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وراء

قضـ ـبـان

الـجـنـراالت:

عـرض تصـوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري عن التعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذيب في

الجزائ ـ ــر

عبد اعتادي شهيد

أصػبت اصتزائر مسرحاً لشىت ألواف اآلالـ غًن أف أخبار اجملازر اظتفزعة انفردت يف استجالب
انتبػػاو ال ػػام .لق ػػد احتجب ػ أص ػوات اظت ػ عادٌن أم ػػاـ واػػاعد اوه ػػا أل ػواف الا ػػرخات يف
دالتتوؿ إىل ساحة ااس ة للظلػم يردػ ايششػت
اصتزائر ااالستغاثات خارجها يف أمة آخاة
ّ
انتبايها.
يرِّكز ياا ال رض التاويري على اجى اضتار على الت ايب يف اصتزائر مها انقالب يهاير
 .2991امػػم مقاصػػد يػػاا ال ػػرض الشػػهادة علػػى ػتهػػة اظت ػ عادٌن حػػىت ال وبقػػى حقيقػػة مػػا
كادػػداو موتومػػة يف الػػااكرات الشواػػية أا مقبػػورة يف اطتوػػاب الرشتػ اا عػػالـ .ايهػػدؼ
يػػاا ال ػ إىل وبيػػٌن ا سػػاليب اا داات الػػجل يونفهػػا اصتػػالداف اصتزائريػػوف لت زيػ أجسػػاد
اأرااح ضتايايم .ك ا يرم – دتسجيلى آالـ اظت عادٌن على الورؽ – إىل ووعية ياا اصتي
اوػػاكًن ا جيػػاؿ القادمػػة دػػيف الت ػػايب لػػي ػتهػػة ضػػتاياو قػػم د ػ يػػو خوػػر يهػػدد أمػػم
احرمػة كػ ػػرد يف اجملت ػ  .اسػيبل يػػاا ال ػػرض التاػػويري غرضػى إذا أشػ ر اظتتاػػف لػػى أف
امتالؾ حظ اظت ا اة مم الت ايب يو امتياز عجيب يقتض ااجب موا تة الت ايب.
و ت ػػد ك ػ يػػاو اظتقاصػػد علػػى إموانيػػة وبلي ػ حقيقػػة ا م اصتسػػدي اعلػػى إياػػاؿ مػػا
حيػدث داخػ أجسػاد الضػتايا غػًن أنػػى مػم الاػ ب جػداً إدراؾ ا م االت بػًن عهػى .لػػي
للجػػرح يف البػػدف اال لػػجلم يف اصتػػرح صػػوت الػػي مػػم السػػه اض ػ هة ()objectivation
ا م يف جسػػد اآلخػػر .ل ػػا كه ػ ش أحػػااؿ أف أع ػ عػػم ا م دالرسػػوـ كػػاف إدراك ػ دػػى وػػارةً
يرتجرج يف ذيين مث خيتف اوارًة أخرى يغ ر ذيين ايزلزلين حىت أنسى الرسم دتاماً.
زت ياو الاور يف نرؼ سهة اناف ارشتتها مبزيج مم ا لواف اظتائية االديوف
لقد أؾت ش
ق
الزيتيػػة اا كريليػ االبسػػت اا لػػالـ اظتلونػػة ااضتػ علػػى أاراؽ كونسػػوف وعتػػا مػػرت اناػػف
اعرضػػها مػػرت .ايتضػ م ال ػػرض التاػػويري يف آخػػرو ثالثػػة رسػػوـ مه ػػة ليسػ مػػم إنتػػاج
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أؾتزيا ليوناردا كرديونيين اػت د خ ّدة اعل شضيل اموضوعها الت ايب يف اصتزائػر غػًن أ ػا
غتهول ػػة .اروبػ ػ الرس ػػوـ االا ػػور اظت راض ػػة يف م ػػا يلػ ػ دوريق ػػة وت اش ػػى مػ ػ س ػػًن ع لي ػػة
الت ايب حت حوم اصتهراالت مم ددايتها (التوليف ال هيف) إىل ايتها (غالباً السجم أا
اظتػػوت) .اك ػ مقػػا الشػػهادات الػػجل واػػاحب الاػػور وػػدق دولػػائ حقيقيػػة التشوف ػ مػػم
غت وعة الشهادات د هواف أصوات مم ال صػوت عتػم الػجل لرأاػا ددلػة لبػ الشػراع يف رسػم
أي وشػػادى لػػد ي ػراو القػػارئ م ػ أنػػاس
الاػػور .أمػػا اجػػوو الضػػتايا ااصتالديػػم ه ػ خياليػػة ا ّ
حقيقيٌن ال ديوم اعتبارو إالّ غترد صد ة.
ظت ػػا ل ػ ّدم ي ػػاو الا ػػور ل يِّه ػػة م ػػم اظت ػوا هٌن أث ػػارت اعرتاض ػػٌن أاعت ػػا ش ػػرع اثانيه ػػا
سياس جيب أف أ هِّدمها رغم أللية أصتاب ياا الرأي لب الشراع يف عرض الاور.
لػػد ي ػػرتض الػػب ج علػػى ج ػواز يػػاو الاػػور الفهيػػة اظترسػػومة علػػى الػػورؽ .لػػي ق علػػم
أحاج دى ياا االعرتاض غًن أين أللد اجتهاد الشي يوسف القرضااي الػاي يقػوؿ:
شرع
ّ
«اإف كانػ الاػػورة لػاى راح الػػي يهػا مػػا وقػػدـ مػم اتػػاارات أي م ووػم ؽتػػا يقػػدس
اي ظػػم ام يقاػػد يهػػا مضػػاياة خلػ ار الػػاي أراو أ ػػا ال حتػػرـ أيضػاً ».ليسػ يػػاو
عس ايش ظعػػم ك ػػا كػػاف اضتػػاؿ يف عهػػد عبػػادة ا اثػػاف (وقػػدي
الرسػػوـ مػػم الهػػوع الػػاي يق ػد ش
الاػػور االت اثي ػ ) .ايػػاو الاػػور ال ألاػػد ػػا مضػػاياة خل ػ ار أي ا دعػػا أ ػػا إدػػداع
اخلػ ك ػػا خيلػ ار اال قيػػاذش دػػار .اليسػ يػػاو الرسػػوـ و ظي ػاً لل لػػوؾ االقػػادة االزع ػػا
اليس حىت ختليداً أا دتجيػداً أا وقديسػاً لضػتايا الت ػايب أا آلالمهػم .ك ػا أف اليسػ
ياو الاور ليس لزيهة اصتدراف.
هػػاو الرسػػوـ وقػػاس علػػى الاػػور الش سػػية حيػ أ ػػا عبػػارة عػػم حػػب الػػائ حقيقيػػة
االقاد ارائها يو مهايضة الت ػايب اموا تػة يػاو الفاحشػة السياسػية الػجل اتػ اوفسػد
اصتزائر اش بها اياا القاد االتونيف ال يتهاىف م عقائد اشرائ ا سػالـ .أمػا مػم شػ ّ
راج الباب ا اؿ مم ياا الوتاب.
راج ا دلة الشرعية يف كتاب الشي يوسف القرضااي اضتالؿ ااضتراـ يف ا سالـ الوب ة الراد ػة اال شػراف موتبػة
ايب ػػة الق ػػايرة  1222ـ ص .99-99 .ك ػػا يق ػػوؿ الش ػػي القرض ػػااي« :اإف ك ػػاف يه ػػاؾ م ػػم جي ػػه إىل التش ػػدد يف
الاور كلها اكراييتها دو أنواعها حىت الفوووغرا ية مهها ال ش أف يرخص ي ا ووجبى الضرارة أا وقتضيى اضتاجػة
ااظتاػػلتة مههػػا كاػػور البوالػػات الشواػػية اج ػوازات السػػفر اصػػور اظتشػػبويٌن االاػػور الػػجل وشتوػػا اسػػيلة ل يضػػاح
اؿتويػػا ؽتػػا ال وتتق ػ يػػى شػػبهة القاػػد إىل الت ظػػيم أا اطتػػوؼ علػػى ال قيػػدة ػػلف اضتاجػػة إىل اختػػاذ يػػاو الاػػور أشػػد
اأيػػم مػػم اضتاجػػة إىل اختػػاذ الػػهق يف الايػػاب الػػاي اسػػتاهاو اله ػ صػػلى ار عليػػى اسػػلم( ».راج ػ ص 221 .يف نف ػ
الوتاب).
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يف اليػػة الاػػورة يف موا تػػة الت ػػايب لًناج ػ داريػػا يف و باػػة ال ػرأي ال ػػاـ ا ارا ضػػد
يػػاا الفسػػاد السياسػ اداريػػا يف ووهػػًن يػػاو القػػارة مػػم يػػاو اصترديػػة السياسػػية .إف الت بػػًن
عم ا م دتهيد ضراري ليتترؾ اجملت زالتى.
أمػػا االعػرتاض السياسػ علػػى يػػاو الاػػور ػػي وم ولوياػػى يف الػػزعم أ ػػا وششػػدِّد اوهشػػر
اطت ػػوؼ م ػػم الت ػػايب اد ػػال وشض ػ ف اظتقاام ػػة ض ػػد الوغ ػػة ال س ػػورية .اال أس ػػاس عت ػػاا
االعػ ػرتاض يف رأيػ ػ  .ػػياالً اصتهػ ػراالت ااصت ػػالداف ي ػػم ال ػػايم يا ػػه وف اطت ػػوؼ اا ري ػػاب
ق
اليس الاور .ثانياً إذا ح ّ االعرتاض على صور الت ايب ػا لػد وهشػر اطتػوؼ يتػ ّ
دالتسػػااي االع ػرتاض علػػى الوػػالـ عػػم الت ػػايب ف ذل ػ يهشػػر اطتػػوؼ أيض ػاً .اإذا ص ػ ّ
يػػاا ويػػف ديوػػم مهايضػػة الت ػػايب دػػداف الوػػالـ عهػػىي ثالا ػاً إ ّف اطتػػوؼ اصت ػػاع أمػػر
ػػال جي ػػب "استش ػػارة" اطت ػػوؼ أا االعت ػػاار د ػػى يف ا م ػػر
بي ػ ػ حتػ ػ حو ػػم الوواغيػ ػ
داظت راؼ االهه عم اظتهور.
يف الههاية


أاد أف أع ػ ع ػػم ش ػػوري ل ػزدًن لالد ػػو ام ػراد الراج ػ ارت ػػاؿ اظتتت ػػدث ال ػػايم
لدموا ق الدعم اظتادي ااظت هوي واؿ اظتراح الا بة يف إؾتاز ياا ال ؛



أاد أف أي ػػدي ي ػػاا ال ػ ػ إىل ك ػ ػ اصتزائ ػ ػريٌن ااصتزائري ػػات الػ ػػايم ع ػػانوا مػ ػػم
الت ػػايب مهػػا االسػػتقالؿ البلػػى .اإف كه ػ أرجػػو مػػم الهػػاجٌن مػػم الت ػػايب
الايم لد يتيثراف مم مشايدة ياو الاور أف ي اراين على واكًنيم مبتػههم
لنين أدتىن عتػم الشػفا اال ا يػة اسػرتجاع ضتقػولهم يف يػاو الػدنيا اال شػ أف
ار سبتانى او اىل سي وضهم حقولهم يوـ يقوـ ا شهاد؛
يوهػػر أرض اصتزائػػر مػػم الت ػػايب ااظت ػ ِّػادٌن إنػػى
أدعػػو ار سػػبتانى او ػػاىل أف ِّ
على ذل لدير ادا جادة جدير ااضت د ر مم لب امم د د.



 1ذا الق دة  2113اظتوا لػ 1يهاير 1223
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 .1انقالب  11يناير  1991العسكري.
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 .1التعذيب عملية تبدأ بتوقيف عنيف وقاسي في المنـزل.
يراي عبد القادر ساؿ الاي ِّ
عاب يف ثوهة اظتوادرات ال سػورية دبوزري ػة« :اعتقلػ يف ليلػة اصت ػة  19ايػر 2991
مم رؼ أعضا اصتػي ارجػاؿ يف زي مػدين م ظ هػم مقه ػٌن .التت ػوا مهزلهػا – عهوانػى  91حديقػة ادػم ع ػد القبػة
ػراع.
اصتزائر – دوحشية ال نظًن عتا .استيقظها على ضجيج كبًن جرا حتويم الباب .يف دداية ا مر نهه أين يف شحلػم م ِّ
الوم عهدما أخرجوين مم سريري كريا ايم جيادونين مم ش ري ايشهراف أسلتتهم إىل رأس اصدري ه دسػرعة
مشويا دسبب الرعب اخاصػة عهػدما جريػا أحػديم مػم الشػ ر
حقيقة الوض  .ياا ام وهجو زاججل االحظ اجهها ّ
األقػػى ػػا علػػى ا رض .سػػيبقى و بػػًن اجههػػا موبوعػػا يف ذاكػػر إىل ا دػػد .ادػػدأ اصتػػالداف يف اسػػت اؿ ا لفػػاظ الباياػػة
االفاحشػة ايف اديػد اصت يػ دػاظتوت .لقػد دقػ الػداي البالغػاف مػم ال ػر عػامٌن اأردػ سػهوات مػاعوريم إىل اليػوـ جػرا
الوحشية الجل شايدايا .اآخر صورة عت ا أواكريا ي صورة فلػٌن يف حالػة البوػا االػ شاعر .اكػاف أصػغرمها ياػرخ "أمػ
أم ػ  "...ػتػػااالً الوصػػوؿ إىل أمػػى ايػػو يريػػد أف حي يهػػا مػػم الوحػػوش .الػػد و ػػرض لاػػف ة مػػم أحػػد الشػػر يٌن اظتروزلػػة
أسقوتى على لفاو لشدة لواا .ال أستوي أف أزيد يف الوصف إنى ش يؤظتين كاًناً»...
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 .3مرحلة «الترطيب» قبل االستنطاق حيث يجلد ويضرب الضحايا وىم عراة
وموثوقي األيدي ومحرومين من األكل والشرب لفترات طويلة ،وذلك إلرىاقهم
جسدياً ونفسياً قبل االستجواب.
يقوؿ الويب زيتوين الاي ِّ
ي دشػ ّدة
عاب يف ثوهة اظتظلّيّػٌن دػدلّ يف مػايو « :2991أنزلػوين مػم ّ
الشػاحهة مثّ أاثقػوا يػد ّ
السػػاحة حي ػ أحػػاط ستسػػة أا سػػتة جهػػود الػػاموا دتغويػػة اجه ػ داػػوب مبل ػ مث
حبب ػ ارا نهػػري األق ػوا اسػػم ّ
الرليػب دػدؤاا دتوجيػى الضػردات إىل كػ ّ جسػدي مبػا يف ذلػ صػف اجهػ  .م أسػتو أف أصػ ّد كػ ّ ذلػ ف
دياامر مػم ّ
حىت
يدي كانتا مردو تاف .ضردوين دقضباف خشبيّة ظت ّدة عشريم دليقة على رتي أؿتا جسدي .ك ّ ياا ام أكم أعلم ّ
ّ
ماذا ل اظتاذا ي املونين يواا».
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 .4مرحلة «الترطيب».
يقوؿ عبد القادر جرموين الاي ِّ
عاب مم رؼ درؾ االية ويبازة يف ديس « :2993كان الساعة السادسة صباحا
عه ػػدما يارت ػ عا ػػادة م ػم ال ػػدرؾ مس ػػوين .د ػػد ااد ػ م ػػم الش ػػتم االتفت ػػي ال ػػدلي أالف ػػوين اأخ ػػااين إىل رل ػػة درؾ
السػػتاالة .يهػػاؾ رمػػوين يف زنزانػػة ػػا إخػػوة آخػػراف وركػ يهػػا حػػىت السػػاعة الاالاػػة د ػػد الظهػػر .د ػػديا نقلػ إىل جت ػ
الدرؾ الو ين دشػرالة (ضػاحية ال اصػ ة) مػ م تقلػٌن آخػريم حيػ دقيهػا مػدة ذتانيػة أيػاـ يف زنزانػة ضػيقة ادػداف اويػة.
كهػػا نهػػاـ علػػى أرض دػػاردة دػػداف غوػػا  .يف اليػػوـ التاسػ عاػػبوا أعيههػػا اليػػداا أيػػديها لتتويلهػػا إىل رلػػة درؾ دادػػا حسػػم
دواليػػة ويبػػازة .يهػػاؾ اسػػتقبلها داللو ػػات االػػركالت مث ألقػ دهػػا يف زنزانػػة اأيػػديها موبلػػة ارا نهورنػػا .يػػاو الزنزانػػة كانػ
ضػػيقة ادػػاردة ادػػداف اويػػة اوولػ رائتػػة مقػِّػززة ف اظتسػػاجٌن يقضػػوف حػػاجتهم يف اظتوػػاف نفسػػى الن ػػداـ ديػ اطتػػال .
دقيها ستسة أياـ لالستهواؽ ثالثة أياـ مهها داف أك اال شرب».
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 .5التعذيب بالكرسي.
يقوؿ السيد حداش الاي ع ِّاب يف غت وعة درؾ عٌن الورشة يف مايو « :2991اد ػد يػومٌن دػدأ و ػا دوريقػة اظتق ػد
إىل ا مػػاـ سػػقم علػػى اجهػ اركبػػجل ايضػردين اظتق ػػد علػػى سػػال حػػىت أنػػم أ ػػا لػػد
حيػ اردػػم داظتق ػػد مث يػػد
كسػروا .اكػػرراا م ػ يػػاو ال ليػػة اظتشػػؤامة ل ػػدة مػرات مث عوسػ ع ليػػة الػػد سػػقم علػػى لفػػاي اداـ ذلػ ػواؿ
يومػػا كػػامال ».يق ػػوؿ ػت ػػد سػػلي اين« :د ػػد أف ردوػػوين دورس ػ موت ػػوؼ اليػػديم االقػػدمٌن ورك ػػوين أيػػوي عل ػػى ا رض
دػػوجه  ».يف ؼتفػػر الشػػر ة اظتركػػزي دال اص ػ ة كػػاف اصتػػالداف سػػهة  2991يلجػػؤاف إىل ناػػر حبػػات زتػػص يػػاد علػػى
ا رض لتشديد آالـ اظت عاب عهدما ياودـ دا رض حتػ ا ػية ازنػى ( Tribune des Droits de l'Homme, No1, 19
.)Sept. 1992
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 .6التعذيب بالتعليق.
يق ػػوؿ السػ ػ يد و ػػار اي ػػو ػػالح اأب ح ػػدى عش ػػر فػ ػالً ع ػ ِّػاب اع ػػرو  92س ػػهة يف غت وع ػػة درؾ د ػػرج مهايػ ػ يف
 23أغسػػو  « :2991ايف ايػػة االس ػتهواؽ لػػرراا أف ي لّقػػوين يف ا غػػالؿ ع ػ أنب ػوب يف سػػقف الزنزانػػة .بقي ػ
م لق ػػا إىل الس ػػقف ال أظتػ ػ ا رض إال ديمش ػػاط ل ػػدم  .اكهػ ػ كل ػػا حاالػ ػ أف أضػ ػ عقػ ػ عل ػػى ا رض وضػ ػيق
ا غػالؿ حػػوؿ رسػػغ ؽتػا أحػػدث وػػه ال يف أصػػاد اأم كهرد ػائ شػػديد .ادقي ػ م لقػا يف ولػ اضتالػػة ظتػػدة  21يوم ػا
دداف أك أا شرب .القد أخػات رسػغ وػدم مث دػدأ القػي يسػي مههػا .امػم ضتظػة خػرى كػاف يػدخ دركػ زنػزانجل
ايضردين دشدة على رأس رااة .اكاف ذل يسبب حركات عهيفة وزيد مم آالم يف الرسغٌن .اد د اثها عشر يوما اأنا
شم لعػ يف ولػ اضتالػػة ػ ردػػا از عج يف زنزانػػة أخػرى مػ سػػجها آخػريم وولفػوا اعػػاصتوين دالوسػػائ البدائيػػة .م
أستو أف أحرؾ أ رايف ال لوية أصبت ال أح ا .لقد كانتا شبى ؼتدروٌن».
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يحول جسد السجين – قوتو وحواسو – إلى سالح ضده
 .7في عملية التعذيب ّ
وإلى «خائن» يُساعد الظالم .القصد وراء التعذيب بالتعليق ىو الترسيخ في ذىن
الضحية – الذي تصبح نفسو المصدر المباشر لأللم نتيجة ثقل وزنو – أ ّن
الجالدون كليو القدرة.
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الم ْخلعة المستعملة في المدرسة الوطنية للشرطة بشاطوناف في الجزائر العاصمة.
يف الشػػهادة ال ػػجل أدىل ػا ش ػػر س ػػاد مػػم الهيهج ػػا صت ػػوف سػػويين ارد اس ػػت اؿ نس ػػوة حدياػػة لل ق ول ػػة – اي ػ أداة
م عليهػا اصتسػم – يف يػاو اظتدرسػة اظتشػؤامة .لػاؿ» :شػايدت ذلػ د يػين .كػاف الرجػ الػاي أحضػرناو
و ايب لددية شدي ّ
ع
مردو ػػا إىل سػػلم اظتػػا ر ػػج ا جادػػة عػػم ا سػػالة – ا دال ديشتػػا – د ػ الشػػر السػػلم سػػقم اظت ػاب علػػى اجهػػى.
اد ػػد ذل ػ اس ػػت لوا لػػارارة موسػػورة أجلس ػػوو عليهػػا .مث أحػػالوو إىل آل ػػة لت ديػػد ال بػػاد( «.ج ػػوف سػػويين ( John
' )Sweeneyؿتم القتلة ضتساب الدالة' أسبوعية ا ادزر ر دلهدف ( 22 )The Observerيهاير .)2999
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 .9نتف اللحى.
الرئيسػ دػاصتزائر ال اصػ ة:
السالـ التّاد سػادقاً ظتركػز ل ّػوات ا مػم ّ
يف شهادوى للاتف رادرت يس لاؿ اظتفتّ عبد ّ
السػػيّارات لريػػب مػػم مركػػز أمػػم الػػدائرة .أعػػرؼ أشتػػا يم .كػػانوا
«كػػانوا يقومػػوف ػػاو ا ع ػػاؿ داخػ مسػػتودع صػػالح ّ
يقوموف أيضا دهتف ضتايم الل أنا ريم مػم أصػاد هم( ».ا نددهػدان اللهدنيػة  2نػو  ).2999الػاؿ عبػد القػادر
دم عودة الاي حب يف السجم ال سػوري دالبليػدة» :نتفػوا ضتيػجل دػالوالب ايػم ياػرخوف ايسػبوف ار و ػاىل االرسػوؿ
عليػػى الاػػالة االسػػالـ «.راى غت وعػػة مػػم اظت تقلػػٌن دسػػجم اضت ػراش أف »اصتػػالداف لل ػوا ضتانػػا دػػالوالب ااصتػػب الػػاي
يض ونى على اجويها مث يستبونى دقوة د دما جيف«.
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 .11صاحب ىذا الرسم ىو اإليطالي ليوناردو كريمونيني ،رسمو سنة 1961
تعبيراً عن التعذيب الفرنسي في الجزائر .التعذيب بالتشويو يقصد إتالف سالمة
اإلنسان المعنوية بإتالف سالمتو الجسدية.
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 .11التعذيب بالخرقة :أ) الخنق بتبليع السيول
يقوؿ ا ماـ ػت د الاي ع ِّاب يف اظتدرسػة الو هيػة للشػر ة دشػا وناؼ يف أكتػودر  « :2993يخػااين إىل اسػم القاعػة
حيػ يوجػد موػاف للتبػػوؿ ماػػهوع مػم حجػػر .مث نزعػوا الغوػػا الػػاي كػػاف خيفػ حفػػرة مسػػتهق ات كبػػًنة ػػد وا درأسػ
داخلها حىت اختهق ش مم ول القاذارات .ااصل نف أف وووف ق أية عاللة دا سلتة .د د ذل ردووين حبب غليظ
إىل مق ػد م ػم إشته ػ يف أحػػد أركػػاف القاعػػة .عهػػد ذل ػ لرص ػوا أنف ػ ك ػ أ ػت ػ ػػيدخلوا خرلػػة يف مػػا جا ي ػ مث
 .كرراا ول ال لية عدة مرات حىت امتجل دوهػ مبا الولوريو ضردوين دػركالت يف الػبوم حػىت
عارايا داخ
وقيّيتّ «.أما عيسى دوخاري الاي ِّ
عاب مم رؼ اظتوػادرات ال سػورية يف اصتزائػر ال اصػ ة يف مػايو  2993يقػوؿ:
ػدي ارا اظتق ػػد دػػا غالؿ .مث د ػػدأ
ػ
ي
ا
ػائ
ػ
د
ر
كه
ػل
ػ
س
د
ػ
ل
رج
ا
و
ػ
و
د
ر
ا
ػ
ه
شت
ا
« وض ػ د ػػد ذل ػ ػػوؽ مق ػػد مػػم
ّ
الت ػػايب داطترلػػة .كػػاف أحػػديم جالسػػا علػػى صػػدري يفػػرغ اظتػػا القػػار يف ػ ديه ػػا كػػاف اآلخػػر يقفػػز ػػوؽ دوػػين .ايف
نف الول كاف ثال يضرب رجل د اا غليظػة .لقػد داـ يػاا ال ػااب أكاػر مػم ناػف سػاعة .لقػد كهػ اصػرخ مػم
ا م ك ا كه أح أنين سي ارؽ اضتياة دٌن ضتظة اأخرى».

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
ارا لضباف اصتهراالت

919

 .11التعذيب بالخرقة :ب) الخنق بتفريع السيول
يقوؿ ػت د سدات الاي ِّ
عاب دشا وناؼ يف أكتػودر « :2991أخػااين مباشػرة إىل ثوهػة شػا وناؼ ا ػورا أاسػ
ػدي د ػيغالؿ
ػاي ايػ ّ
ض ػردا اشػػت ا .مث جػػرداين مػػم ثيػػا امػػدداين ػػوؽ س ػرير ماػػهوع مػػم ا شته ػ مث ردو ػوا لػػدم ّ ا وػ ّ
مشػػدادة دلحوػػاـ حتػ الس ػرير .كهػ كقو ػػة السػػج دػػداف أيػة إموانيػػة للتركػػة .مث شػػرعوا يف و ػ ي
ػايب ظي ػ داطترلػػة
خرلػػة مبلولػػة ػػوؽ الوجػػى حيػ يفػػرغ اظتػػا داف انقوػػاع امهوػػري مسػػدادة دييػػديهم االهتيجػػة ي ػ االنقوػػاع الول ػ عػػم
التػهف  .د ػػديا ادتل ػ اظتػػا ايف الػ لاػػًن امػػتجل دوػػين .عهػػديا صػ د أحػػديم ػػوؽ دوػػين الستاػراع اظتػػا  ».أمػػا عبػػد
الرزتػػاف أاؾتػػال الػػاي عػ ِّػاب يف ؼتفػػر شػػر ة ال فػػراف يف سػػبت  2991يقػػوؿ « :وض ػ وا خرلػػة علػػى اجه ػ ادػػدؤاا
ػدي ارجلػ  .اعهػدما امػتجل دوػين
يابوف اظتا يف
د دما سداا مهوري .لقد كه ال أستوي أف أحترؾ ػم ردوػوا ي ّ
اأاش على االنفجار ددأ رجالف (امفوض الشػر ة م هػم) يضػغووف دػيرجلهم ػوؽ دوػين .لقػد اختهقػ دتامػا دسػبب
اروداد اظتا مم البوم مث أغ ى عل ».
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 .13الخنق بالماء :أ) تبليع الماء
يف شهاداا للاتف رادرت يس لال دليلة شر ية سادقة مبقر شر ة كا يهيػاؾ ػرت إىل دريوانيػا « :كػاف اصتػالداف
يػػدخلوف أنبودػػا متاػػال حبهفيػػة يف حل ػ اظتسػػاجٌن مث يفتتػػوف اضتهفيػػة حػػىت وهػػتف دوػػوف اظت ػػادٌن إىل ألا ػى ا حجػػاـ«.
(رادرت يس ا نددهدان اللهدنية  32أكتودر  )2999اياكر السيد ح .إ .الاي شع ِّاب يف مفرزة درؾ دػاب الػزاار:
»عهػػد اسػػرتجاع للػػوع اجػػدوين أختهػ ارأسػ يف درميػ ميػػاو لػػارة [ ]...مث وواصػ الت ػػايب دلدخػػاؿ أنبػػوب يف ػ
ا ت اضتهفية .كادت دوين أف وهفجر اكه ال أشت شياا اكان رأس وافر«.
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 .14الخنق بالماء :ب) تفريغ الماء
يقػوؿ ريػد مػدين الػاي ع ِّػاب يف مقػر اظتوػادرات دػ عوهػوف يف أكتػودر  « :2999اأخػااا ياػبوف اظتػا يف ػ ايػػم
ي
ساعات اكهػ كل ػا أغ ػ علػ أيقظػوين
يضردونين دال اا يف ك أؿتا ددين .لقد داـ ياا الت ايب على ا ل ثالث
دالاف مػ ووليػف الضػرب مؤلتػاً ».ايػاكر ػت ػد عا ػاف دلػدي الػاي عػاب يف مركػز الشػر ة دال اصػ ة أف اصتػالداف
عادوو داطته داظتا م «ضرب صدري ادوين مبقورلة«.
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 .15التعذيب بالنار
يقوؿ ػت د سدات الاي ِّ
عاب دشا وناؼ يف أكتودر « :2991كانوا يضػ ونين يف الزنزانػة مث خيػرجين اصتهػود ليوجهػوف
ق الضردات ايوفاوف سجائريم على جلدي اعلى أنف ادوين اأذينّ ».أما نواؿ زمزاـ الجل عاد مػم ػرؼ شػر ة
إع
ال اص ة يف أكتودر  2999تقوؿ«:اأماـ ص جل اعدـ ردي على أسالتهم الجل م يوم ق أي جواب عتا لاموا دلحراؽ
دالسجائر».
يدي اليسرى ّ
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 .16الحرق بالشفاطة
يقوؿ عيسى دوخاري الاي ِّ
عاب يف ؼتفر الشر ة دال اص ة يف مايو « :2993مث أخااين ياو اظتػرة إىل زنزانػة ووػدس
يها  29شواا ]...[ .لقد التقي دهور الديم ميهو الاي كاف ػتتجزاً مهػا سػتة أشػهر الػد كػاف نهػرو ؽتزلػا دتامػا
اكاف ك جسدو مضراب امقو دالوالليب .القد مات اثهٌن مم ديههػا .أحػدمها عسػوري كسػر وػى وػويف إثػر نقػص
يف التغايػػة اعػػدـ ال ػػالج االاػػاين أشحػػرؽ دالشػػفا ة ػػات د ػػديا دييػػاـ لليلػػة ».يقػػوؿ السػػيد حػػداش الػػاي ع ػ ِّاب يف
غت وعػػة درؾ عػػٌن الورشػػة يف مػػايو « :2991د ػػديا اسػػتودموا م ػ ريقػػة اضتػػرؽ دالهػػار .اكػػاف يشػػرؼ عليهػػا اظتسػػاعد
دورناف نفسى حي ديس دقػدم ايضػ ه ا علػى الهػار نػار الفػرف الغػازي حػىت يهولػ مهه ػا الػدخاف .اكػررت ال ليػة
عػدة مػرات ايف كػ مػرة كهػ أنػػم أف لػدم ّ لػد التهبتػا يغ ػى علػ ائيػػا .اكل ػا أ قػ أعػاداا نفػ ال ليػة ».ايقػػوؿ
ػت د ار الػاي عادػى أ ػراد مػم القػوات اظتظلّيػة اطتاصػة» :سػلّووا علػى صػدري انهػري كاايػة كهردائيػة .اػرخ دقػوة
لشدة ا م .كػاف كػ صػدري انهػري حيرتلػاف .مث دوتػوين علػى ا رض اردوػوين اسػلووا الواايػة الوهردائيػة علػى تتػة
الشرج«.
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 .17التعذيب بالكهرباء
يػػراي عبػػد القػػادر سػػاؿ الػػاي عػ ِّػاب يف ثوه ػة اظتوػػادرات ال سػػورية دبوزري ػػة ف ػ ايػػر « :2991اد ػػد ذل ػ لػػب
اظت ِّاب الرئيس أف حيضر لى عتاداً آخر :سرير م دين مهت يم مم جهة اذا مسهد ااحد دا ضا ة إىل مولِّػد كهر يسػ .
أمػا اصتػالد لاػػًن القامػػة قػد ليػػدين ااضػ اً القيػػد علػى مسػػتوى اظتػػر قٌن وقريبػاً مث أمسػ شػػت ات أذين دػػزاج ك ّ اشػػات
لػػائالً ق" :أضػ لػ ألرا ػػا لجلذنػػٌن يػػا ادػػم ال ػ]…"[ كػػاف اظت ػ ِّػادوف يػػائجوف جػػداً .مث شػغع الوهردػػا  .عضضػ لسػػاين
عػػدة م ػرات .كػػاف ا م ااخ ػزاً .كه ػ أصػػرخ اأحتػػرؾ علػػى لػػدر اظتسػػتواع مبػػا أف رجل ػ كان ػ حػػرة .مث اسػػتينف ا صػػل
ضػر د اػا كهردائيػة يف أسػف الػبوم اجبهػد كبػًن حاالػ أف أخػ اصتالديػم دػينين أزتػ جهػاز وػبػدي لتهظػيم ضػردات
القلػب يجيبػين اصتػػالد لػائالً" :سيشػػتهى لػ !" ااسػػت ر يف ضػر دضػرااة أشػػد .يػاا الػػد كػاف نزيػف دمػ شػػديداً ين
كه حت عالج مانػق التّو ُػرت .اظتا كه أختبّم أمر دتقييدي مم الرجلٌن مث شغع يو نفسى الوهردا  .أصبت شدة
التيػػار الوهردػػائ يف جس ػ ال ووػػاؽ اكه ػ علػػى اش ػ الغشػػياف عػػدة م ػرات ».يػػراي نػػور الػػديم ماػػوفاي الػػاي
عاب يف مفرزة الػدرؾ يف دػاب الػزاار أف اصتالديػم » كػانوا ال يقتاػراف علػى دتريػر الوهردػا مػم ا ذنػٌن إىل اصتسػم دػ
كػانوا ي ػداف إىل عاػػا غليظػة ديػر ػػا ويػار كهردػائ رييػػب اكػانوا يضػ وف الوػػرؼ الاػاين علػى "ا عضػػا اضتساسػة" مػػم
اصتسم«.
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 .18العذيب بالكهرباء
رسم ػت د خ ّدة عم الت ايب دالوهردا  .يقوؿ اظترحوـ حسم ك واف الاي ع ّاب و ايباً احشيا لبػ أف يغتػاؿ يف غتػزرة
سػػجم سػػركاج » :رمػػوين علػػى سػرير م ػػدين موتػػف اليػػديم االقػػدمٌن اعػػادوين دالوهردػػا مػػدة سػػاعة اناػػف وقريبػػا يف
ياػبُوف علػ ع اظتػػا ليػػزداد ا م الوهردػػائ  .ال أسػػتوي اصػػف يػػاا ا م .ارغػػم اضتالػػة الػػجل كهػ يهػػا
اليػػوـ ا اؿ .اكػػانوا ش
قد ضردين أحديم مبورلة على دوين .مث أاصػلوا زرديػة م دنيػة دالوهردػا دػاكري .ام يهف ػين صػراخ اال لػ للهجػدة.
اد ػػد اػػلهم ا سػػالؾ الوهردائيػػة عػػم دػػدين جػػا أحػػد اجملػػرمٌن امس ػ الػػدـ عػػم اجه ػ اأذين اعيػػين اللت ػٌن كه ػ ال
أستوي تته ا«.
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 .19ليست معظم أدوات التعذيب بأدوات مختصة كقضبان الصعق الكهربائي
تحول األدوات المنـزلية إلى أسلحة.
(أعلى يسار الصورة) .في عملية التعذيب ّ
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 .11االغتصاب واالعتداء الجنسي.
يػػاكر رضػػا سػػلي اين اػالً مػػم و ايبػػى يقػػوؿ» :لقػػد جػػاؤاا دزجػػاجتٌن موسػروٌن ااحػػدة صػػغًنة اأخػػرى كبػػًنة ا لبػوا مػػين
اختيػػار ااحػػدة .سػػيلتهم "ظتػػاذاي" ضػردوين دقػػوة حػػىت اخػػرتت الاػػغًنة ا لػوا مػػا لػػوو .يسػػتتي أف ألػػوؿ أكاػػر مػػم
ياا .يصبت ال أستوي اصتلػوس . «.إف ذكػر اصتػالد الضػيب اضتديػد امقػبج اظتوهسػة االواايػة الوهردائيػة االزجاجػة
اظتوسورة ال ه ااظتاسورة (للسالح) الجل وغتاب ا الضتايا يف اصتزائر ي يف الوال "لضيب" الوغ ة ال سورية ضتجػز
اظت ارضوف دهيوياً يف موا م يف اجملت .

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
919

مهظور واويري

 .11إن عزة النفس لدى اإلنسان الذي يتعرض إلى اإلذالل الجنسي تُ َد ّم ُر!
وم َد ّمر.
فالشعور بالعار والخزي ساحق ُ
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دث التعذيب عند الضحية تغيّراً في إدراكو الحسي للجسد والشعور
 .11يُ ْح ُ
بقبح وتشوه في المنظر ،فاأللم الشديد يُحطم ويتلف ذات وعالم المع ّذب ،إتالفاً
يتطور فضائيا وكأنو انقباض للكون نحو الجسد أو انتفاخ للجسد إلى أقصى الكون.
ّ
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لناج من التعذيب.
 .13شهادة طبية ٍ
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للقبة

القواع الات اصتام

هجرة
عيادة أمراض ا ذف اا نف ااضتش ش
لسم ا ستاذ دم شتاف
شـهـادة

وفتاػ
أنػػا اظت ضػ أسػػفلى ا سػػتاذ دػػم شتػػاف أشػػهد أين لػػد ّ
السيد عبد القادر شتواف االحظ اصتراح التالية:
 إصادة دالرصاص يف الرج الي ىن. كسر دونيف القدـ. إصادة دالرصاص على اظتستوى ا يسر للظهر. جراح نتيجة ا غالؿ اذل على اظتستوى ا ديم مم عظم -اصت ج ة ايف مؤخراا.
 آالـ مفالية مت ددة. حركة دارية ػتدادة للساؽ ؿتو الي ٌن. إصادة اطتاية نتيجة الت ايب. اروفاع مستوى السور إىل 1غ .92 اضورادات يف اظت دة. اـتفاض يف درجة ا داار.س ػ ػػل
القانوف.

الش ػ ػػهادة لل ػ ػػين د ػ ػػا مر للودم ػ ػػة ا ال ػ ػ ػ مبوج ػ ػػب

إمضا ا ستاذ دم شتاف

ترجمة الوثيقة المقابلة
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أمحد إبراهٌهٍ ― رشٌد
األعريب ― بوعالم األ كحل
― خالد العهانري ―
حمهد الًوي ― ًضني أًلول
الهقدم بصاص ― يرص
―
ّ
بعت ― العهري
الدًٌ ّ
بلعهري ― حاسى بٌ مجلني
― عبد الواحد بٌ دمحاى
― أنًٌت بٌ صلٌهاى ―
بغداد بٌ عٌىس ― حكٌو
بوبع ― األزهري بوجالل ―
صهري بوزًدي ― عبد
الكرًو بوطرفت ― عبد
الرمحاى بوطاري ― نراد
بويوة ― راحب بٌوض ―
ًوصف متضعوداث ―
فٌصل حابش ― أمحد بٌ
بىل حبٌب ― طاهر حداد
دعاش ― عٌىس
― حمهد ّ
د ّفوش ― خالد رمحويـٍ ―
حمهد زاًت ― صٌد-عيل
زرويق ― عبد القادر
صحًوى

يور الدًٌ صلهاى ― زبري
رشيف ― راحب صفصاط ―
صٌد-أمحد طفسي ― رشٌد
طفسي ― حمهد طازروث
― حمهد طًجاوي ― حمهد
عابصت ― عبد احلهٌد
علٌواث ― حمهد عهروش
― جلول غوبرًًـٍ ― عس
الدًٌ فوداد ― بلخري قٌ
― طاهر لعكوش ―
العريب لعوًرة ― نوىس
لوانش ― كهال نالكـٍ ―
خالد نالكٍ ― عبد
الكرًو نايو ― رشٌد
جماهد ― حيٍ حمهودي ―
صعٌد نقٌدش ―
نصطفى ناللـٍ ― ًوصف
نًري ― أمحد نٌلود ―
أمحد نهيويب ― يور الدًٌ
نهيوبـٍ ― عبد الًور وادي
― عهار واطاصو ― نوىس
ولد-صعٌد

 .14قد ينتهي التعذيب إلى الموت .يقول اهلل تعالى :يـا أيّـتُها النفس المطمئِنّة أرجعي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنَّتي( الفجر)31-17 :
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 .15غالباً ما ينتهي التعذيب إلى الموت أو السجن .يتمنى بعض َّ
المعذبون الموت
للتخلص من اآلالم بينما يفضل البعض اآلخر السجن عن تحمل ويالت العذاب.
يق ػػوؿ ن ػػور ال ػػديم جمل ػػادين ال ػػاي ع ػ ِّػاب يف مرك ػػز اظتو ػػادرات يف ال اصػ ػ ة يف م ػػايو « :2991اك ػػدت أف أك ػػوف مس ػػراراً
دال ػاياب إىل السػػجم ف ذل ػ دالهسػػبة إق اي ػة الوػػادوس الػػاي داـ شػػهريم يومػػا دي ػوـ ».أمػػا ػت ّ ػد الاػػغًن ويلػػب
الػػاي عػ ِّػاب ظتػػدة أسػػبوعٌن يف ثوهػػة عسػػورية دػػدلّ يف سػػبت  2999يقػػوؿ« :دقيهػػا علػػى يػػاو اضتالػػة حػػىت دخولهػػا
السجم مهقانا مم الت ايب ».الرسم اظتركزي مم إنتاج علػ شضػيل
السجم يوـ  12سبت  .كهّا س دا نّها كهّا نرى ّ
ّ
عهوانى «شووى مم سجم دراالية».
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 .16السجن
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 .17غالباً ما تصبح آثار التعذيب النفسية-الجسدية وعواقبو العاطفية والسلوكية
سجن جديد يُحبِس ويعوق الناجين من التعذيب بعد إطالق سراحهم.
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