
ويف حلخػػر اؼبطػػاؼ كنػػا نعػػيس يف معظػ ا حيػػاف يف اؼبالجػػم ربػػت ا رض .فعػالً اجتزنػػا
مرحلة صعبة للغاية من قص وسبصيق مستمرين...
كنت بػ َم ْص يُ ْدعع الواطي قريبا من اؼبيليػة برفقػة فاطمػة الزىػرام
ويف شهر أبريل ُ 3946
بولطي ػ ق وكنػػا ننػػاـ ب حػػد اؼبالجػػم ربػػت ا رضق وكانػػت ا مطػػار غزيػػرة يف تلػػك الفػػرتة.
وذات مسػػام دخلنػػا اؼبل،ػ بعػػد أف اتفقنػػا مػػع أحػػد نسػػام القريػػة بػ ف تػ ر إلينػػا يف يػػوـ الغػػد
وتنػػادي «يػػا سػػليمة» إذا كانػػت القريػػة خاليػػة مػػن العسػػكر ومػػن َ ُسبكنّػػا مػػن اػبػػروجق وإالّ
مكانا داخل اؼبل. ،
ويف الصباح مل نسمع ندامىاق ووصل العسكر إأ مل،ئنا – ال أدري ىل كاف ذلك قد
حػػدث بفعػػل وشػػاية أـ كػػاف ؾبػػرد صػػدفة .وؼبػػا أراد أحػػد اجملاىػػدين اػبػػروج أردوه قتػػيالق غػػري
أف العس ػػكر كػػانوا حريص ػ علػػع إلقػػام الق ػػبّ علينػػا أحيػػامق ف ػ لقوا علين ػػا قنابػػل الغ ػػازات
اػبانقػػة .كنػت برفقػػة فاطمػػة الزىػرام بولطيػ ووالػػدىا – الػػذي قُتػػل فيمػػا بعػػد أتنػػام اشػػتباؾ
مسػػلل – وعبػػد الكػػرج مقيػػدش – وىػػو زوجػػي – واغبسػ وحلخػرين ال أذكػػر اِظبيهمػػاق وقػػد
قػػتال كػػذلك فيمػػا بعػػد .بػػدأنا نفقػػد الػػوعي ربػػت ت ػ تري الغػػازق ف سػػرعنا إأ إتػػالؼ كػػل مػػا
ػت إأ فاطمػػة الزى ػرام
توجهػ ُ
حبوزتنػػا :الوتػػائق والصػػور واؼبػػاؿ .كػػاف العسػكر ي مرنػػا بػػاػبروجّ .
أفضػػل اػبػػروج حػ لػػو أدى ذلػػك إأ قتلػػي»ق
ػت ؽبػػا« :ال أريػػد أف أمػػوت بفعػػل الغػػازق ّ
وقلػ ُ
شعرنا قصري تغطّيػو القبعػاتق فلػ يػدرؾ العسػكر أننػا
فخرجنا .وكنا وقتها بلباس عسكري و ُ
نسػػوة وواصػػلوا صػراخه « :أرفعػوا أيػػديك ! سػػلموا أنفسػػك ! سػػلموا أنفسػػك !» ولكننػػا مل
نرفع أيػدينا فَػ ْػوراً فػ طلقوا علينػا النػار وأصػابونا جبػراح .كػاف قػد سػبق للعسػكر أف قتلػوا اِتنػ
منّػػاق إاػػافة إأ إصػػابتنا كبػػن االتنتػ ق فظنػوا أنػػو مل يبػػق داخػػل ال ػمل ،أحػػد ومل ينصػػغلوا بػػو
بعد ذلك .بفضل ذلك سب ّكن ا ربعة الذين مكاوا بالداخل من الن،اة.
عمالم جزائريوف يف صفوؼ اعبيس الفرنسي.
مالحظػػة اؼبػػرتج  :سػػليمة عبػػارة عػػن لعبػػة كلمػػات .سػػليمة ىػػو يف اغبقيقػػة اس ػ شخصػػي لكػػن يعػػين يف ذات الوقػػت
السالمة والن،اةق ومن يبكن استعمالو دوف خطر.
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دفعنػػا العسػػكر بقػػوةق وواصػػل أحػػدى إطػػالؽ النػػار علينػػا فبػػا أسػػقطنا أراػػا .وؼبػػا أدارونػػا
علع وجوىنا أدركػوا أننػا فتيػات« :إلػن فتيػات!» فالػاؿ اِتنػاف مػن العسػكر علينػا ّاػربا .يف
ووج ػػو بندقيت ػػو ص ػػو ما ق ػػائال ؽبم ػػا« :إذا
ػدخل أح ػػد العس ػػكر الس ػػنغالي
ذل ػػك اغب ػ ػ ت ػ ّ
ّ
ا ػربتمانبا ؾبػػددا فس ػ حرقكما»ق ىػػذا مػػع كولمػػا عسػػكري فرنسػػي  .قػػاؿ العسػػكري
السنغارب« :إلما ؾبرد فتياتق لسن ح نسوةق وأنتما تضػربانبا رغػ إصػابتهما ».طلبػوا
اسػػتقداـ مروحيػػة فنقلتنػػا إأ اؼبستصػػفع العسػػكري باؼبيليػػة .وأراد أحػػد العسػػكر برتبػػة مػػالزـ
أوؿ اسػػتنطاقنا ولك ػػين كن ػػت قي ػػد التحض ػػري ج ػرام عملي ػػة جراحي ػػة ف ػػرف الطبي ػػب إج ػرام
االستنطاؽ .استمرت العملية من الساعة الاانية زواال إأ غاية التاسػعة مسػام .كنػت أعػا
ػت يف حال ػػة
م ػػن نزيػ ػ داخل ػػي وسب ػػزؽ الطح ػػاؿ وأش ػػيام أخ ػػرى أجهله ػػا .ال أدري كػ ػ بقي ػ ُ
ػت
غيبوبػػةق وبعػػد العمليػػة كنػػت ال أزاؿ احػػتف بػ حفوض متّصػل بكػػيس بالسػػتيكي .مكاػ ُ
طبسة عصر يوما باؼبستصفع.
كػػاف رفقػػائي باعببػػل يظنػػوف أ ّف إصػػابت بسػػيطة لػػذا بعا ػوا فػػدائي مػػن أجػػل ػري مػػن
اؼبستصػػفع .فػػذات يػػوـ جػػام فبػ ّػرض وطلػػب مػػين النظػػر مػػن النافػػدة والتلػػويل بيػػدي باذبػػاه
ت يف حالة صحية متدىورة ومل
فدائي كانا فبوى يف ىيئة نسام ؿب،بات .ولكن وقتها كن ُ
أك ػػن أق ػػوى عل ػػع الف ػرار فغ ػػادرا .باؼبستص ػػفع كان ػػت تص ػػتغل فبرا ػػة مس ػػلمة ت ػػزود العس ػػكر
الفرنسػػي باؼبعلومػػاتق فوصػػل اػبػػرب الفرنسػػي أقػ ّػل مػػن نصػ سػػاعة بعػػد اغبادتػػة .حينئػ ٍػذ
دخػػل عس ػػكري برتبػػة عقيػػد إأ غػػرفت وس ػ ؿ اؼبمراػػة« :أىػػذه ى ػػي؟» ف ػ ّردت با هبػػاب.
فقاؿ« :حسناق إنك لن تقضي ىذه الليلػة ىنػا ».بعػد ذلػك مباشػرًة جػالوا دبحمػل ونقلػو
إأ زنزانة .إ ّف الطبيب الذي عاعبين كاف طيبا معي فاستغلوا غيابو حيث كاف يف إجازة.
أبقو تالتة أياـ دوف إسعاؼ .بدأت حرارة اعبو يف االرتفػاعق فكنػت أعػا مػن ذلػكق
وؼبػا جػالو با كػل رفضػػتو قائلػة« :طاؼبػا ال تعػاعبونين فس قضػػي كبػ ومػن َ ال حاجػػة رب
يف ا كل ».بعاوا حينها فبرا لتغيري الضماداتق ولكن نوعية ا كل بقيت علػع حاؽبػا.
كانوا ي تونين با كل اػباص باؼبساج  :ضبص وعدس وأرز اخل ...كاف أحد اغبراس ىبلػق
عػػن قصػػد اغببػػات القليلػػة مػػن العػػدس داخػػل الطن،ػػرة دبلعقػػة مػػن اؼبػػر إمعانػػا يف ا سػػامة.
وبقيػػت ىكػػذا وحػػدي بالزنزانػػة .حق ػاً كانػػت أصػػعب مرحلػػة يف حيػػارق أصػػعب ح ػ فب ػػا
علي وص ذلكق فكنت جروبة ومريضة وكنػت أضبػل بيػدي كيسػاً
قاسيتو باعببل .يصعب َّ
بديالً عن أمعائي اؼبتوقفة عػن واػيفتهاق وإأ جانػب ىػذا كلػو فقػد كػانوا يبعنػوف يف تعػذي
أنبوب لصرؼ الصديد.
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نفس ػػياً .فك ػػانوا ىبرج ػػونين م ػػن زنػ ػزانت يف أي ػػة غبظ ػػةق يف منتصػ ػ اللي ػػل أو عل ػػع الواح ػػدة
صػ ػػباحاق يقػ ػػودونين شػ ػػاىد أشخاصػ ػػا ربػ ػػت التعػ ػػذيب .كػ ػػانوا ي ػ ػ توف يب كلمػ ػػا جػ ػػالوا
ب شػػخاص لتعػػذيبه  :كػػاف أحػػدى مصػػنوقاً واآلخػػر ـبنوق ػاً باؼبػػام بينمػػا كػػاف اآلخػػر معػ َّػذباً
بالكهربػػام .كػػانوا يفعلػػوف ذلػػك ل ػ ال يسػػتطيعوف تعػػذي  .كػػانوا ىبرجػػونين مػػن زن ػزانتق
ف حػػاوؿ اؼبصػػي حاملػػة الكػػيس ولكػػن رجلػػي كانتػػا ترتعصػػاف بفعػػل اؼبػػرض ...وكػػذلك نتي،ػػة
اػبوؼ .فكنت خائفةق إنو أمر طبيعػيق مػن مل يسػبق لػو أف خػاؼ يف وقػت مػن ا وقػات؟
كنت أتسامؿ من ىو اؼبوقوؼ اعبديدق ردبا سػيتهمين .مارسػوا علػي ىػذا ا سػلوب… ردبػا
عصػػر م ػراتق ويف ا خػػري رفض ػت التحػػرؾ فااػػطروا إأ جػ ّػري عنػػوًة وضبلػػي ...ويف النهايػػة
تركو داخل زنزانتق وبقيت علع تلك اغبالة أكار من شهرين.
وأخػػرياً جػػالوا بفاطمػػة الزىػرام بعػػد أف انتهػوا مػػن تعػػذيبها .كنػػا االتنتػػاف يف غرفػػة صػػغريةق
شعرنا بالراحة بعد أف اجتمعنا وبعد أف توقّ عنا التعذيب.
و َ
مل يكن لدينا مالبس باستانام منامة اؼبستصفع وقميص ضباـ قصري نرتديو بالتناوب.

ذات يػوـ اسػتدعونا للتحقيػق القضػائيق وىنػا رأيػت اؼبم ّػرض الػذي طلػب مػين النظػر إأ
إرب متوسػال« :قػورب ؽبػ أ أنػا
الفدائي من النافدة .كاف قد عُ ِّذب بصكل رىيبق ف ّ
توجو ّ
أربمػػل ».قلػػت لػػو« :أنػػا ال
الصػػخص الػػذي أخربتػػك عػػن ؿباولػػة ريبػػكق أخػػربيه ق مل أعػػد ّ
أعرفكق كنت مريضةق ال أعرفكق مل أرؾ أبدا ولسػت أدري عمػا تتحػ ّدث ».ونظػرا لرفضػي
االعرتاؼ أعادو إأ الزنزانة .ىذه اؼبرة مل يكن باستطاعت الوقوؼ مستقيمة بسبب اكبنام
سق اؼبكافق وكانت البقعة تصبو فرف خباز حيػث ال منػاص مػن دخولػو منحنيػة واؼبكػوث
فيو كل الوقػت يف واػعية جلػوس .كانػت الزنزانػة ربػت ا رضق فحػ يف شػهر يوليػو كنػت
يستحموف ويضحكوف.
أكاد أذبمد من شدة الربد وأنا أظبع من فوقي العسكر
ّ

ػدي بطانيتػػافق واحػػدة افرتشػػها وا خػػرى أتغطػّػع ػػا .وكػػاف يوجػػد باؼبكػػاف الكاػػري
كػػاف لػ ّ
مػػن الفئ ػرافق كانػػت ربػػوـ مػػن حػػوربق فكنػػت أنكمػػس علػػع نفسػػي مغطيػػة كامػػل جسػػدي
ربصلت علع خبز واعت شطرا منػو علػع مػدخل جحػور الفئػراف
بالبطانيات .وكنت كلما ّ
كػػي ال يقرتبػوا مػػين فػ ظبع صػػوت قضػػمه  .بقيػػت علػػع ىػػذه اغبالػػة طبسػػة عصػػر يومػػا .وؼبػػا
ػرت ؾبػ ّددا .إ أجهػػل مصػػري ذلػػك اؼبمػػرضق أمػػا أنػّػا
جػػالوا خراجػػي مػػن ىػػذه الزنزانػػة أنكػ ُ
فقد أعادو إأ زنزانة فاطمة الزىرام.
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وبع ػػدىا أحالون ػػا عل ػػع قاا ػػي التحقي ػػق يف ش ػػهر س ػػبتمرب نقلون ػػا إأ معتق ػػل تفص ػػوف
حيث بقينا سنة ونص .
ودبعسكر تفصوف كاف ا مر ـبتلفاً .كاف باؼبعسكر حوارب مائت امرأةق وفصلت ا دارة
الفرنسية ب النسوةق عنرب نوـ للمنحدرات من أصل قبائليق وحلخر للعربياتق أما كبػن فقػد
رفضنا ىذا الفصل.
ورغ ػ اعتقالن ػػا مل نتوق ػ ع ػن النض ػػاؿق وقمن ػػا بالعدي ػػد م ػػن ا ش ػػيام ما ػػل ا ا ػراب
شاركنا يف مظاىرات  .3943كنا علع عل بذلك وطلبنػا مػن أىالينػا أف هبلبػوا لنػا مالبػس
ملونػػة .ف،ػػالوا لنػػا ب قمصػػة ضبػرام وتنػػورات خضػرامق وقمنػػا بتقطيعهػػا وصػػنعنا منهػػا أعالمػػا.
ويف يػػوـ اؼبظػػاىرات خرجنػػا إأ السػػاحةق كبػػن مػػن جهػػة والرجػػاؿ مػػن اعبهػػة ا خػػرى .كػػاف
عػدد الرجػاؿ يػرتاوح بػ ا لفػ وا لفػ وطبػس مائػة وكنػا علػػع اتصػاؿ ػ  .كػانوا يبػ ّدوننا
با خبار مكتوبة علع قطع من ا وراؽ الصغرية ـببّ ة داخل اػببز.

أتعرض للعقاب .كانت الزيارات مرة يف ا سبوع غري أنين كنت قلػيال
وغالباً ما ُ
كنت ّ
ما أرى عائلت نظرا للعقوبات اؼبطبقة عل ّي.

قمنا بإارابات عن الطعاـ .كاف إارابنا قبل ا اراب الذي قاـ بو معتقلو فرنسػا سػنة
 3943ـق ردبػػا قبػػل ذلػػك بصػػهر .ف ا ػربنا عػػن الطعػػاـ ؼبػػدة اتػػين عصػػر يوم ػاًق وطالبنػػا حبػػق
تزويػػدنا دبػػذياع وحلالت تصػػوير والسػػماح لنػػا بعػػدد أكػػرب مػػن الػػزوار .كانػػت الرسػػائل اؼبكتوبػػة
بالعربية تُرمع دوف النظػر إليهػا ...رفػ اؼبسػؤوؿ طلباتنػا فباشػرنا إاػرابا عػن الطعػاـ باتفػاؽ
مع الرجاؿ .مل تستطع بع ا خوات ربمل ذلك ورفضن مواصلة ا اراب فمنعناىن من
ا كل.

أسػػبوع واحػػد أو أسػػبوع بعػػد إا ػرابنا ىػػذا وص ػلَنا خػػرب ا ا ػراب العػػاـق فطبقنػػاه مػػن
ػوىن علػػع احملامػػل .كانػػت
جانبنػػا .مل ّ
تتحملػػو بع ػ النسػػوةق خاصػػة الع،ػػائز مػػنهنق فنقلػ ّ
ِ
بعػ اؼبعػػتقالت قػػد جػػئن إأ معتقػػل تفصػػوف وىػ ّػن حوامػػلق فواػػعن باؼبستصػػفع أعػػدف
ػت دبعتقػل تفصػوف
إأ اؼبعتقل مع أطفػاؽبن .مل يرتكػوىن معنػاق فصػلوىن مػع أطفػاؽبن .بقي ُ
إأ غاية االستقالؿق يف شهر أبريل .3943
ػدي بسػطي ق عػدت وقػد أصػبحت متزوجػة .كنػت قػد تَ ََّىلػت
ُ
عدت بعػد ذلػك إأ وال ّ
شػػهراً واحػػداً قبػػل أف يُلقػػع علػػي القػػب  .ورغػ اعتقػػارب مل أنقطػػع عػػن مراسػػلة زوجػػي عبػػد
الكرج وكنت علع عل بكل ما ىبصو.
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منظور تارىبي

ِ
ب م ػػين ال ػػذىاب إأ
أع ػػدت االتص ػػاؿ م ػػع اؼبنظم ػػة وبع ػػد ف ػػرتة قص ػػرية م ػػن ع ػػودر طُلػ ػ َ
قسنطينة حيث قمنا بإحصام عائالت الصهدام واؼبفقودين واجملاىدين الذين كانوا علع قيػد
اغبياة وكذا اؼبساج .
حق ػاًق أعتق ػػد بص ػػدؽ أ ّف مش ػػاؿ قس ػػنطينة – الوالي ػػة الااني ػػة – ى ػػو ال ػذي ع ػػاة ا كا ػػر
باؼبقارنػة مػع منػاطق اعبزائػر ا خػرى .ااػطُّر سػكاف اعببػاؿق بػا خص قػاطين منطقػة اؼبيليػػةق
ؿبرمة .ووجد ىؤالم السكاف أنفسه تػائه بػال مػ وى
إأ مغادرة قراى الت كانت مناطق ّ
مكونة من أكواخ من صفيل وقصدير.
وكانوا يعيصوف يف مدف ّ

لقد قمنا ذا ا حصام إأ غاية تاري االستفتام الذي جرى يف شهر يوليو .3943
بػػدأت اغبػػرب مػػن جديػػد يف  38يوليػػو 3943ق وشػػعرنا أ ّف أمػػراً غػػري عػ ٍ
ػاد وبصػػل.
كانت ا وامر ت ر من تونس واؼبغربق وحدتت انصقاقات ب مسؤورب الداخل واػبارج.
ويف اػبػػامس والعصػرين مػػن نفػػس الصػػهر وجػػدنا أ ّف كػػل شػػيم مضػػطرب .ودخػػل جنػػود
جػػيس التحريػػر الػػوطين اؼبتواجػػدوف بتػػونس الػػبالد بقػػوةق بسػػالحه ودبابػػا  .والتحػػق ػ
بع ػ ؾباىػػدي الواليػػة الاانيػػة .كػػاف ىنػػاؾ رائػػداف تفانبػػا مػػع جػػيس اػبػػارج .ىكػػذا وجػػدنا
أنفسػػنا وسػػق حػػرب جديػػدة .وعلمنػػا يف ليلػػة اػبػػامس والعص ػرين يوليػػو أ ّف ا مػػور خطػػريةق
وى قػػدج كػػاف عبػػارة عػػن مزرعػػة .ويف تلػػك الليلػػة وجػػدنا أنفسػػنا
ف ّ
غرينػػا ـبب نػػا وعب نػػا إأ م ػ ً
ؿباصرين سباما كما كنا يف عهد فرنسا .كاف الرصاص يَُز من كل جانب.

كانت ؾبموعتنا تتصكل مػن طبسػة عصػر ؾباىػداً بيػنه تػالث ؾباىػدات .و بانػة حالنػا
حلنذاؾ باؼبال أتذكر أنين خرجت علػع ع،ػل ولػيس عل َّػي سػوى مبػذؿ مػن القطػن وخػ يف
ال ػػرجل ػبط ػػورة الوا ػػع .وبك ػػل بس ػػاطة ك ػػاف ذل ػػك اعتق ػػاالً ب ػ مت مع ػػو الكلم ػػةق فوا ػػعونا
بالسػ،نق الرجػاؿ مػن جانػب وأنػا مػػن اعبانػب ا خػر .جػالوا بفاطمػة ومسػعودة .وجػػدنا
أنفسػنا بالسػ،ن معتقلػ مػع عسػاكر ي توننػػا بالغػذام .فعػاير بػ ل مرتزقػة .اِلتقيػت ب حػػد
ىػػؤالم اعبنػػود اِتنػػت وعصػرين سػػنة بعػػد ىػػذه ا حػػداث وسػ لين إف كنػػت ال أزاؿ أتػػذكر مػػاذا
كنػت أقػػوؿ ؽبػ « :أيهػا اؼبرتزقػػةق ؼبػػا كنػػا كبػن مبػػوت بالػػداخلق كنػت أنػػت تتمتعػػوف يف اػبػػارج
وكل شيم يف متنػاولك ق تركتمونػا مبػوت بػال سػالحق وتػ توف اليػوـ لتقتلونػا ».صػحيل قلػت
ذلػػك .بقينػػا معتقلػ بضػعة أيػػاـق تالتػػة أو أربعػػة أيػػاـق أطلقػوا سػراحنا باسػػتانام الفػػدائي
واؼبسػػؤول الػػذين أب َقػػوى معتقلػ بػ طبسػػة عصػػر وعصػرين يومػاً بقصػػر البػػايق نقلػػوى
من ىناؾ.
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حبانػػا عػػنه طيلػػة شػػهرين يف كػػل مكػػاف ومل قبػػد ؽب ػ أتػػراً .ويف ا خػػري اسػػتطاعوا الف ػرار.
كانوا قد احت،زوى داخل قبو يف منطقة العلمةق ربت حراسة العسكر .قيػل للصػعب ألػ
ففروا مػن مكػاف احت،ػازى
خونة تعاملوا مع فرنساق ف راد اؼبواطنوف قتله ق ّ
(أي احملبوس ) َ
سبامػػا كمػػا فػّر السػػ،نام مػػن اؼبعػػتقالت الفرنسػػية أتنػػام الاػػورة .بالفعػػل سبكنػوا مػػن كسػػر نافػػذة
تفرقػوا .ف خػذ كػل واحػد اذباىػاق وسػاروا يف الغابػة تالتػة أو أربعػة
القبو وخرجوا منهػا لػيال ّ
أيػػاـ .كػػانوا يبص ػوف علػػع ا قػػداـ يف الليػػل وىبتفػػوف يف النهػػار .كي ػ العمػػل دب ػا أ ّف الواػػع
ػزورة وفررنػػا إأ فرنسػػا .وشػػام القػػدر أف نلتقػػي كبػػن
كػػاف جػ ّد متػ زـ؟ فحصػػلنا علػػع وتػػائق مػ ّ
اجملاىػػدوف اغبقيقيػػوفق كبػػن الفػػدائيوف واجملاىػػداتق ونلت،ػ ُػم إأ فرنسػػا .بقينػػا ىنػػاؾ ح ػوارب
ش ػػهرين .مل نك ػػن مبل ػػك ش ػػيئاًق ن ػػو بع ػػد نزولن ػػا م ػػن اعبب ػػاؿ بقلي ػػل مت حبس ػػنا ىربن ػػا…
وغبسن اغب ساعدنا بع الفرنسي اليساري  .واهلل إنو ليستحيل وصػ حالتنػا النفسػية
يف تلك الفرتة.
قيػػل لنػػا بعػػد ذلػػك أ ّف ا مػػور قػػد ربسػػنت وباسػػتطاعتنا العػػودة إأ الػػوطن غػػري أننػػا مل
نطمئن.
أقمنا يف بدايػة ا مػر بالعاصػمة حػوارب سػنة واحػدة .فكنػا ال نػزاؿ نتعػرض للمضػايقات.
كاف ابين ا كرب عمره تالتة أشهر فسلّمتو عبدتو وفررنا إأ اؼبغرب .كاف عددنا غػري قليػلق
وىناؾ عانينا أيضػاًق ومل يكػن لػدينا عمػل ...سػاعدنا بعػ ا صػدقام ...وحاولػت البحػث
عن شغل .اندلعت اغبرب ب اؼبغػرب واعبزائػرق فعُػ ْدنا إأ اعبزائػر فػوراً .ورغػ تػذ ّمرنا مػن
ا واػاع وُمطاردتنػاق كبػن الػذين ح ّققنػا االسػػتقالؿق وكنػا أوؿ مػن رجػع إأ الػبالد .اعتقػػدنا
أنو إذا كاف ال بد من اؼبوتق فليكن علع أيدي جزائري وليس علع أيدي اؼبغاربة.
تعرانا للمصػاكل ...زوجػي علػع سػبيل اؼباػاؿ وكػذا أعمامػو ا ربعػة مت سػ،نه  .التحػق
ّ
زوجي باؼبقاومة مع تالتة من إخوانوق ف ُقتل اتناف منه ق وعاد ىو وأخ واحد.

ترملػػت يف سػػن مبكػػر حيػػث كػػاف عمرىػػا  36عام ػاً وقتهػػاق وكػػاف ؽبػػا
كانػػت ضبػػار قػػد ّ
تالتة أبنام :زوجي الذي كاف عمره  1.8سػنواتق وواحػد عمػره  3.8سػنوات وتالػث عمػره
 1أشػػهر .وكانػػت حلنػػذاؾ حػػامالً يف شػػهرىا ا وؿ .إلػػا عانػػت ا مػ ّػرين مػػن أجػػل ت ػربيته .
وعن ػػد ان ػػدالع الا ػػورة التح ػػق ا ربع ػػة باعبب ػػاؿق فم ػػات اِتن ػػاف م ػػنه ورج ػػع اِتن ػػاف .ويف س ػػنة
 3943جػػيم ؽبػػا جباتػ فػػدفنتهما .وكانػػت تقضػػي غالػػب أوقا ػػا يف اؼبقػػربة بػ القػربين يػػد
علػػع كػ ٍػل منهمػػا .وبعػػد ذلػػك بصػػهر جػػالوا مػػن جديػػد لسػػ،ن أو قتػػل ابػػن حلخػػرق فكػػادت
تفقد عقلها.
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بقينػا سػػنة أخػػرى بالعاصػػمة .ال يبكػػن إطالقػػا وصػ تلػػك اؼبعيصػػة ب لػػا حيػػاة ...كػػاف
يرتصػػدنا .وكنػػا بػػال شػػغل وال مػػاؿ ...كنػػا نقػػي يف العاصػػمة بصػػقة ىػػي ملػػك لع ػ
اػبػػوؼ ّ
زوجػػيق وكانػػت عبػػارة عػػن غػػرفت ومطػػب  .وكػػاف كػل اجملاىػػدين اؼبطػػاردين بقسػػنطينة يػ توف
عندناق ف صبحنا من جديد م وى للمط َاردين.

رجعنا إأ قسنطينة يف سنة  .3946كاف زوجي يصتغل أما أنػا فقػد مكاػت بالبيػت مػع
ا طفاؿ كما أف حالت الصحية مل تسػمل رب بفعػل أكاػر مػن ذلػك .كانػت حػالت النفسػية
ي شيم.
ج ّد متدىورةق ومل أكن أمتلك الص،اعة للقياـ ب ّ
كػػاف زوجػػي يصػػتغل بػػاغبزب .لػػو اشػػتغل كالنػػا ؼبػػا اسػػتطعنا اغبفػػاظ علػػع البيػػت لرتبيػػة
ا والد وتعليمه كي ين،حوا يف دراسته  .كاف ال بد من العناية  ...رأيت حالة بعػ
النسوة الالر كاف أزواجهن جد مصغول بالسياسػة إاػافة إأ عمػل شػغله ق وؼبػا تصػتغلن
فضػػلت التضػػحية للمػػرة الاانيػػةق فاعتنيػػت ب بنػػائي
ى ػن ا خريػػات ربػػدث مصػػاكل صبػػة .أنػػا ّ
وعائلت وبقيت يف البيت ح سنة .3958
أمػػا اآلف فػػإ أحػػاوؿ إحيػػام اؼبااػػي وأبػػدأ مػػن جديػػد .شػػعرت أنػػين أسػػتطيع فعػػل شػػيم
ماق نو كاف رب دورق صغري أو كبري ىذا ال يه ق اؼبهػ أ قُمػت بػدور مػاق وأعطػا ذلػك
إمكانية وحق التقيي والنقد.
لكن شبة شيم أنا نادمة عليو وكاف بإمكػا فعلػو :مواصػلة دراسػت .يف اغبقيقػة ال أدري
ؼبػػاذا مل أفعلػػو .كػػاف ذلػػك سيسػػاعد حػ علػػع تربيػػة أطفػػاربق وكػػاف بكػػل ت كيػػد سػػيعينين
علع فه العامل اغبارب بصكل أفضل.

 .1.1.1لويزة إغيل أحريز
اؼبص ػ ػػدر :ؼ .ب ػ ػػوجيق لومون ػ ػػدق  39يوني ػ ػػو  3666وح .زروق ػ ػػيق ليم ػ ػػانيتق  39يوني ػ ػػو

.3666

لػػويزة إغيػػل أحريػػز – كػػاف ليل ػي ىػػو اس ػ اغبػػرب – تقػػي اآلف بػػاعبزائر العاصػػمةق وىػػي طبيبػػة
نفسػانية مػن حيػػث التكػوين واؼبهنػة .للسػػيدة لػويزة إغيػػل أحريػز بطاقػة خاصػػة باؼبقاومػة اعبزائريػػة
ووشػحت ب وظبػػة عديػػدة مػن قبػػل أعلػػع السػلطات تكريبػػا ؼبصػػاركتها يف تػورة ربريػػر اعبزائػػر .ىػػذه
الفدائيػػة السػػابقة ُمعاقػػة حركي ػاً نتي،ػػة ا صػػابات والتعػػذيب الػػذين تعراػػت ؽبمػػاق وربصػػل اآلف
بسبب ذلك علع معاش إاافة إأ منحة التقاعد كطبيبة نفسانية .رغ ىذه الواػعية الصػحية
ال تزاؿ ربتف بواوح الرلية يف سرد شهاد ا.
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كن ػ ػ ػػت س ػ ػ ػػنة  3988أدرس باؼبس ػ ػ ػػتوى النه ػ ػ ػػائي (علم ػ ػ ػػي) باناوي ػ ػ ػػة الزرج ()Lazerges
بالعاصمةق وكاف عمري حلنذاؾ شبانية عصر سنة والبرطت يف جيس التحرير الوطينق بػاعبزائر
العاصمة يف بداية ا مر .ويف شهر مايو  3986ـ كاد العسػكر أف يلقػي عل ّػي القػب لػوال
قليل من اغب  .غادرت إذف العاصمة لاللتحاؽ بكتيبػة مقاتلػة
عبيس التحرير الوطين تتمركػز باؼبنطقػة الاانيػة مػن الواليػة الرابعػة
(منطق ػػة العاص ػػمة) .مت إدم ػػاجي يف ص ػػفوؼ م ػػا ك ػػاف يس ػػمع
حلنػػذاؾ كومنػػدوس الصػػداـ عبػػيس التحريػػر .يف الاػػامن والعصػرين
م ػػن س ػػبتمرب  3986ـ ىاصبتن ػػا ؾبموع ػػة م ػػن الف ػػوج ا جن ػ ػ
الاال ػ ػػث للمظلِّيّػ ػ ػ ( )3eme REPيف منطق ػ ػػة الص ػ ػػبلي بس ػ ػػهل
ِ
بت يومه ػ ػػا إص ػ ػػابات بليغػ ػ ػة نتي ،ػ ػػة واب ػ ػػل م ػ ػػن
اؼبتي ،ػ ػػة .وأُصػ ػ ػ ُ
لويزة إغيل أحريز سنة 3663
الرصاص أصاب شقي ا يبن.
كنا تسعة مقاتل لبتبم داخػل أحػد اؼبالجػم ربػت ا رض .وأمػن أنػو ُو ِشػي َو ْشػياً بنػاق
واسػػتعاف العسػػكر بػػالكالب الػػت م ّكنػػته مػػن اكتصػػاؼ مغارتنػػا رغػ النباتػػات الكايفػػة الػػت
تغطيهاق كما أننا مل نوفّق يف تضليل الكالب برش كميات من ال ُف ْل ُفل حوؿ اؼبغارة.
بػػدأ االشػػتباؾ مػػع اؼبظلِّيّػ علػػع السػػاعة اػبامسػػة صػػباحا وانتهػػع بعػػد أكاػػر مػػن سػػاعة.
فاستصػػهد سػػبعة يف صػػفوفناق معظمه ػ أُج ِهػػز علػػيه وشػػاىد ُ يبوتػػوف؛ كانػػت أعمػػارى
ح،و ليبقع كذلك ما تبقػع
ترتاوح ب العصرين واػبامسة والعصرين عاما .أحدنا استوجب ّ
من عمرهق وبقيت أنا اليوـ الناجية الوحيدة من اجملموعة.
يف البداية ق ّدموا رب عالجا سطحيا من أجل التمكن من اسػتنطاقيق ولكػن الػذي كػانوا
هبهلونو ىو أننا كنا مهيئ ؼبال ىذه االحتماالت يف حالة وقوعنا ب أيػدي العػدو .أتػذكر
ذلػػك جيػػداق كػػاف علينػػا التفكػػري يف أشػػيام خػػارج التنظػػي الػػذي ننتمػػي إليػػوق كػػالرتكيز علػػع
أشػػخاص خػػارج التنظػػي والتعلػػق مػػا .لػػذلك احتفظػػت بػػاظب  :اس ػ والػػديق الػػذي كػػاف
مسػػ،وناً وؿبكوم ػاً عليػػو ومػػن َ مل أخصػػع عليػػوق واس ػ حلخػػر لصػػخص متػػو ّ ب ػدوف عل ػ
اعبالدين .وأتنام االستنطاؽ اقتصرت علع ذكر ىذين االظب .
عػ ّذبو بالبػارادو ()Paradouق حبػػي حيػػدرة الواقػػع علػػع مرتفعػػات العاصػػمةق حيػػث كػػاف
يوجد مقر فرقة اؼبظلِّيّ العاشرة ربت قيادة اعبنراؿ ماسو.
كنػػت فبػػددة عاريػػةق دائمػػا عاريػػة .كػػانوا يػ توف مػػرة أو م ػرت أو تػػالث م ػرات يف اليػػوـق
ودب،رد أف أظبع قرع جزما تتقدـ داخل الرواؽ ترتعد فرائصيق كاف الوقت يبدو أنو ال
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ينتهيق والدقائق تبدو سػاعاتق والسػاعات أيامػاً .إ ّف أصػعب ا يػاـ ّأوؽبػا :مقاومػة الصػدمة
ا وأ والتطبػػع علػػع اآلالـ .وبعػػد ذلػػك وبػػدث أمػػر يصػػبو التحليػػق الػػذىين وك ػ ّف ا جسػػاد
تطفو إأ ا علع.
كاف اعبنراؿ ماسو رجال فظا وبذيئاً .أما بي،ار فل يكػن يتفػوه إالّ با لفػاظ القػذرةق ال
أجػػرل علػػع نقلهػػا احرتامػػا وحرصػػا علػػع ا دب العػػاـ .لكػػن ا خطػػر كػػاف غرازيػػا  .ىػػذا
الرجل كاف ُم َقِّززاً لدرجة يسػتحيل وصػفها .كػاف منحرفػاً إأ حػ ّد التلػذذ دبمارسػة التعػذيب.
لست رجال إف مل تقػ با جهػاز
ىؤالم ليسوا بصراً.
صرخت مرارا يف وجو بي،ار بالقوؿَ « :
ُ
علي!» أما ىو فكاف هبيبين باستهزام« :ليس بعدق ليس بعد!» وطيلة ىػذه الصػهور الاالتػة
ّ
مل أك ػػن أفك ػػر س ػػوى يف ى ػػدؼ واح ػػد :االنتح ػػارق ولك ػػن أسػ ػوأ أنػ ػواع الع ػػذاب أن ػػك تري ػػد
ي شبن كاف دوف أف ذبد الوسيلة لتحقيق ذلك.
التخلّص من حياتك ب ّ
بت تقريبػػا دوف توقػ مػػن أواخػػر سػػبتمرب إأ ديسػػمرب  .3986ودفعػػت عػػائلت شبنػاً
عػ ِّػذ ُ
باىظػػا بسػػبب مصػػاركت يف ربريػػر اعبزائػػر .اعتقل ػوا والػػدي وتقريبػػا صبيػػع اخػػور ذكػػورا وإناتػػا.
ع َّػذبوا والػدر بػاػبنق يف اؼبغطػػس طيلػة تالتػة أسػابيع متتاليػػة .وذات يػوـ أتػوا ب صػغر أطفاؽبػػا
التسػػعةق أخػػي الصػػغري الػػذي كػػاف عمػػره ال يت،ػػاوز الػػاالث سػػنواتق أمامهػػا وشػػنقوه ...مت
إنعاشو وإنقاذه يف اللحظات ا خرية.
كنػػت علػػع وشػػك اؼبػػوت وسػػق سػػيل مػػن البػػوؿ والػػدـ والفضػػالتق لػػوال أف أمػػر غػػري
منتظر حػدث .ذات مسػامق يف اػبػامس عصػر مػن شػهر ديسػمرب 3986ق بينمػا كنػت أىػز
رأسي يبينا ومشاال كعادر يف ؿباولة للتخفي مػن حلالمػيق إذا بصػخص يقػرتب مػن سػريري.
كػػاف طويػػل القامػػة وعمػػره حػوارب طبسػػة وأربعػػوف عامػاً .فرفػػع بطػػانيتق وبػػالطبع كنػػت عاريػػة
سباما ؼبا فعل ذلك صرخ بصوت مرعوب« :يا صغرير عػذبوؾ! مػن فعػل ىػذا؟ مػن؟» مل
أجبوّ .ودبا أنو مل يسبق ُـباطبت بضمري اعبمػع ق كنػت مت كػدة أ ّف كالمػو وبتػوي علػع فػ .
بعد ذلك أااؼ قائالً« :ال عليك سنعاعبك ».ىذه الكلمػة ا خػرية جعلتػين ارتعػس ىلعػا
ّف يف لغة العسكر معناىا سنقتلك.
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النقيب غرازيا قتلو اجملاىدوف أتنام إحدى االشتباكات يف منطقة القبائل سنة .3989
ا ـق ىي اليوـ امرأة ع،وزق مريفة وحنوف مل تَػبُل بصيم.
يف اللغة الفرنسية اؼبخاطبة بضمري اعبمع تعرب عن االحرتاـ.
ُ
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مل أتػػق ب ػػو س ػػاعتها .ويف صػػباح الي ػػوـ الت ػػارب ج ػػالوا لينقل ػػو إأ مستص ػػفع م ػػايو بب ػػاب
الوادي حيث بدلوا بتنظيفي ف منظري مل يكن يروؽ أحداً ورائحت كانت تػزك ا نػوؼ.
البوؿ والفضالت ودـ اغبي  ...يبكنك زبيّل ذلك.

مل أر بعػػد ذلػػك الطبيػػب العسػػكري الػػذي أنقػػذ حيػػار ولكػػين ظبعػػت اؼبمراػػات ذبػػنب
بع ػ العسػػكر« :ىػػذا أمػػر مػػن الرائػػد ريصػػو» كػػي ال يقوم ػوا ببػػرت سػػاقي ا يبػػن الػػذي بلػػر
مسػػتوى متقػػدماً مػػن اػبطػػورة .أج ِريَػت علػ ّػي العديػػد مػػن العمليػػات اعبراحيػػةق ونزع ػوا بع ػ
الرصاصػػات مػػن جسػػديق وجبس ػوا سػػاقي متعػػددة الكسػػورق أعػػادو إأ فرقػػة اؼبظلِّيّ ػ
العاشرةق دائما ب مر من الرائد ريصو .فصرت حينها نظيفة جداًق كما مت تنظي زنزانت ىي
ا خرىق وكانت رائحتها عطرة.

الصيم الذي فاج ىو أل مل يعػ ّذبو بعػد ذلػك إطالقػا .ويف اػبػامس والعصػرين مػن
شػػهر ديسػػمربق تػػاري عيػػد مػػيالد اؼبسػػيلق جػػام الرائػػد ريصػػو لػػيالح بنفسػػو إذا مت تطبيػػق
أي ملػػك ىػػذا الػػذي مػ ّػر مػػن ىنػػا! مل أتوقػ عػػن ترديػػد:
أوامػػره .حقػاً كنػػت أحػ ّدث نفسػػي ّ
«ىػػذا غػػري فبكػػن! ىػػذا مسػػتحيل! وبػػدث ىػػذا بعػػد كػػل مػػا عانيتػػو!» جػػام ريصػػو لزيػػارر
وس لين« :ماذا نستطيع فعلو من أجلك يا صغرير؟» أجبتو« :سػيادة الرائػدق مػن فضػلك ق
ضلت السػ،ن نػو حػ إذا حرمػت مػن اغبريػة فعلػع ا قػل سػ عفع مػن
الس،ن اؼبد  ».ف ّ
ديد التعذيب .عندىا ضبلق يفق والحظت نوعاً من اغبزف يل ّ نظرتو« :يا صغريرق ِ
إنك
ّ
تصبه ابنت الصغريةق مل أرىا منذ سػتة أشػهر ».واصػل وقػاؿ« :ؼبػاذا التحق ِ
ػت باؼبقاومػة
و ِ
أنت ذا السن؟ هبب ترؾ ىذا ا مر للرجاؿ!»
أو الرائد ريصو بوعدهق ففي صباح السادس والعصرين من ديسػمرب مت ربػويلي – علػع
ِ
وحكػ عل ّػي
احململ – إأ الس،نق أُح ْل ُ
ت علع القااي العسكريق دائمػا علػع احملمػلق ُ
خبمس سنو ٍ
حولػت إأ سػ،ن بربػاروس بالعاصػمة يف انتظػار اؼباػوؿ أمػاـ
ات س،ناق وبعدىا ِّ
ق ػػاض م ػػد بتهم ػػة القت ػػل .وم ػػن ىن ػػاؾ نقل ػػت باذب ػػاه س ػػ،ن اغبػ ػراش احت ،ػػزت بس ػػ،ن
بومػات ( )Beaumettesيف مرسػػيلياق وبعػد ذلػػك يف الروكػػات ()La Roquetteق يف أميػػاف
( )Amiensحيػػث أا ػربت عػػن الطعػػاـ .بعػػدىا اعتُقلػػت يف سػػ،ن ف ػراف ( )Fresnesحيػػث
ػامي للحصػػوؿ علػػع
أُصػػبت بالتهػػاب الصػػفاؽ يف بػػوردوق وبػػوق وتولػػوز .بػػالطبع تػ ّ
ػدخل ؿبػ ّ
ػت ب ػدىاليز ؿبافظػػة الصػػرطة ببػػاريسق عنػػد
إفراجػػي مػػن أجػػل العػػالج .وبعػػد معػػاعبت اعتقلػ ُ
بػػابوف .ومػػن ىنػػاؾ ُواػػعت ربػػت ا قامػػة احملروسػػة يف كورسػػيكاق ب جاكسػػيوق بكػػورت
بباستيا.
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ػت
ويف الس ػ ػػادس عص ػ ػػر م ػ ػػن ش ػ ػػهر فرباي ػ ػػر ىرب ػ ػ ُ
دبسػ ػػاعدة بع ػ ػ ا شػ ػػخاصق غػ ػػري أ ال أسػ ػػتطيع
البػ ػػوح ػ ػػويته دوف م ػ ػوافقته  .ال أريػ ػػد تعريض ػ ػػه
لالنتق ػػاـ م ػػن قِب ػػل اليم ػ اؼبتط ػػرؼ .س ػػاعد ع ػػدد
ػامي
كبػػري مػػن اؼب ػواطن الفرنسػػي ق مػػن اػػمنه ؿبػ ّ
اؼبرحػػوـ مارسػيل مانفيػػلق الػػذي أعطػػا بعػ اؼبػػاؿ
ؼبسػ ػػاعدر .وقػ ػػاـ بع ػ ػ اؼبنااػ ػػل الصػ ػػيوعي مػ ػػن
منطق ػػة أل ػػب م ػ ػريتي باالعتن ػػام يب إأ ت ػػاري وق ػ ػ
إطػ ػ ػػالؽ النػ ػ ػػارق اصػ ػ ػػطحبو إأ بػ ػ ػػاريس خػ ػ ػػذ
الطائرة كبو اعبزائػر .كػاف ذلػك يػوـ الاػامن مػن مػايو
.3943

معة ة ةةتقالت جزائري ة ة ةةات فة ة ةةي س ة ة ةةجن
 Caenفي فرنسا

 .1.1.1باية العريب

اؼبصدر :صبيلة عمرافق نسام يف خض حرب اعبزائرق ص.66 .

11

بايػة العػػريب مػػن مواليػػد  3914وتنحػػدر مػػن عائلػػة جزائريػػة متوااػػعة .ؼبػػا التحقػػت باؼبقاومػػة يف
اعبباؿ مل يكن عمرىا يت،اوز العصرين عاماق وتعيس ذكريات مغامر ا اليوـ كما لو ألا ربدث
للتػػو .إ ّف بايػػة تزخػػر بالنصػػاط واغبُ َميَّػػاق فرتّك ػز علػػع الفصػػوؿ اؽبزليػػة ؼبػػا تقػػص نضػػاؽبا ولكػػن ال
تتمالػػك نفسػػها عػػن ا جهػػاش بالبكػػام ؼبػػا تتػػذكر مػػا تعػػرض لػػو رفقالىػػا مػػن تنكيػػل زبلػػده تلػػك
الصورة للدبابة وىي سب ّػر علػع أجسػادى ّأحيػام .عنػد انتهػام اغبػرب تزوجػت بايػة وأقببػت تالتػة
أطفػػاؿ .وتوقّفػػت عػػن النصػػاط بصػػفة لائيػػة غػػري أ ّف اػػمريىا َّ
بكتهػػا علػػع التخلّػػي عػػن السػػكاف
القػػروي الػػذين عػػرفته خػػالؿ فػػرتة وجودىػػا يف اعببػػاؿ .وبعػػد أف أصػػبحت قابلػػةق أدارت لفػػرتة
طويلة مصحة توليد صغرية كانت سبلكها.

اؼبمراػات التابعػة
ُ
التحقت باؼبقاومة يف شهر مارس  .3984كنت وقتهػا طالبػة دبدرسػة ّ
للصليب ا ضبػر وكنػت أسػكن حب ّػي الاغػرين وأنػزؿ يوميػا مصػيا علػع ا قػداـ حػ ح ّػي بػاب
اعبديد حيث مقر اؼبدرسة.
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كاف جارنا منااال سابقاً يف حػزب الصػعب اعبزائػري كمػا كػاف صػهراً لعلػي خوجػة  .مل
دبقر اغبػاك
يتصل يب يف البداية منا منو أ موالية لفرنسا إذ أ ّف والدي كاف يصتغل حارسا ّ
العػػاـ .نصػػطت معػػو بإحػػدى خاليػػا القصػػبة مػػع منااػػل حلخػػر كػػاف صػػاحب مت،ػػر للعقػػاقري
ب عػػارب القصػػبة .مػػات اؼبسػػك ق اغتالػػو العسػػكر .كػػاف مت،ػػره يوجػػد بصػػارع إميػػل موبػػاس
()Emile-Maupasق بنفس الصارع الػذي تقػع بػو تكنػة خونػة النقيػب سػارفنت .كػاف مت،ػره
كنت أنقل إليو اؼبنصورات وا سػلحة .وبعػدما وقػع اعتقػاؿ يف صػفوفنا تصػتّتت
مقرا للخلية و ُ
ّ
اػبلية ف مرو بااللتحاؽ باعبباؿ .كنت حلنػذاؾ ال أزاؿ شػابة يف العصػرين مػن العمػرق ولكػن
كنػت أخػاؼ مػػن ّ
ػديق خاصػػة والػدي .نصػحو بعػػدـ إخبػارى بػا مر غػػري أ ّ
رد فعػل وال ّ
إرب قائلػػة« :كيػ تظنػ نفسػك مؤىلػػة ػبػػوض
أخػربت والػػدر ف وسػعتين اػرباق ّ
وتوج َهػت ّ
غمار الاورة! سيخدعونك!» يف سنة  3984مل يكن والػدي يؤمنػاف جبػدوى الاػورة« :أن ِ
ػت
ّ
فتاةق سيعباوف بك .أال ترين أل يسخروف منك؟»
ػعدت مرتديػػة ح،ابػاً علػػع مػػا سػػيارة
ػت إذف باؼبقاومػػة خفيػػة دوف إخبػػارى  .صػ ُ
فالتحقػ ُ
بي،و  661مغطاة وسػق صػناديق فبلػومة با سػلحة .أتػذ ّكر أننػا كنػا أخفينػا تلػك ا سػلحة
ربت كميات من اػبضر :فالفػلق وبصػلق وفاصػوليام .أخػذنا معنػا زجػاجت مػن الويسػكي
رشػػونا مػػا بع ػ اعبنػػود الفرنسػػي عنػػد أحػػد اغب ػواجز .كنػػت برفقػػة أخػػت علػػي خوجػػة
وصهره عبد الكرج .بعدىا توفّت أخت علي خوجةق مل أعد أتذكر اظبهاق قتلها الفرنسػيوف
مع زوجها .استصهد االتناف يف نفس اليوـ ربت التعذيب علع يد رجاؿ النقيػب سػريفنت.
تركا ورامنبا ولدين أحدنبا طبيب اآلف.
نقلػػو إأ الواليػػة الرابعػػة باؼبنطقػػة ا وأ بدشػػرة تامكميػػث حيػػث التقيػػت باجملاىػػدين.
كانوا ينتموف إأ كومانػدوس علػي خوجػة .كػاف صبيػع أفػراد الكومانػدوس يلبسػوف بػزة رظبيػة
نظيفة وك لا كوت للتو .كانوا ُشبّاناً ِحساناً ُم َد َّج ،بالسالح.
استقبلو أحسن استقباؿ وأراحػو قػ ّدمو إأ سػكاف الػدوار« :ىػا ىػي أوؿ فبراػة
ؾباىػ ػػدةق كمػ ػػا تالحظػ ػػوف إ ّف النسػ ػػام تصػ ػػاركن ىػ ػػي ا خريػ ػػات يف الاػ ػػورة ».أعطػ ػػو بدلػ ػػة
ومسػػدس كولػػت مري ػ ق ف دخػػل ذلػػك يف نفسػػي السػػرور .خضػػت أوؿ تعميػػد للقتػػاؿ:
أوؿ اشتباؾ مسلل.

++

علػػي خوجػػة شػػهيد جزائػػري مصػػهور فػ ّػر مػػن اعبػػيس الفرنسػػي والتحػػق باؼبقاومػػة سػػنة  .3988كػػاف قائػػد أشػػهر فرقػػة
كوماندوس تابعة للوالية الرابعة والت ُظبيت باظبو بعد استصهاده يف ساحة الوغع.
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تتوسػػطو وجبػػة
بينمػػا كنػػا نتغػػذى يف إحػػدى منػػازؿ القريػػة – كػػاف يومهػػا أ ْكلُنػػا جػػد دسػ
ّ
مػػن اللحػ – فػػإذا باغبػػارس ي تينػػا يف اؼبسػػام ليخربنػػا« :غػػادروا يف اغب ػ ق جػػامت فرنسػػا!»
ػت
فصرعنا يف اػبروج الواحد تلو اآلخرق و
التحقت وفعلػت مالمػا كػانوا يفعلػوف :انبطح ُ
ُ
أرا ػػا وزحف ػػت م ػػاله  .ك ػػاف العس ػػكر الفرنس ػػيوف يطلق ػػوف الن ػػار ص ػػوبناق فاختب ػ ت وس ػػق
ا دغ ػػاؿ .اجت ػػاز اجملاى ػػدوف تل ػػك ا دغ ػػاؿ ودخل ػ ػوا يف الغاب ػػة .أم ػػا أن ػػا فمكا ػػت وح ػػدي
باؼبكاف.
كنّا يف بدايػة اؼبباغتػة ومل يكػن أكاػر مػن سػبع أو شبػا شػاحنات .كػاف العسػكر يقبلػوف
ويػػدبروف باسػػتمرار علػػع الطريػػق وأنػػا ـبتفيػػة با دغػػاؿ .تقػ ّدـ أحػػد اعبنػػود مػػن ـبَْبئػي فتبػ ّػوؿ
علػ ّػي ومل أربػ ّػرؾ إطالقػػا .كانػػت كػ ّػل فرائصػي ترتعػػد .كنػػت أظبػػع الطلقػػات الناريػػة يف الغابػػة.
وظبعت ىدير شاحنا يتالشع.
وبعد مرور ساعات غادر العسكر القرية
ُ
عقػػب كػػل اشػتباؾ مسػػلل كػػاف مػػن عػػادة نسػػام القريػػة اػبػػروج للبحػػث عػػن اؼبصػػاب أو
ػت
ا م ػوات .فخرج ػت إح ػػداىن م ػػع ع ػػدد م ػػن مواش ػػيهاق وؼب ػّػا وص ػػلت ب ػالقرب م ػػين خرج ػ ُ
وناديتُه ػ ػػا .فف ػ ػ ّػرت عن ػ ػػد مص ػ ػػاىدر وى ػ ػػي تص ػ ػػرخ« :حلهق أ ُّم ػ ػػيق ق ػ ػػد ترَك ػ ػػت فرنس ػ ػػا ورامى ػ ػػا
السنغالي  ».تركت ماشيتها وىرعت تصػرخ« :ىنػاؾ الكاػري مػن السػنغالي ق الكاػري مػن
السػػنغالي !» فاختب ػ االخػػوة الػػذين كػػانوا قػػد خرج ػوا مػػن جحػػورى  .أمػػا أنػػا فخرجػػت مػػن
بقيت لوحدي .رأيت
الكل ّفر منهاق و ُ
أدغارب أتقي ُؤ واػبوؼ ينهكين .كانت الدشرة فارغةق ّ
أحػػد الصػػبياف فناديتػػو« :تعػػاأق تعػػاأق ال زبػ !» كػػاف الصػ اؼبسػػك يرتعػػدق فقلػػت لػػو:
«ىػػذه أنػػاق اجملاىػػدة اعبديػػدة مػػن اؼبنطقػػة ا وأق لسػػت سػػنغالية ».عنػػدىا خػػرج اعبميػػعق
ِ
علي .كله أخذ يف الضحك...
وكاف االخوة ج ّد مسرورين لرليت إذ منوا أنو قُب َ ّ

باعببػػاؿ كنػػت أسػػع اجملاىػػدين اعبرحػػع وكػػذا السػػكاف اؼبػػدني  .كنػػت أتنقػػل بصػػحبة
دليل ومزودة لتقدج ا سعافات .فقمت بتوليد بع النسػوة واغتنمػت تلػك الفػرص لتقػدج
ػت اجملاىػػدين اؼبصػػاب ق
بعػ النصػػائل الوقائيػػة لألمهػػات زبػػص صػػحة الراػػيع .كمػػا عاعبػ ُ
وال يزاؿ البع منه علع قيد اغبياة.

كانت بايػة طويلػة القامػة وظبػرام البصػرة .عبػ االسػتعمار الفرنسػي إأ توميػ السػنغالي كمناوشػ وقنّاصػ مرتزقػة
يف اعبػػيس الفرنسػػي منػػذ بداي ػة اسػػتعمار إفريقيػػاق وذلػػك لليػػاقته البدنيػػة .ؽب ػ ظبعػػة مرعبػػة وش ػينة يف اعبزائػػر مػػن ج ػرام
تقتيله الوحصي لل،زائري وخاصة اغتصا للنسام.
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كنا يف حاجة ماسة إأ ا دويةق فاستعملت مام اعبافيل كارياً .علع سػبيل اؼباػاؿق كػاف
بوعالـ مصاباً بغنغرينة يف مرحلتها ا وأق فقطعت كل ا جػزام اؼبصػابة ونظفػت اعبػرح دبػام
لدي شيم من غربة البنيسل فكنػت أاػعها علػع مواػع
اعبافيلق فن،حت العملية .كاف ّ
اعبرح .يف سنة  3984كاف عدد اؼبصاب ج ّد قليلق ولكن مع حلػوؿ سػنة  3986بػدأت
عمليػػات االشػػتباكات اؼبسػػلحة الكايفػػة ومعهػػا ا صػػابات اػبطػػرة .كنػػت أقػػوـ با سػػعافات
ا ولية كاف يػت نقػل اعبرحػع إأ اػبػارج .كػاف لسػعيد حرمػوش – اؼبسػؤوؿ عػن الصػؤوف
الصحية للوالية – مستصفاه اػباص بو.
كنت مسؤولة عن مصحة اؼبنطقة ا وأق وكاف عدد مػن االخػوة يسػاعدونين يف مهػامي
إأ جان ػػب مس ػ ِ
ػاعدر حوري ػػة بلّم ػػو.
أُطل ػ ػػق عليه ػ ػػا ذل ػ ػػك االسػ ػ ػ لكول ػ ػػا
تنتس ػ ػ ػ ػػب إأ دوار بلّم ػ ػ ػ ػػو .كان ػ ػ ػ ػػت
ترغ ػ ػػب يف اعبه ػ ػػاد فػ ػ ػرافقتين وقم ػ ػػت
بتكوينه ػ ػػا .كان ػ ػػت ش ػ ػػابة – ردب ػ ػػا ال
تت،ػػاوز السػػابعة عصػػر مػػن العمػػر –
ومل تك ػػن تع ػػرؼ الكتاب ػػة .مت الق ػػب
الممرضة ةةة يمينة ةةة ش .فة ةةي عيادتية ةةا فة ةةي الوالية ةةة
علين ػ ػػا يف نف ػ ػػس الوق ػ ػػت ومل أرى ػ ػػا بع ػ ػػد
الثانية
ذلكق كما أ أجهل سباماً مصريىا.
ػت باؼبنطقػػة ا وأ بػ سػػنت  3984و .3986كنػػت أعرفهػػا جيّػػداق فكنػػت أتنقػػل
بقيػ ُ
داخلها دوف اغباجة إأ دليل.
ويف سنة ُ 3986د ِّشن عهد اؼبناطق احملرمة الت تُقص علع مدار السػاعة .وابتػدام مػن
تلك الفرتة مل نعد نقي بالقرىق وكنا نقضي كل الوقت داخل الغابات .كنا ننػاـ بالغابػة يف
ػدت ا حسػاس برجل ّػي لصػدة الػربد فكنػت أدلكهمػا بعطػػر
منطقػة ج ّػراحق فعانينػا الكاػري .فق ُ
«بلػػوـ-بلػػوـ» لت ػ ْدفئتهما وأقػػوؿ يف ق ػرارة نفسػػي« :س ػيلقوف علػػي القػػب بسػػبب رائحػػة
بل ػػوـ-بل ػػوـ ».م ػػا عانين ػػاه م ػػن ش ػػدة ذل ػػك ال ػػربد! وم ػػع ذل ػػك ف ػػإ دائم ػػا اس ػػتذكر اعبه ػػاد
بػػذكريات طيبػػة .إلػػا حبػػق أسػػعد فػػرتة مػػن حيػػار .كػػاف االخػػوة غايػػة يف الطيبػػة .كػػانوا حقػاً
دباابػة اخػػوة حقيقيػ ق وكنػػا سبامػػا دبرتبػػة االخػػوة وا خػوات .كػػانوا يغمػػرونين عطفػػاق إذ أتػػذكر
ماالً احتفامه بقطعة جنب طيلة  38أو  34يوماً كي يعطونين إياىا.
بلوـ-بلوـ :نوع من العطر زىيد الامنق كاري االستعماؿ يف تلك الفرتة.
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ويف أواخػر سػػنة  3986وقػع اشػػتباؾ فااػػطررنا إأ البقػام ـبتفػ طيلػػة شبانيػة أيػػاـ .كػػاف
ذل ػػك ب ػػالقرب م ػػن منطق ػػة واد ايس ػػر .نص ػػر العس ػػكر اؼب ػػدرعات (نصػ ػ مزقبػ ػرات)ق وكػ ػاف
الطػرياف يقصػ ق فبقينػػا ـبتبئػ ؼبػػدة شبانيػػة أيػػاـ داخػػل ا دغػػاؿ .كنػػت برفقػػة تالتػػة اخػػوةق
فكنا ؿبصورين حصراً ومل نستطع اغبركة .كػاف غػذالنا يقتصػر علػع بعػ اعبػذور والنباتػاتق
وؼب ػػا خرجن ػػا م ػػن ـببئن ػػا مل نك ػػن نق ػػدر عل ػػع اؼبص ػػي م ػػن ش ػػدة ا ل ػػاؾق فكن ػػا نتعا ػػر نتي ،ػػة
ا رىاؽ .قبونا تلك اؼبرةق ولكن االخوة الاالتة استصهدوا أتنام اشتباكات الحقة.
وعق ػػب تل ػػك االش ػػتباكاتق غالب ػػا م ػػا ك ػػاف ع ػػدد ا مػ ػوات مرتفع ػػا ويت ،ػػاوز بكا ػػري ع ػػدد
اعبرحػػع .كانػػت االشػػتباكات تقػػع باسػػتمرار .ذات مػػرة أردت اؼبكػػوث بالقريػػة ب ػ النسػػوة
بعد أف شعرت بالتعبق فارتديت جبة وجلست بقرب طاحونة مػن ح،ػرق وواػعت طفػالً
كػػاف متس ػ ا ن ػ علػػع ركبػػت .وبينمػػا أنػػا كػػذلك وصػػل العسػػكرق كػػانوا مظلِّيّ ػ  .أرادوا
إرب
اصػ ػػطياد دجاجػ ػػات كانػ ػػت بسػ ػػاحة القريػ ػػة دوف أف يسػ ػػتطيعوا ا مسػ ػػاؾ ػ ػػاق ف ّ
توجػ ػػو ّ
أحػػدى « :أمسػػكي الدجاجػػة أيتهػػا القػػذرةق أمسػػكي الدجاجػػة ».ف ػدوف أف أشػػعر أجبتػػو
باللغ ػػة الفرنس ػػية« :ك ػػالق ل ػػن أمس ػػك دجاجت ػػك!» فق ػػاؿ« :حلهق إل ػػا اؼبمرا ػػة!» فف ػػررت
وأخذت أرك وأركػ وىػ يطلقػوف الرصػاص ورائػي دوف إصػابت .كانػت عنايػة اهلل ربفػين
ذلػك اليػػوـ .ف،ريػػت حػ دخلػت غابػػة كنػػت أعرفهػػا جيّػداق ومل يتمكنػوا مػػن القػػب علػ َّػي.
قػػاـ ىػػؤالم اؼبظلِّيّ ػوف بكسػػر كػػل شػػيم بالقريػػة والػػالوا علػػع النسػػام ا ػربا .مل يكػػن اعبنػػود
االحتياطيوف بتلك القسوةق ولكن كاف أبصعه علع ا طالؽ رجاؿ الفرقة ا جنبية.

نساء القرى تحت رقابة وإرهاب جي
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ق ّدمت نسام القرى الكاري مػن اؼبسػاعدةق فك ّػن يقمػن بطهػي اػببيػز وتػ ّدبر االتصػاالت.
فمػػاال حػػدث يف شػػهر أوت  3986أف وقعػػت فرق ػػة كومانػػدوس علػػي خوجػػة بقي ػػادة ع ػػز
الػػدين ربػػت اغبصػػار يف منطقػػة جػ ّػراح .كػػاف اعبنػػود الفرنسػػيوف قػػد جلب ػوا معه ػ الػػدبابات
ػت م ػػن بعض ػػهن حراس ػػة الطري ػػق بينم ػػا قام ػػت
ت النس ػػوة وطلب ػ ُ
ونص ػ ػ اؼبزقب ػ ػراتق فنظّم ػ ػ ُ
اؼبس ػبِّالت ب ػاخرتاؽ اغبصػػار وإخ ػراج أعضػػام الكومانػػدوس مػػن ب ػ شػػباؾ ذلػػك اغبصػػار.
وزودف اجملاىػدين بػاػببيز والبصػل كمػا قمػن بػدور
فتسللن أتنػام الليػل داخػل منطقػة اغبصػار ّ
الدليل خراجه من ب حلليات نص اؼبزقبرات.
ويف سػػنة  3986التحقػت باؼبقاومػػة فتيػػات أخريػػاتق مػن بيػػنهن فتيحػػة وفاطمػػة الزىػرام
وغػػريىن .أخػػذ العقيػػد سػػي ؿبمػػد رضبػػو اهلل لاللتقػػام ػػن.
كن يرتدين لباساً جيداًق وعليهن ضبر ا مافرق وأحذية أنيقة
ّ
وسػراويل متقنػػة التفصػػيلق كمػػا كػ ّػن يضػػعن رافعػػات النهػػدين.
كنػػت انقطعػػت منػػذ فػػرتة عػػن العنايػػة بطريقػػة لباسػػي ومل أعػػد
أت ػ ػػذ ّكر مع ػ ػػو حي ػ ػػاة ا نوت ػ ػػة ...كن ػ ػػت جػ ػ ػ ّد قاس ػ ػػية معه ػ ػػن
ػذت أختَلِػ ُق ؽبػػن
وتعاملػػت معهػػن حبػػدة ال متناىيػػةق كمػػا أخػ ُ
اؼبصاكلق فقلت لسي ؿبمد« :ىػؤالم الفتيػات تػردف اعبهػاد؟
ىػ ػذا مس ػػتحيل! سيصػ ػ بن ػػا إأ فرنس ػػا يف أوؿ فرص ػػة ».مل
أكػ ػػن واعيػ ػػة دبػ ػػا فعلتػ ػػوق فقلػ ػػت« :أنظػ ػػر إلػ ػػيهن وإأ طريقػ ػػة
مجاه ةةدة م ةةن ج ةةي التحري ةةر
الوطني
ربم ػػل قس ػػوة الوا ػػع ».ف ػػت
لباس ػػهن ا ني ػػقق ل ػػن يس ػػتطعن ّ
تػػوجيههن إأ منطقػػة أخػػرى بينمػػا بقيػػت وحػػدي مػػع مػػزودر
باؼبنطقة ا وأ.
ويف لايػة  3986أمػر العقيػد سػػي ؿبمػد بتسػريل كػل الفتيػػات باسػتانام ميمػي بػن ؿبمػػد
ومػػرج عبػػد اللطيػ واؼبتحدتػػة .ومػػا مكاػػت يف اؼبنطقػػة إالّ ميمػػي .كنػػت أسػػتطيع البقػػام –
ػت بفتيػ ػػات جبػ ػػل
وم ْرَىقػ ػػة .التحقػ ػ ُ
واالخػ ػػوة أرادو أف أبقػ ػػع – ولكػ ػػن كنػ ػػت جػ ػػد متعبػ ػػة ُ
بوطالب حيث أف العديد منا جئنا مػن الواليػة الاالتػة والرابعػة .قضػينا ليلػة معػاً مت تفريقنػا
ذىبت مػػع ؾبموعػػة الواليػػة الرابعػػة .كان ػػت ت ػػالث أخ ػوات يف ؾبموعتن ػػا
حسػػب الوالي ػةق ف ػ ُ
ُم ْرَىقات ف ردف التوق بإحدى الدشرات خػذ قسػق مػن الراحػة .أمػا أنػا فواصػلت اؼبصػي
للمزيد من التفاصيل عػن ىػذه اغبادتػة راجػع قصػة الرائػد عػز الػدين يف كتابػو كػانوا يطلقػوف علينػا اسػ الفالغػةق دار
نصر ستوؾق باريسق 3964ق ص.345 .
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برفقة مرج وحورية بلّمو مع أربعة عصر جروباً .كنػا وحػدنا بػال حراسػة وكػاف معظػ اعبرحػع
كن يدللنا علع الطريق.
غري مسلح  .كنا نتنقل من قرية إأ أخرى مستعين دبسبِّالت ّ

ويف الوالية ا وأ عانينا كارياق إذ أتذكر أننا يف إحدى اؼبرات قايضنا علبة نصوؽ مقابػل
قربة صغرية من اللنب .كنت طلبت من أحد االخوة إعطائي علبة نصػوؽ عطيهػا حػدى
القرويػػات – ػػذه اؼبنػػاطق تتعػػاطع النسػػام النصػػوؽ – ف،ػػامتين بقربػػة لػػنب وقليػػل مػػن التمػػر.
كػػاف أربعػػة جرحػػع مػػن اػػمن ا ربعػػة عصػػر لػػديه سػػالح مػػن نػػوع «سػػتار» ينطلػػق تػػارة
ويتوق ػ تػػارة أخػػرى .ىػػذا كػػل مػػا كػػاف حبوزتنػػاق وىكػػذا عربنػػا الواليػػة ا وأق مػػن دوار إأ
دوارق يف حالػػة مزريػػة حيػػث قضػػينا فػرتات دوف أف قبػػد مػػا ن كلػػوق وكنػػا ننػػاـ بالغابػػات بػػدال
من الدشرات .وقد دامت ىذه اؼبعاناة يف الطريق حوارب تالتة شهور.

وص ػػلنا ذات ي ػػوـ إأ أح ػػد الس ػػهوؿق س ػػهل مس ػػكيانةق واستض ػ ػافنا أح ػػد الس ػػكاف يف
خيمتو .كانوا يعيصوف يف اػبياـ يف تلك اؼبنطقة .فق ّدـ لنا الرجل حسام من الصربةق وأتذكر
أ كنػػت مسػػرورة لػػذلكق وأكلنػػا دبػػا فيػػو الكفايػػة .ويف تلػػك ا تنػػامق كػػاف ُمضػػيفنا قػػد خػػرج
خب ػ ػػار العس ػ ػػكر بوجودن ػ ػػا .فوص ػ ػػلت ال ػ ػػدباباتق وج ػ ػػام أح ػ ػػد ا طف ػ ػػاؿ يص ػ ػػرخ« :ج ػ ػػام
ػذىبت إلػيه
العسكر ».كنا كبن الفتيات بداخل خيمة بينما كاف االخوة يف خيمة تانيةق ف ُ
أخػػربى بػػا مرق ف ػ ّرد علػ ّػي ا خ ؿبمػػد مػػن اؼبديػػة – قػػد استصػػهد رضبػػو اهلل – مصػػككا يف
اػبػػرب« :ال تقلقػػي! ال داعػػي للقلػػق!» دخػػل صػػاحب اػبيمػػة وقػػاؿ لنػػا« :الق لػػيس ىنػػاؾ
فرنسيوف!» ويف الواقع كاف ىو الواشي.

+

وفً ،ة ظبعنا ىدير اؼبصفحات والدبابات والطائرات يف السمامق فصػرخت« :حله ؿبمػدق
رده علػػي« :يػػا بايػةق ال زبػػايفق علػػيه أوالً أف يقتلػػو
إننػػا ؿباصػػروف ».لػػن أنػػس مػػا حييػػت َّ
كػػي يتمكن ػوا مػػن إلقػػام القػػب علػػيك  ».عنػػدىا بػػدأ ؿبمػػد يطلػػق النػػار ببندقيتػػو «سػػتار»
فقتل عسػكري  .بعػدىا ألقػوا القػب علػع كػل االخػوة – ا ربعػة عصػر – وطرحػوى أراػاً
جنبػ ػ ػاً إأ جن ػ ػػبق م ػ ػ ّػروا بالدباب ػ ػػة عل ػ ػػع أجس ػ ػػادى  .ش ػ ػػاىد بػ ػ ػ ـ عي ػ ػػين والفرنس ػ ػػيوف
يسحقول ربت الدبابات وى أحيػام .سػ تذ ّكر ذلػك اؼبصػهد طيلػة حيػار .وقػد تػرؾ ذلػك
اؼبنظر أتراً بالغا يف نفسي .كاف ىؤالم العسكر من فرقة الدراغوف (التن ).
توجػػو سػػتة فبراػػات كبػػو تػػونس – كبػػن
وبعػػد عمليػػة تفتػػيس عاػػروا علػػع وتػػائق تصػػري إأ ّ
الاالتػػة والاالتػػة ا خريػػات الل ػوار تػػوقفن يف إحػػدى الدش ػرات لالس ػرتاحة .أخػػذوا يفصػػلوف
بػ الرجػػاؿ والنسػػام بػػدلوا يف مػػلم الصػػاحنات بالنسػػام .عنػػدىا قلػػت« :كبػػن فبراػػاتق
توقفػوا عػػن تعػػذيب ىػؤالم النسػػوة!» ف خػػذونا كبػػن الاالتػػةق وألقػوا بنػػا داخػػل الصػػاحنة وى ػ
يضربوننا بعقب الرشاشات .نقلونا إأ تكنة وحاولوا غسل أدمغتنا .كانوا يريدوف كص
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اؼبالجم ربت ا راية وكذا ىوية اؼبسؤول وأشػيام كاػرية :كػ كػاف عػددنا اخل .وبعػد ذلػك
عزلونا عن بعضنا بعضا.
ػت يف معسػػكرات شػ ّ ق بعنابػػة وسػػوؽ أىػراس وأمػػاكن أخػػرى مل أعػػد أتػػذكرىا .مل
اعتقلػ ُ
ِ
أترؾ معسكراً إالّ وأُخذت إليو .بالعاصمة كنت دبعسكر بن عكنوف ومعسكر بين مسػوس.
ىناؾ أيضاً مل أترؾ مكاناً إالّ واعتقلت فيػو .أخػذو إأ النقيػب سػريفنت و َخ َونػَتُػوُ .كػاف
يريد مين الصعود معهػ إأ اعببػاؿ يف اؼبنطقػة ا وأ د ّؽبػ علػع اؼبالجػم واؼبخػابم .كنػت
عرو من كافة تيايب خنقو باؼبغطسق كما حرقو بالس،ائرق
أتعرض للتعذيب يومياق ف ّ
وتعرات شيام كارية.
ذات ي ػػوـ ق ػػدـ رج ػػاؿ م ػػدنيوف م ػػن اؼبخ ػػابرات العام ػػة ()PRGق اتن ػػاف م ػػنه ذوو بني ػػة
إرب أشار رب يف اذباه حي القصػبة قػائال« :سنقضػي علػيه صبيعػاق
توجو أحدى َّ
اخمة ّ
سنبيد كل العرب ».فقلت لو« :إذا بقي جزائري واحدق سيحصل علع استقاللو!» عنػدىا
أراد اريبق فقاومت وأسقطت أحدنبا أرااق ولكن اآلخر اربين بسالحو وأسػقطين أراػا
وسق بركة من الدمام.
وذات مػػرة أخػػذ النقيػػب سػػريفنت إأ مقػػر سػػكنايق ففػػتل لنػػا البػػاب أخػػي بػػوعالـق
وعنػػد رليػػت صػػاح« :حلهق بايػةق االخػػوة جػػالوا بػػك!» كػػاف يظػػن أ ّ جئػػت مػػع اجملاىػػدين.
فقػػاـ العس ػػكر بتفت ػػيس البي ػػت ق ػػاؿ النقيػػب« :بيت ػػك لطي ػ ق وأب ػػوؾ يص ػػتغل .ؼب ػػاذا إذف
التحقػ ِ
ػت باعببػػاؿ؟» ف شػػرت ؽبػ إأ اؼبسػػاك اؼبعػ َػدم أسػػفل اؼبدينػػة« :ا مػػر ال يتعلػػق يب
أناق بل القضية تتعلق ؤالم اؼبعوزين الذين يبوتوف جوعا».
حصػػلت علػػع ا ف ػراج اؼبؤقػػتق وكػػاف علػ َّػي التوجػػو إأ ؿبافظػػة الصػػرطة لإلمضػػام يوميػػا
ػ،لت إحػػدى الصػػديقات اظبػػي يف قائمػػة الكصػػافة
عل ػع وتػػائق تابػػت وجػػودي .وبعػػدما سػ ّ
غادرت باذباه فرنسا.
ويف فرنسػػا كنػػت أق ػػي عنػػد «ا خ ػوات الب ػػي » حي ػػث عمل ػػت بيػػنهن ؼبػػدة ش ػػهرين
كصػػغالة تنظيػ  .اسػػتطعت االتصػػاؿ بػػاالخوةق عنػػد الطلبػػة بػػاؼبطع اعبػػامعي بصػػارع سػػاف
ميصػػاؿ .أرادوا تصػػغيلي يف بػػاريس ولكػػن أخػػرب أ ّف ذلػػك غػػري فبكػػن نظ ػرا لكػػو ؾباىػػدة
ػزورة
سػػابقةق وأريػد االلتحػػاؽ باعبهػػاد أو بػػاالخوة يف تػػونس .فػ َّزود بعػ االخػػوة بوتػػائق مػ ّ
ِ
ت إأ تونس.
وغادرت فرنسا عرب حدودىا مع أؼبانياق وذىبت إأ فرانكفورت ومنها نُق ْل ُ
منظمة نصرانية تقوـ با عماؿ اػبريية.
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ت خري استقباؿ يف تونسق وكاف ذلك سنة  .3989عملت يف البداية كممراة
استُػ ْقبِل ُ
حصلت علع منحة باؼبدرسػة الدوليػة التابعػة للصػليب ا ضبػر بزيػورخق غػري أ مل اسػتطع
تعلػ اللغػػة ا ؼبانيػػة ومل أكػػن مرتاحػػة يف ذلػػك اؼبكػػاف .فطلبػػت الػػذىاب إأ اؼبنطقػػة الناطقػػة
بالفرنسية يف سويسرا حيث زاولت دراست كقابلة.
االس ػػتقالؿ ...كن ػػت أرى أن ػػو س ػػي،لب ال ؿبال ػػة الرفاىي ػػة واالطمئن ػػاف لس ػػكاف الق ػػرى.
فقمػػت بزيػػار يف الػػدواوير والتقيػػت بالعػػائالت وزوجػػات اجملاىػػدين الػػذين بقػوا علػػع نفػػس
أي باب أطرؽ؟ بعد تلك اػبيبة أصبت خب،ػل إزام ذلػك الواػع
اغباؿ .بقع واعه مزرّ .
إأ درجة مل أعد أجرل علع زيار من جديػد .انكمصػت علػع نفسػي وبقيػت أذبػرع مػرارة
ذلك يف ركن من حيار.

 .3.3المسِّالت

 .1.1.1عائصة كماس

اؼبصدر :صبيلة عمرافق نسام يف خض حرب اعبزائرق ص.366 .

12

الفضػػة .انضػػمت إأ الاػػورة سػػنة
ولػػدت عائصػػة كمػػاس عػػاـ  3933يف دوار صػػغري ببلديػػة واد ّ
واحدة بعد اندالعهاق أي سنة  .3988كانت تؤدي مهػاـ االتصػاؿ وإيػوام اجملاىػدين .كانػت
أرملة وأماً لولدينق والتحػق ولػداىا باعبهػاد واستصػهد كِالنبػا .وبعػد االسػتقالؿ وجػدت عائصػة
نفس ػػها لوح ػػدىا .بع ػػد ذل ػػك قطن ػػت يف قري ػػة زراعي ػػة وناا ػػلت يف االرب ػػاد ال ػػوطين للفالح ػ ػ
اعبزائري من  3961إأ  .3966وفيت عائصة سنة .3996
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أحيانػػا كنػػا نطػػب كػػل الليػػل للم،اىػػدين .ويف الليػػل كػػاف اجملاىػػدوف ينػػاموف وكبػػن نتػػوأ
حراس ػته  .ك ػػانوا ين ػػاموف خ ػػارج القري ػػة .كن ػػا نض ػػع ا ْغ ػػالؽ عل ػػع
ِ
الع ْو َسػ ق نغػادر اؼبكػاف وكبػن قبػر كيسػاً
اؼبعاقل ونغطيها ُ
بالرتاب و َ
َ
مليئاً ب غصػاف الصػ،ر لػ َػم ْحو اآلتػار .وعنػد الف،ػر كنػا نراقػب اعببػل
نرتصػد النػرياف والطػائرات.
ونتحقق من خالمه من العسكر كمػا كنػا ّ
ِ
ويف حػػاؿ اِنعػػداـ العسػػكرق كنػػا نعػ ّد القهػػوة نػػذىب لفػػتل اؼبعاقػػلق
َ
وإالّ فكنا مبتنع عن الذىاب إليها.
معقل للمجاهدين
َ

تحت ا رض

ُرس ػػل أحيان ػاً إأ
كنػػت أنق ػػل رس ػػائل اجملاى ػػدين مص ػػياًق فكن ػػت أ َ
مسافة بعيدةق أحيانػاً عصػرين إأ تالتػ كيلػومرتاً .وكنػت أحضػر ؽبػ حاجػات أضبلهػا علػع
رأسي.

كانةةت المس ةِّالت مجنة ةدات لةةيالً وني ةةاراً ،تط ة ن أك ةةل
المجاهدين وتغسلن ثيابيم وت ّئن مؤونتيم ووثائقيم.

وذات م ػػرة ُو ِش ػ َػي يب إأ الفرنس ػػي ق وقي ػػل ؽبػ ػ أن ػػين أستض ػػي فبرا ػػة ُشػ ػ ْقريّة .وج ػػام
العسػػكر ف ػ نكرت أن ػين أعرفهػػا وقلػػت ؽب ػ أ مل أرىػػا قػػق .عنػػد ذلػػك علّقػػو إأ شػػ،رة
كػػالِْبتوس واػربو اػرباً مربحػاً .كػػاف جنػػدي يضػربين مػػن جهػػة وجنػػدي حلخػػر يضػربين مػػن
الصػ ْقريّة) ُـبَػبَّ ة يف
اعبهة اؼبقابلةق فكسروا َّ
يدي والعديد مػن أسػنا  .كانػت خػرية (اؼبمراػة ُ
ِ
ي شيم فغػادر
اؼبَْعقل ربت إشراؼ حليمة .وأوقفوا حليمة أيضاً واربوىاق ولكن مل تَػبُ ْل ب ّ
أي شيم.
العسكر القرية بدوف اكتصاؼ ّ
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العدو يعتقل مسِّلة جزائرية

تفتي

نساء القرى

ػدي االتن ػ ػ يف اعببػ ػػاؿ .استصػ ػػهد ا وؿ عػ ػػاـ  3986ـ والاػ ػػا يف سػ ػػنة
استصػ ػػهد ولػ ػ ّ
 3985ـ .وبعػػد االسػػتقالؿ ذىبػػت إأ جبػػل كريصػػة يف الونصػريس حبػػث عػػن ابػػين .ركبنػػا
علػع بغػػاؿ وقطعنػا مسػػافة طويلػػة .دلّنػا رجػػل علػػع اؼبكػاف الػػذي كػػاف هبػب أف كبفػػر فيػػوق
وقاؿ لنا أنو يوجػد تالتػة شػهدام بػذلك اؼبكػاف .وعنػدما نبصػنا اعباػث عرفػت ابػين .وجػدت
حافظت ػػو وعرفته ػػا .ك ػػاف ىن ػػاؾ م ْص ػػق وإبػ ػػرة وخ ػػيق ِ
ومػ ػرحلة وورق ػػة نػَ ْق ػػد وعص ػػرة رصاص ػػات
َْ
لرشاشػػة مػػن طػػرز مػػاط ( .)Mattأخػػذ كػػل مػػن رافقػػين رصاصػػة وأخػػذت اػبمػػس رصاصػػات
ا خرى .فواعت العظػاـ يف كػيس وأخػذ ا معػي .معػروؼ أنػو إذا دفنػت جاػة بطريقػة غػري
الئقة فإ ّف بين حلوى تكتص اعباة فتنبصها تتلفها.
أما ابين الاا ق فإ مل أجده قق.

 .1.1.1طلبية وفاطمة باج
13
اؼبصدر :صبيلة عمرافق نسام يف خض حرب اعبزائرق ص.361 .
تكوف من رب البيت وزوجتو فاطمةق وأربع بنػات (طلبيػة – البنػت البكػر –
كانت عائلة باج ت ّ
ومسعودة وفطومة وفريدة – أصغرىن) وولػدين (يوسػ – ابػن بػالتبين – وؿبمػد – أصػغرنبا).
تالتة من ب ا بنام التحقوا باعبهاد يف اعبباؿ واستصػهدوا ىنػاؾ :مسػعودة  38سػنةق وفطومػة
 36سنةق ويوس  .ناالت طلبية وفريدة با صناـ (الصل ) يف صفوؼ التنظي اؼبػد التػابع
عببهػة التحريػر الػوطين .كػاف رب البيػت متقاعػػداً ومومفػاً سػابقاً جبهػاز الصػرطة الفرنسػيةق وتػػويف
يف شػػهر ينػػاير  3989مػػن شػػدة ا لػػاؾ ج ػرام االعتقػػاالت اؼبتتاليػػة والتعػػذيب .ورغ ػ فقػػداف
زوجهػػا وتالتػػة مػػن أبنائهػػا واصػػلت فاطمػػةق ربػػة البيػػتق مسػػاعدة اجملاىػػدين .وبعػػد لايػػة اغبػػرب
تزوج ػت فري ػػدة وأقبب ػػت أطف ػػاالً وى ػػي اآلف تع ػػيس حي ػػاة طبيعي ػػة .أم ػػا فاطم ػػة وابنته ػػا طلبي ػػة –
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صػػاحبة الصػػهادات اؼباػػرية التاليػػة – قػػد ربطمػػت حيا مػػاق وتعػػيس كػػل منهمػػا منكمصػػة علػػع
نفسها باؼبنػزؿ العائلي يف الصل .

طلبية باج
كػػاف رب تالتػػة اخػػوة أصػػغر مػػينق وشػػاركنا كلنػػا يف النضػػاؿ.
كػػاف أخػػي شابػّاً يف مقتبػػل العمػػرق وعنػػد بلوغػػو سػػن السادسػة
عص ػػر التح ػػق باؼبعه ػػد الفالح ػػي ؼبدين ػػة بلعب ػػاس .ى ػػو أيضػ ػاً مل
يتػ ػ خر يف اؼبص ػػاركة يف النض ػػاؿ إذ ك ػػاف يق ػػوـ بس ػػرقة ا حذي ػػة
الغليظػػة (مػػن نػػوع «باتوغػػاس») مػػن مقػػر اؼبقتصػػد وي تينػػا ػػا.
كػػاف والػػدي مومف ػاً عنػػد الصػػرطة وأخػػذ تقاعػػده سػػنة 3986
طل ية باج
ولكنػ ػو مل يس ػػتفد م ػػن تقاع ػػده وت ػػو س ػػنة  .3989التحق ػػت
اتنتػػاف مػن أخػوار – فطومػػة ومسػػعودة – باعبهػػاد يف اعببػػاؿ .وعنػػد
كل عملية اشتباؾ مسلل كاف العسكر يػ توف إأ البيػت ويعتقلػوف والػدي السػتنطاقو حػوؿ
مػػرج (اسػ مسػػعودة اغبػػريب) وكػػذا العاليػػة (اسػ فطومػػة اغبػػريب) .كػػانوا يعتقلونػػو يطلقػػوف
س ػراحو وبعػػدىا يعتقلونػػو مػػن جديػػد وىكػػذا ...وح ػ أفرج ػوا عنػػو حلخػػر مػػرة كانػػت حالتػػو
الصحية جد متدىورةق وتويف علع إتر ذلك.
ويف س ػػنة  3985جػ ػػالوا إأ بيتنػ ػػا بعػ ػػدما وجػ ػػدوا قائم ػػة مص ػ ػرتيات لػ ػػدى مكتبػ ػػة «ل ػ ػو
بروق ػ ػري» (التق ػ ػ ّدـ) تض ػ ػ كميػ ػػة كبػ ػػرية مػ ػػن الػ ػػورؽ اؼبقػ ػػوى «كانسػ ػػوف»ق وورؽ الرسػ ػػائلق
وا قالـق اخلق وعلموا إترىػا أ ّف فريػدةق أخػت ا صػغر مػينق ىػي الػت اقتنػت تلػك اؼبصػرتيات
لفائدة اجملاىدينق فاعتقلوىا مع والدي.
فاطم ة ةةة ب ة ةةاج (اس ة ةةم
الحربي العاليةة) ،مةن
موالي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد ،1935
كانة ة ة ة ة ة ةةت طال ة ة ة ة ة ة ةةة،
التحق ة ة ةةت بالجي ة ة ةةاد
ف ة ةةي الوالي ة ةةة  4ف ة ةةي
 1957واستشةةيدت
سنة .1959

مس ةةعودة ب ةةاج (اس ةةم
الحربي العاليةة) ،مةن
موالي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد ،1933
كان ة ة ة ة ةةت ممرض ة ة ة ة ةةة،
التحق ة ة ةةت بالجي ة ة ةةاد
ف ة ةةي الوالي ة ةةة  4ف ة ةةي
 1956واستشةةيدت
سنة .1958

ولإلفػػالت مػػن م زقهػػاق اختلقػػت فريػػدة قصػػة أساسػػها ألػػا أُرغم ػت علػػع القيػػاـ بتلػػك
اؼبص ػرتيات ربػػت التهديػػد .وأعط ػػته مواصػػفات مظللػػة ح ػػوؿ ىػػذا اؼبْبتَ ػ ّػز فاقتادوى ػػا وعل ػػع
ُ
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أي م ػػنه فال ػػاؿ أح ػػد
وجهه ػػا قن ػػاع إأ ع ػػدة مع ػػتقالت لتعيّن ػو .وب ػػالطبع مل تتع ػػرؼ عل ػػع ّ
العسػكر عليهػػا اػربا .وبإحػػدى اؼبعسػكراتق رحلىػػا أحػد اؼبنااػػل الطػاعن يف السػػن وىػػي
تتعػػرض للتنكيػػل فقػػاؿ ؽبػػا« :قػػورب أنػػين أنػػا ىػػو الصػػخص الػػذي يبحاػػوف عنػػو واسػػرتوبي مػػن
العذاب ».بعدىا وّكلنا ؽبا ؿباـ للدفاع عنهاق فبقيت شهرين بالس،ن أُفرج عنها.

كانػػت تصػػلنا رسػػائل مػػن أخ ػوار وؾباىػػدين حلخ ػرين يبلغوننػػا م ػػا وبتػػاجوف إليػػو .ك ػػانوا
يطلبوف منا بع أعماؿ اػبياطػة وقمصػاف مػن الصػوؼ وشػارات علػع قمػاش .وكنػت أقػوـ
باػبياطػػة بينمػػا كانػػت والػػدر تنس ػ القمصػػاف .غالبػػا مػػا كنػػت أقػػوـ بنفسػػي بإيصػػاؿ صػػرة
ا مانػػاتق فكنػػت أرتػػدي ح،اب ػاً قػػديباً ونع ػالً بػ ٍ
ػاؿ وأذىػػب إأ الػػدواوير اجملػػاورة علػػع بعػػد
طبسة أو عصرة كيلومرتات .مل أر مرج مطلقا لكين رأيػت العاليػة طبػس مػرات :مػرت بػدوار
إرب مسػبل ويلقػي عل َّػي كلمػة
مرـ ومرة واحدة بسن،اس .كاف ي ر َّ
أوالد ؿبمد ومرت بع ّ
السر «عيد سعيد» ف تبعو.
ويف أوؿ مػػرة كانػػت العاليػة برفقػػة جنػػودق اتنػػاف مػػنه ال زاال علػػع قيػػد اغبيػػاة :سػػي علػػي
وسػػي عبػػد اهلل .أمػػا اآلخػػروفق ضبػػداف ورشػػيد وقػػدور فقػػد استصػػهدوا كله ػ  .أتػػذكر ذلػػك
الي ػػوـق إذ كان ػػت العالي ػػة ترت ػػدي ح ػػذام م ػػن ن ػػوع موكاس ػػاف م ػػنح ٍن تص ػػده حبب ػػل] ...ذبه ػػس
اؼبتحدتة بالبكام[ .كصفت عن رجليها وعليهما أتػر اغبػروؽ وتػدمياف .كػاف باغبػذام تقػوب
مػػن شػػدة اؼبصػػي .وشػػعرىا! كػػاف مػػن قبػػل شػػعرىا ذا صبػػاؿ يبهػػر وكػػاف يلمػػعق أمػػا يف ذلػػك
اغبػ فقػػد كػػاف شػػعرىا يعػ بالقمػػل .أتػػذكر ألػػا ح ّكػت رأسػػها ونزع ػت مػػن شػػعرىا قملػػة.
كانػت ترتػدي قميصػػا قصػريا بػو أشػػكاؿ مربعػاتق وسػرواؿ «جينػػز» وكانػت ربمػل مسدسػاً
ػدي مسػدس»ق واػعتو يف
صغرياً من نوع  .4.18كاف يغمرىا الفػرح فقالػت« :انظػري ل ّ
جيبها.
ػرداف علػ َّػي« :مػػن الػػذي
مل يرغب ػا يف أف ألتحػػق م ػا رغ ػ إص ػراري علػػع ذلػػك .كانػػا يػ ّ
سيبقع يف اؼبدينة إذف؟ كبن حباجة إليك يف اؼبدينة».
وؼبػػا كنػػت أذىػػب معهمػػاق كنػػت أتػػذكر البػػؤس والفقػػر الػػذي كان ػا يعيصػػاف فيػػو .رأيػػت
العالية مػرة مػع عػدد مػن اجملاىػدين داخػل كػوخ أحػد القػروي  .كػاف الغػذام وجبػة مػن ظبػك
ػلت
السػػردينق وكػػانوا جػػد مسػػرورين ب كػػل السػػردين – م كػػل فػػاخر بالنسػػبة ؽب ػ … وصػ ُ
وق ػػت الغ ػػذام فطلبػ ػوا م ػػين أف أش ػػاركه فرفض ػػت رأي ػػت أف الكمي ػػة اؼبت ػػوفرة ال تت ،ػػاوز
العصر حبات من السردين .حينها الحظت نظر إأ بعضه البع ومالمل الفرح علع
وجػػوىه بسػػبب امتنػػاعي مػػن مقػػاظبته تلػػك الوجبػػة .كػػاف نصػػيب كػػل واحػػد مػػنه حبػػة
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سػػردين وردبػػا حبّتػػاف .وؼبػػا كنػػت أحض ػر بع ػ اغبلػػوىق كانػػت العالي ػة تقفػػز اللتقاطهػػا .يف
اغبقيقة مل ىبالفها رفقالىاق كله كانوا ؿبروم .
مل أر م ػػرج باعبب ػػاؿ وال م ػػرة واح ػػدة .وبلغ ػػين خ ػػرب استص ػػهادىا يف ش ػػهر م ػػارس .كن ػػت
صعدت إأ اعببل لزيارة أخت ا خرىق العاليةق الػت كانػت مػع شػفيقة وا خػوين اػبطيػب.
فتوسػػلت إلػػيه كػػي يبلغػػو عػػن أخبػػار مػػرج .عنػػدىا أخػػذتين شػػفيقة علػػع انف ػراد وقالػػت:
أصػر علػع معرفػة اغبقيقػة
«لقد استصهدت ولكن ليسػت العاليػة علػع علػ بػذلك ».كنػت ّ
واآلف ؼبا عرفتها] ...ذبهس اؼبتحدتة بالبكام[ .يف ذلػك اليػوـ أخربتػين شػفيقة عػن استصػهاد
مػػرج بػ ّػال عل ػ العالي ػة .ويف نفػػس الي ػوـ أخربتػػين العالي ػة عػػن استصػػهاد خطيػػب شػػفيقة الػػت
كانػت ذبهػل ا مػر سبامػاً .كانػت شػفيقة زبفػػي اػبػرب عػن العاليػة والعكػس بػالعكس .كلهػ
استصهدوا :مرج والعالية وشفيقة وخطيبهػاق وا خػوين اػبطيػب .ىػذه اؼبػرة كانػت العاليػة يف
حالة أحسن .كانت تلػبس حػذام باتوغػاسق ومل تكػن تتػ مل مػن رجليهػاق كمػا كانػت ترتػدي
قصابية وتصدىا حبزاـ .ك كن ش،اعات! مل سبا دبح الصػدفة بػل اخػرتف ذلػك الػدرب
بقصد .ويف منطقتناق مت تسمية الكاري من الفتيات ب ظبام العالية ومرج زبليدا ؽبن...
توقفت عن النضاؿ .قمنا بواجبنا وتركنا الدور لآلخرين ...التعػب
وعند نيل االستقالؿ
ُ
ناؿ منا إأ حد كبري...
فاطمة باج
جػػامت مػػرج يف زيػػارة مػػن العاصػػمة لتودعنػػا قبػػل التحاقهػػا
باجملاى ػػدين .م ػػاذا ك ػػاف بإمكانن ػػا قول ػػو؟ ك ػػاف ذل ػػك م ػػن أج ػػل
الوطنق وانتهع ا مر .كنػا نعلػ أف ؽبػن نصػاطات نضػالية بعػد
مػ ػػا عاػ ػػر والػ ػػدىا ذات يػ ػػوـ علػ ػػع كميػ ػػة مػ ػػن ا دويػ ػػة وأدوات
التطبي ػػب بػ ػ أغراا ػػهن .كان ػػت حلن ػػذاؾ طالب ػػة فبرا ػػة .وكب ػػن
أيضاً كنا مسبِّالت .كنت أحبك القمصافق وا لامةق كػاف
فاطمة باج
زوجػػي ينقلهػػا داخػػل صػػندوؽ علػػع مػػا دراجتػػو الناريػػة ك نػػو
ذاىب إأ العملق ويسلمها إأ أحد ا شخاص دبت،ر ليوصلها إأ اجملاىدين.
مل نكن ساعتها نصعر ال بالتعب وال بالعنام.
رضبة اهلل علع من استصهد وأمد ا حيام بالعافية ووفق اهلل كالا حسب نيتو.
كاف الفرنسيوف يهزلوف من زوجي .كاف ال يقضي بيننا يف البيػت فػرتة طبسػة عصػر يػوـ
ح ػ يعتقلون ػػو م ػػن جدي ػػد .كػػانوا ي ػػدخلوف البي ػػت ويص ػػيحوف« :م ػػرج! أيته ػػا الق ػػذرة! أي ػػن
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مرج؟» بعدىا كانوا يعتقلوف زوجػي دوف أف نعلػ إأ أيػن سػي خذونو .وبعػد مػرور أسػبوع
كػػاف يعػػود إأ البيػػت وعليػػو أع ػراض الربػػو .كػػاف يػػدفع بػػاب البيػػت يػػدخل ...كػػاف يف
حال ػػة يرت ػػع ؽب ػػا ...فكن ػػت أل ػ ُ وأغس ػػلو وأعاعب ػػو .كان ػػت تب ػػدو عل ػػع جس ػػمو عالم ػػات
الضػػرب اؼبػػربح ...كػػانوا يعػػودوف عصػػرة أو طبسػػة عصػػر يوم ػاً بعػػد ذلػػكق فيطرق ػوف البػػاب
وي خذونو معه ؾبددا ...تكرر ا مر ذا الصكل إأ أف تويف بتاري  38يناير .3989
ػريت
لقػػد أفرجػوا عنػػو حينهػػا نػػو كػػاف علػػع وشػػك اؽبػػالؾ .مل يكػػن يسػػتطع التحػػرؾق فغػ ُ
مالبسػػوق قػػاؿ رب« :اظبحػػي ربق لقػػد أتعبتػػك ».أجبتػػو« :كػػال يػػا أبػػا أوالديق سػػاؿبك
اهللق أنت ال تتعبين ».ويف اليوـ التارب صباحاق كاف ذلػك يف اػبػامس عصػر مػن ينػايرق لفػ
أنفاسػػو ا خػػريةق رضبػػة اهلل عليػػو .كػػل ا صػػدقام نصػػحو بتسػػ،يلو كصػػهيدق فقلػػت ؽب ػ :
«أيها الناسق صلّوا علع الن ق ىذا الرجل مات علع سريره».
عملنػػا جب ػد والاػػورة انطلقػػت معنػػا وانتهػػت معنػػا .كػػاف النػػاس يقولػػوف رب« :يػػا اغباجػػةق
أي شيم ».مل أطلب شػيئاً قػقق وال حػ إبػرةق عملنػا يف سػبيل اهلل.
قدمي طلب منحة أو ّ
ولكن اآلف أقوؿ لك اغبقيقةق إ نادمةق نادمة علع بنار] ...ذبهس اؼبتحدتة بالبكام[.
كاف ي تينا أحيانا أخ ينقػل إلينػا رسػالة مػن عنػد بنػار تطلػنب فيهػا بعػ ا غػراض فكنػا
نسػػلمها ل ػذلك الرسػػوؿ .وذات مػػرة طلبػػت منػػا العالي ػة ش ػرام قمػػاش وخياطػػة فسػػات ذات
قيػػاس ؼبػػن ي ػرتاوح عمػػرىن ب ػ طبػػس سػػنوات وأربعػػة عصػػر إأ طبسػػة عصػػر سػػنة لصػػبايا مل
يكػػن ؽبػ ّػن مػػا يضػػعنو علػػع أجسػػادىن العاريػػة .اشػػرتى أبوىػػا قطع ػاً مػػن قطػػن وقامػػت طلبيػػة
بتفصيلو وخياطتوق واعنا كل القطع داخل صناديق ونقلها أبوىا إأ وجهتها كاؼبعتاد.
كاف لدي «شنتوؼ» يتدأ إأ حد ىنا ]تصري إأ منطقة خصرىا[ .كاف يتكوف مػن
ست قطعة من ح ،عصػرة فرنػك (قطػع فرنسػية ذىبيػة) .فقمػت ببيعػو قطعػة تلػو ا خػرى
وكنت أشرتي بامنها للم،اىدين الس،ائر والكربيت والصػاي والصػوكوالتو واغبلػوى .كنػت
أقػػوؿ يف قػرارة نفسػػي :اؼبسػػاك ق كػ ىػ ؿبرومػػوف! كػػانوا كلمػػا أرادوا أف أشػػرتي ؽبػ شػػيئاً
لدي ما يكفي من اؼباؿ ».قطعػة
قدموا رب شبنوق ولكن كنت أرف وأقوؿ ؽب « :حبمد اهللق َّ
ػت ك ػػل العق ػػد وأقسػ ػ ب ػػاهلل العل ػػي العظ ػػي مل يتب ػػق رب م ػػن قط ػػع العق ػػد وال
بع ػػد قطع ػػةق بع ػ ُ
واحدة .كنت أقوؿ يف نفسي ىذا عمل صا يف سبيل اهلل والوطنق وكػل مػا أدعػو اهلل ىػو
لق القب علع طلبيةق اهلل حفظها .لكنه أخػذوا أصػغرىنق فريػدةق
أف وبف أوالدي .مل يُ َ
وأبقوىا عندى شهرين.
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اػبري والصر موجوداف يف كل مكػاف .كػاف بعػ الصػباب مػن اجملنػدين الفرنسػي يػ توف
لص ػرام شػػراب الليمػػوف مػػن إحػػدى احمل ػػالت مقابػػل مسػػكننا .كػػانوا ص ػػغار السػػنق عم ػػرى
عصروف سنة .كانوا عاجزين ح علع ربمػل حػرارة مشػس اعبزائػر .وذات مػرة جػام أحػدى
إلينا – وكاف برتبة عري – وكاف يتخفع وس لين إف كنت أريد أف أبعث شػيئاً مػا إأ ابنػت
إرب وال ػػدر تق ػػوؿ" :ح ػػذاري ي ػػا ِظب ػ ػوفق ال تفس ػػد يف
فري ػػدةق فق ػػاؿ رب« :تعلم ػ ػ ق َكتَبَػ ػ ْ
ت ّ
ا رض!"» كنت أعطيو كتباً ومؤناً فيضعها يف جيبو ويسلمها إليها.
أرى ػ َّن يف اعبب ػػاؿ ق ػػق .كن ػػت أق ػػوـ بتمزي ػػق
كانػػت بنػػار تكتػػنب الرس ػػائل َّ
إربق ولكػػين مل ُ
وحرؽ كل الرسائل والصور الت تصلين منهن ّف اػبوؼ كاف يسكننا.

بلغتػػين كػػل ا خبػػار سػػنة  .3943جػػام إأ بيػػت كػػل مػػن فريػػدة وسػػي سػػعيد وسػػي
حسن وسليماف .فتغذوا معنا شربوا الصاي .ولكن مل تكن بنار معهػ ]ذبهػس اؼبتحدتػة
بالبك ػػام[ .مل أك ػػن أرغ ػػب يف قط ػػع ش ػػهيته ق فل ػ ػ أتف ػػوه بص ػػيمق وؼب ػػا انته ػ ػوا م ػػن ا ك ػػل
س لته « :وماذا عن بنار؟ مرج؟» نظروا إأ بعضه بعضا وقالوا« :استصهدت».
رد علػ ػ ػ َّػي سػ ػ ػػي حسػ ػ ػػن بصػ ػ ػػوت ـبنػ ػ ػػوؽ:
لت« :والعالي ػ ػ ػة؟» ّ
ف ػ ػ ػرتة قصػ ػ ػػرية بعػ ػ ػػدىا س ػ ػ ػ ُ
«استصهدت».
قلت« :ويوس ؟» وىو ابين بالتبينق ىو اآلخر التحق باعبهاد« .استصهد».
مل أقػل شػيئاًق ومل أرغػب يف البكػام أمػامه  .فػدخلت اؼبطػب وأخػذت أبكػي« :يػا أمػي!
يا أمي! إ ّف قل يتمزؽ!» بعدىا… وهلل اغبمدق منحين اهلل قوة ا يباف ؼبصابرة البالم.

 .4اغتصاب الجزائريات
ل ػػيس االغتص ػػاب بفع ػػل جنس ػػي ب ػػل ى ػػو فع ػػل ت خ ػػذ في ػػو حرم ػػة الض ػػحية قه ػراً وملم ػاً .إ ّف
االغتصاب فعل تعذي حيث يكوف اعبنس أداة التعذيب.
س ػػيناقس اعب ػػزم  3.6بعػ ػ ا مال ػػة ع ػػن اغتص ػػاب اعبزائري ػػات وانته ػػاؾ حرمػ ػا ن إب ػػاف
وخصػص اعبػزم  3.6لتحليػل ا غػراض ا جراميػة-السياسػية ورام ىػذه
االستعمار الفرنسيّ .
الفظائعق بينمػا يركػز اعبػزم  1.6علػع عواقػب ىػذه اؽبتائػك علػع النسػام اؼبسػتهدفات وعلػع
اجملتمع كلو.
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 .1.4وش ِيد شاهد عن االغتصاب
ما زاؿ تومي اعبيس الفرنسي لالغتصاب يف بداية الغزو االستعماري ()3563-3516
أمػراً ؾبهػػوالًق ولكػػن ضبػػل اؼبعػػتقالت قهػراً علػػع العبوديػػة اعبنسػػية يف اؼبػواخري العسػػكرية وكػػذا
وحصػػية الغُػزاة غػػري اؼبميِّػػزة للسػػن أو اعبػػنس اسػػرتعع انتباى ػاً أكػػرب .يف السػػنوات ا وأ مػػن
أجناد االستعمار يتقدَّموف علع طواؿ ساحل العاصمةق وحسب اؼبؤرخ بنوف
االحتالؿ كاف ْ
«عنػػدما حػػاوؿ اعبنػراؿ كلػػوزاؿ احػػتالؿ البليػػدةق قاومػػو سػػكاف اؼبدينػػةق فػ مر عسػػكره بنهبهػػا
وإبادة سكالا .وؼبا وصل كلوزاؿ إأ اؼبدينة قاؿ أنو وجدىا "مغطّاة جباث ال ُكهوؿ والنسام
وا طفػػاؿ واليهػػود اؼبناػػورة .كػػانوا كله ػ عػ ّػزؿ 14»".وقػػاؿ اؼبػػؤرخ كريسػػتياف يف وصػػفو جملػػزرة
قبيلة الوافية الت أبيد فيها اتنا عصر أل مواطن 15يوـ  4أبريل  3513ـ:

يف الف ،ػػر داى ػ فَػْيل ػػق ] [...القبيل ػػة وس ػػكالا ن ػػائموف يف ِخ ػػيَمه ق ف ػ ُذبل الوافي ػػة اؼبس ػػاك ومل
أي أحػػد مػػنه الػػدفاع عػػن نفسػػو .وحك ػ علػػع كػػل شػػيم فيػػو الػػروح با عػػداـق وقتل ػوا
وبػػاوؿ ّ
ػرززة
بدوف سبييز السن أو اعبنس .وعند رجوع فرساننا مػن تلػك الغَ ْػزوة اػبِْزيَػةق كانػت رمػاحه ُمػ ّ
ِ
صػػل الػػدامبارؾ .أمػػا بػػاقي الغنيمػػة – بقايػػا داميػػة مػػن
يف رلوس ] .[...ومت بيػػع كػػل اؼباشػػية ل ُقْن ُ
مذحبػػة مفزعػػة – فقػػد ُعػ ِرض يف سػػوؽ بػػاب عػػزوف .مػػا أرعػػب ذلػػك اؼبصػػهدَ :دمػػالِ النسػػام ال
زالت رب ّ دبعاص مقطوعػةق وأ ْشػناؼ ال زالػت تتمسػك بقطػع اللحػ  .وقػد تقاسػ الػذباحوف
حصيلة ىذا البيع .ويف لقام  5أبريل أعلن اعبنراؿ رااه باغبماس والذكام الذي أمهره جنػودهق
16
فربر بذلك تلك الفضيحة .ويف مسام ذلك اليوـ أمرت الصرطة العرب بتنوير دكاكينه .
ّ

وق ػػاؿ ش ػػاىد فرنس ػػي بصػ ػ ف إب ػػادة قبيل ػػة أوالد ري ػػاح ال ػػت اختن ػػق فيه ػػا مئ ػػات الض ػػحايا
بالتدخ يوـ  39يونيو :3568

ال يوجد قل يستطيع وص ذلك اؼبصهد! يػا لػو مػن منظػر وفَػْيل ٌػق مػن ُجْنػد فرنسػا منهمػك يف
إشعاؿ نار جهنمية يف منتص ليلة يضيئها القمر! يا لو من ؿبضر وكبن نسػمع أنّػات وحلىػات
ضػطَ ِرمة [...] .وؼبػا
الرجاؿ والنسام وا طفاؿ واغبيوانػات اؼبكْظومػةق وتفرقػع وتسػاقق اغب،ػارة اؼب ْ
حاولنا إخالم مدخل اؼبغػاور يف الصػباحق وجػدنا تريانػاً وضبػرياً وخرفانػاً منتاػرة ُىنػا وىنػاؾ .وربػت
اغبيوان ػػات وج ػػدنا رج ػػاالً ونس ػػام وأطف ػػاالً جا ػػاه مرتاكم ػػة .وش ػػاىدت رج ػالً م ػػات وى ػػو عل ػػع
ركبتيوق ويداه قابضتاف علع قر تور .وكانت تقابلو امرأة ربتضن طفػالً بػ يػديها .لقػد اختنػق
17
الرجل وىو وباوؿ أف وبمي عائلتو من َغْي الاور .وأحصينا سبعمائة وست جاة.

ػدمراً عل ػػع الواح ػػات
ويف نفػػس السػػنة شػػن اعبن ػػد الفرنس ػػيوف التػػابعوف لبوجػػو ى،وم ػاً مػ ِّ
اعبنوبية وعلع بالد القبائل .ووص كفاغاؿ اجملازر يف بالد القبائل فقاؿ:
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صدر ا مر بصن حػرب زبريبيػة ونُِفػذ ا مػر بصػرامة [...] .كػاف سػلوؾ جنودنػا ُمتَػ َػو ِّحس.
ِ
ي شػيم.
قتلت النسام وا طفػاؿق وأ ْ
ُح ِرقػت البيػوت واقتُلعػت ا شػ،ار مػن جػذورىاق ومل يبنػع أ ّ
وارتكبػػت فضػػائع كاػػرية .إ ّف أغلبيػػة نسػػام القبائػػل تضػػع َدمػػالِ يف اؼبعاص ػ وا وتػػادق فصػػاىدنا
جنػػوداً يقطعػػوف أوصػػاؿ النسػػام ا ربعػػة لسػػرؽ تلػػك الػ َػدمالِ  .كػػانوا يبػػرتوف النسػػوة س ػوام كػػن
18
ميتات أـ علع قيد اغبياة.
][...

هجةةوم كتي ةةة فرنسةةية مةةن الفةةوج الثةةاني علةةر قريةةة
إشةةري ّدن فةةي منطقةةة الق ائةةل يةةوم  24يونيةةو 1857
م.

هجةةوم المسةةتعمر علةةر قسةةنطينة سةةنة 1837
م.

جزائريون وجزائريات بعد التدمير الفرنسي

وبالنس ػػبة إأ عبودي ػػة النس ػػامق فم ػػن اؼبع ػػروؼ أ ّف العقي ػػد دو مونطَني ػػاؾ الس ػػفاح ك ػػاف
يبػػيعهن بال ػػمزاد كاغبيوانػػات .ويف إحػػدى وصػػاياه يقػػوؿ ىػػذا الرجػػل الػػذي اشػػتهر بسياسػػة
قطع الرلوس:
ػب،ل بػذلكق وماػاالً علػع مػا كػاف يقولػو ىػو مػا كتػب يف إحػدى
مل يكن دو مونطَنيػاؾ سػفاحاً فحسػبق بػل كػاف يت ّ
رسائلو إأ زمالئو« :ؼبا تنتابين أفكار حزينة أعب إأ قطع الرلوس – ال أعين رلوس اػبُرشػوؼ بػل رلوس الرجػاؿ – لطػرد
تلك ا فكار( ».راجع اؼبصدر رق  39يف ىذا اؼبقاؿ).
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ػت ذلػػكق وكػػل مػػن
إ ّف قطػػع رأس واحػػد وبػػدث رعب ػاً أكػػرب مػػن قتػػل طبس ػ رجػػل .طاؼبػػا فهمػ ُ
خضع رب تعرض للعملية [...] .أ ِّ
ُحذر ُكل اعبنود ربت قيػادر مػن ا تيػاف بعػريب حػيق وعقوبػة
من فعل ذلك ىي اربات متواترة بباطن السي  ...ىذا ما هبب فعلو حملاربػة العػرب :قتػل كػل
الرجاؿ ح سن اػبا مسة عصرق وأخذ كل النسػام وا طفػاؿ شػحن السػفن ػن وبعػاهن إأ
19
جزر اؼبركيز أو إأ َم ْو ِاع حلخر .باختصار هبب إبادة كل من ال يتذلّل أمامنا كالكلب.

أسيرات جزائريات أرغمين الجي

الفرنسي علر ال غاء في بداية االستعمار

أمػػا خبصػػوص اسػػتهداؼ النسػػام جنسػػياً فتوجػػد بع ػ الصػػهادات عػػن اق ػرتاؼ جػػيس
فرنس ػ ػػا ذل ػ ػػك يف حلخ ػ ػػر س ػ ػػنوات االس ػ ػػتعمار أيضػ ػ ػاً .كان ػ ػػت اعبزائري ػ ػػات حلن ػ ػػذاؾ تتعرا ػ ػػن
لالغتصػ ػػاب عنػ ػػد عمليػ ػػات التفتػ ػػيس والتمصػ ػػيقق ويف الس ػ ػػ،وف .كم ػ ػا تعرا ػ ػػن النتهػ ػػاؾ
حرما ن وبعضهن ُِ
ضبلن قهراً علع العبودية اعبنسية يف اؼبواخري العسكرية.
ِ
ػب مرعب ػ ػ ػػة وحلت ػ ػ ػػار دائم ػ ػ ػػة عل ػ ػ ػػع
فحس ػ ػ ػػب20أليس ػ ػ ػػتري ى ػ ػ ػػورفق «ك ػ ػ ػػاف لالغتص ػ ػ ػػاب ن َس ػ ػ ػ ٌ
اعبزائريػػات ».وقػػاؿ مولػػود فرعػػوف يف كتاباتػػو السػػاخطة علػػع اغتصػػاب النسػػام يف القػػرى
21
واؼبصاتع القبائلية – «اؼبتمردة» حسب فرنسػا – أ ّف «ىتػك ا عػراض فبارسػة شػائعة».
واؼبغتصبوف يابِّتوف ب نفسػه ىػذه التصػروبات .فيقػوؿ بونػوا ريق الػذي كػاف فبراػاً عسػكرياً
يف مشػػاؿ قسػػنطينة منػػذ « :3989كانػػت عمليػػات االغتصػػاب فبارسػػات عاديػػة يف كتيبػػت.
قبيػػل الصػػروع يف العمليػػات العسػػكرية يف القػػرىق كػػاف الضػػابق يقػػوؿ لنػػا" :اغتصػػبوا ولكػػن
اِفعلػوا ذلػػك بالكتمػػاف 22»".وتػػروي طبيبػػة الػػنفس مػػاري أوديػػل غػػودارق الػػت درسػػت اآلتػػار
النفس ػػية للح ػػرب يف عين ػػة م ػػن اعبن ػػود الفرنس ػػي ق أ ّف اعبن ػػود الق ػػدامع «ق ػػد ح ػػدتو ع ػػن
حاالت االغتصاب وك لا ماىرة نظامية يف القرىق وغالباً مػا كانػت تلػك اللقطػات اؼبتميّػزة
صبع مص .
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بغايػػة العنػ مسػػبباً يف اخػػتالؿ تػوازل النفسػػي 23».كمػػا يقػػوؿ اؼبػػؤرخ بن،مػػاف سػػتورا« :ال
بػػد مػػن العمػػل علػػع مسػػتوى ـبيلػػة قػػدامع اعبزائػػر .لقػػد كتبػوا مػػا يزيػػد عػػن تػػالث مائػػة روايػػة
تنقػػل كلهػػا لقطػػات اغتصػػاب رىيبػػة .ىنالػػك فقػػق يبكننػػا قيػػاس درجػػة الرعػػب الػػت سػػادت
24
حلنذاؾ».
إ ّف الدراس ػػات ا حص ػػائية العاؼبي ػػة ع ػػن االغتص ػػاب يف اغب ػػروبق ما ػػل دراس ػػة الص ػػليب
ا ضبػػرق تصػػري إأ أ ّف مسػػت،يباً واحػػدا مػػن تسػػعة مسػػت،يب يف ا حصػػام أعلػػن أنػػو يعػػرؼ
امرأة اغتُصبت يف اغبرب 25.ىذه اغبقيقة الت،ريبية والتصروبات أعاله تتناق مػع الصػمت
الػػذي التُػ ِزَـ بػػو يف اعبزائػػر بص ػ ف ىػػذه اؼبس ػ لة اؼبؤلِمػػة .ويرجػػع ىػػذا الصػػمت وعػػدـ إحصػػام
ودراسة ىذه اعبريبة االستعمارية إأ عدة أسباب.
يفس ػر ىػػذا الصػػمت إبػػاف تػػورة التحريػػر بباعػػث سياسػػي حيػػث كػػاف حػػزب وجػػيس
قػػد َّ
التحريػػر الػػوطين – حسػػب مولػػود فرعػػوف – «يصػػرحوف للنسػػام اسػػتناداً للقػرحلف أ ّف جهػػادىن
الالمبػػاالة ػػا [...] .كمػػا وعظػػوىن بكتمػػاف
ربملهػػا و ُ
يف الصػػرب علػػع ىتيك ػة العسػػكر ويف ّ
ػب الػروح القبائليػة اغبػيق وأرشػدىن بالسػلوؾ
تلك ا مور ح ال يعتقد العػدو أنػو أصػاب لُ ّ
26
الوطين احمل الذي يضحي بكل شيم يف سبيل ربرير أمتو اؼبستضعفة».
أمػػا بعػػد االسػػتقالؿق فالصػػمت يرجػػع إأ امتنػػاع الض ػحايا عػػن البػػوح بعػػذا ن بسػػبب
شعورىن باغبيام والعار رغ الظروؼ السياسية البحتة الت ّأدت إأ اغتصا ن .وتلزـ بع
النسػػوة الصػػمت اعتقػػاداً ب نػػو يسػػتحيل مسػػاعد ن بعػػد االغتصػػابق كمػػا يسػػكت الػػبع
اآلخػر عػن ذلػك خوفػاً مػن النَْبػذ العػػائلي أو االجتمػاعي .وبػالطبع فػإ ّف كػل ىػذه العوامػػل ال
تربل اغبكومات اعبزائرية منذ االستقالؿ من ذباىل ىػذه الرتكػة ا ليمػة .مػن اؼبعػروؼ أنػو ال
ُ
ِ
ِ
يُػ َػرّد اعتبػػار اؼبغتصػػبة وال يُلػ َّػوث سػػ،ل اؼبغتصػػب التػػارىبي إالّ دبقااػػاة علنيػػةق وبالتػػارب فلػػيس
لػػزوـ اغبكومػػات الصػػمت منػػذ االسػػتقالؿ إالّ قػراراً سياسػػياً ينػػدرج يف سياسػػة إفقػػاد الػػذاكرة
التارىبية اعبزائرية .وإ ّف الصمت اؼب ِ
ص ّ الذي لزمتو الطغمة العسكرية وقاد ا من أتباع فرنسػا
بص ػ ف النقػػاش الفرنسػػي اغبػػارب عػُػن التعػػذيب إبػػاف حػػرب التحريػػر ( )3943-3986ؽبػػو
دليل علع ىذه ا رادة السياسية فقاد الصعب اعبزائري ذاكرتو التارىبية.

++

يف تعليقهػػا عػػن صػػمت السػػلطات اعبزائريػػة قالػػت لػػويزة إغيػػل أحريػػز« :مل أفه ػ سػػكوت مس ػؤورب الدولػػة والطبقػػة
السياسػػية اعبزائريػػةق وأتسػػامؿ كاػرياً عػػن ىػػذا الصػػمت .تبّػاً ؽبػ ! ال نطالػػب إالّ باغبقيقػػة .اعبزائريػػوف يعلمػػوف أف التعػػذيب
كػػاف فبارسػػة منظمػػة ومؤسسػػاتية وأف مسػػؤورب الدولػػة الفرنسػػية حػػاولوا إاػػفام الصػػرعية عليهػػا .كانػػت مراكػػز التعػػذيب
منتصرة عرب كل القطر اعبزائري ونادراً ما قبػع اعبزائريػوف مػن ىػذه اؼبمارسػة .واليػوـ يوجػد عػدد كبػري مػن اؼبعػذب القػدامع
علػع قيػد اغبيػاة .فح َّػري حقػاً ىػذا الصػمت الػذي يبػػدو وك نػو تواطػؤ .ىػل يبكػن نسػػياف عهػدنا للصػهدام ػذه السػػهولة؟
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ٍ
بسخق يف وصفو اغتصابات القبائليػات يف القػرى
لقد كسر مولود فرعوف ىذا الصمت
اؼبوالية للم،اىدين عند عمليات التفتيس والتمصيق .فقاؿ« :ؼبا يطرد العسكر القبائل مػن
ووبَػ ِّػوشول خػػارج القريػػة لتفتػػيس بيػػو ق فػػإل كػػانوا يعلمػػوف ألػ سيفتصػػوف فػػروج
بيػػو ُ
27
الفتيػػات والنسػػام ».كمػػا ذكػػر غااػػباً يف كتابػػة أخػػرى« :مكػػث العسػػكر تػػالث ليػػا ٍؿ يف
قرية تاوريرت وك ل يف ماخور ؾبّاف 28».وروى طبيب احتياطي يف اعبيس الفرنسػي« :كنػا
يف قري ػ ػػة ال زال ػ ػػت معم ػ ػػورة بالس ػ ػػكاف اؼب ػ ػػدني ق ف ػ ػػت
طارد ينتمػي بػال شػك إأ
توقي بنت أبونبا مسل ُم َ
جبه ػ ػػة التحري ػ ػػر ال ػ ػػوطين .كان ػ ػػت إح ػ ػػدانبا يف س ػ ػػن
وسػػلِمت
السادسػػة عصػػر وا خػػرى يف الاامنػػة عصػػرُ .
البنتػػاف إأ فرق ػػة م ػػن اعبنػػود اؼبرتزق ػػةق فتس ػلّوا م ػػا يف
الليل قتلونبا يف الصػباح 29».ويف دراسػا ا اؼبيدانيػة
االستقص ػ ػػائية ع ػ ػػن حلت ػ ػػار اغب ػ ػػرب يف ب ػ ػػالد القبائ ػ ػػلق
قروية جزائرية تعرضت لالغتصاب
س،لّت اؼبؤرخة كامي الكوست-دوجػارداف الصػهادة
التاليػ ػػة عػ ػػن االغتصػ ػػاب« :عنػ ػػدما وصػ ػػلت الصػ ػػاحنة
عرفػػت النسػػوة ألػن سػػتعتقلن يف نفػػس البيػػت .فتفحصػػوىن واختػػارواق ف خػػذوا امػرأة وذىبػوا
ا إأ البيت اجملاور […] .كاف ػبمسة عصر نسوة مػن قريػة إيسػنّاجن نفػس اؼبصػري .كػاف
ى ػػذا معروفػ ػاً ل ػػدى اعبمي ػػع ّف العس ػػكر ك ػػانوا يػ ػ توف الختي ػػار النس ػػام وخاصػ ػةً الفتي ػػات.
30
وتعرات قرية إغيل بوسويل لنفس اؼبصيبة».
ونصػػرت جريػػدة اجملاىػػد رقػ  66يف  1أُغُسػػطس  3989تقريػراً عػػن القمػػع الفرنسػػي يف
بع ػ اؼبنػػاطق القبائليػػة ب ػ منتص ػ شػػهر أبريػػل ومنتص ػ شػػهر يولي ػػو 3989ق ويف م ػػا
ىبص تعذيب واغتصاب النسام جام يف التقرير ما يلي:
يف قريػػة إخ ػالّؿ تعراػػت طبػػس نسػػوة للتعػػذيب صػػوب أع ػ القريػػة ولػػزمن كلهػػن الف ػراش ؼبػػدة
طويلػػة [...] .ويف قريػػة رودة اغتصػػبت امرأتػػاف [...] .تعػػرض سػػكاف قػػرى فلػػدـ وإغ ػراـ وإغيػػل
ُأمق ػراف للقت ػػل واالغتص ػػاب [...] .يف قري ػػة تينب ػػار اغتصػػبت وع ػػذبت ام ػرأة .يف قري ػػة إمغداس ػػن
اغتص ػػبت فتات ػػاف بع ػػدما تعرا ػػتا للتع ػػذيب [...] .يف قري ػػة حلي ػػت أ ََرقْن ػػاف أع ػػدمت امػ ػرأة بع ػػدما
ع ػ ػػذبت [...] .يف قري ػ ػػة أمق ػ ػػدوؿ تعرا ػ ػػت النس ػ ػػام اللػ ػ ػوار أوقف ػ ػػن إأ التع ػ ػػذيب عل ػ ػػع رلوس
ا شػػهاد .يف قريػػة إبػػاىلع عػػذبت ربيعػػة فػػاوي ( 46عام ػاً) وفاطمػػة حلبػػل ( 14عام ػاً) عالني ػةً.
] [...يف َجبَّػػة ِم ْزرانػػة اغتصػػبت ذىبيػػة أكسػػيل م ػن طػػرؼ تالتػػة َح ْرَكػػة [...] .يف قريػػة بوجحػػة
ىػػل يكفػػي واػػع الػػورود يػػوـ  8يوليػػو و 3نػػوفمرب؟ ال! في،ػػب مسػػاعدتنا وتصػػ،يعنا لكتابػػة تارىبنػػاق كمػػا هبػػب االفتخػار
بتارىبنا نو من أصبل وأقسع تواري العامل .ما ىو مصدر العار والصمت؟ أنا حريانة ».راجع اؼبصدر رق .66
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رفض ػػت ذىبي ػػة كوال ػػدي ( 86س ػػنة) أوام ػػر العس ػػكر ب ػػاػبروج م ػػن بيته ػػا فع ػ ِّػذبت واغتص ػػبت
أعػ ػػدمت [...] .يف قريػ ػػة أذبػ ػػاغ تعراػ ػػت عػ ػػدة نسػ ػػام للعن ػ ػ واالغتصػ ػػابق وعػ ػػذبت فاطمػ ػػة
إبراىيمي ( 35سنة) علع رلوس ا شهاد [...] .يف قريػة تػاوريرت عليػوة عػ ّذب اعبنػد الفرسػي
رش ػوا ام ػرأة أخ ػػرى ب ػػالنفق وحرقوى ػػا [...] .يف قري ػػة
أربع ػػة فتي ػػات ألق ػػوا ػن يف النه ػػرق كم ػػا ّ
تػػاوريرت اغتصػػبت ورديػػة عمػػو ( 36سػػنة) وذىبيػػة م ػوايف ( 33سػػنة) وسػػاؼبة تَسػػعديث (35
سػػنة) وامػرأة ع،ػػوز .يف قريػػة حليػػت إغمػػور عػ ّذبت عػػدة نسػػام بالكهربػػام [...] .يف حليػػت أوؼب ػ
وحليػػت علػػي أوقَػ َ العػػدو عػػدة نسػػام بعػػد أف فعػػل ػػن أفعػػاؿ شػػنيعة [...] .يف قريػػة حلمقػػدوؿ
( ِمرابػػو) ُج ػ ّػردت ع ػػدة نس ػػام م ػػن تي ػػا ن علػػع رلوس ا ش ػػهادق وتالت ػػة م ػػنهن – ج ػػوىر ق ػػايس
وتَسػػعديث قػػايس ( 36عامػػا) وجػػوىر عمػػور ( 66عامػػا) – تعراػػن لالغتصػػاب أمػػاـ والػػدىن
وأوالدىػػن [...] .يف قريػػة سػوؼبة عػػذب العػػدو سػػبع نسػػام مػػنهن خدوجػػة حاسػػد الػػت اغتصػػبت
مػػن طػػرؼ عػػدة جنػػود أمػػاـ عائلتهػػا .يف سػػوؽ االتنػ أوقفػػت واعتقلػػت تػػالث نسػػوةق عػريّن
وع ػ ّذبن .أُف ػرِج عػػن اتن ػ مػػنهن (شػػاحبة سػػغبوليلي وذىبيػػة بلعري ػ ) بعػػد تالتػػة أيػػاـق أمػػا اؼب ػرأة
الاالاػػة فلػ يطلػػق سػراحها إالّ بعػػد  33يومػاً [...] .يف قريػػة تػػبهالؿ ىتػػك ِعػ ْػرض طػػاوس ديػػالـ
( 36عاماً) وتَسعديث كلويف ( 38سنة) من طرؼ تالتة جنود [...] .يف ِذبي ليسػة اغتصػبت
سػػعدية كلػػوش ( 38عام ػاً) والسػػيدة حليػػت علػػي-ؿبمػػد (متزوجػػة) وزينػػة بوكومػػة وتػػونس حليػػت
سػػع،ي ( 36عامػاً) [...] .يف قريػػة بػػوكراف انتهكػػت حرمػػة تػػالث نسػػام :فروجػػة عبػػدوس (63
عػػاـ) مػػن بػػورافق وسػػعدية أومػػاجي ( 36عام ػاً) مػػن حليػػت بوعاسػػعق وزوجػػة أكلػػي اغبػػاج الػػت
31
اغتصبت أمامو.

أي سػػن أو حالػػة مػػن اعبزائريػػات .فيقػػوؿ بونػوا ري مػػاالً
مل تسػتان ىتائػػك فرنسػػا اغبربيػػة ّ
أنو خرج ذات يوـ مع سػريتو لتمصػيق قربػة وحرقهػاق وؼبػا رجعػوا يف اؼبسػام ظبػع أ ّف «مسػلمة
يف سػػن اػبامسػػة عصػػر اغتصػػبت مػػن طػػرؼ سػػبعة جنػػود وأخػػرى عمرىػػا تالتػػة عصػػر ىتػػك
ِع ْراها تالتة جنود 32».وقصت رفائل برانس قضية اقتح فيها جنود فرنسي بيػت مسػل
فرنسػػي واغتصػػبوا اتنت ػ ق فػػذكرت تص ػريل نائػػب اعبمهوريػػة الػػذي قػػاؿ [...]« :بعػػد ذلػػك
دخل العسكر بيت السيدة الت كانت يف الرابعة والسػت  .وضبػل الػدركي ىػذه السػيدة وبنتػاً
عمرىا شبػا سػنوات قهػراً علػع مالمسػات فاحصػة 33».ويف الصػهادة الػت حررىػا جػاف بيػار
فيتوري لضابق-ص اشػتغل يف عػدة مراكػز للتعػذيب ( )DOPأتنػام اغبػربق يقػوؿ اػابق
الص :
يف ذلك اليوـ جلسػت يف اؼبػيس مػع اؼبسػاعد ميػدو ( )Mideauلنتنػاوؿ الغػذام وحػدناق حينهػا
جام مساعد ّأوؿ واست ذف باعبلوس معنا .ما كدنا نصػرع يف ا كػل حػ سػ لنا ىػذا الصػخص:
ض ػطّراً لإلفصػػام بػػذلك».
«ىػػل تعلمػػوف ؼبػػاذا جلسػػت معك ػ ؟» قلنػػا لػػو« :الق ولكػػن لسػػت ُم ْ
قاعة يتناوؿ فيها الضباط طعامه .

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

++
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
463

منظور تارىبي
فضػػحك واػػرب علػػع فخذيػػو وك نػػو علػػع وشػػك سػػرد حكايػػة فكاىيػػةق قػػاؿ« :اسػػتمتعت
ببونيولة ]عربية[ عمرىا شبا سنوات .ما أنع ذلك يف ىذا السن »...شحب اؼبساعد ميػدو
واننت أنو كاف علع وشك صفعو .كانت يداه ترتعدافق فواع سكينو وشػوكتو يف صػحنو
قاؿ لو« :الفعل الذي ارتكبتَو فعل د م وأنت تتكل عنو وك نػو مفخػرة .أنػت قػذر ولػن ن كػل
34
معك!»

دوف فيو بونوا ري مالحظاتو وخرباتو يوماً فيوماً عندما كاف
وورد ما يلي يف الدفرت الذي ّ
وبارب يف صفوؼ اعبيس الفرنسي اد اعبزائري « :يوليو  [...] 3946يف قرية ح .توجػد
وىة وؽبا يد مصلولة .كاف ا طفاؿ يرمولا باغب،ارة وكػاف اعبنػود يصػتمولا
وم َص َّ
امرأة ؾبنونة ُ
فه ْد َىػ َػدت مولودىػػا
ويسػػيؤوف إليهػػا ويضػػاجعولاَ .ضبَلَػػت العػػاـ اؼبااػػي35وواػػعت َمليص ػاًق َ
اؼبيػػت ط ػواؿ شبانيػػة أيػػاـق وكانػػت تبكػػي بصػػمت ».ويف نفػػس النصػػرة عبريػػدة اجملاىػػد الػػت
أش ػرنا إليهػػا أعػػالهق ورد اػبػػرب التػػارب [...]«:يف قريػػة فيلػػيكس فػػور جػ ّػر جنػػود العػػدو ام ػرأة
36
(عل،ية اغباج) عارية وىي حامل َّ
عذبوىا».
ففػي ماػػل ىػذه الظػػروؼ مػن الوحصػػية اؼبطلقػػة كانػت ا مهػػات تل،ػ ف إأ التمويػػو لسػػرت
أعػراض بنػػا ن كمػػا تصػػري إليػػو ىػػذه الصػػهادة« :كانػػت أخػػت يف سػػن الاالاػػة عصػػر ف لبسػػتها
أمػػي فسػػتاناً قػػديباً ووسػػخاً وواػػعت قماش ػاً وسػػخاً علػػع رأسػػها .وأبقػػت أمػػي أخ ػت علػػع
حاؽبػػا بتعمػػد .وؼبػػا جػػام العسػػكرق أمسػػكوا أخػػت مػػن ذقنهػػا وأداروا رأسػػها لتفحصػػها جيػػداًق
فتدخلت أمي وقالت" :اتركوىا إلا مريضة! اتركوىا إلا مريضػة!" فلَ َكػ َ جنػدي أمػي وكسػر
37
أحػػد أسػػنالاق ولكػػنه مل ي خػػذوا أخػػت .وبعػػد ذلػػك َّزوجنػػا أخػػت فػػوراً بػػابن ع ػ لنػػا».
إاافةً إأ التمويوق كانت النسام تل ،ف إأ الزواج الباكور نقػاذ البنػات والعائلػة واعبماعػة
من التدمري الفردي واعبماعي الذي يتبع االغتصاب.
وم ػػن ب ػ اؽبتائ ػػك ا خ ػػرى إب ػػاف اغب ػػرب ال ش ػػك أ ّف االغتص ػػاب كس ػػالح لالس ػػتنطاؽ
أوتَػ ُرى ػػا .فتق ػػوؿ احملامي ػػة جيػ ػزاؿ حليم ػػي ال ػػت دافع ػػت عل ػػع ع ػػدة فػ ػدائيات جزائري ػػات« :ال
أتص ػ َّػور أ ّف ىن ػػاؾ امػ ػرأة أوقف ػػت واس ػػتنطقت ومل تغتص ػػب .مل يس ػػبق رب أف التقي ػػت واح ػػدة
] .[...ك ػػل اؼبتهم ػػات اللػ ػوار دافع ػػت ع ػػنهن متّ اغتصػ ػا ن 38».وحس ػػب صبيل ػػة عمػ ػراف مل
تُع ػ ّذب كػػل النسػػوة الػػالر أوقفػػن ولكػػن ىػػذه اؼبمارسػػات كانػػت «شػػبو نظاميػػة» خبصػػوص
الف ػػدائيات الػ ػالر صبعػ ػن  % 16م ػػن ا حك ػػاـ بالس ػػ،ن كا ػػر م ػػن  1س ػػنوات رغػ ػ أ ّف
ع ػػددىن ك ػػاف ال يت ،ػػاوز  % 3م ػػن النس ػػوة ال ػػالر ش ػػاركن يف اغب ػػرب 39.ى ػػذه ا طروح ػػة

+
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تتواف ػػق م ػػع البيّن ػػات الظرفيّ ػػة ما ػػل ش ػػهادة ىن ػػري بوي ػػو ال ػػذي ك ػػاف ؾبنّ ػػداً يف مرك ػػز فرنس ػػي
للتعذيب معروؼ باس فيال سيزيين ( )Villa Sésiniيف العاصمة سنة  .3943قاؿ بويو أنػو
حضػػر مػػا ينػػاىز مائػػة عمليػػة اغتصػػاب يف مػػدة عصػػرة أشػػهرق 40وأاػػاؼ« :كػػاف اغتصػػاب
النسام وبدث دبعدؿ  9من 36ق حبسػب السػن واؽبيئػة .وخػالؿ اؼبػدانبات يف العاصػمة كنػا
كن يب ُكاْن يوماً أو يوم أو تالتة أياـ وأحياناً
نقتنص واحدة أو اتنت شباع رغبة اعبندّ .
أي ؿبظ ػػور .ك ػػاف االغتص ػػاب وس ػػيلة للتع ػػذيبق كغريى ػػا م ػػن
أكا ػػر [...] .مل يك ػػن ىن ػػاؾ ّ
41
الوسػ ػػائلق أاػ ػػيفت لرصػ ػػيد النسػ ػػام ] ُنػ ػػوتتهن[ خبػ ػػالؼ الرجػ ػػاؿ ».لقػ ػػد صػ ػػدرت عػ ػػدة
باػبزؽ
صرحت فيها الناجيات من التعذيب ألن قد اغتصنب ب دوات ش ق وكذا ْ
شهادات ّ
بزجاجػػة كمػػا جػػام يف شػػهادة بوباشػػا .فمػػاالً تقػػوؿ اجملاىػػدة القديبػػة مليكػػة قػريس أنػػو بعػػدما
أوقفت يوـ  6أغسطس  3986واعتقلت يف مدرسػة صػحراوي (مركػز للتعػذيب قػرب حػي
القصبة)ق شرع مالزماف يف استنطاقها:
يف ّأوؿ ا م ػػر ك ػػانوا مػ ػريف ق ولك ػػن ؼب ػػا رأوا أ التزم ػػت الص ػػمت أم ػػروا تالت ػػة جن ػػود دبواص ػػلة
ػاقي ويوصػػلوف أسػػالكاً
االسػػتنطاؽ .جػ ّػردو مػػن تيػػايب ورمػػو علػػع ا رض .كػػانوا ّ
يفرقػػوف سػ ّ
حديديػػة كهربائيػػة داخ ػػل الفػػرج وإأ َحلَم ػػات ا تػػدام .ويف اعبه ػػة ا خػػرى كان ػػت ىنػػاؾ علب ػػة
بيضػػام صػػغرية فيهػػا ِمفتػػاح كػػانوا يضػػغطوف عليػػو .وؼبػػا طلبػػت شػػرب اؼبػػام جػػام رجػػل بػػزي مػػد
وتبوؿ يف فميق فغلقت فمي ولكن واصل فعلو .كاف اؼبالزمػاف يعطيػاف ا وامػر ويراقبػاف .كانػا
ّ
يػػذىباف وهبيئػػاف ويػ مراف بػػإغالؽ فمػػي ؼبػػا كنػػت أصػػيل كاػرياً .أحػػد اؼبالزمػ كػػاف اظبػػو مشيػػدت
42
وقد ظبعت منذ سبع أو شبا سنوات أنو أصبل جنراالً.

ويف الصػهادة االعرتافيػة الػت حررىػا جػاف بيػػار فيتػوري لضػابق-صػ فرنسػي اخػػتص يف
االستنطاؽ والتعذيب أتنام اغبربق تذكر اابق الص ما يلي:
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إ أتػػذكرىا مػػن جديػػد .كانػػت اػػابطة ْارتِبػػاط يف حػػرب التحريػػر الػػوطين .كانػػت كبيفػػة جػػداً
تعوـ يف فستاف قدج قد أعطتو إياىا أوروبية كريبة .أوقفناىا ورسالة حبوز اق فل يكن أي شػك
يف جنايتهػػا .يف مكتػػب النقيػػب كانػػت جامػػدة وأنكػػرت كػػل شػػيمق وأ ّكػػدت أ ّف رجػػال ؾبهػػوالً
بادرىػػا يف الصػػارع فلػ تسػػمل لنفسػػها بػػرف اػبدمػػة الػػت طلبهػػا منهػػا .قػػاؿ النقيػػب« :مػػن ىػػو
اؼب ْر َسػػل إليػػو؟» قالػػت« :نسػػيت .كنػػت علػػع وشػػك رمػػي الرسػػالة ؼبػػا أوقفػػين العسػػكر ».قػػاؿ
ُ
النقيب« :ال تكذيبق ِ
كنت ربت رقابتنا منػذ أسػابيع ».قالػت« :مػا فعلػت شػيئاًق أقسػ لػك».
ومتضػػايق« :إذا أصػررت علػػع السػكوت فسنسػػتنطقك بطػرؽ أقػػل
قػاؿ النقيػب بصػػوت خافػت ُ
مرافة ».قالت« :أنا بريئة ».قاؿ النقيب« :قودوىا!»
أخذناىا إأ ال َقْبو حيث لقينا رقيب جديد استحوذت عليو ِجْنسيّتوق فضحك ىازئػاً وقػاؿ
ؽبا« :ىل أنت َع ْذرام؟ لن تكو بِكْرة بعد قليل!» أجهصػت ببكػام صػامت وك لػا طفػل .إلػا
ػت ؽبػػا« :أفصػػع مػػا تع ػرف وسػػنعيدؾ إأ
حرفػػة دنيئػػة .قػػاؿ ؽبػػا الرقيػػب« :عػ ّػري نفسػػك!» قلػ ُ
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إذ كػػاف وجههػػا يعػ ِّػرب عػػن العنػػاد

الزنزانػػة ».اقرتحػػت ؽبػػا ذلػػك دبغػػامرة رغ ػ يقيػػين ألػػا سػػرتف
والعزـ رغ دموعها.
ج ػ ّػردت تيا ػػا بِػػبُ ْقم وبقي ػػت بس ػػرواؿ ورافع ػػة النػ َّْه ػ َػدينق فص ػػاح الرقي ػػب« :قلن ػػا ل ػػك ع ػ ّػري
ػردت فػػوراً علػع ذلػػك بواػع يػػديها علػع صػػدرىا
نفسػك!» بعػػدىا اقتلػع رافعتهػػا حبركػة عنيفػػةق ف ّ
تعرب عن إىانة كبرية .سوؼ يبقػع ذلػك يف ذاكر ػا إأ ا بػدق
وبالتوسل بعينيها .كانت ىيئتها ِّ
ّ
أنا أدرؾ ذلك .فتبس الرقيب ونزع سرواؽبا بعن ق فتكورت الصابة ف،ػ ة وك لػا جنػ وسػرتت
أتدامىا وفرجها.
قيِّدت فػوؽ ِم ْف َػرش وفرقػت سػاقيها .كانػت تبكػي جهػراً وكانػت دموعهػا تضػمحل يف شػعر
أسود طويل .أدخل سلك يف فرجهػا ووصػل سػلك حلخػر إأ أذلػاق وبػدأت اغبصػة .وبعػد حػ
ػالتقزز وا لػاؾ .وقبػل
ميت بطانية علػع جسػدىا وغ ُ
أقرت اؼبرأة .ر ُ
ػادرت اؼبكػاف .كنػت أشػعر ب ّ
خروج ػػي م ػػن اؼبك ػػاف ظبع ػػت الرقي ػػب يق ػػوؿ ؽب ػػا« :ل ػػو نطق ػت يف البداي ػػة الجتنب ػػت تعريت ػػك ي ػػا
بلهام!»
مل أمن كاػرياً يف تلػػك الليلػػة .ويف اليػػوـ التػػارب مل هبػػر االجتمػػاع اليػػومي بصػػفائو العػػادي .كنػػا
نت،نػػب النظػػر إأ بعضػػنا الػػبع وك ننػػا حلشبػػوف .ولكػػن مػػا ذنبنػػا؟ مػػع ذلػػك لقػػد تَػَركػػت تلػػك
الت،ربة جراحاً يف نفسي .كاف يف إمكا كتماف ا مر غري أ اخرتت الصهادة باغبقيقة.
وانتهػػت اعرتافػػات السػػ،ينة إأ توقي ػ شػػبكة نسػػائية للمنظمػػة السياسػػية-ا داريػػة التابعػػة
غب ػػزب جبه ػػة التحري ػػر ال ػػوطين :فبرا ػػات ومس ػػاعفات اجتماعي ػػة وكاتب ػػات وا ػػابطات ْارتِب ػػاطق
43
حوارب عصرين امرأة معضمهن شابات أوقفن كلهن بعد الظهر.
جزائريةةات تحةةت ق ضةةة العةةدو .ا سةةيرة علةةر
اليسار تُسمر السيدة هنيّة.
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لقػػد صػ ّػرحت بعػ الناجيػػات مػػن التعػػذيب ألػػن اغتصػػنب بػ دوات شػ ولكػػن امتػػنعن
كلهػػن عػػن ا دالم بصػػهاد ن حػػوؿ االغتصػػاب حيػػث أ ّف القضػػيب ىػػو سػػالح التعػػذيبق
وىػػذا راجػػع لألسػػباب الػػت ذكرناىػػا أعػػاله .فمػػاال مل تسػػتطع اجملاىػػدة لػػويزة إغيػػل أحريػػز أف
تص ػ ّػرح علنػ ػاً بتع ػػذيبها ومعانا ػػا إالّ بع ػػد أربعػ ػ س ػػنة (راج ػػع الص ػػهادة يف اعب ػػزم )3.3.1
وحينهػػا مل تصػػر إأ فصػػل االغتصػػاب إالّ تَػ ْلميحػاً« :إ أخػػربك – بصػػفت امػرأة مػػن عائلػػة
44
تعرات إليو».
ؿبافظة – أ مل أبل بكل التنكيل والعذاب الذي
ُ
والن ػػوع اآلخ ػػر م ػػن االغتص ػػاب ال ػػذي يظه ػػر واا ػػحاً عن ػػد ق ػرامة ش ػػهادات اغب ػػرب ى ػػو
اغتصػ ػػاب اؼبعػ ػػت َقالت .غالب ػ ػاً مػ ػػا كانػ ػػت السػ ػػ،وف تبػ ػػدو أكاػ ػػر أمن ػ ػاً مػ ػػن مراكػ ػػز التعػ ػػذيب
واالسػػتنطاؽ ّف اجملاىػػدين واجملاىػػدات كػػانوا يقرنػػوف السػػ،وف بتوق ػ جحػػي التع ػذيبق
ولكن يف الواقع فإ ّف جحي االغتصاب يتواصل ح يف الس،وف .فماال شػهادة جػاف فيػاز
– رقيب سابق يف اعبيس الفرنسي – تذكر ما يلي:
غالبػاً مػػا كػػاف اؼبسػػاج الػػذين تعػػذ كتيبػػت مػػن النسػػام .أمػػا الرجػػاؿق فإمػػا كػػانوا قػػد التحق ػوا
باعبب ػػاؿ وإم ػػا ك ػػانوا ق ػػد اعتقلػ ػوا يف ؿبتص ػػدات ُؿباط ػػة ب س ػػالؾ ش ػػائكة مكهرب ػػة دبدين ػػة اؼبيلي ػػة.
يستحيل أف تتصوروا مدى إسامة اؼبعاملة إزام النسام .كاف تالتػة اػباط برتبػة مسػاعد يقومػوف
بػ"استنطاقهن" بانتظػاـ يف غػرفه الصخصػية .ويف مػارس  3943رأيػت أربعػة مػنهن وبتظػرف يف
سرداب حيث كن يتعرض يومياً للتعذيب طواؿ شبانية أيػاـق وذلػك بػاػبنق باؼبػام اؼبػا والضػرب
بالفؤوس علػع ا تػدام .وبعػد وفػا ن ألقيػت جاػث تالتػة مػنهن عاريػات يف منحػدر علػع طريػق
45
مدينة القل.

كما جام يف شهادة بونوا ري ما يلي« :كاف العقيد ب .اػابطاً احتياطيػاً سػنو يت،ػاوز
السػػت عامػاً .كػػاف معروفػاً باسػػتحواذ جنسػػيتو عليػػو .يف مركػػز ت.ق كػػاف العقيػػد وبضػػر كػػل
اغبص ػ ػػص ال ػ ػػت يس ػ ػػتنطق فيه ػ ػػا ا ػ ػػابق االس ػ ػػتخبارات النس ػ ػػام .ويف اؼبس ػ ػػام ك ػ ػػاف الض ػ ػػباط
46
"يستمتعوف" بالس،ينات».
معػػروؼ أ ّف اعبػػيس الفرنسػػي ضبػػل العديػػد مػػن اعبزائريػػات قهػراً علػػع العبوديػػة اعبنسػػية يف
ـبامري عسكريةق ولكن ال تتوفر كتابات يف ىذا اؼبواوع اؼبؤمل.
وأخرياً هبب اسرتعام االنتباه إأ نوع حلخر مػن اؽبتيكػة كانػت أقػل مػن االغتصػاب ىػدماً
غري ألا عادلتو إىانةً .فعلع سبيل اؼبااؿق ذكر جاف لوي جريارق وىو جندي فرنسػي سػابق
قضػػع خدمتػػو العسػػكرية يف مدينػػة وى ػراف مػػن سػػنة  3985إأ سػػنة 3946ق أف معسػػكره
«كػػاف فيػػو ُمػػذ ّكرة َد ْوريػة تػ مر بالت ّكػػد مػػن حقيقػػة ِجػْنس النسػػامق كمػػا كانػػت تػ مر بػػالل،وم
47
إأ الطبيب يف حالة الصك يف حقيقػة ذلػك .كانػت ُمػذ ّكرة َد ْوريػة مضػحكة فنسػختُها».
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وبص ف ىذا التحقيػق يف ِجػْنس النسػامق فقػد روى لػوي دفػرد – وىػو عضػو سػابق يف الفرقػة
للمصاة اؼبؤلِّلة الػذي حػارب يف بػالد القبائػل منػذ سػنة 3989
الاانية عصر من الفوج الرابع ُ
ُ
– أنو «ذات مسام كاف يف اغبراسػة فسػمع نُواحػاًق فقػاده ا نػ إأ َْؿبػ ِرز وجػد فيػو مسػاعد
أوؿ يستنطق امرأة عن زوجها اؼبقاوـ .فلتبي جناية اؼبرأة عب اؼبساعد إأ ذبريدىا من تيا ا
أشار إأ نت عانتها وىو يضر ا بعنػ  48».لقػد أكػدت اؼبؤرخػة كلػري مػوس-كوبػو أف
«إصػػدار ا وامػػر بلمػػس فػػرج النسػػام للتحقػػق مػػن ىػػويتهنق كمػػا حػػدث ذلػػك م ػراراًق كػػاف
كفػػيالً بفػػتل ا ب ػواب لالغتصػػاب 49».كمػػا ذكػػرت ب ػرانس قصػػة اػػابق يف شػػؤوف ا ىػػارب
ػ،وف
قػػاؿ« :ذات مػػرة وصػػلت إأ 50قريػػة صػػغرية فوجػػدت فتػػاة عاريػػة سبام ػاً وسػػق جنػػود يضػ ّ
عليهػػا ويبسػػكوف أتْػػدامىا ».ويف نفػػس النصػػرة عبريػػدة اجملاىػػد الػػت أشػرنا إليهػػا أعػػالهق ورد
اػبرب التارب«:يف قريػة برمػاطو اعتقلػت دوريػة فرنسػية امػرأة أطلػق سػراحها وىػي عاريػة بعػد
أف ع ػ ّذبت [...] .يف قريػػة بػػن باطػػة جػ ِّػردت فتػػاة مػػن تيا ػػا أمػػاـ كػػل النػػاس ُش ػ ّدت إأ
شػػ،رة ؼبػػدة يػػوـ كامػػل [...] .يف قريػػة شػػبّل أوقفػػت امرأتػػاف كانتػػا قػػد ذىبتػػا الشػرتام اؼبؤونػػةق
51
فنُهبػػت مص ػرتيا ما ُج ّردتػػا مػػن تيا مػػا وسػ ِّػريتا عػػرب القريػػة وبعػػد ذلػػك أُفػػرج عنهمػػا».
وكمااؿ أخري ؽبذا النػوع مػن اؽبتيكػةق فػإ ّف الرسػالة االحت،اجيػة اعبماعيػةق الػت كتبتهػا نسػوة
قرية كتوس ببالد القبائلق دليل علع الصػيطنة الػت عبػ إليهػا االسػتعمار الفرنسػي ىانػة
اعبزائري واعبزائريات:
انق ػ ّ العس ػػكر باؼبئ ػػات عل ػػع أكواخن ػػاق كن ػػا نس ػػمع حرك ػػات اعب ػػري والبك ػػام والص ػراخ يف ك ػػل
مكاف .أرغمونػا علػع االذبػاه صػوب سػاحة صػغرية بالقريػة .مل يػوفروا حػ علػع امػرأة مصػابة
دبرض السػرطاف – طروبػة الفػراش منػذ أكاػر مػن طبسػة أشػهر – عنػام التوجػو إأ السػاحة وىػي
تزح ػ م ػػن ش ػػدة اؼب ػػرض .و ىن ػػاؾ ق ػػاـ العس ػػكر بت،ميعن ػػاق الرج ػػاؿ م ػػن جان ػػب والنس ػػام م ػػن
اعبانػب اآلخػر .جػالوا برجػل ع،ػوزق لونػاس أوكػرينق وعمػره  68سػنةق فػ وقفوه بػ الطػرف
وعػػروه مػػن كػػل مالبس ػو أمامنػػاق وأكرىػػوه علػػع الػػرقص عريانػػا ربػػت ديػػد سػػالحه ق أمرونػػا
بالتصػػفيق علػػع نفػػس ا يقػػاع واؽبتػػاؼ" :ربيػا فرنسػػا!" وبػػدافع اغبيػػامق عبػ ت النسػػوة إأ تغطيػػة
وجػػوىهن خبمػػارىن لكػػن العسػػكر قػػاموا بنػػزعو عنػػوة .وبعػػد ذلػػك جػػالوا باؼبػػدعو أضبػػد بػػن رزقػػي
مرتؼق  35عاماًق ف وسعوه اربا وأرغموه علع الصراخ" :يسقق مصػارب وربيػا فرنسػا!" والػالوا

يف لايػػة شػػهر نػػوفمرب  3986ـ قػػاـ رجػػاؿ الػػدرؾ ببلديػػة اؼبختلطػػة الػػت تصػػمل قريػػة كطػػوس بالقبائػػلق باسػػتدعام
فالحػ ق رابػػل بػػن لونػػاس وأضبػػد بػػن ؿبمػػدق وطلبػػوا منهمػا تسػػلي أسػػلحتهما .ولكولمػػا مل يكػػن حبوز مػػا أسػػلحةق فلػ
ال َ
يسػػت،يبا لالس ػػتدعام وبقيػػا يف القري ػػة .ويف التاسػػع م ػػن شػػهر ديس ػػمربق جػػامت الص ػػرطة لقػػام الق ػػب عليهمػػا .فه ػػرب
الػرجالف .وبعػػدىا – يف العصػػرين مػػن نفػػس الصػهر – قَتلَػت اؼبليصػػية التابعػػة للقائػػد (عميػل فرنسػػا) والػػد رابػػل بػػن لػػونس.
وبعد ذلك بيوم دخل اعبيس ليحتل قرية كطوس .قبل ا حداث اؼبوصوفة يف الرسالة اعبماعيةق كػاف يقطػن ىػذه القريػة
تالشبائة شخصق ولكن مل يبق منه بعد ذلك سوى تالتوف.
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كذلك ارباً علع علي بن ؿبمد ظباعيلي ق  48عاماًق وىو عاري الصدرق انتقلوا إأ ؿبمد
52
السعيد أوكرين ف وسعوه اربا ...وبعد ذلك غادروا اؼبكاف برفقة أربعة شباف من القرية.

 .2.4مقاصد االغتصاب الحربي الفرنسي

ال نعػػين باؼبقاصػػد تلػػك البواعػػث لػػدى اعبنػػود ِ
اؼبغتص ػب بصػػفته أف ػراداً .لػػيس القصػػد ىنػػا
بالػػدافع اعبنػػائي الفػػردي بػػل يصػػري القصػػد إأ ا رادة واالس ػرتاتي،ية علػػع مسػػتويات ـبتلفػػة
م ػػن سلس ػػلة القي ػػادة العس ػػكرية .لع ػػل ىن ػػاؾ أفػ ػراداً مغتص ػػب ال يقص ػػدوف بوا ػػوح خط ػػق
االغتصاب االحرتابيّة الت ينفذولاق ولكن ذلك ال يبطل إمكانية تراكب عدة دوافع (فردية
وصباعية-احرتابيّة) ورام أي فعل اغتصايب.
مل يكػػن اغتصػػاب اعبزائريػػات عبػػارة عػػن أفعػػاؿ منعزلػػة أو ذبػػاوزات متص ػتِّتة أو أحػػداث
عصػوائيّة .إ ّف النطػػاؽ الواسػػع ؽبػػذه اعبريبػػة وترددىػػا واسػػتمرارىا وكػػذا توزيعهػػا اعبغػرايف خاصػةً
يف اؼبن ػػاطق اؼبوالي ػػة عببه ػػة وج ػػيس التحري ػػر ال ػػوطين كله ػػا بيِّػ ػػنات تُابِ ػػت وج ػػود إرادة صباعي ػػة
منظمةق وىذه ا رادة التحتية ىي ما نصري إليو بقصد أو اسرتاتي،ية االغتصاب اغبريب.
لقػػد أنكػػرت ب ػرانس يف رسػػالتها عػػن فبارسػػة اعبػػيس الفرنسػػي للتعػػذيب مػػن  3986إأ
 3943وجػػود اسػرتاتي،ية ورام االغتصػػابات كمػػا نػَ َفػػت أف يكػػوف االغتصػػاب قػػد اسػػتُعمل
كسالح حريب مسبق القصد والعمد 53.وقد استدلت مزعمها ىذا باالث ح،ػ  :أ .كػاف
االغتص ػػاب ؿبظ ػػوراً رظبيػ ػاً يف اعب ػػيس الفرنس ػػي؛ ب .ىن ػػاؾ ُم ػ ِّ
ػذكرات َد ْوري ػػة كتبه ػػا اعبنػ ػراؿ
صاالف واعبنراؿ جيػل ُرب ِّػذر اعبنػد مػن االغتصػاب؛ ج .ىنػاؾ وتػائق تابػت إصػدار عقوبػات
54
ت ديبية اد مغتصب .
ليسػػت ىػػذه اغب،ػ دبقنعػػة .فاغب،ػػة ا وأ (أ ).باطلػػة بسػػبب فبارسػػة التعػػذيب وإعػػداـ
اؼبساج بال ؿباكمػة علػع نطػاؽ واسػع بػ مر مػن أعلػع السػلطات العسػكرية الفرنسػية رغػ
أ ّف القػػانوف العسػػكري الفرنسػػي وبظػػر التعػػذيب وا عػػداـ خػػارج نطػػاؽ القػػانوف .ودبػػا أف
السػػلطات العسػػكرية الفرنسػػية اخرتقػػت قانولػػا الػػذي وبػ ّػرـ التعػػذيب وا عػػداـ بػػال ؿباكمػػةق
فما الذي يبنعها من اخرتاؽ قانولا بص ف االغتصاب؟
الد ْورية الت ِّ
أما خبصوص ح،ة اؼب ِّ
ربذر من االغتصػاب (اغب،ػة ب).ق فػال قيمػة
ذكرات َ
ػذكرُات دوريػػة تَ ِ
ص ػ ذبريػػد النسػػام مػػن تيػػا ن والتحقيػػق يف ىػػويتهن
ؽبػػا دبقتضػػع وجػػود ُمػ ِّ َ ْ
بتفتػػيس ِجنسػػهن .لػػيس ؽبػػذه التعليمػػات الرظبيػػة مػػن سػػابق يف العػػاملق وكمػػا قالػػت مػػوس-
تعذبوا ولكن ِّ
ىل ظبعت برانس دبقولة العقيد بي،ار اؼبصهورة« :ال ِّ
عذبوا» ؟
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كوبػػو ف ػإ ّف «إصػػدار ا وامػػر بلمػػس فػػروج النسػػام للتحقػػق مػػن ىػػويتهنق كمػػا حػػدث ذلػػك
مراراًق كاف كفيالً بفتل ا بػواب لالغتصػاب 55».ومػن اؼبعػروؼ أنػو صػدرت ُم ِّ
ػذكرات َد ْوريػة
ربػ ػ ّذر اعبن ػػد م ػػن التع ػػذيب (م ػػن جنػ ػراؿ دو لبوالردي ػػار م ػػاال) ولك ػػن ى ػػذا مل يبن ػػع فبارس ػػة
ث اعبنػد
ػح ُ
التعذيب علع نطاؽ واسع .إاافة إأ ذلكق فقػد تبػت إصػدار أوامػر شػفاىية تػ ُ
56
علع االغتصاب كما ورد يف الصهادة أعاله («اغتصبوا ولكن اِفعلوا ذلػك بالكتمػاف!» )ق
وإأ ىذا كلو فقد تواترت الرويات عن مكاف ة الضباط جنودى باالغتصاب.
أما ح،ة برانس الاالاة (ج ).فليست مقنعة إطالقاً نو نادراً ما كانت تُقااع حاالت
االغتصابق والعقوبات الت ديبية الت كانت تُطلب كانت رمزية فقػق .فكػل ىػذا ال يعكػس
إرادة سياسية لكبل ىذه اؼبمارسة الصائعة.
وإذا كػ ػ ػػاف َمػ ػ ػ ْػز َع ب ػ ػ ػرانس ص ػ ػ ػػحيلق أي إذا مل تَقصػ ػ ػػد السػ ػ ػػلطات الفرنسػ ػ ػػية تومي ػ ػ ػ
االغتص ػػاب حربيػ ػاًق فلم ػػاذا فص ػػلت ى ػػذه اؼبنظم ػػة واآلل ػػة اغبربي ػػة القوي ػػة يف اكتص ػػاؼ ى ػػذه
اؼبمارسػػة الصػػائعة؟ وإف مل يكػػن ا مػػر خل ػالً يف االكتصػػاؼق ؼبػػاذا رفضػػت أعلػػع السػػلطات
العسكرية أف تنظر إأ (وتسمع عن) ىذه اؼبمارسة الصنيعة؟
وؾبمػػل القػػوؿ أ ّف التح ػري علػػع االغتصػػاب و/أو إخفػػامه كػػاف مػػن فعػػل اػػباط علػػع
مستويات ـبتلفة من سلسلة القيادة العسػكرية الفرنسػية .ولػيس احت،ػاج بعػ الضػباط يف
مستويات أفقية أو عمودية من سلسلة القيادة العسكرية الفرنسية علع ىذه اؼبمارسة بدليل
علػ ػػع أ ّف االغتصػ ػػاب مل يكػ ػػن سػ ػػالحاً حربي ػ ػاً مسػ ػػبق القصػ ػػد والعمػ ػػد .فػ ػػال يسػ ػػتتبع ىػ ػػذا
االحت،ػػاج إالّ وجػػود بع ػ اؼبعاراػػة ؽبػػذه اؼبمارسػػةق سبام ػاً كمػػا كػػاف ش ػ ف التعػػذيب .ومػػن
اؼبعػػروؼ أ ّف التع ػػذيب ُمػػوِرس بقص ػ ِػد وحس ػػاب أعلػػع س ػػلطات الدولػػة واعب ػػيس .إ ّف نط ػػاؽ
االغتص ػػاب الواس ػػع وت ػػردده واس ػػتمراره وتوزيع ػػو اعبغػ ػرايف-السياس ػػي كله ػػا أم ػػور ت ػػدؿ عل ػػع
اسػػتحالة جهػػل الضػػباط يف كػػل مسػػتويات سلسػػلة القيػػادة العسػػكرية الفرنسػػية عػػن اق ػرتاؼ
ىػػذه اعبريبػػةق كمػػا تصػػري إأ حتميػػة إدراكه ػ «منفعيػػة االغتصػػاب السياسػػية» يف اغبػػرب.
وأخرياً ليس ىذا االستدالؿ بع،يب ؼبػن تػذ ّكر أ ّف ىػذه الظػاىرة ليسػت اسػتانائية بػل تنػدرج
في رأينا حلخر مباذجو يف سلوؾ اعبيس اليابا إزام الصينياتق ويف سلوؾ اعبيس
يف تاري أَلْ ّ
ا ندونيسػػي يف شػػرؽ تيمػػورق ويف اغتصػػابات اعبػػيس اؽبنػػدي يف الكصػػمريق ويف اس ػرتاتي،ية
اعبػػيس الصػػريب يف البوس ػػنة واؽبرسػػكق ويف إبػػادة التوتسػػي اعبماعيػػة مػػن ط ػػرؼ اؽبوت ػػو يف
الرواندا.
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إ ّف اس ػػتنتاج وفه ػ ػ اؼبقاص ػػد السياس ػػية التحتي ػػة لالغتص ػػاب تقتض ػػي ال ػػوعي ب ػ ػ ّف ى ػػذه
اؼبمارسة ال تستهدؼ النسام فققق بل إلا توجو رسائل إأ ؾبموعة النسػوة اللػوار تتمػاتلن
اؼبغتصباتق وإأ اجملتمع وا مة اعبزائرية ككلق كما ألا زبدـ أىداؼ داخلية يف اعبيس
مع َ
الفرنسي.
وبالنسػ ػػبة إأ النسػ ػػام الل ػ ػوار اغتُصػ ػػنب (فػ ػػدائيات وؾباىػ ػػدات ومس ػ ػبِّالت ومرشػ ػػداتق
وأق ػ ػػارب اجملاى ػ ػػدينق والنس ػ ػػوة يف الق ػ ػػرى اؼبس ػ ػػاندة لل،ه ػ ػػادق اخل)ق ف ػ ػػإف القص ػ ػػد م ػ ػػن ورام
اسػػتهدافهن ى ػػو معاقبػػة اختي ػػارىن السياسػػيق وك ػػذا كس ػػر مق ػػاومتهن وتط ػػويعهن بإى ػػانتهن
اؼبغتصػػب الفرنسػػي يقصػػد أف يغػػرس يف نفػػس ِ
وتػػركيعهن .إف فعػػل ِ
وذىػػن اػػحيتو االعتقػػاد
ب نػو يػػتح ّك يف حيا ػػا وكرامتهػا وؿبيطهػػا ( نػػو جردىػا مػػن الػػتحك يف مػا يبػػس ويػُ تر علػػع
جسدىا)ق وأف قبا ا تقتضي طاعتو واػبضوع وا ذعاف لو .ويت،لع قصد العقػاب والرتكيػع
بواوح من ىذه الصهادة يف كتاب برانس« :كاف التعذيب يبدأ بالصتائ وا لفاظ القذرة:
"يا عاىرةق يػا بغِػيق أال تتهي،ػ جنسػياً مػن التحاق ِ
ػك دب،اىػديك يف اعببػاؿ؟" وبعػد ذلػك
َ ّ
كػػاف التعػػذيب يتواصػػل بالكهربػػام بػػاػبنق يف اؼب ْغطَػػس .وؼبػػا تصػػبل اؼب ػرأة مبلَّلػػة ومػػذعورة
ومنهػػارةق كانػػت تغتصػػب ب ػ داة – بزجاجػػة مػػاالً َ– بينمػػا يتواصػػل وابػػل الصػػت  .وبعػػد ىػػذه
اؼبقدم ػػة م ػػن الته ػػيّ وإط ػػالؽ م ػػا ى ػػو مكب ػػوتق ك ػػاف اعب ػػالدوف يص ػػرعوف يف االغتص ػػاب
57
دونػػو بون ػوا ري يف
اعبمػػاعي بالتػػداوؿ ».وماػػاؿ حلخػػر يابػػت وجػػود قصػػد العقػػاب ىػػو مػػا ّ
مذكراتو حيث يقوؿ:
][...

يف شػػهر نػػوفمرب 3946ق رجػػع العقيػػد ب.ق الػػذي يقػػود الفرقػػة العسػػكريةق مػػن إجازتػػو.
ػت عػن
اسػتدعع كػل اعبنػود اعبػدد وسػ ؽب عػن حلرائهػ فيمػا ىبػص اعبزائػر .ؼبػا جػام دوري تكلم ُ
ردود ا فعاؿ يف فرنسا واعبزائرق وحدتتػو عػن االغتصػابات .فقػاطعين وقػاؿ« :اغبَْركػة ىػ الػذين
يفعلوف ذلك ».قلت لو« :الق ا وروبيػوف ىػ الػذين يفعلػوف ذلػك يف غالػب ا حيػاف ».فقػاؿ
رب« :ىػذا ع،يػػب! علػع كػػل حػاؿ ستكتصػ أف اؼبغتصػػبات تسػتحققن مػػا تتعراػن لػػو .إلػػن
متواطئاتق تساعدف الفالقةق وتطبخن ؽب وزبفيػنه  .يف ىػذا البلػد السػبيل الوحيػد ىػو إتػالؼ
58
كل شيم».

كن يتماتلن
إ ّف ىذه االغتصابات أتارت ونصرت الرعب والقلق وسق اعبزائريات اللوار ّ
مباشػػرًة مػػع الضػػحايا ومػػع حلرامىػػن السياسػػية (أي دعػ اسػػتقالؿ اعبزائػػر) .إ ّف ىػػذه الصػػروبة
من اجملتمع كانت تستقر الرسالة التالية من عمليات االغتصاب« :التخلػي عػن دعػ تػورة
التحريػػر ىػػو السػػبيل لتفػػادي العقػػاب اعبنسػػي ».فيرتتػػب عل ػػع ذلػػك أن ػو – بالنسػػبة ؽب ػذه
ِ
ػس
اجملموعػػة اؼبسػ َ
ػتهدفة – القصػػد مػػن ورام تلػػك االغتصػػابات ىػػو التطويػػع .فكمػػا قػ59ػاؿ القػ ّ
موالر بص ف ىتك ا عراض يف والية جباية« :أصبل االغتصاب وسيلة للقمع».
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كان ػػت ك ػػل النس ػػوة ال ػػالر اغتُص ػػنب تنتمػ ػ إأ عائل ػػةق وقري ػػة أو ح ػػارةق ومنطق ػػةق وإأ
الصػػعب اعبزائػػري وحركتػػو االسػػتقاللية .فبالنسػػبة لكػػل ىػػذه اجملموعػػات الػػت تتماتػػل معهػػاق
كػػاف القصػػد ورام االغتصػػابات ىػػو إمهػػار سػػلطة فرنسػػا وكػػذا إتبػػات ع،ػػز ا مػػة اعبزائريػػة
وحركتها االستقاللية علع ضباية نسائها .إ ّف اغتصابات فرنسا اغبربية كانت ترمػي إأ ىتػك
وتػػدنيس حرمػػة اعبزائريػػةق الػػت سباّػل إحػػدى القػػي ا ساسػػية يف اجملتمػػعق ومػػن إأ إىانػػة
ِ
ا مة كلها وتابػيق نبَّتهػا .كمػا سػعت تلػك اؽبتائػك إأ تفكيػك سباسػك الصػعب اجتماعيػاً
وتقافي ػاً وسياسػػياًق وذلػػك بسػػبب عػػزؿ اؼبسػػتهدفات عػػن عػػائال ن بتن،يسػػهن ومػػن ج ػرام
سبزيق االغتصاب للعائالت وروابطهاق وكذا فلقو اعبماعة الت تنتمػي إليهػا الضػحايا بتلويػث
النسػػل ونقػػل رمػػز ىيمنػػة اؼبقرتفػ إأ ا جيػػاؿ القادمػػة .لقػػد فهمػػت جبهػػة التحريػػر الػػوطين
بسػػرعة ىػػذه اؼبقاصػػد اغبربيػػة وأرىفػػت اغبِػػس لغػػرض احملتػػل مػػن إمهػػار ع،زىػػا عػػن ضبايػػة
اعبزائريػػات يف ِصػ ْػبغة ىزيبػػة تامػػة .لقػػد تفطّنػػت جبهػػة التحريػػر الػػوطين دمػػاج فرنسػػا ا ىانػػة
يف إرىا ػػا كمػػا أدركػػت أ ّف االسػػتعمار يعتػػرب شػػرؼ وكرامػػة اؼب ػرأة اعبزائريػػة أرى ػ اِ ِْقبر ِ
احيّػػات
اؼبسػل اعبزائػري .فكمػػا ورد يف قػوؿ مولػػود فرعػوف أعػػالهق إ ّف رد فعػل جبهػػة التحريػر الػػوطين
كاف سياسػة الصػمت والت،اىػل لالمتنػاع عػن االعػرتاؼ بسػلطة فرنسػا التخريبيػةق ورفضػهاق
ىذا إأ جانب تكاي القتاؿ.
بالطبعق كاف ؼبمارسة االغتصاب مقاصد أخرى بالنسبة إأ اعبيس الفرنسػي ذاتػو .كػاف
الضػػباط يهػػدوف اعبزائريػػات عبنػػودى وك لػػا ُمكافػػآت أو ِعػػالوات .فمػػاال جػػام يف شػػهادة
ري« :قبيػػل الصػػروع يف العمليػػات العسػػكرية يف القػػرى كػػاف الضػػابق يقػػوؿ لنػػا" :اغتصػػبوا
ولك ػػن اِفعلػ ػوا ذل ػػك بالكتم ػػاف [...] ".ك ػػاف ذل ػػك ج ػػزماً م ػػن "امتيازاتن ػػا" وكن ػػا نعت ػػربه حقػ ػاً
ػل القػػوؿ .مل يكػػن ينتابنػػا أي تسػػالؿ معنػػوي حػػوؿ ىػػذا اؼبواػػوع .كانػػت
مكتسػػباً إذا صػ ّ
الذىني ػػة الس ػػائدة حلن ػػذاؾ ى ػػي أف ا م ػػر يتعل ػػق أوالً بالنس ػػامق بنس ػػام عربي ػػاتق فتص ػػوروا
إذف 60»...أمػػا اعبنػػدي بويػػو الػػذي ذكرنػػاه أعػػاله فيتػػذكر نػػوع مػػن االغتصػػاب« :صػػن
لالستنطاؽق وصن حلخر من االغتصابات للمتعة والرتويل عن الػنفس كانػت أكارىػا تػردداً
61
وومِّػ ػ االغتص ػػاب أيضػ ػاً لػ ػربق اعبن ػػود إأ
وت ػػت يف غ ػػرؼ خاص ػػة ومالئم ػػة للغ ػػرضُ ».
ِ
اؼبغتصػب  .فبعػد عقػود مػن تلػك اعبػرائ مػا
بعضه البع ق ولنسػ نػوع مػن التضػامن بػ
زاؿ بع ػ اؼبقرتف ػ يتػػذكروف االغتصػػاب كعمليػػة ت ػرابقق أو «ت ػ تري صبػػاعي» كمػػا يسػػميو
بوي ػػو يف ش ػػهادتو« :كن ػػا ن ػػدرؾ أنن ػػا مل كبس ػػن عمػ ػالًق ولكننػ ػا مل نك ػػن واعػ ػ ك ػػل ال ػػوعي
بتحطيمنا تلػك النسػوة مػدى اغبيػاة .ال بػد أف تضػعوا أنفسػك يف سػياؽ تلػك اغبقبػة :كنػا
يف العصػ ػرينات م ػػن أعمارن ػػاق وك ػػاف اعبزائري ػػوف يُعت ػػربوف أوباشػ ػاًق وكان ػػت اعبزائري ػػات تعت ػػربف
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أسػػفل م ػػن ذلػػك وأس ػوأ مػػن الك ػػالب ...إاػػافة إأ احمل ػػيق العنص ػػري حلن ػػذاؾق ك ػػاف يس ػػود
62
التوحد والس ٌـ اجملنِّن والسكرات والت تري اعبماعي».
 .3.4عواقب االغتصاب الحربي الفرنسي
ال شػػك أ ّف عواقػػب االغتصػػاب ا نسػػانية والنفسػػية واالجتماعيػػة كانػػت ى ّدامػػة وفقػاً لغػػرض
فرنسػػا يف إبْػػهاظ تَكْلِفػػة االسػػتقالؿ .ومل تػ ُػزؿ ىػػذه العواقػػب مػػع لايػػة االعتػػدام واالسػػتعمارق
بل دامت طواؿ حياة الضحايا.
ليسػػت اعبزائريػػات الػػالر اغتُصػػنب بػ غراض أو مػراـ حربيػػة – كمػػا كػػاف يصػ ّػوره ويت،ػ ّػرده
اؼبغتصػػبوف العسػػكريوف – بػػل ى ػن إنػػس خلقه ػن اهلل تعػػاأ غبم ػاً وروح ػاًق ومػػنحهن الكمػػاؿ
واعبماؿ والكرامةق وكل واحدة منهن فرد ف ّذ حبك ىذا اػبلق والتكرج.
تتض َّػمن ا مػراض اؼبنقولػة جنسػياً وعػدة
من اؼبعروؼ أ ّف حلتار االعتػدام اعبنسػي اعبسػدية َ
أاػرار يف ا عضػام التناسػليةق وكػذا جروحػاً داخليػػة تنتهػي أحيانػاً إأ العقػ ِ
وخػالؿ جنسػػية
ُ
ُ
ـبتلفة.
الواػػع كلمػػا اسػػتحاؿ ا جهػػاضق وتسػػتتبع ذلػػك
وينتهػػي االغتصػػاب أيضػػا إأ اغبَ ْمػػل و ْ
عدة مصاكل نفسية مرتبطة حبمل وتربية نَ ْسػل العػدو .فمػاال روت اجملاىػدة ميمػي بػن ؿبمػد
ألػػا ؼبػػا أتػػارت ىػػي وفػػاىي حرمػػوش قضػػيّة اغبَ ْمػػل (مػػن جػرام االغتصػػاب) أمػػاـ قػػادة اعبهػػاد
يف الواليػػة الاالا ػػة إب ػػاف ح ػػرب التحري ػػرق «أخػػذ الدىص ػػة فب ػػا ظبع ػوا ومل يص ػ ّدقوا ذل ػػك يف
البدايػػة .وبعػػدىا اسػػتوعبوا ا مػػر .قلنػػا" :مػػا ىػػي ا ج ػرامات الواجػػب ِّازباذىػػا بص ػ ف ىػػذه
ا ضبػػاؿ؟" فقػػاؿ اؼبقػػدَّـ سػػي ا خضػػر" :ىيَّػػا نقتػػل الراػػع ".ردبػػا قػػاؿ ذلػػك نػػو كػػاف شػػاباً.
قلنػػا لػػو" :ال! ىػػذا مسػػتحيلق ال يبكػػن قتػػل ا بريػػام .ال ذنػػب لألطفػػاؿ وال للنسػػام لػػن
أكػػرىن علػػع اغبم ػػل قه ػراً .ال هب ػػوز قتػػل را ػػيع ىك ػػذاق ى ػػذا س ػػيكوف جريبػػة ".فبالفع ػػل مل
يقتلػػوى وصػػانوا كػػل ا طفػػاؿ .مل يتقػػبله البُعػػوؿ ولكػػن صػػانوى يف ا خػػري .وقػػد مهػػرت
تفهػ ا مػػر…» 63ىػػذه الصػػهادة تتطػػابق نوعػاً مػػا مػػع الصػػهادة
عػػدة مصػػاكل ولكػػن الكػ ّػل ّ
الػت أورد ػػا كػػامي الكوسػت-دوجػػاداف يف استقصػػائها عػن االغتصػػاب يف قبيلػػة إفليسػػن يف
بػػالد القبائػػل« :كػػاف اجملاىػػدوف ي ػ مروف بكتمػػاف حػػاالت االغتصػػاب مػػن طػػرؼ العسػػكر
لإلجهػػاض .وك ػػانوا دائم ػاً
الفرنسػػي .ك ػػانوا يعتربولػػا َع ػوا ِرض .ك ػػانوا يعطػػوف النس ػػام ش ػػيئاً ْ
يقولوف" :إذا اغتُصبت امرأة أعلمونا حػ نعطػي شػيئاً لإلسػقاط إذا كػاف ذلػك يف وسػعنا".
ىناؾ امرأة يُقاؿ أ ّف ابنها نسل عسكري غػري أ ّف زوجهػا مل يطلّقهػا 64».ومػا زالػت اؼبصػاكل
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ونسػػل العػػدو حساسػػة ومؤؼبػػة رغػ
النفسػػية واالجتماعيػػة الناصبػػة عػػن تلػػك ا ضبػػاؿ القسػرية ْ
مرور أربعة عقود (راجع ماالً اؼبلحق حوؿ قضية ؿبمد قرف).

لقد تسببت اؽبتائك يف جروح نفسية خطرية لدى الناجيات من ذلػك العػذاب .ف ُصػنب
بػ نواع ـبتلفػػة مػػن ا مػراض اعبسدينفسػػية ومػػن اػػروب الػ ُذىافق ومنهػػا الصػػعور باالسػػتالب
واغبدادق وفقداف التلقائية والصعور با منق وكذا االليار العص والقلق.
فماال أوردت كامي الكوست-دوجارداف شػهادة مبوذجيػة عػن مهػور ذىػاف بعػد-را ّػي
اؼبغتصبات:
(موصوؼ بػ«اعبنوف» أدناه) لدى َ

لقد مرات بع النسػوة بعػد مػا اعػتقله العسػكر ليلػة كاملػة .أصػيبت إحػداىن دبػرض مػزمن
منػػذ تلػػك الليلػػة .أ ِ
ُدخلَػػت مستصػػفع تيػػزي وزو ولكػػن بقيػػت سػػقيمة [...] .أسػػقمت اغبػػرب
النسامق كلهن أصبحن مضطربات ـببوالتق عانت كلهن من ويالت اغبرب .تراىن تغنػ كػل
الوقػػت ىكػػذا ]انتحػػاب اؼبتحدتػػة[ُ .جنَّػػت الكا ػريات مػػنهن .فعنػػدما يصػػيبهن الػػدام تػػذىنب إأ
65
اؼبستصفع ؼبدة ترجعن .رغ ذلك فإلن تصنب بصيم من اعبنوف من ح آلخر.

ل ػػيس ى ػػذا «اعبن ػػوف» إالّ امتن ػػاع ع ػػن االعػ ػرتاؼ بواق ػػع جهنم ػػيق أي ى ػػو رفػ ػ عقل ػػي
وزبدير نفسي ؼبواجهة أمل ال يطاؽ .ويف شهاد ا عػن مصػاركتهن يف اعبهػاد تػذكرنا اجملاىػدة
اؼبغتصبات بكآبة فتقوؿ:
ميمي بن ؿبمد حبالة َ

كانػػت نسػػام القريػػة ُمتَػ َفانيػػات يف سػػبيل التحريػػر .كػ ّػن أحيان ػاً تسػػتيقظن علػػع السػػاعة الاالاػػة
صػػباحاً لتحضػػري اػببػػز .كػػن تػػذىنب ويػ ت باؼبػػام واغبطػػبق وذلػػك بكػػل سػػرور ولػػيس إكراىػاً.
لقػػد عػػان كا ػرياً وتعػ َّػودف علػػع عمليػػات التمصػػيق وتط ػبَّعن علػػع الضػػربق وتعػ َّػودف علػػع كػػل
ووبػاولن أف ينسػ  .كػن ينسػ يف اؼبسػام
شيم ...يف اؼبسام كن وبػ مػن جديػدق كػن يلتقػ ُ
ما عان منو يف النهػار ...كػن يُصػغِّلن اؼبػذياع ويسػتمعن إأ اؼبوسػيقع ...كػاف ذلػك باسػتانام
النسػػام الػػالر اغتُصػػنبق إذ كػػاف ىػػؤالم منكمصػػات علػػع أنفسػػهن .كانػػت صػػامتات ولكػػن كنػػا
66
نصعر حبزلن رغ ألن بذلن ما يف وسعهن راائنا.

السػهاد والكػوابيس الدوريػة
إاافة إأ ىذه اآلتار النفسيةق فغالباً مػا تعػا الضػحايا مػن ُ
س ػػنوات ع ػػدة بع ػػد التع ػػرض لالغتص ػػاب .ى ػػذه الك ػوابيس تبع ػػث مص ػػاىد االغتص ػػاب م ػػن
جديد فبا هبعل الضحية تعيس اؼبصيبة ؾبػدداً وذلػك يُعيػدىا للمػرة ا لػ إأ أتػوف حػاالت
ال ػػذعر واؽب ػػوؿ .يف َع ْقػ ػػر ى ػػذه الك ػ ػوابيس ت ػػرى وتص ػػعر الضػ ػػحية أل ػػا ربػ ػػاوؿ اؽب ػػروب مػ ػػن
االغتصاب دوف جدوى.
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كمػػا يرافػػق كػػل ىػػذه العقابيػػل شػػعور قػػوي بالعػػار (العػػار باللطْخػػة) هبتػػاح ويُسػ ِّػم روح
وحي ػػاة ى ػػؤالم ا خ ػوات ح ػ خ ػػاسبتهن .وينس ػػب علم ػػام ال ػػنفس ذل ػػك الص ػػعور بالع ػػار إأ
اسػػتيعاب الضػػحايا التػػدمري الػػذي اسػػتهدفهنق ومػػن إأ مبػػو سػػلوؾ مػػدمر للػػذات.
وت ػػروي احملامي ػػة جيػ ػزاؿ حليم ػػي أ ّف اؼبتهم ػػات ال ػػالر دافع ػػت ع ػػنهن ق ػػد اغتص ػػنب اغتص ػػاباً
ػلن إليه ػػا لكتم ػػاف ا م ػػر:
وحص ػػياً غ ػػري أل ػن ك ػ ّػن يص ػػعرف بع ػػار ش ػػديد إأ درج ػػة أل ػػن ّتوس ػ َ
«االعرتاؼ ب لن اغتصنب بزجاجػة كػاف ك ٍ
ِ
ِ
ػائهنق أمػا ا قػرار أ ّف ع ْراػهن ُىتػك بعػد
ػاؼ فن َّ
ُ
67
الزبالػة».
ذلك من طرؼ عدة مغتصػب ق فكػاف معنػاه ألػن ليسػوا صػاغبات إالّ لصػندوؽ ُ
ص ِمت الضحاياق كمػا يظهػره مقػاؿ فلػورانس
ورغ مرور عدة عقودق ما زاؿ الصعور بالعار يُ ْ
بوجي االستقصائي:
منػذ أف تكلمػت وكصػفت لػويزة إغيػل أحريػػز عالنيػةًق يف فرنسػا يف اعبزائػرق عػن االغتصػػابات
الت تعرات ؽبا أتنام اعتقاؽبا من طرؼ اعبيس الفرنسي سنة 3986ق انطلقت ِ
ألسنة اؼبع ِّػذب
تلمحػن
تعراػهن للتعػذيب كمػا ِّ
والضحايا معػاً .فعػالق إف بعػ اجملاىػدات القػدامع تػذكر سػراً ّ
إأ اغتصػػا ن بػػرتدد ورب ّف ػ  .ولكػػن الصػػدمة كانػػت مؤؼبػػة إأ درجػػة ألػػن ترفضػػن ح ػ اليػػوـ
الص ػػهادة جه ػػاراً .وتق ػػوؿ ى ػػؤالم النس ػػوة أل ػػن مل يكص ػػفن قل ػػو َّن حػ ػ لبعض ػػهن ال ػػبع بع ػػد
عػػود ن إأ اغبيػػاة اؼبدنيػػة .وتقػػر بػػذلك السػػيدة ك ػ .فتقػػوؿ« :علػػع الػػرغ مػػن كػػل شػػيمق مللنػػا
ػل القػػوؿ .حاؼبػػا تُنطػق كلمػػة تعػػذيب ننظػػر إأ بعضػػنا الػػبع ق
علػػع اسػػتعماؿ رمػػز بيننػا إذا صػ ّ
ونص ّد ِذراع بعضنا البع ؾبهص بالدموع أحيانػاًق تقػوؿ إحػدى ا خػوات جهػراً" :ال يعلػ
أي سػؤاؿ »".ويف ا شػهر ا خػرية
ما فعل بنا عسكر فرنسا إالّ اهلل"ق ومعػو ذلػك "ال تسػ لونا ّ
ذبػ ّػرأت للمػػرة ا وأ ىػػذه اجملاىػػدة السػػابقة علػػع سػؤاؿ سػػبعة عصػػر مػػن أخوا ػا يف اؼبقاومػػة ىػػل
ِ
لت ا خوات الالر كاف يبدو رب ألن تستعملن نفس الرمز الذي ربدتت
ىتك ع ْراهن« :س ُ
عنو الساعة .وتبت يف النهاية أف اكتناىي كاف صحيحاً .كلهن اغتُصػنب .وكلهػن أقػررف بػذلك
68
أافن فوراًِ " :
أرجوؾ ال تبوحي بذلك»".

بػػالطبعق إ ّف ىػػذا الصػػعور بالعػػار يتفػػاق بقػػدر مػػا يعمػػل اجملتمػػع علػػع اشػػتداده بػػدال مػػن
ػربرة
زبفيفػو .ردبػا كانػت سياسػة الصػمت الػت انته،تهػا جبهػة التحريػر الػوطين إبػاف اغبػرب مػ ّ
غبرمػػاف العػػدو مػػن تفػػوؽ نفسػػي-سياسػػيق ولكػػن بعػػد االسػػتقالؿ سػػقق ىػػذا التربيػػر .كػػاف
ا جدر أف يُعرتؼ عالنيةً باؼبصكلق وأف تُق ّدـ مسػاعدات طبيػة ونفسػية واجتماعيػة للنسػوة
الالر ُجرحن يف أرواحهن يف سبيل االستقالؿق وأف تُساى الدولة يف عملية الصفام دبتابعة

أحيان ػاً ينتهػػي ىػػذا الصػػعور بالعػػار إأ نػػزوع قػػوي إأ تػػدمري الػػذات كاالنتحػػار .فمػػاال ورد يف شػػهادة اعبزائريػػة
اجملهولة عن مركز الفرز بنب عكنوف (راجع اعبزم  )3.3.1مػا يلػي « :أخربتنػا بعػ اؼبعػتقالت مػن مدرسػة صػحراوي عػن
انتحار شابة عمرىا  39عاما ألقت بنفسها من نافذة اؼبدرسة».
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منظور تارىبي

ِ
ِ
كرـ ىذه الص،اعات الت
بع مغتصبيها قضائياً وبتوعية اجملتمع اعبزائري ليض ويُساند ويُ ّ
اروب التعذيب.
كابدف أفظع ُ
إف معظ النسام الالر انتهكت حرما ن عاشت بعػد االسػتقالؿ بػاػبوؼ مػن أف تنبػذ
أو تعزؿ من اجملتمعق يف ح أ ّف العديد منهن نبذف فعالً من طػرؼ عػائال ن وصبػاعتهن إذ
وملوتات .وماػاؿ ذلػك مػا قالتػو اجملاىػدة القديبػة ك ػ .للصػحافية بػوجي« :يف
اعتُِربف َّ
ملوتات ِّ
بالدك ػ ق يف فرنسػػاق عنػػدما تُغتصػػب ام ػرأة تعتػػرب ألػػا اػػحية .أمػػا ىنػػا فػػا مر عكػػس ذلػػك
سبامػاً :نُعتػػرب كبػػن اعبانيػػاتق وحػ أقاربنػػا يظنػػوف أننػػا جانيػػات .فنعاتػػب عتابػاً با شػػارة إأ
ع،زنا عن مقاومة مغتصبيناق ودليل الالئم علع كل ىذا ىو أننا ما زلنا علع قيػد اغبيػاة.
أسػوأ ِخػ ْػزي للعائلػػة 69».وتتػػذ ّكر
يف عُػ ْػرؼ والػػدينا كػػاف أحػػرى بنػػا أف مبػػوت ف االغتصػػاب ْ
السػيدة ك ػ .مػا قالػت ؽبػػا أمهػا ؼبػا اسػرتجعتها وىػي ؾبروحػػة مػن الػرأس إأ القػدم مػن جػرام
تعذيب اؼبظلِّي « :ىل مس ِ
وؾ يا ابنت؟»ق فردت عليها الفتاة «نع » وىي ت مػل أف زب ّفػ
ّ
َّ
70
ي شػخص أبػداً!»
أمها أؼبهػا وتعزيهػاق ولكػن أمهػا الػارت وصػاحت« :ال تبػوحي ػذا ّ
ػت م ػػا فعلت ػػو ك ػػل ا خري ػػات :التظ ػػاىر بالبصاش ػػة
وت ػػروي الي ػػوـ الس ػػيدة ك ػ ػ .خبيب ػػة« :ففعل ػ ُ
71
والتناسي يف ح أ ّف تلك اؼبصاىد استمرت يف ترويعي كل ليلة إأ يومنا ىذا».
إا ػػافةً إأ ك ػػل ى ػػذه العقابي ػػل النفس ػػية والوص ػػمات االجتماعي ػػةق فق ػػد دفع ػػت بع ػ ػ
اعبزائريات تكْلِفة اجتماعية باىظة :استحالة الزواج .ومااؿ ذلك ما باحت بػو السػيدة ؿ.ق
الػػت اغتصػػبها العسػػكر الفرنسػػي وىػػي يف سػػن الاامنػػةق لبػػوجيق فقالػػت ؽبػػا بصػػوت خافِػػت:
72
«ىل فهمت اآلف ؼباذا مل أتزوج؟»
أما بص ف العواقب علػع اجملتمػع اعبزائػريق وخاصػة علػع عػائالت اؼبغتصػباتق فاؼبواػوع
ؾبه ػػوؿ سبامػ ػاً .مع ػػروؼ أ ّف بعػ ػ أزواج النس ػػوة ال ػػالر تعرا ػػن لالغتص ػػاب اغب ػػريب أل ػػاروا
نفسػػياًق وفػػيه ح ػ مػػن انتحػػرق وىػػذه الظػػاىرة مازالػػت جاريػػة إأ يومنػػا ىػػذاق غػػري ألػػا مل
تػػدرس بالتػػدقيق .ومػػن الكتابػػات النػػادرة يف ىػػذا اؼبواػػوع مػػا أورده فرانتػػز فػػانوف يف كتابػػو
اؼبصػػردوف يف ا رض الػػذي تنػػاوؿ مصػػكل مػػن مصػػاكل ىػػذه العػػائالت (راجػػع قضػػية ؾباىػػد
اغتصبت زوجتو يف اعبزم  3.1.6أدناه).
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.1.1.1ملحق تاركة اؽبتيكة :قضية خرية قرف وابنها ؿبمد
اؼبص ػػدر :لومن ػػد  33و 33أكت ػػوبر 3663؛ لومن ػػد دوس ػػيق رق ػ 163ق أكت ػػوبر 3663؛
ِلبرياسيوفق  31نوفمرب 3663؛ ِ
لومانتق  31نوفمرب .3663

من ح آلخػر يتيػو ؿبمػد أيامػاً ولي ٍ
ػاؿ يف شػوارع بػاريس حيػث يصػطب ِج ْدعػو وأوصػالو
بِ َص ْفرة ح يُ خذ إأ اؼبستصفع .يقوؿ ؿبمد أنو «فرنسي باعبريبة» منذ أف انتهػع حباػو عػن
أبػُ َّوتو إأ اكتصاؼ مروؼ والدتو .ويعيس ؿبمد منػذ سػنوات علػع وتػر التطػورات القضػائية
يف مسػ لتوق كمػػا ينتظػػر االعػرتاؼ حبالػػو كضػػحية ودبعاناتػػو وكػ ّف ذلػػك فػػرج .يقػػوؿ ؿبمػػد أ ّف
غمػاً ».لقػػد وصػ طبيػػب
متابعتػػو لفرنسػػا قضػػائياً «دباابػػة عػػالج نفسػػا يفػػرغ قلػ اؼبػَػآلف ّ
بسوم اغبػ واؽبػوؿ وانعػداـ اؼبعػو
ا مراض العقلية لوي كروؾ ؿبمد قائالً« :يسكنو الصعور ُ
لوجوده .كما يصعر باالحتقار واالختالؼ عن كل من لديو والداف حقيقياف».
يف الواقػػع بػػدأت قص ػػة ؿبمػػد قػػرف ح ػوارب سػػنة قبػػل ازدي ػػاده ي ػػوـ  39أبري ػػل  3946يف
معتقػػل تنيػػة ا حػػد وىػػو أحػػد احملتصػػدات أيػػن صبّػػع اعبػػيس الفرنسػػي ماليػ اعبزائػري إبػػاف
حرب التحرير لتفكيػك اؼبنظمػات السياسػية-ا داريػة التابعػة عببهػة التحريػر الػوطين .كانػت
خ ػػرية يف س ػػن السادس ػػة عص ػػر ؼب ػػا قصػ ػ اعبنػ ػراؿ ش ػػاؿ جب ػػاؿ الونصػ ػريس يف ش ػػهر أوت
 .3989خرجت حلنذاؾ خرية من بيتها بعدما طلّقها زوجهاق عبد القادر شوقعق بعػد زواج
داـ ستة أشهر .كانت خرية يف حالة مذعورة بسبب القنابػلق فالت،ػ ت إأ شػ،رة ؿبروقػة.
وجػػدىا عسػػكر فرنسػػا جاشبػػة علػػع غصػػن الصػػ،رة ف خػػذوىا إأ ؿبتصػػد تنيػػة ا حػػد .ىنػػاؾ
اػربت واغتُصػبت يف نفػس اؼبسػامق طػواؿ ا يػاـ التاليػةق طػواؿ شػهور .اغتصػبها عػػدد
ُ
كبػػري مػػن اعبنػػود .تالتػػوف أو أربعػػوف؟ خػػرية تقػػوؿ« :كاػػري مػػن اعبنػػود ».وؼبػػا ضبلػػت وصػػار
حبلهػػا مػػاىر انػػزع معػ ِّػذبوىا واشػػتد اػػر ا .تواصػػل تعػػذيبها واسػػتغالؽبا جنسػػياً طػواؿ مػػدة
ضبلها .فقدت صوا ا خالؿ تلك احملنة ومل تستعد صحتها العقلية سباماً إأ اليوـ.

رغ ذلك واعت خرية ؿبمد يوـ  39أبريل  .3946كػاف الواػيع كسػيحاً فػانتُزع مػن
أم ػػو ونُِق ػػل بػ ػ ع ػػدة َمي ػ ِػامت وع ػػائالت تبنت ػػو .وورد يف م ػػذ ّكرة قسػ ػ جراح ػػة ا عص ػػاب يف
مستصػػفع اعبزائػػر الػػذي عػػاا ؿبمػػد يف مػػايو « :3943طفػػل يف سػػن الواحػػدة احتُ،ػػز يف
وخ ْل َفة ».كما الح ا طبػام شػقاً يف اعبُم،مػة مػن جػرام إسػامة
القس بسبب حالة َغ ْفوة َ
ِ
ِ
ِ ِ
ع حينه ػػا إأ زوجػ ػ
حاا ػػنَتو يف معاملت ػػو .بع ػػدىا أُخ ػػذ إأ مي ػػت ح ػ س ػػن اػبامس ػػة وأُود َ
فنان بال أوالد .قالت السيدة أُ .أ ّف «حالتو التَػ ْرِّكية أتارت شفقت».
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تبع ذلك فسحة دامت عصر سن  .وتقوؿ إحدى جاراتو حلنذاؾ« :كاف مصكل بػُنُػ َّوتػو
ضػػنيو .كػػاف مراىق ػاً ذكيّػػا جػػداً ورىي ػ اغبػػسق غػػري أنػػو كػػاف يف اػػيق شػػديد».
يت َّكلُػػو ويُ ْ
وأاػػافت نفػس السػػيدة أ ّف أبػػاه بػػالتبين كػػاف ِسػ ّكرياًق ف ػ«ذات مػػرة كػػاف يػُػوبِّ ؿبمػػداًق وأتنػػام
ذلك شتمو ووصفو بابن القحبةق ف صيب ؿبمد بنوبة عنيفة من القنوط وت َّو َعد باالرسبام مػن
نافذة شقت يف الطابق العاشر من البنامق ىرب يف الليل ».وؼبا مت طػالؽ الزوجػاف أُ .عػاـ
3968ق رفػ كِالنبػػا كفالتػػوق ف ُعيػػد ؿبمػػد إأ ميػػت سػػاف فانسػػا دو بػػوؿ .واسػػتتبع ذلػػك
سنوات عديػدة سػقق فيهػا ؿبمػد يف تعػاطي اػبمػر واؼبخػدراتق كمػا دخػل السػ،ن وحػاوؿ
ِ
الطْبػ َع ْقلػ ّػي
وتيسػػرت حياتػػو قلػػيالً بعػػدما شػػرع يف تكػػوين ِحػػريف للتم ػري
أف ينتحػػر م ػرت َّ .
حيث التقع بزوجتو .ىي الت حاتو علع البحث عػن أمػو سػنة  3954بعػد ازديػاد طفلهمػا
ا وؿق فانباقت تسالالتو تانيةً.

سب ّك ػن ؿبمػػد مػػن العا ػػور علػػع أتػػر أمػػو يف سػػبتمرب  .3955كػػاف ذلػػك عنوان ػاً حبيػػدرةق
فػػذىب ىنػػاؾ ذات مسػػام وكػػاف اؼبطػػر فيػػو ِمػػدراراً .كػػاف النػػاس ينظػػروف إأ ىػػذا اؼبخلػػوؽ
الػػذي يبحػػث عػػن خػػرية قػػرف بارتيػػاب .قػػاؿ لػػو أحػػدى « :تسػػكن ىنػػاؾ!» مصػرياً إأ ّاذبػػاه
مقػػربة سػػيدي وبػػي .مل يفه ػ ؿبمػػد يف ّأوؿ ا مػػر غػػري أ ّف سػػكاف اغبػػي أصػ ّػروا يف توجيهػػو
ىنػػاؾ« :نع ػ ق نع ػ ق تس ػ ُكن ىنػػاؾ منػػذ سػػنوات ولكػػن ال ننصػػحك بالػػذىاب ىنػػاؾ ىػػذا
توجػػو ؿبمػػد إأ
اؼبسػػام لػػا خطػػرية .لػػيكن يف علمػػك ألػػا تُسػػمع الغولػػة ».رغ ػ التحػػذير ّ
اؼبقػػربة وورامه صبَْػ ٌػع م ػػن السػػكاف ظبع ػوا بِقص ػػتو ف ػ رادوا أف يصػػهادوا خاسبته ػػا .ك ػػاف ح ػػارس
اؼبقربة يلعب الدومينو مع أصحابو يف مدخل اعببّانةق فػ وقفه ق فكػاف علػع ؿبمػد أف يػروي
للْ ،مع بالدخوؿ بعدما نصحوى
قصتو مرة أخرى .ذىل اغبارس وأصحابو ولكن ظبحوا َ
باغبػػذرق فق ػػادوا ؿبم ػػد إأ «من ػ ػزؿ» أم ػػوَ :ك ْه ػ يف مك ػػاف ى ػػاد وس ػػق ق ػػربين .ك ػػاف
َّ ِ
ؿبصػػناً ببػػاب .كػػاف ال َك ْه ػ ُمنَ ػ َّػوراً بضػػوم
ال َك ْه ػ
ومطيلػػةق وكػػاف مدخلػػو ّ
ؾبه ػزاً بغطػػام َ
صعو مصباح كهربائي قد ُرِّكب خارجو .دؽ ؿبمد علع الباب فخرجت خرية.
أ َْمل ي ّ
كانت طويلة القامة فبػا شػد انتبػاه ؿبمػد علػع الفػورق وكػاف علػع رأسػها منػديل ُمبَػ ْػرقَس.
كػػاف يف يػػدىا ف ػ س فصػػاحت بصػػوت ُم َتو ِّعػػد« :مػػاذا تفعلػػوف ىنػػا؟ َىيّػػا! ا ْذ َىب ػوا!» كله ػ
أجػػابوا يف نفػػس الوقػػت ولكػػن ؿبمػػد اسػػتطاع أف يُسػ ِػمع نفسػػو« :قلػػت ؽبػػا" :أنػػا ابنػػك!"
فانػػذىلت وتوقفػػتق وبعػػد غبظػػات مػػن الصػػمت قالػػت رب بصػػوت ُمتَ َحػ ِّػرز" :إذا كنػػت ابػػين
حقيقةً تعاؿ واع رأسػك علػع كتفػي ".كػاف النػاس حػورب يهمسػوف" :ال تػذىبق إف ىػذه
ػت منهػػا بػػدوف
اؼب ػرأة فقػػدت ص ػوا ا وسػػتقطع رأسػػك بف سػػها إذا أطعتهػػا ".غػػري أنػػين اقرتبػ ُ
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تػرددق واػػعت رأسػي علػػع كتفهػاق فاشػػتَ َّمتين وك لػػا حيػواف يصػ صػغريه ».وف،ػ ةً قَػبَّلػت
خرية جب ؿبمد .وكاف السكاف ورامى يبكوف.
رجع ؿبمد عند أمو يف اليوـ التارب وكل ا ياـ التالية غري أنو سرعاف ما تدىورت العالقػة
بينهمػػاق وازداد ِشػػ،ارى تػػردداً وعنف ػاً .وؼبػػا سػ ؽبا «مػػن أيب؟» ّوؿ مػػرةق اكتفػػت بإجابتػػو:
«اى ػػدأ!» وبع ػػدما ا ػػايقها با س ػػئلة ع ػػن أبي ػػوق أفض ػع ػػا ا م ػػر إأ إعطائ ػػو اس ػ زوجه ػػا
السػػابقق عبػػد القػػادر بػػن ش ػػوقيق الػػذي كػػاف قػػد استص ػػهد يف معركػػة مػػدة قصػػرية بعػػد أف
اختطفها الفرنسيوف .أَخرجت أ َْوراؽ عبد القادر وقالت« :ىذا أبػوؾ!» فقػاؿ ؿبمػد« :ؼبػاذا
باسػ ِ أيب؟ لسػػت أرغػػب يف العػػيس بػػدوف أبق لقػػد عانيػػت
ال تتخػذي ا جػرامات ُظبَّػػع ْ
كاػرياً مػػن ذلػػك طػواؿ شبانيػػة وعصػرين سػػنة ».بػػدت خػػرية وك لػػا وافقػػت علػػع ا مػػر ولكػػن
مػػرت ا سػػابيع والصػػهور ومل تفعػػل شػػيئاً .مل يفهػ ؿبمػػد سػػبب التبػػاطؤ وكػػاف ذلػػك يُغضػػبو.
وانتهع ا مر إأ خالؼ ب ؿبمد وأموق فانقطع ؿبمد عن زيار ا ؼبدة سنة.
حينهػػا شػػرع ؿبمػػد يف إج ػرامات لتعػػرتؼ بػػو عائلػػة بػػن شػػوقي .وتطلّب ػت قضػػيتو تػػالث
ُمرافعات استغرقت أربع سنوات .بعدما ُد ِر َست قضيتو يف ؿبكمػة تيػارتق الػت كانػت اعبهػة
القضائية اؼبختصة ؼبدينة تنيػة ا حػد قبػل االسػتقالؿق نُِقػل ِمل ُفػوُ إأ اجمللػس القضػائي ؼبدينػة
تنية ا حدق إأ ؿبكمة اعبزائر العليا.
اسػتدعت ؿبكمػة اعبزائػر العليػػا خػرية يػوـ  33مػػارس
3996ق فحضػػرت وىػػي م ْل ِ
تحفػػة حبَْيػػك أبػػي  .وبعػػدما
ُ
قػ ّدـ أخ زوجهػػا السػابق اؼبتػػو بيِّنػة قاطعػػة أ ّف أخػاه كػػاف
عقيماً (وتيقة تصهد أ ّف أخاه كاف قد تزوج تػالث نسػام
توجػػو
قبػػل أف يتَ َّىػػل خػػرية ومل ين،ػػب أي ولػػد مػػنهن)ق َّ
القااػػي إأ خػػرية وقػػاؿ ؽبػػا« :ىيَّػػا! قػػورب اغبقيقػػة بصػ ف
ازديػػاد ابنػػك وإالّ س ػ دخلك السػػ،ن!» فبػػدأت تػػتكل
ع ػ ػػن احملتص ػ ػػدق اعرتف ػ ػػت للقاا ػ ػػي بص ػ ػػوت خاف ػ ػػت:
«سػػيدي القااػػيق اغتصػػبو  ».وأُ ْغ ِمػ َػي علػػع أـ ؿبمػػد
أمامو.

السة ة ة ةةيدة خية ة ة ةةرة قة ة ة ةةرن ،أم
محمد

وبع ػػد ذل ػػك قص ػػت خ ػػرية البنه ػػا كيػ ػ وج ػػدىا العس ػػكر بع ػػد عملي ػػة قصػ ػ يف أوت
 3989وكيػ اغتُصػػبت طػواؿ ليػ ٍ
ػاؿ كاػػريةق وكيػ تعراػػت للضػػرب علػػع الػػبطن وللصػػعق
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الكهربائي فوراً بعد ضبلها .بعد تلك اؼبصيبة ارتزقت خرية باػبدمػة اؼبيا ِومػة وصػدقات بعػ
النػاسق ربصػلّت علػع نفقػػة تَػَرمػػل ؾباىػد سػػابق والت،ػ ت إأ اؼبقػػربة .وبػػذؿ ؿبمػد كػػل مػػا
يف ُو ْسػػعو لينقػػل أمػػو إأ مسػػكن حلخػػر غػػري أ ّف ذلػػك كػػاف بػػال َج ػ ْدوى .ومل تسػػمل لػػو أمػػو
بإخراجها من َك ْهفها إالّ إأ بيت صغري ُؾب ّهز باؼبام والكهربام بُِين يف نفس اؼبكاف
وسق القبور .وكارياً ما كانت أمو تقوؿ لو« :اتركين مع اؼبوتعق لػيس اؼبػوتع دبُػؤذين .تَ ذَّيػت
كارياً من ا حيام وأنت الربىاف الساطع علع ذلك».
كيػ تتصػػور خػػرية أب ؿبمػػد مػػن بػ الاالتػ أو اػبمسػ جنػػدي الػػذين اغتصػػبوىا؟
يقوؿ ابن اؼبرأة الت مل يرضبها ا حيام« :اعتقد أ ّف صػورر حلَّػت َؿبَ ّػل صػورة مع ِّػذبيها الػذين
اندتروا من ذاكر ا .ما تبقع إالّ صورة ابنها .أنا ىو من وببها ووبميهػاق لقػد أصػبحت ابنػت
نوعاً ماق وذلك يػؤؼبين .ىػي مػن غبمػي وأنػا ىػو الولػد اؼبرعػوب الػذي كػاف وبػاوؿ النػوـ فػوؽ
اؼبغتصػػب ».يقػػوؿ ؿبمػػد أ ّف حالػػة أمػػو
شػػ،رة ؿبروقػػةق وكػػاف يفػػر ويبكػػي… أنػػا ىػػو الولػػد َ
ربسػػنت منػػذ أف التقػػع ػػا .كا ػرياً مػػا تق ػوؿ لػػو أمػػو «أحبػػكق أحبػػك كا ػرياً» أو «أنػػت ابػ ٌػن
ماارب ولست بنسل االغتصاب بالنسبة رب».
وأخرياً بعد قباح متابعة ؿبمد الدولة الفرنسية قضائياً يف باريس يف نػوفمرب 3663ق قػاؿ
ؿبمد« :إ ر ٍ
اض باغبك نو اعرتؼ أ اػحية مباشػرة غبػرب اعبزائػر وأ اػحية اعبػرائ
الت ارتكبها اعبيس الفرنسي .اسػتمرت يف القػوؿ أ نسػل االغتصػاب وأ فرنسػي باعبريبػة
وذلك ؼبدة تالتة عصػر عامػاً .أخػرياً اعرتفػت الدولػة بػذلك وىػذا شػيم جيػد .لقػد فُػتل ىػذا
اؼبل اؼبؤمل بعػد أربعػ عامػاً مػن الكتمػاف .إ فػرح لنفسػي ولكػل الضػحايا اآلخػرين الػذين
سيُ َم ِّكنه ىذا اغبك من الكالـ».

 .1.1.1ملحق تاركة اؽبتيكة :قضية ؾباىد اغتُصبت زوجتو
73
اؼبصدر :فرنتز فانوفق اؼبصردوف يف ا رضق ص.316-338 .

السيد ب .رجل يف سن السادسة والعصػرين أ ِ
ُرسػل إلينػا مػن طػرؼ اؼبصػلحة الصػحية عببهػة
ٌ
وسػهاد .والرجػل سػائق تاكسػي سػابق نااػل
ػالة
ض
ع
ػقيقة
ش
ػة
عب
ؼبعا
ػك
ل
وذ
التحرير الػوطينق
ُ
ُ
يف ا ح ػزاب الوطنيػػة منػػذ سػػن الاامنػػة عص ػر .وأصػػبل عض ػواً يف خليػػة تابعػػة عببهػػة التحريػػر
الػ ػػوطين منػ ػػذ سػ ػػنة  .3988وومّػ ػ تاكس ػ ػػيو عػ ػػدة م ػ ػرات غبمػ ػػل اؼبنصػ ػػورات واؼبس ػ ػػؤول
السياسػػي  .وبعػػدما قػػررت جبهػػة التحريػػر الػػوطين نقػػل اغبػػرب إأ اؼبػػدف للتصػػدي لِتفػػاق
القمعق استُ ْدر َِج ب .إأ نقل فرؽ الكومندوس قرب أماكن اؽب،وـق وإأ انتظارى مراراً.
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وذات يوـ أ ُْر ِغ َ علع ترؾ تاكسيو بعد عملية مهمػة يف قلػب مدينػة أوروبيػة تبعهػا إقفػاؿ
خطػػري جػػداً للمكػػافق فانس ػػحب الكومنػػدوس وتفػ ّػرؽ .ف ػػتمكن ب .مػػن ا ف ػػالت لق ػوات
اػبص ػ احملصػػودة وعب ػ إأ بيػػت زميػػل لػػوق وبعػػد أيػػاـ قليلػػة التحػػق ب ػ قرب جبػػل ب ػ مر مػػن
مسؤوليو .والتحق باجملاىدين بدوف أف يرجع إأ بيتو.
مل تصلو أخبار زوجتو وابنتو (الت كاف سنها  36شػهراً يف السػن) لعػدة شػهورق غػري أنػو
ظبػػع أ ّف الصػػرطة حباػػت عنػػو يف اؼبدينػػة ط ػواؿ أسػػابيع كاملػػة .وبعػػد سػػنت يف اعببػػل وصػػلتو
رسالة من زوجتو تعلمو أف ِع ْراها ُدنِّسق وتطلب منو فيها أف ينسػاىا وأف ال ينػوي اسػتعاد
اغبياة الزوجية معها .ف قلقو اػبرب جداًق وطلب من قائده ا ذف بزيارة بيتػو سػراً ولكػن ُرفػ
طلبػػو ىػػذا .فبػػدالً مػػن ذلػػكق أُخػػذت إج ػرامات التصػػاؿ عضػػو مػػن جبهػػة التحريػػر الػػوطين
مفصل إأ قائد الوحدة الت ينتمي إليها ب.
بزوجتو وعائلتو .وبعد أسبوع وصل تقرير ّ
لقػػد ذىػػب اعبنػػد الفرنسػػيوف والصػػرطة إأ بيتػػو فػػوراً بعػػدما اكتصػػفوا تاكسػػيو مرتوكػاً وفيػػو
ُم ْل ِقماف الرشاشة .ومل هبدوه يف البيت ف خذوا زوجتو واعتقلوىا كار من أسبوع.
اسػػتُنطقت عػػن معاشػرات زوجهػػا ولُطمػػت بعنػ ط ػواؿ يػػوم  .ولكػػن يف اليػػوـ الاالػػث
أخرج عسكري فرنسي – مل تستطع أف رب ّدد إذ كػاف اػابطاً – زمػالمه اغتصػبها .وبعػد
ح اغتصبها عسكري تاف حبضور اآلخرين وقاؿ ؽبا« :إذا التقيت بزوجك الد م يوماً ما
تعرض لالسػتنطاؽق
ال تنسي إعالمو دبا فعلنا بك ».وَم َكاَت يف اؼبكاف أسبوعاً حلخر بدوف ّ
أُرجعت إأ بيتها .وبعد ما قصت ؿبنتهػا مهػاق أقنعتهػا ا ـ بإفصػام كػل شػيم لزوجهػاق
فهذا ما جعلها تعرتؼ بتدنيس ِع ْراها يف أوؿ اتصاؿ ؽبا مع زوجها.

وبعد الصدمة ا وأق اسرتجع ب .قػواه ال سػيما أنػو كػاف يصػارؾ يف عمليػات مسػتمرة.
وط ػواؿ شػػهور كاملػػة ظبػػع عػػدة شػػهادات عػػن جزائريػػات تعراػػن لالغتصػػاب أو التعػػذيبق
كم ػػا التق ػػع برج ػػاؿ اغتُص ػػبت أزواجه ػ  .وأزاح يف تل ػػك الف ػػرتة مص ػػيبتو الصخص ػػية وإىانت ػػو
كزوج إأ احملل الاا .
ويف سنة ُ 3985كلِّػ دبهمػة يف اػبػارجق وقبػل رجوعػو إأ وحدتػو بقليػل أمهػر شػروديّة
وسػػهاداًق فػػانزع زمػػالله ومسػػؤولوهق ف ّجلػػت عودتػػو وأُحيػػل للعيػػادة الطبيػػة.
غػػري اعتياديػػة ُ
كػػاف ذلػػك القػرار وؿ فرصػػة لتفحصػػنا السػػيد ب .كانػػت العالقػػة بيننػػا جػػد مباشػػرةً .كػػاف
حركاً ردبا أكار من الالزـق وكاف يُبالر شيئاً ما يف ابتساماتوق كمػا كػاف يظهػر ِغْبطػة
وجهو ُمتَ ِّ
س ػػطحية« :ال بػ ػ س ...ال بػ ػ س ...إ يف ص ػػحة جي ػػدة اآلف .أعطي ػػين بعػ ػ اؼبنَ ِّص ػػطات
ُ
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والفيتامينات وخلِّين أرجع إأ اعببل ».وكاف قلقاً أساسياً يربز ورام ىذا اؼبظْهػرق ف ِ
دخػل إأ
َ َ
اؼبستصفع فوراً.
لقد الارت واجهتو التَفالليّة ابتدام من اليوـ الاا  .إ ّف الرجل يف الفراش إنساف ُمكْتئِب
وقَػ َه ِم ػ ّػي ويته ػػرب م ػػن اؼبناقص ػػات السياس ػػية .وأص ػػبل ال يب ػػارب دب ػػا ىب ػػص اؼبقاوم ػػة الوطني ػػة
وهبتنػػب كػػل أخبػػار حػػرب التحريػػر .وكػػاف فحػػص مصػػاكلو وربديػػدىا متعػػب جػػداً غػػري أننػػا
استطعنا تصكيل قصتو.
ويف أتن ػػام مهمت ػػو يف اػب ػػارج ح ػػاوؿ أف يس ػػتمتع ب ػػامرأة ولكن ػػو فص ػػلق فنس ػػب ذل ػػك إأ
التعػػب مػػن ج ػرام السػػري اغبايػػث وسػػوم التغذيػػة .وحػػاوؿ إذف االسػػتمتاع أسػػبوع بعػػد اؼب ػرة
ا وأ ولكن فصل مرة أخرى .وباح دبصكلتو لزميل لوق فنصػحو بالتنصػيق بفيتػام ب ػ33.ق
ػياق وإاػػافةً إأ ذلػػك كػػاف كلمػػا
ف خػػذ ذلػػك الػػدوام حػػاوؿ مػػرة أخػػرى ولكػػن ع،ػػز جنسػ ً
شػػرع يف الفعػػل اسػػتحوذت عليػػو – غبظػػات قبػػل ذلػػك – رغبػػة قويػػة يف سبزيػػق صػػورة ابنتػػو
الصػػغرية .قػػد تُفسػػر ىػػذه العالقػػة الرمزيػػة بوجػػود انػػدفاع ال شػػعوري الرتكػػاب ؿبػ ّػرـ غػػري أننػػا
اكتصػػفنا تصخيصػاً حلخػػر بواسػػطة احملادتػػات وكػػذا حلمػاً رأى فيػػو اؼبػري قطػاً صػػغرياً يػػتعفَّن
وتف ػػوح من ػػو رائح ػػة ال تط ػػاؽ .وذات ي ػ ٍ
ػوـ ق ػػاؿ لن ػػا« :ى ػػذه البن ػػت (أي ابنت ػػو) فيه ػػا ش ػػيم
ُ
ُم ػتَػ َعفِّن ».فمن ػػذ تل ػػك الف ػػرتة أصػػبل ُس ػػهاده مزع ،ػاً ج ػػداًق ورغ ػ ذبرع ػػو لكمي ػػة ىائل ػػة م ػػن
ُمهػ ّد ا عصػاب بقػي الرجػل يف حالػة ػيّ قلػق اػايقت اؼبصػلحة الطبيػة كاػرياً .ويف أتنػػام
ذلػػك قػػاؿ لنػػا للمػػرة ا وأ وىػػو يضػػحك« :ذاقػػت الفرنسػػي ».فحينهػػا سبكننػػا مػػن إعػػادة
تصػػكيل قصػػتو وإبانػػة تركيػػب ا حػػداث .وأعلمنػػا أنػػو كلمػػا حػػاوؿ االسػػتمتاع اسػػتحوذ عليػػو
التفكري يف زوجتو .وكل ىذه ا سرار بدت لنا مهمة جداً.

قػػاؿ ب« : .تزوجػػت مػػع ىػػذه الصػػابة غػػري أ كنػػت أحػػب بنػػت عمػػي .وبعػػدما رتػػب
ػت اؼبػرأة ا وأ الػػت اقرتحهػػا والػػدي .لقػػد كانػػت مريفػػة
عمػي زواج ابنتػػو مػػع رجػػل حلخػػرق قبلػ ُ
ولكين مل أكن أحبهاق وكنت أقوؿ يف نفسي" :ما زلت شاباً ...أصرب قليال وؼبا ذبد الزوجة
اؼبناس ػػبة طلّ ػػق ى ػػذه وت ػػزوج زواج ػ ػاً حس ػػناً ".ل ػػذلك مل أك ػػن متعلق ػ ػاً كا ػ ػرياً ب ػػزوجتق وبع ػػد
ػدت عنهػػا أكاػػرق وكنػػت مػػؤخراً أذىػػب للبيػػت لألكػػل والنػػوـ فقػػق ومل أكػػن
ا حػػداث ابتعػ ُ
أتكل معها تقريباً».

+

شعرت بالغضب إزام أولئػك ا قػذار ؼبػا علمػت ألػا اغتُصػبت
«يف اعببلق يف ّأوؿ ا مر
ُ
م ػػن ط ػػرؼ الفرنس ػػي  .بع ػػدىا قل ػػت يف نفس ػػي" :ل ػػيس ذل ػػك دبهػ ػ ق اؼبهػ ػ أل ػػا مل تُقت ػػلق
ػت ألػا اغتُصػبت كنػت
وسيمكن ؽبا إعادة بنام حيا ا ".وبعد ذلك بعػدة أسػابيع أدرك ُ
مطارداً .يف الواقعق لقد اغتُصبت لعقا ا عن صػمتها .فكػاف يبكػن ؽبػا أف تعطػي اسػ أحػد
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اؼبنااػػل ليسػػتعملو العػػدو كمنطلػػق لتفكيػػك الصػػبكة وردبػػا لتػػوقيفيق ولػػذلك فػػإ ّف اغتصػػا ا
كاف اغتصاب امرأة عنيدة احت بكل شيم بدال من خيانة زوجها .وأنا ىػو ىػذا الػزوج.
فهذه اؼبرأة انقذتين وضبت الصبكةق وأنا ىو سػبب تػدنيس ِع ْراػها .ورغػ كػل ذلػك مل تقػل
رب" :ىػػذا مػػا عانيػػت مػػن أجلػػك!" فبػػالعكس كانػػت تقػػوؿ رب" :أنسػػا ق أب ػ ِن حياتػػك مػػن
جديد ّف ِع ْراي ُىتِك»".
رد زوج ػػت بع ػػد اغب ػػرب .وهب ػػب أف أق ػػوؿ ل ػػك أ ش ػػاىدت
ػررت يف نفس ػػي ّ
«م ػػن ق ػ ُ
فالح يبسحوف دموع أزواجه بعػدما اغتُصػنب علػع نُصػب أعيػنه ق فزلػزلين ذلػك اؼبوقػ
أقر لك أ مل أفه موقفه يف ّأوؿ ا مرق ولكػن اسػتُد ِرجنا إأ التػدخل يف
زلزاالً شديداً .و ّ
ىذه اؼبصائب لصرح ا مر للمدني ق وشاىدت متطوع مدني نبوا بالتزوج بصابة َضبَلت
بع ػػدما اغتص ػػبها العس ػػكر الفرنس ػػي .فك ػػل ذل ػػك ضبل ػػين عل ػػع إع ػػادة التفك ػػري يف مص ػػكل
زوجت».
«قررت ردىا ولكػن مػا زلػت أجهػل كيػ س سػت،يب ؼبػا أراىػا .وكلمػا أرى صػورة ابنػت
كارياً ما أفكػر أ ّف ِع ْراػها ُىتػك ىػو أيضػاً .فكػ ّف الػتعفن أصػاب كػل شػيم يتعلػق بػزوجت.
ما كنت أت تر لو عذبوىا أو كسروا كل أسػنالا أو كسػروا يػدىا .ولكػن ىػذا الصػيم ...ىػل
يبكن نسيانو؟ وم لذلك ىل كاف اروريّاً أف تعلمين بكل ىذا ا مر؟»
بع ػػد ذل ػػك سػ ػ لين ب .إذا ك ػػاف قلق ػػو ى ػػو الس ػػبب يف عُنَّت ػػوق فقل ػػت ل ػػو« :ل ػػيس ذل ػػك
ػت تفع ػػل ل ػػو كن ػػت يف نف ػػس
دبس ػػتحيل ».بع ػػدىا جل ػػس عل ػػع الفػ ػراش وسػ ػ لين« :م ػػاذا كن ػ َ
الوا ػػع؟»ق فقل ػػت« :ال أعلػ ػ  »...فسػ ػ لين« :ى ػػل ت ػػرد زوجت ػػك؟»ق ف جب ػػت« :أم ػػن...
نع  »...فقاؿ« :حلهق شفت! لست متيقناً سباماً »...واع رأسو ب يديو وغادر الغرفة.
صػػداعو
ػاقص ُ
مػػن ذلػػك اليػػوـ قبػػل ب .تػػدرهبياً السػػماع للمناقصػػات السياسػػية كمػػا تنػ َ
وقَػ َهمو كارياً.
رد زوجػػتق وإذا مهػػرت
التحػػق بوحدتػػو بعػػد أسػػبوع وقػػاؿ رب« :بعػػد االسػػتقالؿ س ػ ّ
مصاكل فإ س زورؾ يف اعبزائر».

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

++
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
منظور تارىبي

493

 .5خاتمة
حاوؿ ىذا اعبمع من القرامات أف يعطي حملة وجيزة عن تعذيب واغتصاب اعبزائريػات إبػاف
االستعمار الفرنسي.
ربملتهػػا اعبزائريػػات يف
بػػدأ اؼبقػػاؿ بإلقػػام شػػيم مػػن الضػػوم علػػع ا دوار اؼبختلفػػة الػػت ّ
غض ػػوف اغب ػػربق وذل ػػك لتف ػػادي أف ي ػػوحع إأ الق ػػار بػ ػ ّف ذب ػػار ن تنحص ػػر يف التع ػػرض
للتعذيب واالغتصاب.
بعػ ػػد ذلػ ػػك قػ ػػدـ اؼبق ػ ػػاؿ شػ ػػهادات عػ ػػن التعػ ػػذيب تع ػ ػػرض ِؿبَػ ػػن عيِّنػ ػػة مػ ػػن الف ػ ػػدائيات
واجملاىػػدات واؼبس ػبِّالت .والرتكي ػػز عل ػػع الص ػػهادة ب ػػدال م ػػن التحلي ػػل يرم ػػي إأ إب ػراز فعالي ػػة
ىػػؤالم النسػػوة ا خالقيػػة والسياسػػية بػػدالً مػػن كػػولن اػػحايا ُم ْسػتَػ ْع ِطفة .إ ّف ىػػذه العينػػة مػػن
الص ػ ػػهادات س ػ ػػعت إأ تق ػ ػػدج فك ػ ػػرة عام ػ ػػة ع ػ ػػن م ػ ػػدى فبارس ػ ػػة فرنس ػ ػػا للتع ػ ػػذيب وطرقه ػ ػػا
ومقاصػػدىا يف ذلػػك .ومل يتطػػرؽ اؼبقػػاؿ إأ دراسػػة ربليليػػة ؼبػػدى فبارسػػة التعػػذيب وتطورىػػا
وانتصارىا ووسائلها وتنظيمها وم سستهاق وكذا أىدافها االسػرتاتي،ية والتكتيكيػة والعقابيػةق
وذلػػك ف ىػػذه ا مػػور نوقصػػت بإهبػاز يف اؼبقػػاؿ بعنػواف كراسػػة عػػن التعػػذيب الفرنسػػي يف
اعبزائر وبالتفصيل يف كتاب َرفائيل برانس بعنواف التعذيب واعبيس أتنام حرب اعبزائر.
وق ػػدـ ى ػػذا اؼبق ػػاؿ أيضػ ػاً عراػ ػاً وجيػ ػزاً ؼبمارس ػػة االغتص ػػاب اغب ػػريب م ػػن ط ػػرؼ اعب ػػيس
الفرنس ػ ػػي .ف ُق ػ ػ ِػدمت بعػ ػ ػ ا مال ػ ػػة ع ػ ػػن االغتص ػ ػػابات وا ػ ػػروب العنػ ػ ػ اعبنس ػ ػػي ا ػ ػػد
اعبزائرياتق غري أف كػل الصػهادات وردت عػن اؼبقرتفػ أو الصػهدامق ومل نعػرض أيػة شػهادة
اؼبغتصػبات مػن جػرام العػار الػذي يرافػق ىػذه
علع مبق اؼبتكل اؼبفردق و ىذا راجػع لصػمت َ
حاج ػػة أ ّف االغتص ػػابات مل تك ػػن ذب ػػاوزات متص ػ ػتِّتة أو أح ػػداتاً عص ػ ػوائيةق
اعبريب ػػة .وبع ػػد اؼبُ ّ
والػػدليل ألػػا كانػػت نتي،ػػة إرادة صباعيػػة منظمػػةق اسػػتبطن اؼبقػػاؿ كػػل اؼبقاصػػد االس ػرتاتي،ية
ؼبمارسة فرنسا االغتصاب اغبريبق منها معاقبة اؼبسػتهدفاتق وإرىػاب النسػوة الػالر تتماتػل
معهػن وكسػػر مقػاومتهنق واسػػتعراض سػلطة فرنسػػا وإمهػػار ع،ػز جبهػػة التحريػر الػػوطين عػػن
ضبايػة اعبزائريػػاتق وكػػذا تفكيػػك سباسػػك الصػعب اعبزائػػري اجتماعيػاً وسياسػػياً .أمػػا اؼبقاصػػد
الداخلية لل،يس الفرنسػي فتضػمن مكافػ ة اعبنػود ونسػ الػروابق والتضػامن بيػنه  .وتطػرؽ
اؼبغتصػباتق وكػذا
اؼبقاؿ أيضاً إأ عواقػب االغتصػاب اعبسػدية والنفسػية واالجتماعيػة علػع َ
عواقبها االجتماعية علع العائالت واجملتمع.
راجع اؼبقاؿ السابق يف ىذا الكتاب.
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أخ ػرياً ن مػػل أ ّف ىػػذا اعبمػػع مػػن الق ػرامات سػػيعترب فتح ػاً بػػدالً مػػن غلػػق مواػػوع تعػػذيب
واغتصاب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسي .إف فبارسة ىذه اعبرائ يف غضوف اغبمالت
ا باديػ ػ ػػة الغازيػ ػ ػػة ا وأ ( )3563-3516وأتنػ ػ ػػام الفػ ػ ػػرتة االنتقاليػ ػ ػػة إأ حػ ػ ػػرب التحريػ ػ ػػر
ػود للبحػث عػن أكاػر عػدد
( )3968-3966مواوع ؾبهوؿ تقريباً .في،ػب أف تبػذؿ جه ٌ
فبكػػن مػػن الصػػهادات الصػػفوية واؼبكتوبػػة مصػػدرىا الضػػحايا والصػػهدام واؼبقرتف ػ  .إف ىػػذه
اؼبادة مهمة يف ذا ػا كمػا ىػي مفيػدة جػداً السػتنتاج معلومػات عػدة عػن مػدى ىػذه اعبػرائ
وتطورىا الزمين وانتصارىا اعبغرايفق وكذا منفعيتها االسرتاتي،ية بالنسبة لل،يس الفرنسي.
فػػنفس مقتضػػيات البحػػث تنطبػػق علػػع سػػنوات اِ ْحتِضػػار االسػػتعمار الفرنسػػي يف اعبزائػػر
( .)3943-3986لػػذا هبػػب ذبميػػع عػػدد أكػػرب مػػن ىػػذه الصػػهادات الصػػفاىية واؼبكتوبػػةق
وذلػػك بػػالطبع يقتضػػي تفكيػػك سياسػػة إفقػػاد الػػذاكرة التارىبيػػة الػػت تنته،هػػا بعػ اعبهػػات
اؼبتنفػػذة واؼبواليػػة لفرنسػػا داخػػل السػػلطة اعبزائريػػة .فكمػػا قالػػت لػػويزة إغيػػل أحريػػز« :أنػػا ال
أفه ػ سػػكوت مسػػؤورب الدولػػة والطبقػػة السياسػػية ... .هبػػب مسػػاعدتنا وتصػػ،يعنا لكتابػػة
تارىبناق كما هبب االفتخار بتارىبنا نو من أصبل وأقسع تواري العامل .ما ىو مصدر العار
والصمت؟ أنا حريانة 74».إ ّف ذبميػع الصػهادات سػيم ّكن أيضػاً اسػتنتاجاً كميػاً ودقيقػاً لكػل
ػخص ىػػذه اؼبمارسػػات .كمػػا سياػ ػبِّت البيِّنػػات اؼبتػػوفرة عػػن كػػل
اؼبعطيػػات الكليػػة الػػت تصػ ّ
أشكاؿ التومي االسرتاتي،ي الفرنسي للتعذيب واالغتصاب.
مل يع ػػاا ى ػػذا اؼبق ػػاؿ إش ػػكالية وج ػػود تػ ػرابق بػ ػ تع ػػذيب واغتص ػػاب اعبزائري ػػات بع ػػد
االسػػتقالؿ وتعػػذيبهن واغتصػػا ن ربػػت االسػػتعمار .ىػػل ىنػػاؾ تػرابق تػػارىبي بػ فبارسػػات
ا مس وفبارسات اليوـ؟ ىل فيو تصا ات يف الطبع والصػكلق ويف التطػور الػزمين واالنتصػار
اعبغ ػرايفق ويف الط ػػرؽ والوس ػػائل؟ ى ػػل تتص ػػابو اؼبمارس ػػات يف اؼبقاص ػػد واؼبنفعي ػػات؟ ليس ػػت
ِ
دبقتضػيات مػنه التػاري اؼبقػارفق
ا جابة علع ىػذه ا سػئلة بسػهلة لػا تسػتطلب الدرايػة َ
كمػػا تسػػتلزـ انتظػػار تقػػارير التحقيقػػات عػػن ىػػذه اؼبمارسػػات يف العقػػد السػػابق خصوص ػاًق
وكل ذلك ح تستند اؼبقارنة إأ منه سلي ومعلومات موتوقة ودقيقة.
هبػػب أف ال يصػػرؼ انتباىنػػا عػػن القضػػايا ا نسػػانية الػػت تاريىػػا ىػػذه اعب ػرائ  .إ ّف الدولػػة
اعبزائريػػة ذباىلػػت ىػػذا اعبانػػب سبام ػاً وع،ػػزت عػػن تقػػدج دع ػ نفسػػي واجتمػػاعي عػػادة
ت ىيػػل اػػحايا التعػػذيب واالغتصػػاب خاص ػةً .ردبػػا كانػػت سياسػػة الصػػمت الػػت انته،تهػػا
جبهة التحرير الوطين يف غضوف اغبرب مربرة ٍ
غبد ما وىذا غبرماف العدو من تفػوؽ نفسػي-
ّ
سياسيق ولكن ال تربير لسياسية السكوت بعد االسػتقالؿق وال عػذر للع،ػز عػن اؼبسػاعدة
اؼبغتصبات من عدة جػروح نفسػية
النفسية واالجتماعية للضحايا .لقد عانت معظ النسوة َ
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منهػػا االليػػار العصػ والصػػعور بالعػػار والسػػلوؾ التػػدمريي للػػذاتق كمػػا ت ؼبػػت بعضػػهن مػػن
ا قص ػ ػ ػػام والنب ػ ػ ػػذ االجتم ػ ػ ػػاعي .ومع ػ ػ ػػروؼ أ ّف ع ػ ػ ػػائال ن (أزواجه ػ ػ ػػن باػبص ػ ػ ػػوص) وأوالد
االغتصػاب قاسػوا مػن عػدة مصػاكل نفسػية واجتماعيػة .كػاف بإمكػاف الدولػة التخفيػ مػن
حػػدة ىػػذه العقابيػػل بػػاالعرتاؼ رظبي ػاً وعالني ػةً باؼبصػػكل ومػػداهق وبت،نيػػد الوسػػائل التقنيػػة
(طبيػػة-نفسػػية واجتماعيػػة) والتنظيميػػة واؼباليػػة ؼبعاعبتػػوق ولكػػن لألسػ ع،ػػزت الدولػػة عػػن
تقػػدج ذلػػك .وغػػين عػػن البيػػاف أ ّف معاعبػػة مػػا تب ّق ػع مػػن ىػػذه الرتكػػة ولػػو مت ػ خراً خػػريٌ مػػن
ذباىلها لائياً بذريعة فوات ا واف.
ِ
لقد ناقس اجملتمع الفرنسي ىذه السنة فبارسة التعذيب يف اعبزائر وسػق الصػمت اؼبُصػ ّ
الذي التزمتو الطغمػة اغباكمػة يف اعبزائػر وذلػك رغػ رغبػة عػدد ىائػل مػن الضػحايا يف ضبػل
الدولة الفرنسية علع االعػرتاؼ بفظائعهػا وابتغػامى تعيػ وؿباسػبة عيّنػة مػن أىػ مقرتفيهػا.
فمن الضروري والعاجل أف يتبو اجملتمع اؼبد ىذه القضايا وأف يناال لتحقيقها.
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