+

+

منتدى باحثي شمال إفريقيا
مشروع الشهادة والتىثيق التاريخي

تحقيق عن التعذيب
في الجزائر

معهد الهوڤار ،جينيف
+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
«لييي التع ي ي فييي الجزائيير بممارس ي منعزل ي أو تجيياوزا  ،إنمييا هييو سياس ي إداري ي سيياري تمارسييها مصييال األم ي
مكملً لها.
للسلطا العسكري أو المدني  .وقد أصب التع ي جزءا ال يتجزأ م االستجوابا وبديلً عنها أو ِّ
الخاضع ّ
[…] إ ّن التع ي ي فضييي ال ع ي ر وال مبييرر لهييا تخييزي المجتم ي الييويني ال ي ي يبق ي مستسييلماً أمييا ه ي الفظيع ي ».
(احملامي علي حيي عبد النور ،رئيس الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان)
«إن الشع الجزائري ال ي أعط للعالم أروع أمثل البطول وق ّد كل التض يا لرب معرك االستقلل األول ،قادر
عل ربي معركي االسيتقلل الثياني .وميا هي ا التقريير الي ي أحيييي وأحييي مي سيهروا علييي ،إال جيزءا مي معركي تعصيف فيي
الجزائر ،ولك أيضا في تون وفي كل بلداننا العربي وستتواصل إل أن ينتهي التع ي وتنتهيي أسيبابي( ».الددت ور منصد
ادلرزوقي ،رئيس اجمللس الوطين للحريات يف تونس ،الرئيس األسبق للجنة العربية حلقوق اإلنسان)
«لم يتم حت اليو تقديم ه الجريم ضم تصور متعدد الميادي وعل صعيد بليد عربيي واحيد كميا هيو ال يال فيي
ه ي ا الكتييا  .م ي هنييا ،ال تشييتمل ه ي األورام عل ي تش يري مجهييري لأبعيياد التكويني ي والوايفي ي وال قوقي ي والثقافي ي
والمجتمعي للتع ي في الجزائر ف س  ،وإنما هي ب ق مصدر إلها لكل مناهضيي التعي ي فيي بليدان الجنيو  .ذلي
باعتبييار أن هي ا الميينه يشييكل بييتن أداو التعريييف والتفكيي  ،ووسيييل التعريي والتوعيي  .باختصييار ،البيياحثون الجزائريييون ال
يوثقون ويرمون الفهم وحس  ،بل يضعون اللبنا الضروري لثقافي المقاومي ( ».الددت ور هيدم منداع ،حمدرر موسدوعة «اإلمعدان
يف حقوق اإلنسان» ،الرئيس األسبق للجنة العربية حلقوق اإلنسان)
«األب اث المقدم في ه ا الكتا تسع للفت نظرنا إل أني بقدر ما ي اول الجلد يم هوي الض ي عبر إباحي
الفعل البربري ،بقدر ما يشعر بأن وجود كشخص قد انته ( ».الدت ورة فيوليت داغر ،رئيسة اللجنة العربية حلقوق اإلنسان)
«إن ه ا الكتا الجديد الي ي بيي أييديكم يعتبير إضياف قيمي فيي مجيال حقيوم ا نسيان وخاصي العربيي الي ي بيا
ي سيد ال يوانيا األليفي فيي الليير علي العيز الي ي تينعم بييي ،فهيي تعييو حياتهييا بيالطول والعيير وال تميو إال بسييب
تقيد العميير بينمييا يقضيي ا الب مي شييبابنا ن يبهم ت ييت سييياا الجلديي داخييل السييجون والمعيتقل العربيي الرهيبي ».
ومنشط برنامج االجتاه ادلعاتس يف قناة اجلزيرة)
(الدت ور فيصل القاس ُ ،معِ ّد ّ

«يمثل ه ا الكتا الها ب ق خطوو كبيرو عل الطريق الطويل ال ي ن تاجي في العالم العربي ،لوض حد للصمت
عل ما ي دث داخيل مبياني األجهيزو األمنيي والشيريي  ،والسيجني مي تعي ي جسيدي ونفسيي للموقيوفي والمعتقليي -
والسجناء – وبخاص السياسيي منهم( ».الدت ور نظام عساف ،مدير مرتز عمان لدراسات حقوق اإلنسان)
«إني كتا رائ ومتكامل ويج أال تخلو مكتب المنظما ال قوقي وا نساني مني( ».الددت ورة سدبيةة حممدد النجدار،
األمني العام للجمعية البحرينية حلقوق اإلنسان)
«اهر كتابا عديدو في ه ا المجال إال أن أحدا لم يأ عل دراس وافي مستفيض  ،جمعت بي شرح التع ي
ومشياكلي وأصييول ت ريميي بييي الشيريع والقييانون ،وبيي معاهييدا حقييوم ا نسيان وا عييلن العيالمي لييي ،كميا بيييّ الكتييا
ال ي أقد لي به الكلما آثار التع ي النفسي والمعنويي والماديي علي المعي ( ».احملدامي هيدم ادلداح ،رئديس اجلمعيدة
السورية حلقوق اإلنسان)
« ه ا الكتا صيرخ فيي وجيي ذلي كليي ،ولكنيي ليي صيرخ خطابيي مكلومي هاضيب  ،بيل هيو صيرخ علميي توثيقيي ،
تشري ي ت ليلي  ،هادئ دامل ( ».الدت ور أمحد الريسوين ،أس اذ جبامعة حممد اخلامس بالرباط ،رئيس حرتة ال وحيد واإلصالح)

صورو الللب للفنان الجزائري علي فُضيلي
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الدكتور منصف المرزوقي

رئيس اجمللس الوطين للحريات يف تونس
الرئيس األسبق للجنة العربية حلقوؽ اإلنساف
من يقرأ بػمععن ذػ ا الوقيقػة الغامعػة الػظ ال ػائع الػ ارتماػا اائائػر القػقيقة يف السػنوات
األخرية ،ال يسمطيع إالّ أف يمساءؿ كيػ ؽلنػن أف ثػغث مهػه ذػ ا األمػور يف البلػغ الػ م
ذاؽ األمػ ّػرين مػػن ةتػػة المعػ ي إبػػاف طربػ البطوليػػة مػػن أ ػػه االسػػمق ؿ .أدل يػػع اائائريػػوف
ةنػ اؾ ت ااػػة المعػ ي كدل يعاذػػغكا أن سػػام الػػظ أال تمنػ ّػرر قانيػػة ككػػملف ادلػػرض دل ؼللّػ
ػغمر األركاح
احلص ػػانة الناتي ػػة الػ ػ نناذ ػػا ائي ػػة .ذ ػػا ذ ػػع ا ت ػػة تعصػ ػ م ػػن غي ػػغ ،ت ػ ّ
كاأل سػػاد بني يػػة تااػػص مػػا طصػػه إبػػاف االسػػمععار خايػػة كأف اا ػ د دل يعػػغ اليػػوـ ذل ػ
ضلعلػ كػػه ادلوبقػػات ن ػرا أل نبيمػ  ،كإظلػػا ذػػو اائائػػرم القػ الػ م
األ نػػا الػ م ؽلنػػن أف ّ
يع ب لصاحل دكلة ي رتض تياا أ ا الغكلة الوطنية.
كلرمبػػا كػػاف ذ ػ ا بيػػص القصػػيغ كمنعػػن الػػغاء احلقيقػػع .تالغكل ػة االسػػمععارية دل تنػػن
تسػػمع ّغ ك ودذػػا مػػن روػػظ القػػع كبالمػػارل كػػاف توايػػلاا مرذونػػا مبسػػمول العن ػ ال ػ م
كانػػص رارسػ اليػ كمػػا المعػ ي إال القػػنه األكهػػر توطقػػا لػ كالرامػػع إذل إ ػػااة الراػ
كركح االسمسػ ـ ككسػػر ػػوكة كػػه مػػن غلػػرل الػػظ رتػع الػرأس .كمثػّػة اػػانوف تػػاريع يسػػن الػػظ
أن بقغر ما تنوف الغكلة أك الن اـ ال م يسريذا ال رايا بقغر ما ػلماج إذل العنػ لمسػيري
اجملمعػػع .أمػػا الغكلػػة القػػراية كذػػع الغكلػػة االيػػة كالن ػػاـ القػػراع كذػػو الن ػػاـ ال ػ م تقبل ػ
األغلبية تاعا بعري طا ة دلهه ذ ا العن ألف الروػظ ذػو طجػر الئاكيػة يف العقػغ السياسػع
ادلربـ بني احلاكم كاانوـ.
كبقػغر مػا تمسػػع راعػة المعػ ي كتمئايػغ طغتػ بقػغر مػػا تعنػس ال ػػاذرة وػع القػػراية
به كا يارذا الماـ ألف ن امػا ػرايا بعػري طا ػة دلهػه ذػ ا ادلوبقػات للموايػه كالبقػاء .كطػ
لػػو كػػاف الماغيػػغ ػػغيا دلػػا اطمػػاج دلهػػه ذػ ا الوسػػائه يف ػػركؼ تػػوتر القػػراية ألف الم ػػاؼ
الناس كادلؤسسات طول يعطي من القوة ما ؽلنن من موا اػة األخطػار الػ يمعػرض ذلػا يف
إطػار اطػرتاـ قوابػص القػانوف كك ي ػة الغكلػة .أمػا أف تمحػوؿ الغكلػة إذل خانػة ثمنػن منػػاطق
بادا ػػاء احل ػػاظ ال ػػظ الق ػػانوف ،كاذلعجي ػػة ج ػػة ااات ػػة ال ػػظ
كامل ػػة م ػػن غي ػػاب الق ػػانوف ّ
احلنارة ،كانمااؾ طرمة ادلواطنني بادااء الغتاع ان الوطن ،تػنف األمػر يصػب مبهابػة انمحػار
بطعء للغكلة كتغمري للعجمعع كاإلنساف.
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إف اودة المع ي «الػوطين» ليمػابع المعػ ي األ نػا كبالقػنه اذلعجػع الػ م تمعػرض
ل ذػ ا الوقيقػة العلعيػة ،ال يعػين ػيرا ةخػر غػري توايػه أزمػة ػراية احلنػم يف اائائػر .لقػغ
أيػػب بػػغيايا اليػػوـ أن ػ ال ين ػػع أف تنػػوف ذنػػاؾ دكلػػة زلليػػة لمنػػوف دكلػػة كطنيػػة تالوطنيػػة
اليوـ ذع ادلواطنية أم أف در ة الوطنيػة لن ػاـ مػا تػرتبح باطرتامػ لسػيادة القػع اػرب تػوتر
احلريات الغؽلقراطية كاطرتام حلقوؽ ادلواطن كمػن بيناػا احلرمػة ااسػغية كال ؽلنػن أف ينػوف
الن ػػاـ كطنيػػا كذػػو ينما ػ طقػػوؽ ادلواطنػػة ااعاايػػة كال رديػػة .إف بقػػااة مػػا نق ػرأ يف ذ ػ ا
المحقيق الرذي ذو الغليه الغامغ الظ ا يار راية الن اـ احلاكم كأزمم الععيقػة كانق بػ
إذل اػػوة غا ػػة ال ؽلنناػػا الموايػػه إال بالقػػغر األاصػػظ للوطقػػية غػػري مباليػػة بمػػغمري اجملمعػػع
تغمر كرامم كإنسانية اا د انغما ثيلػ إذل أداة طيعػة تػملٌب
كتغمري إنسانية النحية انغما ّ
من ادلوبقات ما ال تملتي احليوانػات الػ نسػعياا كطقػية كاحلػاؿ أنػ ال تو ػغ كطقػية أا ػم
من تل ال ي ارذا اا دكف .كانغما ن ام ةليات المع ي كأسباب تنننا ن ام أف أنسنة
النحية كاا د الظ طغ السواء كختليص اجملمعع من الماغيغ ادلسلح الي كتػركي الغكلػة
تنعه
ؽلر بانمصارنا يف معركة مسيماا معركة االسمق ؿ الهاين ّ
لمصب نععة ال نقعة ،كه ذ ا ّ
معرك ػػة االس ػػمق ؿ األكؿ كذ ػػع ادلعرك ػػة السياس ػػية كالهقاتي ػػة الػ ػ نعي ػػغ ػػا للق ػػع س ػػيادت
كللعواطن كرامم كللغكلة رايماا ارب إط ؿ الن اـ الغؽلقراطع احلقيقع كال عاؿ.
إف القع اائائرم ال م أاطظ للعػادل أركع أمهلػة البطولػة كاػ ّغـ كػه المنػحيات لػرب
معركػػة االسػػمق ؿ األكؿ ،اػػادر الػػظ رب ػ معركػػة االسػػمق ؿ الهػػاين .كمػػا ذ ػ ا المقريػػر ال ػ م
أطيي ػ كأطيػػع مػػن سػػاركا الي ػ  ،إال ػػئءا مػػن معركػػة تعص ػ يف اائائ ػػر ،كلنػػن أين ػػا يف
تونس كيف كه بلغاننا العربية كسمموايه إذل أف ينماع المع ي كتنماع أسباب .
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الدكتور هيثم مناع

زلرر موسواة «اإلمعاف يف طقوؽ اإلنساف»
الرئيس األسبق للجنة العربية حلقوؽ اإلنساف

المع ػ ي رؽلػػة سػػيعة ال تػػئكؿ بالمقػػادـ .ذ ػ ا ذػػو احلنػػم احلقػػواع ال ػ م تويػػلص إلي ػ
البق ػرية يف القػػرف العق ػرين لوي ػ ذ ػ ا ال ااػػة ال ػ اايقػػص البقػػر من ػ اق ػرات ةالؼ
السػػنني .لقػػغ كػػاف مػػن النػػركرم أف يػػمم كوػػع طػػغ ذلػػا يف ادلنطػػق كالعقػػوؿ كالقػػانوف الػػغكرل
ابػػه أف تنقػػرض يف اجملمععػػات البق ػرية كعػػا ينقػػرض ادلػػرض القاتػػه اػػرب اكمقػػاؼ الوسػػائه
الن يلة بووع طغ ألذاا الظ يعيغ األتراد كااعااات.
دل تعغ انية المعػ ي زلصػورة يف الن ػ  .تاالسػمرياد ادل ػرط لمقنيػات المعػ ي كتبػادؿ
اخلػربات بػػني اا ديػػن كالػػغينماتوريات خلػػق طالػػة كاػػع اامػػة للنمػػائمي النارقيػػة ذلػ ا اارؽلػػة
الػػظ احلقػػوؽ السياسػػية كادلغنيػػة كاال معاايػػة كالهقاتيػػة للبقػػر ،نػػاذينم اػػن ةقارذػػا الن سػػية
ادلس بنرامة الن س كااسغ تقػوـ ققاتػة اخلػوؼ االسػمبغادية ،كاػرب
كااسغية ادلبا رة .الظ ّ
تق ػػوي الن ػػحايا ػل ػػاكؿ الطع ػػاة تعطي ػػة اػ ػريام القب ػػي بنقل ػ ل خ ػػر .المع ػ ي ذ ػػو زلاكل ػػة
مسػػمغؽلة لقم ػػه ركح ادلقاكم ػػة كالق ػػيم ان ػػغ األ ػ اص كالهق ػة باإلنس ػػاف .كبق ػػغر م ػػا ينح ػػغر
ادلس ػػمول األخ ا ػػع للس ػػلطة المس ػػلطية يص ػػب ذا س ػػاا كس ػػر القيع ػػة االامباري ػػة ل خ ػػر
بالوسائه الرببرية.
سػػبقص احلركػػات ال نريػػة ادلن عػػات احلقوايػػة يف تنػػاكؿ المع ػ ي ك ػػاذرة ػػاملة كلػػيس
تقػػح اػػرب بعػػغياا القػػانوين كالن سػػع-الطػػا .ككػػاف للعغيػػغ مػػن ادل نػرين دكرذػػم يف ثسػػيس
الرأم العاـ بملعليػة مناتحػة المعػ ي كبنػاء ققاتػة منػادة لنػه مػا يسػوغ أك يسػع بمسػرب
م ػػربرات ع ػػه م ػػن ادلعامل ػػة ادلاين ػػة أك ال ػ إنس ػػانية ان ػػية مقبول ػػة .لق ػػغ با ػػرت من ع ػػات
طقػػوؽ اإلنسػػاف االذمعػػاـ بمنػػاكؿ ثليلػػع مععػػق لل ػػاذرة يف الهعانينػػات مػػن القػػرف ادلاوػػع،
كتراتق ذل بوالدة من عػات سلمصػة بالمعػ ي كأخػرل بػمم بناػادة تملذيػه النػحايا .كرغػم
كوف العادل العريب من أكهر ادلنػاطق تػملقرا ػ ا الوبػاء ،تػملخرت تيػ طركػة مناذنػة المعػ ي .
مؤل ػ لعػػغة كم ػ اػػن المع ػ ي كطقػػوؽ اإلنس ػػاف يف العػػادل العػػريب .م ػػن أكائػػه الع ػػاملني الػػظ إا ػػادة تملذيػػه و ػػحايا
المع ي  ،أ رؼ الظ كمػاب «المعػ ي يف العػادل العػريب يف القػرف العقػرين» ( 8991بالعربيػة كال رنسػية) كيقػرؼ الػظ
إصلاز «الغليه يف إاادة المملذيه».
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تلػػم تبػػغأ الغراسػػات ااغيػػة ادل مصػػة بادلووػػوع ابػػه المسػػعينات .كمبعػػئؿ اػػن مقػػاركمنا يف
أكهر من اعه إاليعع طوؿ المع ي  ،من النركرم القوؿ أن دل يمم ط اليوـ تقغمي ذ ا
اارؽلػػة وػػعن تصػػور ممعػػغد ادليػػادين كالػػظ يػػعيغ بلػػغ اػػريب كاطػػغ كعػػا ذػػو احلػػاؿ يف ذ ػ ا
النماب .من ذنا ،ال تقمعه ذػ ا األكراؽ الػظ تقػري رلاػرم لدبعػاد المنوينيػة كالو ي يػة
كاحلقواية كالهقاتية كاجملمععية للمع ي يف اائائر تحس  ،كإظلػا ذػع ػق مصػغر إذلػاـ لنػه
مناذنع المع ي يف بلغاف اانوب .ذل باامبار أف ذ ا ادلنامي يقنه بآف أداة المعري
كالم ني  ،ككسيلة المعرية كالمواية .باخمصار ،الباطهوف اائائريوف ال يوققوف كيرموف ال ام
كطس  ،به ينعوف اللبنات النركرية لهقاتة ادلقاكمة.
ي ار ذ ا النماب جب ء أف اا د ذو ادللام الرئيسع لنه أ ػناؿ العنػ يف اجملمعػع.
كذو يقػوؿ ذلػ دكف أف يعطػع مػربرا ألم ػنه مػن أ ػناؿ الهػملر الػرد تعليػة الػ ػاغبا
اائائر.
ال ؽلنػػن ابػػوؿ اػ ر أك داتػػع أك مػػربر دلعارسػػة المعػ ي  ،يؤكػػغ الػػع ػلػػع ابػػغ النػػور يف
مغاخلم  .ألن ال ؽلنن ،كعا يقوؿ كرؽلع ،ادلقاركة يف تربيػة الباقولو يػا يف الو ػود البقػرم.
ككع ػػا ي ػ كر إب ػراذيم الم ػػاكٌب ،تننن ػػا أم ػػاـ كو ػػع بق ػػرم معق ػػغ صل ػػغ تي ػ «السياس ػػة كالق ػػانوف
كالعنػ كالسػػلطة كاألاعػػاؿ المجاريػػة كالقػػرطة كالهقاتػػة كلاػػا ممقػػابنة تيعػػا بيناػػا .كبالمػػارل
يػػار مػػن الطبيعػػع أف تػػرل يف ن ػػس الواػػص ػ دا ،كتػػرل طاغيػػة منم بػػا كااوػػيا مػػن دكف
أخ ؽ ،ك رطيا لصا كرئيس بلغية زايم اصابة اخل».
لقغ املص سلطة احلئب الواطغ بعػغ االسػمق ؿ أذػم منونػات الػواع القػعا اائائػرم،
كذػػع ال ػ اامػػربت المع ػ ي شلارسػػة اسػػمععارية .لقػػغ كانػػص ادلنػػاداة بػػالم لص من ػ ا مػػة
أساسػػية مػػن ا مػػات السػػيادة الوطنيػػة كلػػيس تقػػح النرامػػة الق صػػية .لنػػن ذ ػ ا اارؽلػػة
مورسص كجئء من اسرتاتيجية امه ادلقاكمة اجملمععية .كإف ترا عص ذػ ا ال ػاذرة بػني اػامع
 ،8998-8919تقغ نه المع ي أذم أسلحة احله األمين إقراغمياؿ ادلسرية االنم ابية
يف الػػب د ،كعػػا اختػ أ ػػناال كطقػػية تركػػص ةقػػارا بعيػػغة ادلػػغل .تاذلػػغؼ دل ينػػن احلصػػوؿ
الػظ ادلعلومػات أك كقػ خ يػػا تن يعيػة ،بػه ثطػػيم ا خػر كنقػر تنػػرة تقػوؿ بػملف ااػ د
لػػن يمػػورع اػػن اغمصػػاب النػػحية كاريبابػػا كأف يصػػيبام بػػالعقم كأف ػلػػرؽ اإلليمػػني كاللحػػظ.
تعنػػغما تصػػه نسػػبة االامػػغاءات اانسػػية إذل  %51يف بعػ ادلل ػػات ،يمسػػاءؿ ادلػػرء كيػ
ؽلنن دتع ادلقاار الباقولو ية البعلية انغ اا د إذل طالػة اطيعػة ائيػة مػع اجملمعػع كالقػيم،
ي ػػب يصػ ػػب بق ػػاء السػ ػػلطة المس ػػلطية ػ ػػرطا لبقائ ػ ػ خػ ػػارج من وم ػػة العقػ ػػاب .لق ػػغ تقػ ػػغ
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اانراالت الهقة مبن ؼلغمام إذل طغ يار من النركرم مع تػوريطام جبػرائم ت يعػة علاػم
ػلمعوف بالسلطة من القانوف كاجملمعع.
من ذنا يربز البعغ ادلركئم ذل ا الععه :انينا ادلواكبة بني ماعة المواية ككا ػ اااسػبة.
تاااسبة ليسص رلرد اعه انائع ،كإظلا انية كاع مجااع .كبقغر ما يػمعنن اجملمعػع مػن
ثويػػه العقليػػة االسمرصػػالية إذل اقليػػة مريبػػة ك عػػه ادلعارسػػات اجملرمػػة أكهػػر ػػينا كابحػػا،
بق ػػغر م ػػا ؽلن ػػن أف ي ػػم لص م ػػن رؽل ػػة المع ػ ي  .باامب ػػار أف العقوب ػػة تيا ػػا تمج ػػاكز ااا ػػة
اانعػ ػ ػػة إذل القػ ػ ػػارع كادلغرسػ ػ ػػة كالبيػ ػ ػػص كادلسػ ػ ػػجغ كالننيسػ ػ ػػة ...يقػ ػ ػػوؿ أطػ ػ ػػغ اا ديػ ػ ػػن
األر نمينيػػني« :كانػػص ن ػرات النػػاس رل أاػػول مػػن أم طنػػم انػػائع ،ككػػم رنيػػص لػػو أ ػػم
طنعوا الّع باإلاغاـ ألختلص من ازدراء اجملمعع».
ذ ا النامي ال يقوـ الظ الهملر أك إاامة زلاكم ت مػي أخ ايػة ،كعػا ػللػو ذلنػرم كيسػنعر
القػػوؿ ،إظلػػا يعمعػػغ مبػػغأ إاامػػة العػػغؿ .ذ ػ ا ادلبػػغأ ال ػ م يػػوتر اوامػػه اليق ػػة النػػركرية يف
انايا المع ي  .تنعا ذكػرت ابػه  5سػنوات يف مقغمػة المعػ ي يف العػادل العػريب« :لػيس
ذنػػاؾ طنػػارة مبنجػػظ مػػن اخلطػػر ،كلػػيس ذنػػاؾ ػ ص كاطػػغ يف مػػملمن كامػػه .إف ادلعاملػػة
ال ػ إنس ػػانية كادلاين ػػة طاو ػػرة بق ػػنه غلع ػػه المعبرػػة م ػػن أ ػػه مقاكمما ػػا نوا ػػا م ػػن احلعاي ػػة
ال اتية».
مػػن كػػاف يمصػػور سػػجونا خػػارج احلػػغكد تسػػع بادلعاملػػة ال إنسػػانية ذربػػا مػػن العقػػاب
كمن ن انغ إغ ؽ سجن اخليػاـ كتنػ مآسػع تازمامػارت كتػغمر أف غوانمانػامو سػمنوف
ااطة القادمة كأف المع ي سيمم بن راؼ أمرينع يف اغة اوايم اربية
من أ ه ذػ ا ،كلنػع ال تقػنه بلػغاننا ةخػر معقػه ارؽلػة وػغ األخػ ؽ كوػغ النرامػة
كوػػغ اإلنسػػانية ،ال بػػغ مػػن نقػػر ققاتػػة مناذنػػة المع ػ ي بنػػه الوسػػائه .كعػػا ال بػػغ مػػن
االسم ادة من ذ ا الس ر القيم يف أس ار يسطرذا ادلناولوف كادلناو ت يف كػه منػاف مػن
العادل لووع طغ ارؽلة المع ي .
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ظ

الدكتورة فيوليت داغر

رئيسة اللجنة العربية حلقوؽ اإلنساف
دل يعغ باإلمناف المعامه مع رؽلػة المعػ ي مب اػوـ اخمػئارل .تادلعاملػة الػ إنسػانية كادلاينػة
ب ػػغؼ كع ػػا نعل ػػم إلخن ػػاع ط ػػرؼ لص ػػاحل ط ػػرؼ ةخ ػػر يف إط ػػار ا ا ػػة ا ػػوة غ ػػري ممناتر ػػة
سياسيا كاامصاديا كا معاايا .إ ا تسػماغؼ األل ػة كادلغنيػة كالنرامػة الػ تقػوـ الياػا تنػرة
ادلقػػاركة يف القػػملف العػػاـ .تػػاا د يععػػغ الغميػػاؿ ركح ادلقاكمػػة انػػغ النػػحية كامػػه مقػػركا
السياسع كاال معااع .شلا يقنه مساسا بالق صية اإلنسانية كػلوؿ دكف ظلوذػا كانعماااػا
كأنسنة الو ود البقرم.
األ ػػاث ادلقغمػػة يف ذ ػ ا النمػػاب تسػػعظ لل ػػص ن رنػػا إذل أن ػ بقػػغر مػػا ػلػػاكؿ اا ػ د
طعػػس ذويػػة النػػحية اػػرب إباطػػة ال عػػه الرببػػرم ،بقػػغر مػػا يقػػعر بػػملف ك ػػودا كقػ ص اػػغ
انما ػػظ .ت ػػاا د الص ػػعري ال ػ م ين ػ ػ األكام ػػر يف مؤسس ػػة المع ػ ي األخطبوطي ػػة يق ػػعر يف
أاعااػ بػػملف طنعػػا ا معاايػػا باإلاػػغاـ اػػغ يػػغر اليػ  ،كبالمػػارل ال خيػػار لػ سػػول القنػػاء
ال ػػظ ا خ ػػر الق ػػادر ال ػػظ زلاس ػػبم  .إنػ ػ ب ػ ل ينمع ػػع ب ػػواع أك ب ػػغكف كا ػػع إليغيولو ي ػػة
السػ ػػلطة العسػ ػػنرية كيصػ ػػب رذينماػ ػػا .كيف ذ ػ ػ ا احللقػ ػػة ااانعيػ ػػة ادلعلقػ ػػة ،تصػ ػػب شلارسػ ػػة
المع ي ةخر العة كعلية حلعاية المسلّح كادلمسلّح.
ذ ا ذو تحول الرسالة ال يو ااا ادلناولوف كالباطهوف اائائريوف لقعبام كللعادل اػرب
ذػ ا النمػػاب .شلػػا ػلنػػنا الػػظ المملمػػه كالبحػػب اػػن طػػرؽ تػػوتري ا ليػػات الػ تقػ يف ك ػ
ذ ا السلوكات الرببرية.
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غ

الدكتور فيصل القاسم

معغّ كمنقّح برناممي اال اا ادلعاكس يف اناة اائيرة
من ااؿ إننا ضلن العرب مم ل وف ال أبغا .تنذا كاف المقػغـ العلعػع اػغ كيػه بػالعرب إذل
اسمنسػ ػػاخ اإلنسػ ػػاف ،تػ ػػنحن اػ ػػغ ابمنرنػ ػػا مصػ ػػطلحا مرادتػ ػػا ك ػ ػػع نع ػ ػػرب تي ػ ػ ا ػ ػػن «تق ػ ػػغمنا
احلنػػارم» ،إن ػ االسمعسػػاخ .كمػػا أدراؾ مػػا االسمعسػػاخ! إن ػ إاػػادة إطيػػاء الػػبط العػػريب
بػػملنش أ ػػنال  .تبػػغال مػػن أف نملخ ػ مػػن تارؼلنػػا العػػريب كاإلس ػ مع وانب ػ ادلنػػيرة ،رطن ػػا
نسمعس ػػع أس ػػوء م ػػا تي ػ ػ  ،أال كذ ػػو االس ػػمبغاد السياس ػػع ادلقي ػػص مب ػػا يمن ػػعن م ػػن تنني ػػه
بادلعاروػػني كاللجػػوء إذل أبقػػع األسػػالي اذلعجيػػة يف تع ػ يبام كاالنمقػػاـ مػػنام .كلدس ػ
القػػغيغ تػػنف ذػ ا اػػادة اربيػػة «أيػػيلة» كمػػن « ػػيم» العػػرب القػػغماء خلصػػاا الػػظ أطسػن
ك ػ اخللي ػػة األمػػوم الوليػػغ بػػن يئيػػغ بقول ػ « :تػػنحن ادلػػالنوف للنػػاس اس ػرا نسػػومام ادل لػػة
كالنناال» .الطظ المقغؽ السادم بمع ي اخلصوـ.
كلعه ما طه باألدي النبري ابػن ادلق ػع مهػاؿ يػارخ للوطقػية العربيػة يف تػن المعػ ي .
تقػػغ ػرأ يػػاطبنا ذات مػػرة كاػػني ن سػ مقػريا يقػػري إذل كرل الػػنعم ،تملسػػغل بعػ النصػ
الػػربمء ألطػػغ خل ػػاء بػػين العبػػاس األ ػػاكس طػػوؿ بع ػ مسػػائه احلنػػم ،تعػػاذا كػػاف ػئاء
ذ ا «الوااطة» لقغ نئؿ الي غن السعوات كاألرض اقابا ل الظ تصرت «ادلقػني»،
تقغ أكائ اخللي ة ادلنصور إذل كارل البصرة س ياف بػن طبيػ يػملمرا بقملػ  ،تػغااا األخػري إذل
ديواف احلنومة ،كأدخلػ ادلقصػورة كإذا ػا تنػور كاػاؿ لػ « :كاهلل ألاملنػ املػة يسػري بػ كرذا
الركبػػاف» كأخ ػ يقطػّػع مػػن سػػع أ ػئاء كينػػع كػػه اطعػػة يف النػػار كذػػو يراذػػا ثػػرتؽ ط ػ
م ػػات .ككي ػ ننس ػػظ م ػػا ط ػػغث لعب ػػغ اهلل اب ػػن ال ػئبري أط ػػغ معارو ػػع أبن ػػاء معاكي ػػة ب ػػن أيب
س ػ ياف ،تقػػغ الػػق الػػظ طبػػه ادلقػػنقة لسػػبعة أيػػاـ بليالياػػا كػػع ينػػوف ا ػػة دل يػػمعظ ط ػ
اءت أمسػاء بنػص أيب بنػر كاالػص مجلماػا ادلقػاورة« :أمػا ةف ذلػ ا ال ػارس أف يرت ػه» .كدل
تموا ػ يػػوالت ك ػػوالت احلجػػاج بػػن يوس ػ الهق ػػع س ػ اح بػػين أميػػة يف طرتػػة المع ػ ي
كالمعهيػػه بادلنػػاكئني للحنػػم انػػغ ذػ ا احلػػغ .تػ ػ أف العغيػػغ منػػا يمػ كر خطبػػة احلجػػاج
ادلقػػاورة« :مػػن أايػػاا دالا تعنػػغم دكالا ،كمػػن اسػػمطاؿ أ لػ تعلػػع أف أاجلػ  ،كمػػن ققػػه
الي رأس كوعص ان ققل  ،كمن اسمطاؿ ماوع اعرا اصرت اليػ باايػ … كاهلل ال ةمػر
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أطػػغكم أف ؼلػػرج مػػن بػػاب مػػن أب ػواب ادلسػػجغ تي ػػرج مػػن البػػاب ال ػ م يلي ػ إال و ػربص
انق » .كمن مآقر احلجاج يف تن المع ي «أما كاهلل ألحلوننم حلو العصا ،كألاراننم اػرع
ادلػػركة كألاصػػبننم اصػ السػػلعة ،كألو ػربننم وػػرب غرائػ اإلبػػه» .كيف مناسػػبة أخػػرل
يق ػػوؿ ادلع ػ ػ ب األك ػػرب« :ي ػػا أذ ػػه النوت ػػة ...إين ألرل أبص ػػارا طازل ػػة ،كأاناا ػػا ممطاكل ػػة،
كرلكس ػػا ا ػػغ أينع ػػص كط ػػاف اطاتا ػػا ،كأين لص ػػاطباا ،كك ػػملين أن ػػر إذل ال ػػغماء ب ػػني العع ػػائم
كاللحظ ترتارؽ» .أن ر كي اسم غـ احلجاج ب غم األدبية ال ة يف رجيغ المع ي كعا
ل ػػو ك ػػاف يمع ػػئؿ بعق ػػيقم ! كك ػػم رني ػػص ل ػػو أف الطع ػػاة الع ػػرب ،ا ػػغؽلام كط ػػغيهام ،يمعن ػػوف
بانمصػػارابم الػػظ األاػػغاء كعػػا يمعنػػوف بانمصػػارابم الػػظ ػػعو م كمعاروػػيام يف الػػغاخه،
تعنغما أطصظ احلجاج من املام من أ ه إرواء أسػيادا كاحل ػاظ الػظ ارك ػام ك ػغ أف
اػػغدذم ي ػػوؽ مػػن امػػه يف سػػاطة ادلعركػػة وػػغ األاػػغاء بنهػػري ،تقػػغ كيػػه اػػغدذم إذل مائػػة
كاقرين أل ا ،ناذي ان ا الؼ ال ين ماتوا يف سجون ثص المع ي من نساء كر اؿ.
بطبيعػػة احل ػػاؿ ت ػػنف زلػػرتيف المع ػ ي ادلنمق ػرين كالسػػرطاف يف س ػػجوننا العربي ػػة ال يقل ػػوف
بقااة كاسوة ككطقية ان س اطع بين أمية كالعباسيني ،ككم يمواػوف لػو أ ػم كػانوا اػادرين
الػػظ رجيػػغ مػػآقرذم المع يبيػػة ػػعرا كعػػا تعػػه احلجػػاج ،لػػو ال أف الئمػػاف اػػغ تعػػري كأيػػبحص
ادلن عػػات الغكليػػة ادلغاتعػػة اػػن طقػػوؽ اإلنسػػاف تق ػ ذلػػم بادلريػػاد .يػػحي أف الػػغـ اػػغ
عغ يف اركؽ ذواة المننيه كتبلغت أطاسيسام كأطاسيس أسػيادذم اا ديػن األكػربين،
لنػػن مػػن ادلعنػػن تنػػحام كتع ػريمام بق ػ السػػبه ادلماطػػة .تئمننػػا لػػيس زمػػن احلجػػاج ،بػػه
زمػػن اإلنرتنػػص كادلعلومػػة السػريعة الػ ختػػرتؽ كػػه احلػوا ئ .ككػػم ػػعرت بػػال رح انػػغما اػرأت
تقريػرا يػػادرا اػػن إطػػغل ادلن عػات ادلناذنػػة للمعػ ي تقػػوؿ تيػ إف تقاريرذػػا ادلموايػػلة الػ
ثػػاكؿ تن ػ الػػغكؿ ال ػ مػػا زالػػص رػػارس المع ػ ي بقػػنه بقػػع اػػغ بػػغأت تػػؤٌب مثارذػػا.
ي ػػحي أف المعػ ػ ي كالمنني ػػه بادلعارو ػػني داخ ػػه الس ػػجوف العربي ػػة ل ػػن يمواػ ػ ب ػػني ليل ػػة
كوحاذا ،لنن األن عة العربية بغأت ثماط من العواا الوخيعػة الػ ؽلنػن أف تلحػق ػا
بسب شلارسػة المعػ ي ادلػن م يف سػجو ا .تقػغت بػغأت بعػ احلنومػات بقػراء كسػائه
تع ي طغيهة ال ترتؾ أم أقر الػظ أ سػاد السػجناء ،كذػ ا لػيس تطػورا يف طرتػة المعػ ي
به خوؼ من أف ين ن أمرذا .كالغليه أف من عة مهه الع ػو الغكليػة تعمػرب ذلػ نصػرا ذلػا
كزلاكلة دنيرة ك بانة من طرؼ األن عة القععية للمسػرت الػظ اورابػا كبقػااماا ،لػ ل تػنف
أم اػغ ،كػػرب أـ يػػعر ،إلماطػػة اللهػاـ اػػن المعػ ي داخػػه السػجوف العربيػػة ذلػػو خطػػوة يف
اال اا الصحي كمسعظ خري يسمحق كه من يقوـ ب كه القنر كالمقغير كاالطرتاـ.
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إف ذػ ا النمػػاب ااغيػػغ الػ م بػػني أيػػغينم يعمػػرب إوػػاتة ايعػػة يف رلػػاؿ طقػػوؽ اإلنسػػاف
كخاية العريب ال م بات ػلسغ احليوانات األلي ة يف العرب الظ العئ ال م تنعم بػ  ،تاػع
تعػػي طيابػػا بػػالطوؿ كالعػػرض كال رػػوت إال بسػػب تقػػغـ الععػػر بينعػػا يقنػػع ا الؼ مػػن
بابنا ضلبام ثص سياط اا دين داخه السجوف كادلعمق ت العربية الرذيبة ،كزل وظ كه
من ؼلرج من سجن اريب سليم ااسغ كالعقه ،تمعالوا نقلػ يػ حات ذػ ا النمػاب القػيم
الػ م أرػ أف أرل منػ ادلئيػػغ ،تنػػه األن عػػة العربيػػة كمعاكيابػػا تقريبػػا انػػغذا احلجػػاج طػ
لو اخمل ص كسائه المع ي كتطورت.
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الدكتور نظام عساف

مغير مركئ اعاف لغراسات طقوؽ اإلنساف
ػرتين يػغيقع األسػماذ الػغكمور يوسػ البجػاكم بالمقػغمي ذلػ ا النمػاب الػ م أسػام يف
إاػغادا رلعواػة مػن البػاطهني ادلم صصػني  .كرغػم أف مهػه ذػ ا المقػري ذػو مسػؤكلية ػغ
ذاتػ  ،إال أف النمػاب ،مبػا يقغمػ مػن يػورة ػاملة كمؤدلػة اػن األكوػاع ادلملسػاكية حلقػوؽ
اإلنسػاف يف اائائػر ،ذػ ا البلػغ الػ م ذػو أظلػوذج للقػعوب ادلقاػورة يف الننػاؿ كالن ػاح وػغ
االسمععار ،كبلغ ادلليوف ايغ يف سبيه احلرية كالنرامة كإنسانية اإلنساف اائائرم ،غلعه من
تلػ ادلسػؤكلية أمانػة ،ال تقػ انػغ طػغكد المعػاط مػع وػحايا القعػع كاإلرذػاب أيػان كػاف
مرتنباعػا ،كإف كػاف ذػ ا المعػاط سيسػمحيه غالبػان إذل دمػوع رػد ايػين القػار ،،كال سػيعا
كذو يسعع ،كال أاوؿ يقرأ ،اادات النحايا كذكيام ،إذ إف النلعات ثعػه الصػورة ادلريعػة
كيراخ النحايا كذكيام إذل تؤاد كه ذم وعري طع.
إف األمانة احلقيقيػة الػ يلقياػا ذػ ا النمػاب – القػاادة ،ذػع األمانػة الػ محلاػا اإلنسػاف
منػ ك ػودا الػظ ذػ ا األرض ،كذػع أمانػة يػيانة إنسػانيم  ،أمانػة المػآخع مػع أخيػ اإلنسػاف
كقػرط الزـ لمحقيػق ذػ ا اإلنسػانية .لنناػا ،يف ذات الواػص ،ذػع األمانػة ادلنػااة يف اادلنػا
العريب ،ال علص من اادات ذ ا النماب ،ال تناد تنوف خياالن يف ت ااماا كتركيعاا،
طقيقة ماقلة ػلياذا ادلواطن اائائرم ،كغريا من أ قائ العرب يف أكهر من بلػغ اػريب ،بقػنه
يومع .
إف أعلية النماب ال م بني أيغينا اليوـ ال تنبع من أن يائ تينا الو ػغاف الععيػق السػمعادة
األمانػة النػائعة ،كذػع طقػوؽ اإلنسػاف كادلػواطن العػريب تحسػ  ،لننػ  ،يف ذات الواػص،
يسعظ من خ ؿ ااوانػ الن ريػة العنيػة تيػ إذل إبػراز الع اػة الم االيػة بػني اوامػه اإلرذػاب،
كال سيعا إرذاب الغكلة ،كبني المنعية اإلنسانية احلقة .
كلعػه الصػورة األبػرز لػ ل  ،كالػ ؽلنػن إطساسػاا بقػنه يػومع يف رلمععاتنػا العربيػة،
تمعهػه يف الم لػ كالمبعيػة لل ػارج .تبقػغر مػا يبػغك ذػ اف العػام ف أطػغ أذػم سػببني ،إف دل
ينونا السببني األذػم ،خللػق البيرػة ادلناسػبة لإلرذػاب بمل ػنال كاتػة ،بنػه مػا يعنيػ ذلػ مػن
بقااة يف اإل ااز الظ طقوؽ اإلنساف كادلواطن العريب ،تنف ثقيق االطػرتاـ النامػه حلقػوؽ
اإلنسػاف كتعئيئذػا يبػغك الطريػق الوطيػغ ادلعننػة لل ػركج مػن ذػوة الم لػ  ،كثقيػق المنعيػة
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مب اوماػا القػامه ،كاحلصػوؿ بالمػارل ،الػظ االسػمق ؿ المػاـ ،الػ م مػا زاؿ معلقػان يف البلػغاف
العربيػة كاتػة منػ خػركج ادلسػمععر األ نػا .ذنػ ا يبػغك دايقػان أف «تػملميم المعػ ي » الػ م
اامص بغ الغكلػة «الوطنيػة» مػن أيػغم ادلسػمععر ،اػغ اسػممبع مبا ػرة ككنميجػة طمعيػة «تػملميم
الم ل » ال م ترو ذات ادلسمععر ارب ةلية المع ي كانمااؾ طقوؽ اإلنساف بقنه اػاـ
.تػاجملمعع القػائم الػظ اقػغ ا معػااع أساسػ القاػر كالراػ كاإلرذػاب ،يعػين تسػ ري مػوارد
الغكلػة كتو يػ مثػار المنعيػة ،إف ك ػغت ،لمعويػه ةلػة القاػر العسػنرم ،ليعػغك االسػمععار
ااغيػغ ،ادلمعهػه بالمبعيػة ،ذػو ادلسػمقر األخػري للغكلػة «الوطنيػة» ،الػظ النحػو الػ م يووػح
ذػ ا النمػاب بقػنه لػع تيعػا يمعلػق باحلالػة اائائريػة ،ذلػ أف «اسػنرة الن ػاـ كالقعػع
الػ م ؽلارسػ ياػغتاف لػيس تقػح لم نيػ كتػغمري القػول اال معاايػة كادلعاروػة السياسػية
احلقيقية ،كإظلا كػ ل يععػ ف – مػن خػ ؿ اإلرذػاب الػ م يقػه كػه أنػواع االطمجػاج –
كوسيلة للمعيري القسرم ل امصاد كاجملمعع من أ ه تملسيس نوع كطقع من الرأمسالية».
كمػع تعػغد ا قػار ادلػغمرة للقعػع كاإلرذػاب ،كالػ رمػغ لمقػعه ااوانػ السياسػية
كاال معااية كاالامصادية ،يبقظ المملقري األذم كاألخطر ،كال م يعمرب مصغر كه تغمري ةخر،
ممعه ن يف ثطيم نسيمي اجملمعع ادلنػممي بمػغمري ال ػرد ،جبعلػ مرتعػان لنػه الصػ ات الػ تنػئع انػ
إنسانيم  ،كيوالن إذل عه «اخلوؼ ذو اخلل ية ال تلػوف احليػاة العامػة باسػمعرار ،كتنػحع»
ققاتة اإلرذاب «ذع الهقاتة ادلؤقرة الظ رائ اجملمعع كاتة .كيف طني تععػه اجملمععػات احلػرة
الػظ طػه ادلقػنلة السياسػية لمن ػيم اجملمعػع بنمخػاد اخلػوؼ ااعػااع ،تععػه الػغكؿ اإلرذابيػة
الظ تقويم كاسمع ل ».
ذات احلقيقة تنطبق الػظ مػن ي ػرتض تػيام أف ينونػوا نػود الصػ األكؿ يف الػغتاع اػن
طقوؽ اإلنساف ،كذػم القنػاة السػاذركف الػظ تطبيػق القػانوف العػادؿ ،بنػه اغالػة كمسػاكاة،
كإال كنا أماـ من يسلم النحية ا دذا .
كالظ الػرغم مػن إدانػات ااععيػة العامػة لدمػم ادلمحػغة للمعػ ي باامبػارا انمااكػان أساسػيان
حلقػوؽ اإلنسػاف ككجػرـ يرتنػ يف طػق النرامػة اإلنسػانية ،كعػا طرممػ القػوانني الوطنيػة
أضلاء العادل.
كالغكلية ،إال أننا نسعع يوميان ان تنرار اسم غاـ المع ي يف

ل ل اامص من عة الع و الغكلية من ما يربو الظ اقرين اامان علة تسماغؼ الػرتكيمي
لربنػاممي مػن اقػين اقػر إ ػراءان وػركريان ينبعػع أف تلمػئـ ػا احلنومػات كػغليه إغلػايب إللعػاء
المع ي الظ ادلسمويني الوطين كالغكرل.
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كلعه من ادل يغ الم كري ا اإل راءات اإلقين اقر ،كضلن نقغـ ذلػ ا النمػاب اذلػاـ الػ م
ينق طجم المع ي يف اائائر من ما يئيغ ان اقرة أاواـ ،كادلمعهلة يف ج المع ي
رمسيان ،ككوع القيود الظ احلبس االن رادم ،كاػغـ اطمجػاز ادلعمقلػني يف أمػاكن سػرية ،كتػواتر
النعانات الناتية أقناء االطمجاز كاالسمجواب ،كالمحقيق غري ادلنحػاز يف تقػارير المعػ ي ،
كبط ف البيانات ادلنمئاة ثػص المعػ ي  ،كثػرمي المعػ ي اانونػان ،كمقاوػاة ادلماعػني مبعارسػة
المعػ ي  ،كإ ػراءات تػػغري ادلػػو ني ،كالمعػػوي  ،كالمملذيػػه ،كاالسػػمجواب الػػغكرل،
كالمصغيق الػظ ادلواقيػق الغكليػة ذات الع اػة .كنم ػق مػع ةراء النهػريين الػ ين يعمػربكف شلارسػة
المع ي من أت ع ادلصائ ال ثػه باإلنسػاف ،إذ ال نبػالغ طػني نقػوؿ بػملف اإلنسػاف ،مطلػق
إنساف ،يمع حل ة المع ي أف ال تنوف اغ كلغت أمػ كيػؤقر رمبػا ادلػوت الػظ توايػه تعروػ
للععاملة القاسية أك ال إنسانية أك احلاطة من كرامم .
كينقػ لنػا رادار الػم اال معػاع السياسػع كالقػانوف الػغكرل اإلنسػاين كالقػراة الغكليػة
حلقػوؽ اإلنسػاف كادلواقيػق الغكليػة كاإلاليعيػة قػوؽ اإلنسػاف ،كخبايػة «االت اايػة الغكليػة
دلناذنة المع ي كغريا من وركب ادلعاملة أك العقوبة القاسية أك ال إنسػانية أك ادلانيػة» ،أف
االنمااكػات الػ تقػع داخػه السػجوف يف الػغكؿ العربيػة كبنػعناا يف اائائػر ،كلدسػ
القغيغ ،ؽلنن اامبارذػا ػرائم وػغ اإلنسػانية كرػس مبا ػرة كرامػة السػجناء كسػ مة أبػغا م
كيف أطياف غري اليلة رس طقام يف احلياة.
كلعػه مػن بػني أسػباب اسػمعرار ذػ ا االنمااكػات يف كهػري مػن السػجوف العربيػة توايػه
اذرة اإلت ت من العقاب للعو ني ادلنل ني بنن اذ القػوانني الػ ين ؽلارسػوف المعػ ي وػغ
السجناء ،مػن اػة ،كاػغـ اإلسػراع يف إطػغاث إيػ ح للقنػاء يسػع مبراابػة تعالػة لمطبيػق
العقوبػات السػجنية ،كيػوف كرامػة السػجناء كطقػواام كتقػان للقوااػغ النعوذ يػة دلعاملػة
السجناء من اة قانية.
كألف طقوؽ اإلنساف مػا كانػص كلػن تنػوف يف أم يػوـ مػن األيػاـ منػة رػن مػن أالػظ ،بػه
ذع نور مصغرا أركاح كدماء كه ادلؤمنني ا ،تبػغك أعليػة النمػاب مػرة أخػرل ،يف أف القػع
الػ م كػاف اػغكة المحػرر مػن االسػمععار يػرت إال أف ينػوف اػغكة يف المحػرر مػن ال لػم
كاالوطااد كاإلرذاب .ترغم كه ال لعة احلالنة ال ثياذا اائائػر ،كالػ ػلػاكؿ النمػاب أف
ينق ذو ذلا كأبعادذا ،ي ار النور يف ةخر الن ق.
تػاألذواؿ الػ تنقػ اناػا مملسػاة اائائػر ،تنقػ يف ذات الواػص اػن كاػع القػع ،
ب رات كاتة ،بغكرا يف ترض اطرتاـ طقوؽ اإلنساف .ت ع مقابه بع ادلعايري العربية ادلئدك ة
يف المعػاطع مػع انػايا طقػوؽ اإلنسػاف العػريب ،كرغػم كػه نصػوص ات اايػات القػانوف الػغكرل
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ال ثرـ المع ي بقنه مطلق ،كرغم توايع الغكلػة الػظ مهػه ذػ ا االت اايػات ،الػ م يبقػظ
رلػرد طػرب الػظ كرؽ طادلػا دل تو ػغ اإلرادة القػعبية الػ ت ػرض اطػرتاـ مهػه ذػ ا النصػوص
تروان ،يربز دكر اجملمعع اائائرم يف الغتاع ان طقوا كإنسانيم .

تملمػاـ تعػغد أ ػناؿ انمااكػات طقػوؽ اإلنسػاف ،بػني اامقػاؿ كتعػ ي كإاػغاـ خػارج
القانوف كإخ اء اسرم كرلازر .كال يمنػوع كػه مناػا إذل أنػواع ممعػغدة ،تػربز إرادة القػع يف
أكهر من يورة .كإذا كاف ال بغ من المقغير كاإل ادة مبن عات اجملمعع ادلغين اائائرية لغكرذا
الظ ذ ا الصعيغ ،كعا ي ار يف قنايا ذػ ا النمػاب ،مػن خػ ؿ إتػراز طركػات ا معاايػة ،إال
أف مػا يسػمغاع المواػ بنػه إ ػ ؿ كإكبػار ذػو دكر ادلػرأة اائائريػة ،كجػئء مػن اجملمعػع
اائائرم ادلنلوـ ،ال يف الغتاع ان طقػوؽ اإلنسػاف اائائػرم يف موا اػة اإلرذػاب يف الػغاخه
تقػح ،بػه كدكرذػا أينػان يف نقػه يػوبا إذل العػادل كاتػة ،لماػئ مبعانابػا كػه النػعائر احليػة يف
العادل  .كذو ما يعيغنا إذل القنية األساس يف رلمععاتنا العربية ،كادلمعهلة يف تعئيئ دكر ادلرأة يف
ذ ا اجملمععات ،ألف ادلرأة سمنوف ،كعا كانص دائعان ،سنغ الر ه يف ثقيق اإلنسانية ،كبناء
الوطن.
كأخػريان ،ؽلهػه ذػ ا النمػاب اذلػاـ ػق خطػوة كبػرية الػظ الطريػق الطويػه الػ م ضلما ػ يف
العػادل العػريب ،لووػع طػغ للصػعص الػظ مػا ػلػغث داخػه مبػاين األ اػئة األمنيػة كالقػرطية،
سػغم كن سػع للعواػوتني كادلعمقلػني  -كالسػجناء – كخبايػة
كالسػجنية مػن تعػ ي
السياسيني منام.
كأر و أف يسام ذ ا ادلؤل اذلاـ يف ث يئ الباطهني كمن عات طقوؽ اإلنساف يف سلمل
البلغاف العربية الظ إيغار مؤل ػات شلاقلػة ذلػ ا الععػه ،أمػ ن يف إطػغاث ػرخ كبػري يف ػغار
الصعص الظ رؽلة المع ي يف السجوف العربية.
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الدكتورة سبيكة محمد النجار

األمني العاـ للجععية البحرينية حلقوؽ اإلنساف
يصع الظ إنساف اقق اائائر دكف أف يراذا كيرت اقلػ أطيانػان تصػغيق مػا ػلػغث تيػ
من ت ااات كانمااكات حلقوؽ اإلنساف أف ينم ان المع ي يف ذ ا البلػغ .لقػغ كانػص
اائائر بالنسبة ايلنا احللم الهائر .كنا نراذػا بملطاسيسػنا األرض الػ سمحمنػن أط منػا يف
المحرر كاإلنعماؽ مػن االسػمععار .كانػص اائائػر الهػورة أظلػوذج نمطلػع أف ػلػغث يف بلػغاننا.
كا ف بعغ مركر اغة اقود الظ اسػمق ؿ ذػ ا البلػغ الػ م الا اػم العػادل كيػ ينػوف الننػاؿ
مػػن أ ػػه النرامػػة اإلنسػػانية ،يعمص ػرنا األدل انػػغما ن ػراا يعػػرؽ يف ػػر مػػن العنػ كالمع ػ ي
كالغماء.
طػػا القػػغمي للجئائػػر علػػين أتػػردد كه ػريا كلعػػا طاكلػػص ا ػراءة النس ػ ة غػػري ادلطبواػػة اػػن
المع ي يف اائائر ،كرنيػص لػو أنػين دل أاػح كاػغان بػالمعليق اليػ  .لقػغ تنػاكؿ النمػاب كاتػة
وان المع ي  ،ل ا ػلق أف ينوف كباممياز مر عان دلن عات طقوؽ اإلنساف الػ تنػاذ
المع ي  .تالمع ي لػيس لػ كطػن ،أم أف شلارسػع المعػ ي يسػم يغكف مػن ػارب غػريذم
كيم ننػوف يف تعػ ي وػحاياذم ٍب ينقلػوف ػػار م ألمهػاذلم يف الػغكؿ األخػرل .كمػن ٍب تػػنف
مػػا طػػغث كػلػػغث يف اائائػػر اػػغ ػلػػغث مهل ػ أك أبقػػع من ػ يف دكؿ أخػػرل .مػػن ذنػػا تػػملٌب
أعلية أف يسم يغ نقطاء طقوؽ اإلنساف من ػارب كمعانػاة غػريذم مػن القػعوب كاسػمنباط
الػغركس الػ تػػغتع بننػاذلم يف رلػػاؿ القنػػاء الػػظ انمااكػات طقػػوؽ اإلنسػػاف خطػوات إذل
األماـ.
ؽلنن ذل ا النماب ااامع أف ينػوف نػواة دلقػركع كاسػع يػؤرخ للمعػ ي يف الػوطن العػريب
بقنه خاص كالعادل اعومان .كعا ؽلنن أف ينػوف تاثػةن لنػغكات كنقا ػات تمعحػور طػوؿ
مووػػواات الرئيس ػػية ،كرمػػغ إذل شلارسػػات المع ػ ي يف أاطارن ػػا اعوم ػان .كبالمػػارل ننػػوف اػػغ
كوػػعنا أاػػغامنا الػػظ أكؿ السػػلم إلصلػػاز اعػػه اػػريب هػػع مقػػرتؾ طػػوؿ المعػ ي يف الػػوطن
العريب.
إن كماب رائع كممنامه كغل أال ختلو منمبة ادلن عات احلقواية كاإلنسانية من .

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

+
ثقيق ان المع ي يف اائائر

أأ

المحامي هيثم المالح

رئيس ااععية السورية حلقوؽ اإلنساف
منظ أكهر من أربعة اقر ارنا الظ مقولة اعر بن اخلطاب اخللي ة الرا غ الهاين طني ااؿ
يف رسػالم إذل أيب موسػػظ األ ػعرم« :كال ؽلنعنػ انػػاء انػيم بػػاألمس ترا عػص اليػػوـ تيػ
اقل ػ كذ ػػغيص تي ػ لر ػػغؾ أف تر ػػع إذل احل ػػق ت ػػنف احل ػػق اػػغمي كمرا ع ػػة احل ػػق خ ػػري م ػػن
المعادم يف الباطه]…[».
كمػػا نسػ إذل اعػػر اولػ طػػني كمػ إذل اعػػرك بػػن العػػاص انمصػػاتا للقبطػػع الػػظ كلػػغ
اعرك بن العاص «م اسمعبغًب الناس كاغ كلغبم أماابم أطرارا».
ذ ا الػغركس الػ اسػم ادذا اخلل ػاء الرا ػغكف مػن رسػوؿ اإلسػ ـ زلعػغ بػن ابػغ اهلل
طػػني ككػػئ أطػػغ اجملاذػػغين ال ػ اذبني إذل اااػػاد لمسػػوية الص ػ وؼ بعصػػا يػػعرية كانػػص مع ػ
تقػػاؿ ل ػ ذل ػ اجملاذػػغ« :أك عمػػين يػػا رسػػوؿ اهلل» ،تعػػا كػػاف مػػن رسػػوؿ اإلس ػ ـ  إالّ أف
أاطاا العصا كااؿ ل « :ذيا اسمقغ مػين ».كمػا سػبق ذلػ طػني اػاؿ رسػوؿ اهلل اػن طلػ
ال نوؿ« :لو دايص إذل مهل يف اإلس ـ أل بص».



يف ذ ا ااو ادلقحوف باحل كالعط بني ادلسلعني نقمل اإلسػ ـ كتراػرع كنقػملت معػ
طقوؽ اإلنساف.
تحني ااؿ اعر بن اخلطاب بملف احلق اغمي ،ألن اسػم مػن أمسػاء اهلل احلسػ كيػ ة مػن
ي ات  ،كذع سابقة يف الو ود خللق اإلنساف.
إال أن ػ أاق ػ زمػػن اخل تػػة الرا ػػغة زمػػن ثولػػص تي ػ القػػورل اإلس ػ مية إذل اسػػمبغاد
كملػ ػ ان ػػود ،كاالس ػػمبغاد كادلل ػ ػ العن ػػود يقمن ػػع الب ػػغء مبعارس ػػات تمن ػػاا كطق ػػوؽ
اإلنساف.
إال أف الغكلػ ػػة اإلس ػ ػ مية كانػ ػػص ال ت ػ ػئاؿ ممينػ ػػة ،كمقػ ػػعولة بنقػ ػػر الػ ػػغاوة ا ػ ػػن طري ػ ػػق
ال موطات طػ اممػغت طػغكدذا مػن الصػني ػراا إذل األنػغلس غربػا ،كذػو مػا ػعه النػاس
ا ػػن االلم ػػات دلس ػػائه أخ ػػرل ،كم ػػا إف ب ػػغأ الن ػػع يس ػػرم يف ا ػػركؽ ذػ ػ ا الغكل ػػة ،تيع ػػا
انصػػرؼ النػػاس إذل الػػرتؼ ،كانصػػرؼ احلنػػاـ حلياكػػة ادل ػؤامرات ،كانػػغقرت دكلػػة األنػػغلس،
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كاغا أمرالذا الظ بعنام كاسمنصركا بال رصلة الظ إخوا م؛ ط تقلص ه ذ ا احلنارة
ركيغا ركيغا ،كطعع أاغالذا تياا ،كسقطص يف ذوة اااه كالمعئؽ كال قػر ،كزط ػص الياػا
حاته الصليبيني تغمر كه عء ،كخاض ترسا ا يف دماء ادلسلعني كغريذم ،طػ ركػبام
يف الق ػػغس كتلس ػػطني كغريذ ػػاٍ .ب راف ال ػػظ اجملمعع ػػات اإلسػ ػ مية كالعربي ػػة أن ع ػػة مرتبط ػػة
بػػالعرب ،ك ػػاءت معاذػػغة سػػاينس بينػػو لمقسػػم العػػادل العػػريب خايػػة إذل دكؿ كدكي ػ ت
كإمارات ،كرمسص طغكدا كعلية ،كنصبص طنومات اربة مناا أك طلي ػة ذلػا ،كاامنػظ ذلػ
ظلو األن عة االسمبغادية ،كغابص طقوؽ اإلنساف ركيغا ركيغا.
كمػػع بػػغء الصػػحوة احلغيهػػة يف اادلنػػا العػػريب ،انبهقػػص من ػ من عػػات كمجااػػات طريػػص
الػػظ يػػيانة األمػػة مػػن اس ػ السػػلطاف ك ػػور احلنػػاـ ،كدتعػػص يف سػػبيه ذل ػ وػػحايا،
بعنػػام انػػع الي ػ اػػم ثػػص اسػػم أطنػػاـ اسػػنرية أك مػػا ػػا اا ،كبعنػػام زج ب ػ يف
غياذ ػ ادلعػػمق ت كأابيػػة األ اػػئة األمنيػػة ،كاسمحنػػرت الػػمام ااػػاذئة ،كمارسػػص أ اػػئة
القعػػع أبقػػع يػػنوؼ اإلرذػػاب كالمع ػ ي كالقمػػه ثػػص اسػػم الط ػوار ،كطالػػة الط ػوار ،كمػػا
س ػواذا ،كًب تقػػوي اإلنسػػاف كاغميػػاؿ إنسػػانيم بطػػرؽ ػ أالاػػا ادل طقػػات األمنيػػة اليوميػػة
للقػػرتاء ،كأا ذػػا اسػػمععاؿ أ اػػئة ك اي ػئات ًب اسػػمريادذا خصيصػػا مػػن الػػغكؿ ادلمحنػػرة!
دلعارسة سادية طيوانية وغ مجوع ادلواطنني ادلعاروني للسلطة جملرد ادلعاروة ،أك وغ ذؤالء
الػ ين ي طقػػوف تسػػاد األن عػػة كانععاسػاا يف محػػاة الر ػػوة كاالخػػم س كاالضلػراؼ اانسػػع
كما إذل ذل .
ك ا ػ ػػرت كماب ػ ػػات اغي ػ ػػغة يف ذػ ػ ػ ا اجمل ػ ػػاؿ إال أف أط ػ ػػغا دل ي ػ ػػملت ال ػ ػػظ دراس ػ ػػة كاتي ػ ػػة
مسم ينة ،مجعص بني ػرح المعػ ي كمقػاكل كأيػوؿ ثرؽلػ بػني القػريعة كالقػانوف ،كبػني
معاذػػغات طق ػػوؽ اإلنسػػاف كاإلا ػ ف العػػادلع ل ػ  ،كعػػا بػػني النمػػاب ال ػ م أاػػغـ ل ػ ػ ا
النلعات ةقار المع ي الن سية كادلعنوية كادلادية الظ ادلع ب.
إال أف ما ذو أذػم مػن كػه ذلػ ذػو القسػم الػ م خصػص لػواردات األسػلحة ،كخايػة
مناا كاردات كسائه المع ي .
كلقػػغ اسػػم اض ذػ ا ال صػػه يف الغراسػػة الػ تنػػغرج يف برنػػاممي ػػب أكسػػع لإل ابػػة اػػن
اجملعوامني من األسرلة ،يب تبغأ الغراسة بقعء من الم صيه ان سػياؽ طقػوؽ اإلنسػاف
ال م تػمم تيػ يػ قات اسػمرياد األسػلحة كنقػه تننولو يػة الػمحنم السياسػعٍ ،ب ثػوي ت
األسلحة كتننولو ية الرا ال تورد إذل اائائر كبلغاف أخرل.
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تت

ت ع ذ ا األسطر ادلمقغمة يمبني مغل خطورة البحػب الػ م كرد يف ذػ ا النمػاب ،تاػو
ػػب غػػري مسػػبوؽ ػ ا الغاػػة كادلصػػغااية ادلغاومػػة بنطصػػائيات مربرلػػة ،تػػرد كػػه مػػادة إذل
مصغرذا ،ط ينوف القار ،الظ بينة ،كيسمطيع ممابعػة خل يػات األن عػة الػ ثنػم ذػ ا
الع ػػادل ،كم ػػغل تواط ػػؤ احلنوم ػػات العربي ػػة معا ػػا لقع ػػع ػػعو ا كمنعا ػػا م ػػن اس ػػم ـ أمورذ ػػا
بن ساا.
لقغ ارل القسػم ادلمعلػق بػواردات األسػلحة أن عػة العػرب الػ مػا تمرػص تمقػغؽ باحلريػة
ك عايػػة طق ػػوؽ اإلنس ػػاف كتن ػػرب ك ػػا بن ػ ط ػػني يقم ػػه ي ػػايوين يف تلس ػػطني ،كتن ػػادم
بالويه كالهبور كا ائم األمور دكف أف تر ع إذل ن سػاا ،كترا ػع طسػابابا السػابقة ،ككيػ
أ ػػا ذػػع الػ زراػػص كيانػػا غريبػػا يف سػػم أممنػػا العربيػػة كاإلسػ مية ،كمسػػلحا بملتمػ أن ػواع
األسػػلحة ،كال ت ػئاؿ ،كذػػو ؽلػػارس يوميػػا القمػػه با لػػة العسػػنرية العربيػػة كعػػا ؽلػػارس المع ػ ي
الظ ادلعمقلني من أبنائنا يف تلسطني بواردات أ ائة القعع ادلسموردة من العرب.
إف ذ ا النماب ينع القار ،أماـ يورة طقيقية ،كإف كانص اارة دلػا يعانيػ اإلنسػاف يف
القػػرف احلػػادم كالعق ػرين ،كلعػػه رلمععنػػا العػػريب كاإلس ػ مع يسػػميقظ ليملخ ػ بيػػغا مصػػريا،
كيس ػ ػػائه ذ ػ ػػؤالء ادلنمان ػ ػػني حلق ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػػاف داخلي ػ ػػا كع ػ ػػا يس ػ ػػائه الع ػ ػػرب ال ػ ػػغاام ذلػ ػ ػ ا
االنمااكات.
كأخػ ػريا ال ب ػػغ للع ػػاملني يف طق ػػه طق ػػوؽ اإلنس ػػاف م ػ ػن الص ػػرب تملس ػػيا بق ػػوؿ اهلل تع ػػاذل
كلنبل ػػوننم بق ػػعء م ػػن اخل ػػوؼ كاا ػػوع كنق ػػص م ػػن األم ػ ػواؿ كاألن ػػس كالهع ػ ػرات كبق ػػر
الصابرين( البقرة.)855:
كاهلل ادلوتق كذو ادلسمعاف
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جج

السيدة منجية العبيدي

رئيسة مجعية نساء وغ المع ي يف تونس
مؤدل غا أف نسعع كنرل بملايننا أناسا يمجراوف القار كال ّ ؿ ،كيمن سوف ا ذات يف سجوننا
العربية ،بسب تنرة ةمنوا ا أك موا اربكا ان .
زلبح ّغا أف نسمقبه القرف احلادم كالعقرين كم يني القرتاء يف أرض اإلس ـ كالس ـ
تػغكس كػراممام أاػغاـ اا ديػن ،كتػغمع اػورذم سػياط مػن اقػقوا لعػة السػياط كالمننيػه
كالمع ي .
كرماػا اإلسػ ـ أتنػه تنػرمي إذل كػائن وػعي ماػئكـ ،بػ
غري أف تمح ّػوؿ ادلػرأة الػ ّ
ضلرؾ ساكنا.
ارار ،ب خيار ،ينػئع اناا لباس الع ة كالطار انوة كالظ ادلإل ،كال ّ
إنين ألاج من طاؿ العرب كمن ااممام.

كي يرووف باغمصاب امرأة كال يمصغكف دلن يمحرش ا أك غلردذا من قيا ا لمعسناا
بػغيناا كمبػغئاا كرتنػاا أف تنػوف أداة داائيػة يف يػغ سػلطاف ػائر ،أك اريػة مػن ػوارم
طغاقة تملىب إال أف تقيراا.
كإين السمعرب أف يعغـ ابن السجني رغي اخلبئ ك راة الغكاء.
ذػؤالء الطعػاة كأكلرػ ااػ دكف يمعػ كف مػن يػعمنا ،ينمعقػوف مػن غ لمنػا كينمقػوف مػن
خوتنا كةذاتنا.
تعلينػا أف ننػوف يػغا كاطػغة ك ػغارا منيعػا يف ك ػ ال لػم كالقاػر كاالسػمبغاد كالمقػريغ
كالمع ي كالمننيه كلينن عارنا :ال يعص كال خنوع بعغ اليوـ!
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خخ

الدكتور حميدة عثمان

مغير ادلن عة السودانية دلناذنة المع ي
المع ي من كاطة السوداف إذل حيم اائائر
غلػغ ادلػرء اػغرا كبػريا مػن الصػعوبة يف النمابػة اػن مووػوع ينطػوم الػظ اػغر مػن ال ااػة
كالبقػااة اإلنسػانية ،تادلووػوع غػري مسػمح للقػار ،كالناتػ معػا .كذنػاؾ اػغر ا ػيم مػن
الن ػع كاػغـ المصػغيق ) (denialلنػوف اإلنسػاف يسػمبطن إنسػانيم كين ػع اػن ذاتػ  ،خجػ ،
شلارسات ال تنطوم الظ ن ع إنسانيم كتملكيغ بقاام .
انػغ اػراءٌب ذلػ ا النمػاب اػن المعػ ي يف اائائػر انمػابين إطسػاس ممنػاا كغػام ،
إطسػاس ملػبّس ػئف كإطبػاط ،لنػن يف ذات الواػص انمػابين ػعور اعيػق بادلسػؤكلية أخ ايػا
كسياسيا ،إطساس مبسؤكلي اعا غلرم يف تل البقعة من األرض مػن ػاؿ إتريقيػا .كمػردكد
ذػ ا اإلطسػاس أنػين اقػص ذػ ا المجربػة الػظ ادلسػمول الق صػع كال زلػص أاعػه نػم
مواعع ادلاين مع وػحايا تعػه المعػ ي ادلػن م الػظ أيػغم ن ػاـ يػ ّغاع إسػ ميم  ،ػاءت بػ
إذل سػغة احلنػم ااباػة القوميػة اإلسػ مية السػودانية ،بينعػا يمنػ رل مػن خػ ؿ اػراءٌب أ ّف
وحايا المع ي يف اائائر من انق ب يناير  8991ذم من أاناء باة اإلنقاذ اإلس مية
يف اائائر الظ أيغم العانيع اائائر ادلغاومني بسلطة ااي .
ذػ ا المقػاب ادلػغذ بػني النػحية كااػ د ككسػيلة المعػ ي كظلػح المعػ ي كمػا يرتكػ
المع ي من ةقار يف السوداف كاائائر ،ذو كمقاب ذرات رماؿ الصحراء النربل.
تاإلنساف ثص كطملة المع ي يمحػوؿ إذل إنسػاف كطسػ  ،ينم ػع انػ كػه مػا ؽليػئا ارايػا
كدينيػا كأيػغيولو يا ،كيصػب اإلنسػاف مووػواا لػددل كلػيس ذاتػا م ػردة .ذػ ا ذػو ذػغؼ
المع ي  ،كذو أف تقمه اإلنساف من دكف أف تغا ؽلوت.
ااػ دكف العػانيوف ،إسػ ميوف ،اوميػوف ،ا ػرتاكيوف ،كالنػحايا ذػم أينػا مػن ذات
ال رات .أليس من مثة درس كسؤاؿ لنا مجيعا
أامقغ أ ّف اإل ابة ذع أن ةف األكاف ألف ن نر ٍب نععػه إل ػاء بقػاامنا كلمعئيػئ إنسػانيمنا،
تالماريع لن يرمحنا إف دل ظل كيعة المع ي من تارؼلنا.
إ ّف ذ ا النماب غير بالقراءة كالمعلّم.
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ذذ

السيدة عبلة محمود أبو علبة

انو يف األمانة العامة ل ثاد العاـ للعرأة ال لسطينية
أمينة سر انة دام يعود القع ال لسطيين يف اعاف
أمينة دائرة ال رني ال لسطينيني يف األردف
الع مطالعة مسودة ذ ا النمػاب ،ت ػع كػه تصػول كأ ئائػ م ػردات ككاػائع
دل ينن سا ن ّ
ألم إنسػاف يف اادلنػا ،بػه
مو عة ط الع ػم ،لػيس تقػح كو ػا تمنػاا مػع احلقػوؽ الػغنيا ّ
ألف ميغا ا اائائر.
كاائائ ػػر بالنس ػػبة لن ػػا ضل ػػن ال لس ػػطينيني اص ػػيغة ػػعر قوري ػػة ،كانػ ػواف ا ػػريب مق ػػرؼ يف
مقاكمػػة االس ػمععار ،كملاػػم أل يالنػػا ادلمعاابػػة من ػ كاػػوع ننبػػة  8991يف مقاكمػػة ادلقػػركع
االسميطاين الصايوين الظ أرض تلسطني.
تعع رة ،ألف ذ ا المقغمي لن يمناكؿ ال صوؿ كالواائع ادلرذقة للركح كااسغ ،مع المقغير
البالغ ألعلية توقيقاا ،ككوعاا يف اإلطار السياسع كاحلنارم كمبا يمناس كوػركرات ػرح
أسبا ا كخل يابا..
ػلص ػػن ردكد ال ع ػػه طوذل ػػا :إذ ل ػػيس
كياع ػػين يف ذ ػ ا اجمل ػػاؿ الرتكي ػػئ ال ػػظ م ػػا ؽلن ػػن أف ّ
ذغؼ النماب ادلقاركني بالمملكيغ إقارة ادلئيغ من النئااات الغاخلية ،بقغر الععه الظ بنػاء
القوة ال زمة من أ ه مقاكمة ال لم كاالوطااد كمحاية الوطن من االسمبغاد.
تلعاذا طغث كػلغث كه ذل يف كطن اريب ؽلمل ميئات عراتية كاامصادية تريغة
اائائػػر ذ ػع البلػػغ ال ػ م اسمعصػػظ الػػظ االسػػمععار القػػغمي ،تاػػئـ حاتػػه األسػػباف يف
أاواـ  8581ك  8589ك  ،8598كيغ زلاكالت االسميطاف األكركيب.
كذ ػػو البل ػػغ الػ ػ م اسمعص ػػظ ال ػػظ االس ػػمععار – االس ػػميطاين ال رنس ػػع تا ػػئـ مق ػػاريع
اإلحلااي ػػة – باامب ػػار اائائ ػػر ػػئءا م ػػن ترنس ػػا ،رغ ػػم ال ػػركؽ اذلائل ػػة يف اإلمناني ػػات ادلادي ػػة
كالعسنرية.
أما ضلن ال لسطينيوف ،تنننا ضل القػع اائائػرم طبػان مممليػ ن يف وػعرينا الػوطين تقػغ
نقػػمل يػػه كامػػه تينػػا كذػػو يػػردد النقػػيغ الػػوطين اائائػػرم يػػباح كػػه يػػوـ ابػػه الػػغخوؿ إذل
اااات الغرس.
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تصغير النماب

اع ػ ػػص األت ػ ػ ػراح بيوتن ػ ػػا
كيف ا ػ ػػاـ  8911ان ػ ػػغما أالن ػ ػػص اائائ ػ ػػر اس ػ ػػمق ذلا ال ػ ػػوطينّ ،
كمغارس ػ ػػنا ،كاامربن ػ ػػاا نصػ ػ ػران اربيػ ػ ػان كتلس ػ ػػطينيان مثينػ ػ ػان لق ػ ػػعبنا يف ك اطػ ػ ػ و ػ ػػغ االس ػ ػػمععار
االسميطاين العنصرم الظ أرض تلسطني.
كلطادلا كا ص اائائر إذل ان القنية ال لسطينية بقجااة كمبغئيػة ،كعػا اختػ ت مػن
الص ػ ػرااات العربي ػػة – العربي ػػة موا ػػا مبػ ػػغئيان كنئيا ػػا ،كس ػػاعلص يف راس ػ ػ الوو ػػع العػ ػػريب
كيػػياغة القواسػػم السياسػػية ادلقػػرتكة بػػني األاطػػار العربيػػة يف إطػػار ااامعػػة العربيػػة ،نعػػم تقػػغ
كانػػص كلعػػة اائائػػر مسػػعواة كزلرتمػػة الػػظ الصػػعيغين العػػريب كالعػػادلع منػ اسػػمق ذلا كطػ
أكاخر الهعانينات.
ا ف كبعػػغ مػػركر مػػا يقػػارب األربعػػني اامػان الػػظ اسػػمق ؿ اائائػػر ،ننن ػػظء داخلنػػا مبػرارة
كضلػ ػػن نػ ػػم حص مػ ػػا غلػ ػػرم لقػ ػػع ادلليػ ػػوف كنص ػ ػ ادلليػ ػػوف ػ ػػايغ ،تالص ػ ػرااات الغمويػ ػػة
بمل ناذلا كيورذا كوحاياذا ،اغ اصػ ص مبع ػم ادلنجػئات الوطنيػة للقػع اائائػرم الػظ
م ػػغل م ػػا يق ػػارب رب ػػع ا ػػرف م ػػن الئم ػػاف ،طي ػػب أخػ ػ ادلنح ػػظ الع ػػاـ لععلي ػػة البن ػػاء كالنع ػػو
االامصادم يف االطل اض ٍب اغ تغذوران طادان انعنس بصورة كاسػعة الػظ األكوػاع العامػة
للقػػع اائائػػرم .كثغيػػغان يف منمصػ الهعانينػػات ،كلػػيس مبالعػان تيػ القػػوؿ أف نمػائمي ذػ ا
المػػغذور ػػنلص أروػػية خصػػبة للعملسػػاة اائائريػػة ال ػ نعػػي تصػػوذلا ا ف .كدل ينػػن ذ ػ ا
المغذور مبنملل ان تنييق ذام احلريات الغؽلقراطية يف اائائر.
إف أعلية الموقيق يف ذ ا النماب القيّم تمحغد يف انصرين رئيسيني:
أكالعلػػا :الػػغكر الػ م ؽلنػػن أف يػػؤقّر تيػ ذػ ا النمػػاب الػػظ أبنائنػػا يف الػػوطن العػػريب مػػن
اا ػػيح إذل اخلل ػػيمي ،با ػػاا إيق ػػاظ طاا ػػابم اخل ا ػػة كتن يعا ػػا يف ال ػػغتاع ا ػػن الغؽلقراطي ػػة
السياسية داخه رلمععاتنػا ،بػن س الػركح الطازلػة ضلػو المعيػري الػ ااكمػص كتقػاكـ االسػمععار
األ نا ،ط ال تمبغد منجئات عوبنا ،كط تناؿ ما تسمحق من احلريات كالهركات الػ
غل أف يمعمع ا ادلواطنوف سواء بسواء .كط ال طلمصر النناالت ادلريرة الػ ختووػاا –
أك خاوػػماا – ػػعوبنا وػػغ االسػػمععار ،بمعلي ػ الػػب د ل رػػة زلػػغكدة ذػػع ال رػػة احلاكعػػة
كطل ائاػػا .تػػالوطن أيػػب اطااػان خايػان .كالقػػع الػ م ااػػرا االسػػمععار طػػوي ن .ال زاؿ
يعاين من اار «ذكم القرىب»!
قانياعػػا :أ ّف مقاكمػػة أ ػػناؿ ال لػػم يف اص ػرنا ال ػراذن تسػػمو كاي ػان دلقاكمػػة أسػػباب ،
كبناء الغتااات النركرية كادلنيعة ال غل أف ثوؿ دكف كاوا  ،كخصويػان كضلػن نمحػغث
ان القع اائائرم ال م يعػي الػظ أرض طباذػا اهلل قػركات ذائلػة توااػا كمػا ثماػا .إف
محايػػة كطػػن ػ ا الػػوزف كذ ػ ا القػػغر مػػن الهػػركات تمطل ػ اس ػرتاتيجية زلنعػػة اامعػػادان الػػظ
ػؤمن كرامػػة ادل ػواطنني
نيػػغ كػػه طااػػات القػػع كإط ػ ؽ طريات ػ  ،كاتبػػاع ن ػػاـ اامصػػادم يػ ّ
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زز

كرمعام بهركات ب دذػم .أمػا أف تصػب قػركات الػب د نععػة أليػحاب احلنػم ،كنقعػة الػظ
اانومني ،أك أف تمحوؿ الب د إذل ميغاف يراع تمغخه مع أطرات القول األ نبيػة الطامعػة
يف السػػيطرة الػػظ ذػ ا الهػػركات ،تاػ ا مسػػؤكلية تارؼليػػة .ال زلنػػا نبحػػب اػػن كي يػػة السػػيطرة
الياا ،ك ني القع اائائرم كه ذ ا ا الـ ال ال يسمحقاا أبغان.
كمػ ػػع اخػ ػػم ؼ ال ػ ػواذر كالمعب ػ ػريات الهقاتيػ ػػة كالسياسػ ػػية ،تػ ػػن ّف سياسػ ػػة اعػ ػػع احلريػ ػػات
الغؽلقراطية يف كطننا العػريب ،كاطمنػار السػلطة السياسػية ك ػ قػركات الػب د مػن ابػه ال رػة
احلاكعػػة كطل ائاػػا ،اػػغ أدل تيعػػا أدل الي ػ  ،ضلػػو ادلقػػاغ ادلملسػػاكم ال ػ م ينم رنػػا مجيع ػان:
أن عة ك عوبان.
تعػ ػػن يمحعػ ػػه مسػ ػػؤكلية المبعيػ ػػة االامص ػ ػادية كالسياس ػ ػػية لد نػ ػػا ،كاالسػ ػػمامار بمق ػ ػػغـ
القعوب كطقوااا الغسمورية
كمن يمحعه ارت اع نس ال قػر كالبطالػة كاطل ػاض مسػمول تقػغمي اخلػغمات األساسػية
أال ضلس كه ذ ا تع يبا بااعلة
كمػػن يمحعػػه مسػػؤكلية كػػه ذػ ا المعػ ي ااعػػااع كال ػػردم الػ م تمعػػرض لػ رلمععاتنػػا
العربية يف القرف الواطغ كالعقرين
إ ػػا األن ع ػػة السياس ػػية ن س ػػاا ،ال ػ تمعػػرض ا ف ل نمق ػػاص م ػػن ي ػ طيابا كس ػػيادة
أكطا ا ،ال به تمعرض ل امػغاء الػظ ك ودذػا .مػن ابػه األ نػا ن سػ الػ م ثال ػص معػ
وغ عو ا.
تقػػغ كيػػلص األمػػور يف اصػرنا الػ م نعػػي تيػ طػػغ المػػغخه ادلبا ػػر يف تعيػري األن عػػة
السياسية كانمااؾ القوانني الغكلية دكف رادع ،كاودة االسمععار من غيغ!
كلنن ػ أين ػان اصػػر اسػػمعادة ػػعوبنا العربيػػة ككػػه القػػعوب ادلنػػطاغة لواياػػا ك نػػماا
كلنن الظ أسس غيغة أكهر طصانة كبملكسع مقاركة عبية شلننة.
يف ال كرل األربعني السمق ؿ اائائر كبعيغا ان احلئف الػ م ؽلػد الوبنػا ال ظللػ إال أف
نق ػػوؿ :مح ػظ اهلل أرض اائائ ػػر ك ػػع اائائ ػػر م ػػن كػػه س ػػوء ،تا ػػو ػػع يس ػػمحق احلي ػػاة
النرؽلة احلرة ال ناوه من أ لاا طوي ن.
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شش

الدكتور أحمد الريسوني

أسماذ جبامعة زلعغ اخلامس بالرباط
رئيس طركة الموطيغ كاإلي ح

بسم اهلل الرمحن الرطيم
ذػ ا النمػػاب الػ م أسػػام تيػ اػػغد مػػن البػػاطهني كاخلػرباء مػػن سلملػ الم صصػػات ،مػػنام
ئائريوف كمنام أكركبيوف ،ذو كقيقة العية تارؼلية ممعغدة األبعاد ،بقغر ما ذو أينػان إدانػة
سياسػية أخ ايػة لعصػرنا «ادلمحنػر ادلمنػور» .ذلػ أف الػ ين ؽلارسػوف المعػ ي يف اائائػػر،
كيبغاوف يف «ينااة» المع ي ك«تنػوف» المعػ ي  ،مػا كػاف ذلػم أف ي علػوا ذلػ كيمعػادكا
تيػ لػػوال أف «اجملمعػػع الػػغكرل» يػػغاعام كؽلػػغذم ،أك ؽلمػػغطام كيصػ ق ذلػػم ،أك الػػظ األاػػه
يعرتؼ م كيمعامه معام كيمعاوظ ان رائعام وغ عو م كوغ اانس البقرم.
كالنمػػاب إدانػػة لعص ػرنا أين ػان مػػن طيػػب إف احلالػػة اائائريػػة ذػػع رلػػرد ظلػػوذج مسمنسػػع
كمنرر يف اغة أاطار أخرل ،اريبة من اائائر أك بعيغة اناا ،من در ماا أك أكهػر مناػا أك
أاه مناا .ادلام أف كهريان من ذؤالء – كعا يف طالمنا – ؽلغكف ذلم منانػا مرػلػا كرمبػا مرمواػا
يف اادلنا ادلم م بالقعارات ،ادله ن بااراطات.
تاػ ا النمػػاب يػػرخة يف ك ػ ذلػ كلػ  ،كلننػ لػػيس يػػرخة خطابيػػة منلومػػة غاوػػبة،
به ذو يرخة العية توقيقية ،تقرػلية ثليلية ،ذادئة دامعة.
نصيب من المع ي كمن ا الـ ،كلنػن مػن دل
إف من يقرأ ذ ا النماب سينال ب
يق ػرأا ال ؽلن ػػن أف يع ػػرؼ احلقيق ػػة ا ػػن اادل ػ ككااع ػ اام ػػة ،كاع ػػا ػػرل كغل ػػرم يف اائائ ػػر
خاي ػػة .ككع ػػا أنن ػػا نس ػػمعمع كنس ػػعغ بالبح ػػب ا ػػن احلقيق ػػة كالوي ػػوؿ إليا ػػا يف كه ػػري م ػػن
األطياف ،ت بغ أف نمملدل كنصرب دلعرتة احلقيقة يف طاالت أخرل كحالمنا ذػ ا .كمػع الصػرب
كاألدل ،تنف ذ ا النماب يقغـ لنا احلقيقة الظ طقيقماا.
كاهلل ادلسمعاف الظ ما تص وف.
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ضض

الدكتور توفيق الشاوي

زلامع كم نر ككات

بسم اهلل الرمحن الرطيم
احلعغ هلل ضلعغؾ ربنا كنسمعين كنسمع رؾ ،كنقػاغ أف ال إلػ إال اهلل كطػغا ال ػري لػ ،
ااسم اابارين كااذر ادلسمنربين كناير ادلسمنع ني.
كنقاغ أف زلعغا ابغا كرسول  ،يلوات اهلل كس م الي  ،كروع اهلل ان ةل
كأيحاب  ،ال ين ةمنوا ب كائركا كنصركا ،كاتبعوا النور ال م أنئؿ مع  ،أكلر ذم
ادل لحوف.
أما بعغ،
تقغ كاف من ادل ركض أف يق ّغـ ذل ا النماب ،أخع ال اوه الغكمور يوس القرواكم،
إالّ أف كانػػة يػػحية أدلػػص بػ يف الغكطػػة ،تمل ػػار أليػػحاب النمػػاب أف يمو اػوا لعػػريا مػػن
أذػػه ال نػػه ،تحطػػص رطػػاذلم انػػغم ،العػػا أف كوػػعع الصػػحع ذػ ا األيػػاـ ال يسػػع رل
بالنمابػػة ،لن ػػين اس ػػم رت اهلل ليلاعػػين الس ػػغاد ككمب ػػص ذ ػ ا الس ػػطور لع ػػه اهلل يق ػ ع ػػا
الوب اوـ مؤمنني ،كؽلحق ا كيغ ادلاكرين اجملرمني.
كمػػا إف بػػغأت تص ػ أكراؽ كتصػػوؿ ذ ػ ا النمػػاب القػػيم ك ػػغت يف طيات ػ أنػػا كر ػػه
اانوف ،ااغيغ الوااعع كالعلعع الععيق ال م غ ه أك تعاته ان العاء اإلس ـ باالنععاس
يف الماريع كاالنس خ من الوااع ،كغراسة العية كمناجية يف الػم اإل ػراـ الػ م يم ػنن تيػ
زبانيػػة الػػن م ادلسػػمبغة يف دكلنػػا العربيػػة .تالغراسػػات اإلسػ مية اليػػوـ ختلػػو مػػن ذ ػ ا ااان ػ
ال ػ م ي م ػ مبجمععاتنػػا كين ػػر بنيا ػػا مػػن األسػػاس ،كالعلػػوـ القػػراية كعػػا غلػػرم تغريسػػاا
كالمػػمللي تياػػا كالنػ ـ تياػػا ،منععسػػة أك مػػنععس أذلاػػا يف المػػاريع منسػػل وف اػػن الوااػػع،
من ر اؿ ا لقانوف العرب الق ئه ال ين ارتوا السجن كزلن كالن ع كمصائب  ،تعا كذنػوا كمػا اسػمنانوا بػه ازدادكا ائمػا
كقباتػػا ،كمػػن الػ ين ارتػوا اائائػػر كاا ػوا تياػػا تػرتات ممقطعػػة منػ األربعينػػات كأقنػػاء الهػػورة كبعػػغ االسػػمق ؿ كطػ أقنػػاء
العق ػرية احلع ػراء األخػػرية .كم ػ العغيػػغ مػػن ادلقػػاالت اػػن ةمػػاؿ اائائػػر كةالماػػا ،اػػرؼ كػػه الو ػػوا البػػارزة يف السػػاطة
اإلس ػ مية كالوطنيػػة ،يػػغر ل ػ أكهػػر مػػن اق ػرين كمابػػا يف القػػانوف كاإلس ػ ميات مناػػا :م ػ كرات نص ػ اػػرف مػػن الععػػه
اإلس ػ مع (نقػػر دار القػػركؽ  )8991كادلوسػػواة العص ػرية يف ال ق ػ اانػػائع اإلس ػ مع يػػغر مناػػا اا ػػئء األكؿ يف 9
رللغات (نقر دار القركؽ .)1008
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تصغير النماب

تعه ال ق اإلس مع ال م يغرس اليػوـ ذػو يف مع عػ تقػ تػارؼلع ال يعػاا انػايا العصػر
كمقن ت .
أنا ال أثغث ان النصوص كمقمنيابا الواوحة كاسمنباطابا الصحيحة ،ذ ا نصػوص
ػػراية ذلػػا منانماػػا الغائعػػة ،كذلػػا أينػػا يػػلماا بالمػػاريع كت االاػػا معػ  .كلنػػين أثػػغث اعػػا
كوػػع ال قاػػاء كاألم ػراء كالقنػػاة اػػرب المػػاريع ،مػػن مؤل ػػات كتمػػاكل كأطن ػػاـ كثلػػي ت،
كاعػا كوػػعوا مػػن ا ػػات دلقػػن ت رلمععػابم كاصػػورذم ،تاػ ا تػػاريع… كطػػني ننهػػر
من أك نعرؽ تي أك ننععس تي كنعمعغ اليػ تحسػ  ،تػنحن نعػي يف المػاريع كالعػي يف
الم ػػاريع ال يع ػػين أنن ػػا ضلي ػػا احلي ػػاة اإلس ػ ػ مية ادلطلوب ػػة ،كبالم ػػارل طب ػ ػ ل ػػو اع ػػه أي ػػحاب
االخمصاص يف ذ ا ااان  ،ال م يق طجر اهرة يف طريػق مواكػ يػه النصػر ادلنقػود
يف دكلنا اإلس مية.

كذػػو األمػػر ال ػ م أ ػػرت إلي ػ يف مقغمػػة ادلوسػػواة العص ػرية يف ال ق ػ اانػػائع اإلس ػ مع

أمػ بػ ل أف يقػارؾ أكػػرب اػغد مػػن زم ئػع مػػن األسػات ة كالبػػاطهني ادل مصػني يف دراسػػة
اا ػرائم ال ػ تمئايػػغ كػػه يػػوـ ثػػص أغطيػػة انق بيػػة طػػورا كزلاربػػة اإلرذػػاب طػػورا ةخػػر ،ألف
ػريعمنا ذػػع ػريعة الػػم كتق ػ كا ماػػاد ،كأطناماػػا ذػػع مثػػرة اػػود ممناملػػة مػػن أ يػػاؿ
ممواليػػة مػػن األئعػػة كال قاػػاء كالعلعػػاء كالبػػاطهني .كإف مػػن أذػػم ك ػػائ العلعػػاء الػ أناطاػػا
اهلل تعػػاذل ػػم بيػػاف احلػػق كإ اػػارا للنػػاس ماعػػا كػػاف مػرا ،إامػػغاء برسػػوؿ اهلل يػػلظ اهلل اليػ
كسلم ،كالرسه من ابل .

ااؿ اهلل تعاذل :إف ال ين ينمعوف ما أنئلنا مػن البينػات كاذلػغل مػن بعػغ مػا بينػاا للنػاس
يف النم ػػاب أكلر ػ يلع ػػنام اهلل كيلع ػػنام ال ان ػػوف( البق ػػرة )859 :كدل ػػا ك ػػاف الع ػػاء أذ ػػه
النمػاب ينمعػػوف احلػػق ليملخػ كا بػ اروػػا مػن الػػغنيا  -مػػاال أك اذػػا أك منصػػبا  -أبػػرز اهلل
تع ػػاذل م ػػع كاي ػػغا الق ػػغيغ ذل ػػم ذلػ ػ ال ػػغااع إذل كمع ػػاف احل ػػق ،تق ػػاؿ تع ػػاذل :إف الػ ػ ين
ينمعػػوف مػػا أنػػئؿ اهلل مػػن النمػػاب كيقػػرتكف بػ مثنػػا الػػي أكلر ػ مػػا يػػملكلوف يف بطػػو م إال
النػػار كال ينلعاػػم اهلل يػػوـ القيامػػة كال يػػئكيام كذلػػم ا ػ اب ألػػيم( البقػػرة )819 :ككػػه مػػن
أم نػػا مػػن األنبيػػاء ،اسػػمحق
أم اصػػر مػػن العصػػور ،كيف ااػػغ ّ
كػػمم احلػػق مػػن العلعػػاء يف ّ
ذل الوايغ ال م ترتعغ ل ترائص العق ء.
كذ ا ػلا ِّعه العاءنا األتاوه مسؤكلية ا يعة يف انية اائائر ال مػرت الياػا سػنوات
كسنوات .تادلعركة اليػوـ يف أرض ادلليػوف كالنصػ ػايغ ذػع معركػة العنػة اجملمعػع اائائػرم
كاالنق ب الظ مقركا األييه اق طػه ااباػة اإلسػ مية لإلنقػاذ يف الرابػع مػارس مػن
سنة  8991كاغ كانص ذ ا الععلية تمم ثص راية مناتحة اإلرذػاب كذلػ اصػغ احليلولػة
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ظظ

دكف اػػودة اائائػػر إذل زلمنػػناا الطبيعػػع عراتيػػا كتارؼليػػا كطنػػاريا ،األم ػر ال ػ م ؽلنػػن أف
يص ػ ّػور م ػػغل قق ػػه اب ػػة ادلس ػػؤكلية ادلنيط ػػة برا ػػاب ادلهق ػػني م ػػن أبن ػػاء الص ػػحوة اإلسػ ػ مية
كالػػوطنيني كلػػيس أبنػػاء ااباػػة تحس ػ كخطػػورة ال ػرار مػػن سػػاطة ذ ػ ا ادلعركػػة ال ػ تػػغكر
رطاذا اليوـ كليس غغا طوؿ مقركع اجملمعع كالقيم اإلس مية كاعق المج ر احلنارم ذل ا
القػع كذػع ادلعركػة الػ ينػوف مػآؿ اخلاسػػر تياػا الػئكاؿ أل ػا معركػػة اسمرصػاؿ تقطػع تياػػا
ال ػػرلكس كتقل ػػع تيا ػػا اا ػ كر كال ػػظ ال ػػرغم م ػػن أف اانػ ػراالت ذ ػػم ال ػ ين اخم ػػاركا س ػػاطماا
كميقابا غري أن ال مناص من دخوذلا ب كاء كاطرتاتية من مل عا ت ويص ال رية الظ بقايا
" ػػيوخ كأمػراء" االسمرصػاؿ يف اائائػػر كإتسػػاد خططاػػم ااانعيػػة ادلموطقػػة ادلسػػلطة برتكيػػئ
كبري الظ اجملمعع اائائرم كالظ القع ادلسلم ادلسادل.
كمن ال نوف ال اممانماا ذ ا الئمرة االسمرصالية اخلبيهة ،تن تع ي ر ػاؿ كنسػاء اػالوا
ربنا اهلل ،ككم ةدلمػين القػاادات احليػة الػ نقلماػا بصػغؽ كمانيػة االيػة أاػ ـ كأنامػه االخػوة
النماب كالباطهني كالرسامني كمجعيات طقوؽ اإلنساف بع الن ػر اػن انااػابم السياسػية
كط الغينية.
شل ػػا غلعل ػػين أ ػػئـ أف المع ػ ي رؽل ػػة من ػػاا ة ،كال ػ م يرتن ػ رؽل ػػة المع ػ ي ؼل ػػوف
األمانػػة ادلعا ػػود ػػا إلي ػ  ،انػػغما ااػػغ إلي ػ براايػػة ػ ص مقب ػػوض الي ػ أك معمقػػه يلم ػػئـ
براايمػ كيػػيانم كخغممػ ٍ ،ب إنػ يقػػوـ باالامػػغاء اليػ اامػػغاءا بػػغنيا كن سػػيا ،تاػػو يرتنػ
رؽلػة كطقػية .كإف ذػ ا االامػػغاء كالمعػ ي رؽلػة اغؽلػة يف المػػاريع ،لنناػا تطػورت بمطػػور
الع اػػات كالػػن م ،تبعػػغ أف كانػػص رؽلػػة ترديػػة يرتنباػػا ػ ص ،أيػػبحص رؽلػػة سياسػػية
يموالذػػا ن ػػاـ طنػػم اسػػمبغادم تيم ػ ذا كسػػيلة لمهبيػػص طعيان ػ  ،كإرذػػاب ااعػػاذري بقصػػغ
المعنػػني لسػػلطم يف اجملمع ػػع ال ػ م ين ػػر من ػ كينرذ ػ كيعارو ػ  ،كب ػ ل أي ػػب المع ػ ي
مرتبطا باالسمبغاد السياسع كاحلنم القعورل.
تبعغ أف كاف يقصغ ب تقح إي اء الق ص ال م يقع الي المعػ ي  ،أيػب يقصػغ بػ
ا ف إرذاؽ طائ ة أك ترة معينة كبرية أك اليلة ينمعع إلياا ذ ا الق ص.
ت ع أكؿ األمر كيف ااغ زلاكم الم مػي كػاف ادلقصػود بالمعػ ي إرذػاب طائ ػة زلػغكدة
م ػ ػػن ادل ن ػ ػ ػرين ،ككان ػ ػػص الننيس ػ ػػة تقص ػ ػػغ خت ػ ػػوي ام س ػ ػ ػواء ك ػ ػػانوا م ػ ػػن أي ػ ػػحاب ال ن ػ ػػر
كاال ماػػادات الػ ال تقرذػػا الننيسػػة الرمسيػػة ،بعػػغ ذلػ يف أسػػبانيا تطػػور المعػ ي كأيػػب
يقص ػػغ بػ ػ طوائػ ػ معين ػػة م ػػن ااع ػػاذري مه ػػه ادلس ػػلعني كاليا ػػود الػ ػ ين تعم ػػربذم الننيس ػػة
خار ني الياا.
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كيف الػػن م القػػيواية كػػاف يقصػػغ بالمع ػ ي إبػػادة أك ختوي ػ طائ ػػة مػػن النػػاس تعمػػربذم
القػػيواية مػػن البور وازيػػةٍ ،ب ػػه طائ ػػة أخػػرل مػػن أاػػغاء الن ػػاـ القػػائم ال ػ م يقػػوـ الػػظ
ابادة ال رد احلاكم كطعيان .
كالػػن م االنق بي ػػة تقص ػػغ بالمع ػ ي إب ػػادة أك ختوي ػ أنص ػػار ال ػػن م الس ػػابقة ال ػ كا ػػع
االنق ػ ب و ػػغذا ،ت ػػاالنق ب يا ػػغؼ إذل تهبي ػػص س ػػلطم ا ػػن طري ػػق تع ػ ي األ ػ اص
ادلنايػرين للن ػاـ السػابق لػ  ،كذػ ا يمواػ الػػظ مػن ذػو الن ػاـ الػ م كاػع وػغا االنقػ ب
لمعيريا كزلو ةقارا.
كذنػػا غلػ أف نقػ أمػػاـ الن ػػاـ االنقػ يب يف اائائػػر لمحغيػػغ ال رػػة الػ كاػػع االنقػ ب
الياا ،كيقصػغ ػا ااعػاذري الػ أيػغت ااباػة اإلسػ مية لإلنقػاذ بنسػبة كبػرية مػن أيػوات
الناخبني كيلص ألكهر من  %10من سناف اائائر كاوطاادذم ،كقبوت كاائع المع ي
يسم اد من رت الن اـ تقنيه انة دكلية زلايغة للمحقيق يف ذ ا الواائع.
كيف ن رنا إف بقااة اعليات المع ي الػ تقػع يف اائائػر تنقػ اػن أف ذنػاؾ أينػا
أيػػغ أ نبيػػة كاربيػػة ذػػع الػ ثػػرؾ ذػ ا االنقػ ب ،كذػ ا األيػػغم األ نبيػػة كقػ اناػػا مػػا
أقبم ػ أط ػػغ الب ػػاطهني م ػػن أف الغااي ػػة احلنومي ػػة و ػػغ و ػػحايا المعػ ػ ي تص ػػه إذل المق ػػاري
باإلس ـ كالقريعة كالن م اإلس مية ،كذ ا ي ام من أف اااة الػ تؤيػغ ذػ ا االنقػ ب يف
اجملػػاؿ الػػغكرل ذػػع اااػػات ادلعاديػػة لإلس ػ ـ كال ػ تععػػه من ػ اػػغمي ال ػػظ زلارب ػػة اإلس ػ ـ
كإاصائ من احلياة العامة.
تاالنق ب ال م طػغث يف اائائػر لػيس تقػح ب عػه الطععػة العسػنرية ادلسػيطرة طاليػا،
كإظلػػا كراءذػػا أينػػا اػػول ممعػػغدة تععػػه السػػمبعاد اإلس ػ ـ مػػن اجملػػاؿ الػػغكرل كمػػن الق ػػرؽ
األكسح بال ات ال م ذو القلعة األخرية ال تسعظ القول األ نبية العادليػة للسػيطرة الياػا
ليمم ذلا ب ل السيطرة الظ العادل.
كذ ا القول اجملمععة كادلعادية لإلس ـ ثػرص الػظ بقػاء المجئئػة القطريػة ادل ركوػة الػظ
القػػعوب اإلس ػ مية كالعربيػػة الصػػعرية النػػعي ة ،أل ػػا تعلػػم أف اإلس ػ ـ ذػػو أسػػاس كطػػغة
ادلنطقة كسر اوبا ،كذ ا غلعلاا ثرص الظ أف ت رض الظ الن م القطريػة يف الػب د العربيػة
بال ػ ات كيف الػػب د اإلس ػ مية اعومػػا المننػػر لإلس ػ ـ كاال ػػاا اإلس ػ مع ،كقػػرط لبقائاػػا
كاالاػرتاؼ ػػا يف اجملػػاؿ الػػغكرل ،ككػػه ن ػػاـ يعػػادم اإلسػ ـ غلػػغ الصػػعص الػػظ األاػػه تيعػػا
ي عل من اكزات ،كال يسع أاغاء اإلس ـ ألية طنومػة اطريػة أف تنمقػغ طنومػة أخػرل
بسػػب اوػػطاادذا لإلس ػ ـ كتع ػ ي مواطنياػػا مػػن داػػاة اإلس ػ ـ كالعػػاملني ل ػ  .كب ػ ل
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ثقيق ان المع ي يف اائائر

غغ

أيػػبحص دمػػالذم مباطػػة يف مجيػػع أضلػػاء العػػادل اإلس ػ مع ،كأيػػب تع ػ يبام اااػػغة كأم ػرا
مسنوتا ان .
كلقػغ طػغث أنػ يف تركيػا ظلػػظ الميػار اإلسػ مع كدخػػه االنم ابػات كطػػاز تياػا باألغلبيػػة
ال ػ ػ رنن ػ ػ م ػػن رئاسػ ػػة احلنوم ػػة ،كاػ ػػغ اام ػػص الصػ ػػحاتة العادلي ػػة تصػ ػػرخ كتس ػػمعيب رتقػ ػػة
نراالت أتاتورؾ العلعاين ،كاالص إف تركيا تسري يف طريق اائائر ،كذل إلاناع العسنريني
يف تركيا بملف اليام أف ي علوا ما تعلػ العسػنريوف يف اائائػر ،كأيػب معركتػا يف العغيػغ مػن
أم بلػغ إسػ مع أك اػريب ظلػظ الميػار اإلسػ مع
دكائر الن ػاـ الػغكرل أف كػه ن ػاـ طػاكم يف ّ
انغا ط أيب ل احلق يف تقنيه احلنومة ينوف مصريا مصري اائائر.
كأف مػا ػلػغث يف اائائػر إظلػا يقصػغ بػ أف ينػوف رسػالة لنػه طػاكم اػريب أك إسػ مع،
لينػػوف م اومػػا لغيػ أنػ ال يسػػمطيع أف يسػػع لإلسػ ميني بػػملف ػلػػوزكا أغلبيػػة ،تاػػو ماػػغد
بػػملف ػلػػغث ل ػ مػػا طػػغث للحنومػػة اائائريػػة ال ػ أ ػػرت انم ابػػات طػػرة أدت إذل انمصػػار
ااباػػة اإلسػ مية لإلنقػػاذ ،كمسلسػػه المعػ ي كاالنمقػػاـ الػ م يسػػرم يف اائائػػر .كذػ ا ذػػو
السػػر يف يػػعص الػػن م احلاكعػػة يف الػػب د العربيػػة كاإلسػ مية كالعغيػػغ مػػن العػػاء السػػلطاف
تياا إزاء ما يركن يوميا من كاائع المع ي الوطقع يف اائائر.
أخ ػريا تا ػ ا النمػػاب ابػػارة اػػن معانػػاة طيػػة لوااػػع مػػر يعيق ػ ػػعبنا ادلسػػلم يف اائائػػر
اارػلػػة ،تاػػو بنػػه يػػغؽ كموو ػػواية رسػػائه منلومػػة مرذقػػة ،اخرتا ػػص طغيػػغ ال ػػادلني،
تقنو رب العادلني خ الف األ قاء كغغر األاغاء.
به كقائق غيرة بالعناية كالمنقيػ يقػغماا بػاطهوف سلمصػوف أمػاـ القنػاء يف دنيػا النػاس
اليػوـ كيف زلنعػة المػاريع غػغا يػوـ ال ين ػع مػاؿ كال بنػوف إال مػن أتػظ اهلل بقلػ سػػليم .كإ ّف
ذ ا الوقائق تقنه:
اينػػات ا ػراح غػػائرة ينػػعاا أيػػحا ا أمػػاـ الرا ػػغين ،اػػرب األ يػػاؿ ،الاػػم يؤمنػػوف أف
القصػػاص طػػق لل ػػرد ،كا ػ الػػظ الغكلػػة العادلػػة ،بعػػريا ال تنػػم م احليػػاة ،مصػػغااا لقول ػ
تعاذل :كلنم يف القصاص طياة يا أكرل األلباب!
 يػػرخات بريرػػة لنسػػر ػػغار الصػػعص ادلنػػركب الػػظ القنػػية اإلس ػ مية يف اائائػػرينػػعاا زلػػررك ذػ ا النمػػاب ،أمػػاـ ادلسػػؤكلني اعومػػا ليحعلوننػػا أمػػاـ اهلل ،كالمػػاريع مسػػؤكلية
بقاء اجملرمني بعري اقاب.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
ؼؼ

تصغير النماب

 أمانػػة احلػػق كالعػػغؿ ،أوػػعاا أنػػا كر ػػه اػػانوف كالػ م ارتػػص كاقػػص يف اائائػػر كمػػنأ ػػه اائائػػر أقنػػاء ،ابػػه كبعػػغ الهػػورة المحريريػػة ،لػػمعلم األمػػة اإلسػ مية أ ػػا ختسػػر كػػه ػػعء
انغما ترتؾ األمانة لل ائنني ( ػلنم اجملرموف).
كاهلل يقوؿ احلق كذو ياغم السبيه.
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مقدمة
يتناول هذا الكتاب حتقيقاً متعدِّد األبعااد نامم رار ال التعاذيا ز ار انا مناذ ا قا ب 11
أي نناش
يناي 1991م ،وليس «التعذيا» هنا تعةرياً خطابيااً نامااً باش يحتاري حتدياداً إ « ّ
مااا بق ااد
ينااتع نن ا أ أو نااذاب جااديد ،ن اادياً اااان أم نقدي ااً ،يداااص ننااداً بحت ا
احل ول من ندى معدومات أو ندى انرتاف ،أو معاقةت ندى ننش ارتكة أو يحتاتة ز أ ا
ارتكة  ،أو ختويف أو إرغام  ،وذلك واء أمارس هذا العنش ج ٌ يت ف ب فل رمسيل،
آخ ممم تدقاء ذات أو بتا يض أو موافقل أو كوت موظف رمسي».
أو ج
لقااد أحااةت التعااذيا رار اال يم ةّ ش اااتيّل جااانعل ز ار انا  ،وحااار أ اادوباً ًكوميااً ين ّفااذ
مبوافقاال و ااةص ت اانيل أندااى ال اادطات .وقااد ةن ةَ اة ضمحااات تاااايا التعااذيا مبااانَل انااا
حت ا ت منانااات ًقااوا اع ااان نحت ا ات الحتااَادات ،إمّ أ ّن الناااام الع ااك ي واعن ا م
ال ات ا ا حت ااال وزات ا ا م ي الا ااون يينك ا ا ون ون ااود ه ااذ ار ا اال ال يا اايل وينف ااون توظيفَا ااا
اا اادوب لداكاال .فقااد ةرّدد مااّخ اً ندااى ااةيش اراااال ارن ا ال نااد العناااري ،قانااد أراااان
اريش ام ق يب ،هذا اع كار فقاال« :أ اا أناارض رار ال التعاذيا .لقاد نااج نيديناا ااارياً
باي ًال ممم األًوال ز توظيفنا راش هذ
من
ي
ونحتال ج ياً معال ار ان  ،فدل أرغا ّ
الط ا .م أقول أ ّن التعذيا ارس ولكمم ادنا وقع ذلاك أن يناا حتقيقااً ز األما … ماا
ن اادول التع ااذيا نن اادما يحت ا يف اعره ااابيون ز الةك اااء بع ااد ااف ااانل م اامم ام ااتنطاا
ويقولون " ةخ ةدنوين"؟»
أيمم إذن احلقيقل وأيمم الةازش؟
لقد ت ددت النداءات وارةاادرات لتحتاكيش رنال خةارية وم اتقدل لدتاقياص ز ااش اقا وا
ار ينل حلقوا اع ان – ومنَا التعذيا –ز ار ان  ،غاري أ ّن ًكاام ار انا الفعديا –
ارن امت – ت اروا ننَا .إن هذا التطارش أقنعنا بض ورة ومنفعل الحت ويف ز هذا التاقيص
الذي بدأ ز جَ مارس  1222م.
التربيا ارخا اااذا ارحت ا ويف هااو فقادان منحتااورات بالد اال الع بياال ناامم هااذا اروتاويف .لقااد
ادد اةااري ماامم التقاااري والكتااا بالف اايل واع كدي ياال ًااول أزماال ًقااوا اع ااان ز
ي ضحتاة نا ٌ

تع يف مقتةس ممم تع يف األمل ارتادة لدتعذيا.
.Le Point, No 1583, 15 janvier 2003
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مقدمل

ار ان  ،لكمم يايْة ةذل إ ارن نَا ٌد يمقاباش بالد ال الع بيالّ ،إماا ت والً أو اتابالً أحاديلً .ففاي
ار ان م ي ال التع يا ممم خ ل أفعال ثقافيل مدنو ل مت دّفاً نمم التع يا بالحتعارات.
قااد تية ا ِّ اادرة ارنحتااورات بالد اال الع بياال ن ني ااً رداءة ازِّا يف العااا الع ا يب ندااى ًقيقاال
خ وا ًقوا اع ان ز ار ان  .أما ار ء ارخا مامم ار اّوليل فريناع إ األ انال الع بيال
القانناال الاات رشونااال و حت ا ت دناياال ارن ا امت ار ان ا ي احل بياال ناارب و اااندَا اعن مياال،
إت ااافلً إ دننَ ااا ال يا ااي والديةدوما ااي واألم ااا وار اااب اس وار ااا لدط ن اال الع ااك يل
اروًادة ز خوفَاا مامم ارحتاارال الحتاعةيل وز
ارت دطل ز ار ان  .إ ّن هذ الطوانف احلاانل ّ
ح ا انَا ند ااى الةق اااء رفض ااال دن اال الن ااداءات الدولي اال لدتاقي ااص ز ا ااش ا تَاا ااات ًق ااوا
اع ان ز ار ان  ،ودافعال ندى ااام ارنا امت بذريعال أ ّن التاقياص اِّاش م ا ااً ب ايادة
ار ان ا وتاادخ ً ز جااّويا الداخدياال .و ت ااتنكمم ارنانااات الع بياال غااري احلكومياال حلق ااوا
اع ان ممم مواز ل هذ الدنايل وذلك أليا قد تكون ادَا منَنكل ز معاار ديال دفانااً
ناامم ًقااوا منتَكاال ندااى طاااا وا ااع ز منطقتنااا .ورغاال أن ار ا انل ارقرتفاال ز ار ان ا ز
العقااد ارات ااي تفااوا ً ن ااً – ورمبااا بحت ااانلً – ار ا انل ال ااَيو يل ز فد ااط الع ي ا ة ز
نل اراتيل ،فإن معاال ارفكا يمم العا ب الت ماوا حانتاً ةً ضنااً .ولقاد أيف ض ات الاال
اقن
اعن مااي ألقدياال ماامم ارَ اِّن الفك ا ي الااذيمم ن ا وا أزماال ًقااوا اع ااان ز ار ان ا إ
«زةااع ار انا ي العنيااف» و«قداال حتضا هل» وإ «خاحاايل العنااف ار انا ي» ،ز ًا أن
أح اوات احلفناال ماامم ارفك ا يمم الن ارييمم والفطناااء – الااذيمم زااالةوا بتاقيااص خةااري وم ااتقش ز
مَنحتاال .و ية ادةل العدناااء ماامم فااس الحتاادش ارعنااوي
خ ا وا اااش احلقااوا – بقيااال ادَااا ّ
والفك ي وال يا ي الذي أحاب التنع اردين ز العا الع يب جتا الوتع ز ار انا  .فدال
ييطالا بتحتاكيش رنال لدتاقياص ز ارا انل ال يا ايل إمّ ثدال مامم العدنااء ،أماا ندنااء الاة ط
ارع وفااون فااذهةوا إ إتاافاء جا نيل دينياال ندااى دناياال ارنا امت احل بياال ،ز ًا أن ناادداً
معترباً ممم العدناء ارخ يمم تفاندوا مع الوتع ز ار ان بتضاممم حادا ز ى التعازف فيا
نداى ارع فاال باأل اناال وام ارتاتي يات األمنياال وار اب اتياال ،ونداى الفطا اال ال يا اايل ،وًا
ندى أب ط ا تة ار لدتاقص ممم األخةار .اش هذا التقييل العام لا دود أفعاال العاا العا يب
نداى ا تَاااات ًقاوا اع اان ز ار انا ثةشااال قنانتناا بضا ورة القياام قاذا التاقياص بالد اال
الع بيل.
إن اااذا الكتاااب ااامً وا ااعاً ًياار ياادمع مقاربااات ومناااهع وحتاليااش ماامم ناادة مياااديمم.
ولقااد اااهل ناامعيون و ااامون وة ضحتااطون ز ًقااوا اع ااان وحاااافيون ماامم ااال إف يقيااا
وأوروبا ز الةار نمم رار ل التعذيا ا تناداً إ اخت احاهتل وممم مناظريهل ار تدفل.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
حتقيص نمم التعذيا ز ار ان

3

اتت اااش واًااد
قي ِّ اانال نوناال الدرا ااات ز هااذا الكتاااب إ ااتل أب اواب م ااتقدل يفا ي
دخش ي يل ميدان حبر الةاب وييقدم مقامت  .فالةاب األول يعطي اا ة جاامدل نامم
منَا ةم ٌ
وتااع ًقااوا اع ااان ز ار ان ا و نااع انياال معتااربة ماامم ارعدومااات ناامم رار اال التعااذيا
ِّم
ونمم الضاايا .وقد ناء ن ء مامم هاذ ارعدوماات نداى جاكش جاَادات وارا ء ارخا قياد ة
ندااى جااكش إً اااني وماامم مناااور ف اااين .والةاااب الااااين يا ا ندااى ايفياال إدارة ال اادطل
لدتعااذيا ولد دياامم وايفياال اات اااقا أل اادال التعااذيا انااا يقاارتح تةيين ااً لتوظيفَااا اااذ
الو ااانش .ان ااا ه ااي ه ااذا الة اااب وهد ااش أيضا ااً ردود أفع ااال ه ااذ ال اادطل ند ااى تق اااري
وخ ِّا الةااب الاالار لتض ْعاداد وتحتا يت
منانات ًقوا اع اان نامم التعاذيا ز الاة د .ي
اادو اعنا ا م ار انا ا ي بحت ااان رار اال التع ااذيا .أم ااا الة اااب ال اب ااع فيع ااا ه ااذ ار اال
ال يا يل ممم مناور تارخيي يا ندى ثا ث فارتات :مناذ ام اتق ل وًا انل 1991م،
وإبان العَد ام تعناري ،ونرب تاري ار ادن  .اناا ياي ةقاا ضرب الةااب اقاامس التعاذيا مامم
ونَ اال ا ا الق ااا ون ًي اار يين اااقش موق ااف الق ااا ون ار ان ا ي م اامم ه ااذ ارنار اال ،وموق ااف
القضاء ار ان ي أمام تفحتي هذ الاااه ة .إ ّن هاذا الةااب يةاار أيضااً ز م االل التعاذيا
ز القااا ون الاادو وز موقااف الحت ا يعل اع ا ميل ماامم هااذ ارنار اال .أمااا الةاااب ال ااادس
حوري .و در اعجارة إ أ ّن منَع الكتاب وتةويةا
واألخري في ف وهدش التعذيا بإب از ة
ي تندان إ مةدأ ي فض إدرا التعذيا ان يةل ًتنيال أو ادعنال تارخييال ،باش يقاارب هاذ
ارنار ل ال يا يل الوًحتيل اااه ة قابدل لدتاديش والتفكيك.
ز الوق ااال ال ااذي يطة ااص في ا النا ااام الع ااك ي يا اال إفق اااد ال ااذاا ة ارناني اال بإ ك ااار
ن انن وًذفَا ممم الال العناومي ومامم الاوني ارنااني أو بط دهاا إ الاذاا ات اقاحال
واًتوانَا هنا  ،تنىن أن ي ض
اهل هذا الكتاب ز نكس هذ العنديل جايحاً ماا وز التوثياص
ي
امنتناني لألًداث ارّرل الت ناجَا تاايا القنع ز ار انا  .أماا خاارج ار انا فنتناىن
أ يي اهل ز تونيل اروازمم الع يب بةعض احلقانص الت أخفيةال ننا زاوال العقاد اراتاي.
وإتااافلً إ توثيااص رار ااات التعااذيا وتقاادو بيِّناهتااا وتوتاايت م ااّولياهتا ،امااش أن ت اايا
حتاليااش هااذا الكتاااب هاادف تفَاايل ظا وف ظَورهااا وا تحتااارها ،أو ندااى األقّااش أن تقداش ماامم
غنااوض هااذ الفاارتة ارّراال ماامم تاااري ار ان ا  .لقااد أجااار بعااض ار اااا ز ف ااول هااذا
الكتاااب إ بعااض ار ااانش الَولاال بحتااان أ اااليا التعااذيا ،وهويااات ومقاحااد ار دياامم
وقوادهل ،واذا نوا ا قا و يل وتارخييل ،فنتناىن أن يه ِّفا هاذا العناش الةااًا والنة ضحتاط ز
ًقااوا اع ااان وندناااء امنتنااايف ورنااال القااا ون والفقَاااء وارااّرخ رواحاادل التاقيااص ز
رار اال التعااذيا ماامم نوا ااا اخت احاااهتل ار تدفاال .وإذا دتكنااال تااانع هااذا العنااش ماامم
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توايد ت ورة تحتكيش رنل م اتقدل وخةارية لدتاقياص ز رار ال التعاذيا ز ار انا ز العقاد
لدن اااا ز هااذا ارحت ا ويف ألن تحتااكيش رناال حتقيااص أً اامم
اراتااي فااذلك أمسااى زنااوح ي
و يدل م ت اج احلقانص وتوثيقَا.
إ نا نةا القاارئ إ الناواقض الد ويال ز الكتااب ،فَاذ أول اولال لكااري مامم ار ااا
لدكتاباال بالد اال الع بياال أو الرتواال إليَااا ،فَااي جااايا جااان اااش خطااوة أو تفتقااد إ ز قاال
التعةااري .وإن جااع القااارئ أ ّن الاان غااري ة اادضس ،رغاال ارَااود الاات بااذاا ار انعااون لتنقياا
وتقوو أ دوب  ،فإ ناا ناو منا قةاول العاذر و تناىن أن يكاون مضانون الكتااب معوتااً نامم
ذلك.
وز اقتام م يفوتنا أن

ش محد ا وجك ا هلل  الذي ةوفشص هذا ار عى ارناني.

انااا تقاادم بامتنا نااا رنااود وننااديات اقفاااء الااذيمم اااندو ا تطون ااً نااع الحتااَادات
وارعدومات ،وت ول الن وص ،وت ايت وتنقيت وم انعل ارقامت .حتك هل ادَال و ادنو
اهلل أن ا ا يَل خا ااري ار ا ا اء .وإ األخا ااوة واألخ ا اوات الا ااذيمم تكدشف ا اوا تطون ا ااً مبحتا ااقل زةا ااع
الن وص يقدم تقدي ا وجك ا .وم كنناا ايان فضاش اور الاديمم ز .و ناد د .وآخا يمم،
الذيمم أم ّدو ا مبا هتااج إليا ارحتا ويف مامم دنال ماادي ،اناا م ن اى فضاش الادال مامم ال ناال
والن ااء الاذيمم دننو ااا معنويااً بكدنااات زيةال محتا ِّ عل متنيِّا ة و اط اعرهاااا الاذي أحاااب
ارعني بقضايا ًقوا اع ان ز الة د والذي ولّد وناً ممم ال يمةامة والتاةيط والتحتاؤم.
وما توفيقنا إمّ باهلل،

ّ 11م 1413ها،

 14مارس  1223م.
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ممزقة ،مسجونةَّ ،
معذبة ،حزينة ،دامية وشريدة .عشرات اآلالف من أبنائها
إن اجلزائر اليوم ّ
ع ّذبوا واختفوا وأكثر منن  041ألن قتلنوا مننذ شنهر ينناير  .0881وكأمننا اناخيا اجلزائنر ال
يعرف سكوناً ،ففن للنا الشنهر بالنذات ،غرقنت اجلزائنر حنرب أخنرع بعند س ن سننة
فقط من خروجها من إحدع أشرس وأىلا حروب التحرير القرن العشرين.
لق نند احتلّن نت فرنس ننا اجلزائ ننر م ننن س نننة  0721إىل س نننة  .0851وقتن ن وعن ن ّذب مئ ننات
اآلالف مننن اجلزائ نري خننسا اىلوجننات ا وىل للغقاومننة ينند ال ننزو الفرنس ن  .وبعنند فش ن
حركننة اىلقاومننة اننرد اشتل ن  ،شننرن الفرنسننيون القهننر اىل ننّّ ي ن ّد اجلزائ نريّ وم ننادخة
أمسكه وهتجريى واست سهل  .وكجزء من مشروعها اعغين جنذوخ االسنتعغاخ ،عغلنت
فرنسننا علنني انني الثقافننة والشئ ننية اجلزائريننة مننن خننسا اش نريعات هتنندف إىل إيننعاف
الّتاث الثّقنا اجلزائنرم منن جهنة ،وعغلنت علني اشنجيا الن نرانية والل نة
اإلسسم والعربية و ّ
والثقافننة الفرنسننية مننن جهننة أخننرع .وبعنند ابننرب العاىليننة الثانيننة ةعننت ابركننة الوانيننة قواىننا
واندلا الكفاح اىلسنل علني يند ج هنة التحرينر النواف ننوفغ سننة  ،0843و ّأدع للنا
إىل االس ننتقسا ع ننام  .0851وق ن ن م ننادخهت أخ ،اجلزائ ننر ،عن ن َّذب الفرنس ننيون مئ ننات
اىلليون من اجلزائري .
الرجاا والنساء وقتلوا مليوناً ون
اآلالف من ّ
إ ّن العواقب السياسية والعسكرية هلذه ابرب ،مبا للنا خ ْجحنان اجلهند العسنكرم
الرئيسننية ال ن
اىلقاومننة ونقنناج يننع جوىريننة أخننرع ابركننة الوانيننة ،ى ن مننن العوام ن ّ
سن نناعدت علن نني اسن ننهي ق ين ننة اجلن نني السشن ننرعية علن نني ابك ن ن واحتكن نناخه بعن نند .0851
وسامهت ال ِنْاة باالستقسا وكذلا أسعاخ النفط اىلرافعنة نننذايف انوفري بعنس االسنتقراخ
وا منن والنغننو االقت نادم ،وغانّنت بنذلا عننن مشنناك جن ّد خاننرية وكامننة :حكن ابننزب
الواحد اىلدعوم من ارف اجلي – حزب ج هنة التّحرينر النواف ،ا عيّنة ال ّدولنة وابكومنات
واجملتغننا إىل اهلننرم العسننكرم ،االغ نّتاب عننن اإلسننسم ،اإلسنناءة إداخة االقت نناد ،الت عيّننة
االقت ننادية اخلاخجيننة اىلزمنننة ،اإلداخة اإلخ يّننة والزبونيّننة واشسننوبية والفاسنندة لل ّدولننة ،وهتغنني
الثّقافة ا مازي يّة وعرقلة الل ة العربية اخل.
وقد اسّب اهنيناخ أسنعاخ الننفط أواسنط الثغانيننات افناق ىنذه اىلشناك و،لننيها،
ممّا اراّب عنو نشوب أزمة وانية بل نت لخوهتنا عنند اىلّناىرات الن انفجنرت العديند منن
الشنناخن بقغننا وحش ن ،
وخد اجلنني علنني ىيجننان ّ
ك يننات منندن الن سد أكتننوبر ّ .0877
ومتّ إلقناء القن س علني مئنات اىلتّناىرين ،منن بينننه عندد ك نري منن ا افناا ،وعن ّذبوا عننذابا
بشعا من ارف عناصر من اىلئابرات العسكريّة واىلّليّن  .كغنا قتن منا ال يقن عنن 411
الش اب ،بالقات ناخية.
متّاىر ،معّغه من ّ
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ولتهدئ ننة االي ننارابات الواني ننة إ ننر لل ننا ،وع نند النّّ ننام ب ص ننسحات دس ننتوخية ش نناملة،
وأدخ ن ن س نننة  0878اع ننديست دس ننتوخية لتغك ن ن االنتق نناا إىل نّ ننام حك ن ن اع ن ن ّددم
السنننة وفننازت يونيننو 0881
دمينوقراا  .قنند أ ّسسننت اجل هننة اإلسننسمية لذنقنال نفننة ّ
بننأوىل انتئابننات حليّننة حننرة منننذ االسننتقسا حي ن ح ّ ننلت علنني  % 5566مننن س ننالة
الوالي ننات و % 4463م ننن س ننالة ال ل ننديات .و ال ن ّدوخة ا وىل لسنتئاب ننات التشن نريعية
ديسغ  0880فازت اجل هة اإلسسمية لذنقال بن 077من  120مقعد ال ىلنان وكاننت
مر ّشحة للفوز بن 066مقعد من ال ن 088مقعند ال اقينة الندوخة الثانينة .فقنام اجلني  ،النذم
ابتنندن لنفسننو دوخ الوصن ّ علنني ال ّدميوقراايّننة بعنند قغعننو الوحشن ىلتّنناىرم أكتننوبر ،0877
ب ناالنقسب عل نني الش ننالن ب ننن جدي نند ،ف ننأج ه عل نني االس ننتقالة ع ننن خئاس ننة ال ّدول ننة ون ّ ننب
اجمللة ا علي لل ّدولة مكانو وأل ي نتائج االنتئاب واىلساخ الدميوقراا .

فك حت قيادة اجل هة اإلسسمية باريقة عنيفة وشتت أعياؤىا أو اعتقلنوا وحن ّ ابنزب
قانونيننا .أمننا بقايننا أعينناء ابننزب اىلانناخدين واىلسننتقا  ،فقنند واجه نوا ىننذا القغننا بعن ن
مينناد ،وبنندؤوا اغتينناا أفنراد ا مننن ومننوّّف ال ّدولننة .ومننا اشنتداد حن ّدة العنن وانتشنناخ
دائراو ال سد ،وجدت اجلزائر نفسها مرة أخرع حرب دامية وبشعة.
افتتاحيّننة ىننذا اجلننزء ال ن غ ن عن نوان عننن حقننوإل اإلنسننان اجلزائننر ا نت ّ مراجعننة
ا يعننة وحج ن انتهاكننات حقننوإل اإلنسننان اجلسننيغة هلننذه ابننرب حي ن يق ن ّدم اشننام عل ن
حيىي ع د النوخ ،خئية الراباة اجلزائرية للدفان عن حقوإل اإلنسان ،نّرة شاملة حوا ويا
حقوإل اإلنسان ويرس بتف ي السياإل الذم ات ّ فيو مماخسة جرمية التعذيب.

ويرّكننز موسنني نيننت م نناخيف مسننامهتو ،بنيننة التعننذيب اجلزائننر ،علنني لي ن اقنيننات
التع ننذيب اىلغاخس ننة م ننن ا ننرف اجلسّدي ننن اجلزائن نري  .فق نند نش ننرت العشن نرات م ننن ش ننهادات
ي ننحايا التع ننذيب عل نني ي نند النّّ ننام العس ننكرم من ننذ  0881م ننن ا ننرف منّّغ ننات وح ننام
الن نندفان ع ن نن حقن ننوإل اإلنسن ننان (دوليّ ن ن ومن ننن اجلزائن ننر) .وبنن نناء علن نني ىن ننذه
متئ ن ن
الشهادات ،يقوم الكااب بتعري وارايب ووص اقنيات التعنذيب اىلتعنددة الن اتنواار
الروايات .ويون نيت م اخيف عناية ك رية لكش نواينا اجلسّدينن واىل نادئ السنيكولوجية
ىذه ّ
الن ن اس ننتند إليه ننا اقني نناهت إلداخة انفعن ناالت الي ننحايا إ ننر ا وج ننان ولل ننا نندف كس ننر
مقاومته .
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و مسامهة بعنوان أمناج ،ري ية ىلغاخسة التعذيب اجلزائر يدخس حغد غامش مماخسنة
التع ننذيب م ننن اىلنّ ننوخ اإلح ننائ  .فعين ننة ى ننذه الدخاس ننة ى ن ن الش ننهادات الن ن نش ننرت
الكت نناب ا ب ننيس ع ننن القغ ننا اجلزائ ننر ،أم ننا وح نندهتا التحليلي ننة فه ن ن سغوع ننة ح ن نوادث
التعننذيب .وقنند ان ّنوخ الكااننب سغوعننة مننن اىلشؤ ّش نرات الكلّيّننة للتعننذيب نتجننت ع نن سغ نون
اىلعاينات عننن حنوادث التعننذيب الفرديننة .وقامننت ىننذه الدخاسننة باسننتنتاج بعننس النّاميننات
الشاملة ال متيّز مماخسة التعذيب اجلزائر.

ّأما مقالة الناجون من التعنذيب :دخاسنة إح نائية ،فيقنوم مايكن بين بدخاسنة مماخسنة
التعذيب اجلزائر من وجهة نّر إح ائية كذلا .ولكنن ىنذا ال حن فتلن عنن دخاسنة
غ ننامش ج ننان  .أوالً ،اش ننتغ عيّن ننة ى ننذا ال حن ن عل نني سغوعن نة م ننن مري نني جزائن نري
يعنناجلون مننن اننرف اىلشؤسسننة الا يننة لرعايننة يننحايا التعننذيب لننندن ،العاصننغة ال ياانيننة.
ويلجأ ىشؤالء الناجون من التعذيب للغعاجلة ىذه اىلشؤسسة منذ  .0883انيا ،يرّكنز ىنذا
ال ح ن اإلح ننائ ال يانناجم علنني سغوعننة اليننحايا كوحنندة للتحلي ن عويننا عننن سغوعننة
أحداث التعذيب .ويكش ىذا العغ عن منالج مدىشة سغوعنة الينحايا ونّامينات
اعريوا لو.
باخزة اليرخ الذم ّ

مهغة لفه مماخسة التّعذيب اجلزائنر ،ولكنن
إ ّن ىذه الدخاسات اإلح ائية والتحليلية ّ
الي ننحايا ،أم كوهن ننا اس ننتئدم الي ننحايا
جان ننب ي ننعفها يكغ ننن هتغيش نها ص نوات ّ
كغواي ننيا أو مف نناىي دخاس ننيّة سهول ننة وس ننل ية وس ن ّنردة ،ع ننو ،اعت نناخى أفن نراداً أخسقين ن
وسياسيّ نشا يع ّ ون عن حنته ويتفاعلون معها.

إن مقالننة أص نوات مننن ال صننوت هل ن ى ن سغوعننة مننن شننهادات لننناج مننن التّعننذيب
اخلاصننة .ىننذه الشننهادات – اشن ّنرخة مننن
يننروون فيهننا حنننه الشئ ننية بكلغنناهت وع نناخاهت
ّ
اننرف م .نيننت العننر  ،م .فنناخوإل ،م .حس ن  ،م .س .لعليننوم ،خ .واليكننان وا .سننام-
اكغ الدخاسات السابقة ب عادة ارمي ا بعاد الفردية للغعاناة والشهادة.
بادية – ّ
اقنوا إلن سنكاخم ( )Elaine Scarryاأمسهتنا حنوا ىيكلنة التعنذيب « :حن عنند
فشن اجلسّديننن القينناء علنني ال ننوت عننن ارين ال ننّت والقتن  ،فن ّهن يقلّنندون عغن ا م
بقا ننا ال ّ ننوت مشؤقّت ننا ،وباغت ننابو ،وب بكائ ننو من ن أخادوه أن ي كن ن وب س ننكااو من ن أحّن نوا

CAMLDHDH, Le Livre Blanc sur la Repression en Algérie (1991-1995), Vol. 1 & 2, Hoggar, Genève
1995 & 1996.
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س ننكواو ،وب افائ ننو وإش ننعالو ،مس ننتعغل دويّننو إلين ننذاء ص نناحب ال ننوت وم ننن مع ننو من ننن
السجناء».
فغجغوعة الشهادات ىذه يروخية إلن ّن اجلزائر – أين اسرإل ا صنوات وا َّ
فكنا
نج ا كاليننب عليهننا
إىل للننا النننون مننن ال ننرخات السننابقة للّ ننة ،واشننع وااف نأ ،واسن ّ
ومتحنني ابقننائ منهننا – ىننذه اجلزائننر اىلئنوقننة ،إخجننان ال ننوت لك ن ّ ننناج مننن التّعننذيب
يعف كش وإفشاا متلّا ىذه ا صوات من ارف الاّ غة العسكرية.
وصنندقت إل ن سننكاخم عننندما اقننوا « :إلا كننان التعننذيب فع نسً يه ن ّدم عننام الشننئ
فعسً يشجب ا م وففيو كغنا يعكنة جزئيّنا عغلينة
ولااو وصواو ،ف عادة ال ّوت ي
التعذيب نفسها».

Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, Oxford University Press,
Oxford 1985, p. 54.
Ibid
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التعذيب والِحايا

 .1الظروف

يتّ ِ
صف ا الوُف افل العففا الففذجل يسففوأ اجلزائففر ب اجلف بفة جلتعففدأال اجلوانففبـ نتيبففة نعففدا ال فّقة بف
فلي وياوففيـ ور ف ب
احلففا و واومففو  .و ؽلمففن حمففو اجلزائففر ل ٍففي سف ب
فوأ ا تصففاأجلـ و ففو بر
السياوي القفائو نظاجلفاأ احاأيفاأ جلر زيفاأ جلتح ّممفاأ ل في سف بئ
اجتماعي .فعندجلا يمون النظا
ّ
يرا بففح احففدـ يعلففو علففا القففانونـ واُففعاأ احليففاال السياوففية رب ف الو ففايةـ وفارُ فاأ علففا
الشعب يوأاأ جربيفةـ وجلفن ّ يوجفد فانون ػلف ّد جلفن جفورذـ حينجفذ وجفد أولفة القفانون
و جلعارُة و حريات.

وففبل وففنوات جلففن العن ف والرعففب والففاار اجلماعيففة والتعففذيب واإلعففدا جففار نطففاق
الق ففانونـ واإلجت ففا ات القسف فرية والن ففزور الريت ففي بس ادل ففدن بس ففبب انع ففدا ا جل ففنـ ل جف ف بو
وياوف ففي يتميف ففز با ر يف ففا وعف ففد التسف ففاجل والباِف ففا والشف ففقاقـ اأت بس تا ف ففو ا اجلف ففة
و شبيل ا نتها ات ادلنظمة واخلطريال حلقوق اإلنسان.
وجصففً ذلففا اجلفوا أ ُف مة
ب ّن وياوففة احلف ّفي ا جلففك الف ففرس ذلففا النظففا ففي جهففوأذـ ّ
طيلة وبل ونواتـ با ت بالتشيـ وجلا واعدت ب ّ ل انتشار أائرال العن بس مجيفل اضلفا
اجل جلجسففر جف ّدجل يففدت علففا ا ّن لففت السياوففة وففو تحسففن لصففا
الففب أ .ولففيس انففاّ ّ
النظا القائو ل ادلستقبي القريب او البعيد.
فالشففعب يعففيح حالففة فقففر و مففيح .ا عبتففح ٍففرو ادلعيشففة ادلْن ِهمففة ادلتم لففة ل اطلتففا
ادلسففتومل ادلعيشففي والتففداور ا تصففاأجلـ والتس فري اجلمففاعي للعامففات الففذجل ااأ جلففن ح ف ّدال
البطالففة – الف قففدر بنسففبة  % 03جلففن رلمففوع السففمان القففاأرين علففا العمففي – والوُففل
الصحي ادلزرجل واطلتا يمة الدينار اجلزائرجل .لقد ح ّفي بالشعب فقر جلد ل.
ّ

و ي فزات الشففعب بعففد وففبل و ف وففنة جلففن اوففتق ت اجلزائففر ينتظففر بففزو فبففر عهففد
حق ففوق اإلنس ففان .و ففان انقف ف  22ين ففاير  2441ا ففي العنف ف السياو ففي ال ففذجل ا ففرق
اجلزائففر ل الففدجلا واو عهففا ل ح ف ب
فداأ جلنففذ ا ففر جلففن عش فرال وففنوات .وب ففر لففت ا نق ف
ّررت ياأال اجليح – ادلعروفة باوو »ا حا القرار« – لوحفداا و يف ادلسفار ا نت فا
وحي اللس الشعيب الوطك وب الة رئيس اجلمهورية .فالسلطات ادلنب قة عن لت ا نقف
ّ
ليس أوتورية و انونية و سرعية و أؽلقراطية .بنّنا نعفيح ل ٍفي نظفا وياو ّفي جفات
و بالراجل ادل ال .
اجل افق أؽلقراطيـ و يسم باحلق ل اخل
جلن ّ
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وبع ففد ان عرفف ف اجلزائ ففر حال ففة احلص ففار جل ففر ـ ل ا ت ففوبر  2433ول يوني ففو 2442ـ
عففيح اليففو رب ف حالففة الط فوار و لففت جلنففذ  4فربايففر  .2441ومل اذبنّففب حالففة الط فوار
ب
ادلتمررال حلقوق
الب أ راعات اجتماعية ووياوية عنيتة وباخلصوص ا نتها ات اخلطريال و ّ
اإلنسانـ دبا فيها انتهاّ احلق ل احلياال وو جلة و راجلة النتس البشرية.

 .1فتح المعتقالت
زلمي حبصفاأ جلشفجو
ؽلر جلنذ بع ن حالة الطوار ل  4فرباير  2441ب ّ واو ّ
جلا جلن يو ّ
جلففن ا عتففدا ات اخلط فريال علففا راجلففة الففنتس البش فرية .لقففد اأت حالففة الط فوار بس حبففز
الرابطة اجلزائرية لل ّدفاع عن حقفوق اإلنسفانـ و 03الف حسفب
 22ال جزائرجل حسب ّ
اجلبهففة اإلوف جلية لإلنقففا ـ ل جلعففتق ت بالصففحرا حيف بلف احلفرارال ل الظففي  03أرجففة
جلجوية .ب ّن اج ادلعتقل مل يقرتفوا جنحةأ او جرؽلةـ وبظلا او توا بسبب آرائهو واعتقفاأا و
السياو ففية .ف ف جلر اعتق ففاذلو ففان دبب ففرأ فرارات بأاري ففة ا ففي ل الوا ففل رو ففائي سلتوجل ففة ف ف جلر
بسبنهو بدون زلا مة .
ب ّن احلبف ف ففز اإلأارجل ؽل ّف ف ففي ربف ف ففديّاأ حلقف ف ففوق اإلنسف ف ففانـ ويش ف ف ف ّمي جط ف ف فراأ علف ف ففا احلريف ف ففات
والدؽلقراطية .و د رر الرئيس الراحي زلمد بوُيا دبفا يلفي» :ا وذلفا بص ب
فوت ع ب
فات وبمفي
ّ
فر ب
فذيب «.فقففد بع ف ادلو وفففون دبعتقففي وففيدجل عتبففة العسففمرجل –
ف
ع
الت
س
احة بنفّفح لففن ؽلف يفار
ا
الففذجل يبعففد عففن جلدينففة ور لففة بف ف 20لففو – بروففالة ل و ففبل ففتحات بس جريففدال الااففد
رأاأ عل ففا ص ففرػلات ال فرئيسـ فل ففو انش ففر اب ففدا .وورأ ل الص ففتحة ال اني ففة جل ففن ا ففذذ
اليوجلي ففةـ ّ
الروالة خبصوص الوحشية وادلعاجللة ال بنسانية وادلهينة وشلاروة التعذيب:
عرُفنا ا نفا واجفدنا دبق ّفرات الفدرّ الفوطك وزلافظفات الشفرطة وجلما فب ا جلفن العسفمرجل
لقد ّ
]ادل ف ففابرات[ بس الِف ففر بف ففاللمو وبا ف ففدا وبعصف ففي ادلمف ففانس علف ففا الوجف ففح وال ف فراس والف ففبطن
وا عِففا التففناوليةـ و نففا اضلف يفرق بالشففموع ل جلرافقنففا واعِففائنا التففناولية .و انف ِحلانففا انتف ـ
اسف ففروجناـ بعف ففد ان اار ِ ْمنف ففا علف ففا اجللف ففوس علف ففا
مف ففا نف ففا نعف ففذ بالمهربف ففا ح ف ف انت ف ففت
الزجاجات ال ان جلصوبة بس اأبارنا.

ل ونة  2101ـ ان جللت فرنسا يسفت د افذذ الروفائيـ ادل توجلفة باخلفاك ادللمفيـ لججلفر بسفبن النفاس او نتفيهو جلفن
أون زلا مة.
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 .1التعذيب
لسياوفي .لقفد فان
يزات التعذيب ؽليِّز اريخ ب أناـ و الباأ جلا يشف ّمي جفز اأ جلفن ّ
الصفراع ا ّ
للصفراع ببفان ففرتال ا حفت ت وحففر
ا وفتعمار الترنسفي وفبّا اأ ل اوفتعمات التعفذيب ف أاال ّ
التحريرـ ّ ا تتا النظا اجلزائرجل ا رذ ل لت لمسر ادلعارُة ال ّداجلية و فمل الشعب.
تب العقيد رينميي ( )Trinquierعن الااد الذجل يلقفّبح باإلراا :
عاجلففي مبففر او اوففري حففر ب افبَِ
غلففب عليففح ان يعلففو انففح عنففدجلا يلقففا عليففح القففبَ فكنففح ي
عليففح ل وففاحة ادلعر ففة .فففكن افشففا بادلعلوجلففات ادلطلوبففة بسفا ي ب
فهولة ا نففا اوففتبوابحـ فا وففتبوا
وففينتهي بسففرعة وب ّ فففك ّن ادل تص ف وففينزعون ا وفرار ال ف ػلملهففا بمففي الووففائي .ب ّن جل لففح ل
لت م ي اجلندجل وو يواجح العذا وردبا ح ادلوت.

و ففد ّاأت ع ففوأال ال ف ف ّدولة اجلزائري ففة للظه ففور ل  – 2411بع ففد ع ف ففدأ ب ففري جل ففن القتل ففا
والففدجلا ال ف وففال ـ وا ح فزان والتِففحيات واخل فرا الففذجل ا ففا ف ّفي التمففل – جبميففل
اجلزائري بس ا عتقفاأ بف ّمو لفن يتعرُفوا للتعفذيب وا ُفطهاأ ابففداأ .لم ّفن الوا فل السياوفي
جل بجفرا
فوس شلاروفة التعفذيبـ وانّفح مل يقفو بف ّ
اٍهر جلنذ يونيفو  2442ا ّن النظفا اجلزائفرجل ّ
عرُ فوا للتعففذيب الففذجل سباروففح
لوُففل ح ف ّد لففح .ويعلففو ففي جزائففرجل ا ّن آ الِففحايا ففد ّ
للسففلطات العسففمرية او ادلدنيففة .و لففت ادلماروففات ليس ف افعففا أ
جلصففا ا جلففن اخلاُففعة ّ
جلنعزلففة بففي وياوففة بأاريففة وففاريةـ جلسففت يدجلة بطريقففة زلممففة وجلنظّمففة .واذلففد الرئيسففي جلففن
شلاروففة التعففذيب ٍففي علففا جلففا ففان عليففح ل عهففد ا وففتعمار :بنفّفح اوففتعباأ اإلنسففان جيففح
فرتأأ
اإلنسففان .ب ّن جلففا ا ف ّفري اففو ح ففبو الووففائي ادلسففت دجلة و ماليتهففا البااظففة – ال ف مل يف ّ
النظا ل ا تنائها ر و ا اجلة – واياأال فعاليتها التقفنية.
و د ا بح شلاروة التعفذيب جفزاأ يتبفزا جلفن ا وفتبوابات وبفدي أ عنهفا او ِّ
جلممف أ
ذل ففا .بنّففح ياس ففت يد للحص ففوت عل ففا ا عرتاف ففات ال ف س ف ّفهي اإلأان ففة ل او فا و .وياس ففت يد
التعذيب ايِاأ بار العقا او وويلة ُاط و ديد جلن اجي ُو ِ
سلربين جدأ.
ّ
عرُفوا للتعفذيب – ولففيس لففت بتبفاوا او فعففي انتفراأجل
ويظفي الرجففات والنسفا الففذين ّ
او جط ف ـ بففي جلففن ج فرا شلاروففة جلعممففة اسففت يد نظففا حمففو – جلت ف رين ل اج ففساأاو
و لوهبو و ا فر و علا جلدمل احلياال.
ويشف ّمي بجتفا احلقيقففة وبنمفار شلاروففة التعفذيب القاعفدال الذابيففة للحموجلفات ادلتعا بففةـ
لفمن حصيلة التعذيب وجد أاجي السبون .ب ّن ادلرحو حس عبد الرحيو – الفذجل فان
السيد عباوي جلفد اعفيو اجلبهفة اإلوف جلية لإلنقفا – فد ا فّفهو
يشاي جلنصب اجل أيوان ّ
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دبسففجولية ففتبري جلط ففار اجلزائففر العا ففمة ل  11ا سففطس  .2441ولقففد اأس بتص فري ل
تً الشهوأ اجلا القِا ات فيح:
رسف ففح ل نت ابف ففات التش ف فريعية يف ففو  11أيسف ففمرب  2442وف ف ففزت فيهف ففاـ و ف ففد ف ف ّفوت
لقف ففد ّ
لص ففاحلي جلائ ففة ال ف ف س ف ف ً عل ففا جلس ففتومل أائ ف فرال بواريع ففة .واعتا ِقل ف ف ل  1و ففبتمرب 2441
و ِي  03يوجلاأ ل احد جلرا ز ا عتفقات وناقل ا جل ّفر بس جلستشفتا عف النعبفة العسفمرجل
سر مجبم  .واوسم ان افقد و جلة عقلي جلن سف ّدال التعفذيبـ وٍننف و تهفا ا ّن
لع
انك انفا ادلسفجوت عنهمفا.
اجلي د ا رت  .وحينها لو و لو عن الزات الشل والناٍور لقل ّ
ولفو فالوا حت ربف التعفذيب انفّفك انفا الفذجل يتلف ا و ّاجلففي والفرئيس الراحفي بوُفيا جبففتهو
بفنعو.

ول صفري آجففر اأس بففح السففيد رواحبففي زلمففدـ واففو ابففن سف ب
فهيد وجلففدير جلجوسففة للتعلففيو
ّ
ّ
زع ف جلف ّفك
انت
فرطة
ف
ش
ال
فر
ف
ِ
زل
ل
فوأال
ف
ج
ادلو
فات
ف
ف
ا
رت
ع
ا
في
ف
ادلتووففطـ ففات اجلففا القِففا » :ب ّن
اي
عرُ لح طيلة  01يوجلاأ «.واُا رواحبي ائ أـ واو يبفدجل اٍفافرذ
رب التعذيب الذجل ّ
وراوح للحِور وللمحممة» :ب ّن اتلر نتسح مل يتعي سيجاأ جل ي افذا «.و رأأ طوي أ بي ان
صوذ.
يبفور ا ّن ج ّأيح د ْ
اج ي
التعففذيب فِففيحة عففذر و جلففربر ذلففا .التعففذيب يشف ّفر التمففل الففوطك الففذجل يبقففا
فزو ِوففومل بس
جلستسففلماأ اجلففا اففذذ التظيعففة .التعففذيب ؼلففزجل ففي التمففل الففوطك ر ففو انففح يجل ْعف ّ
اولجت الذين ؽلاروون اذا العمي الوحشي او يسمحون بح او ؼلتونح.
ي ف ففري التعف ففذيب سف ففا ت ب ف فريال حف ففوت رجف ففات الشف ففرطة واجلف ففيحـ والقِف ففاالـ والعلمف ففا ـ
وبجلفا حلممهفو
والسياويونـ ي اج
جلتورطفون ل التعفذيبـ ّبجلفا فرتافهو افذذ اذلمبيفةـ ّ
ّ
وبجل فا بصففتتهو اطبففا ػلِففرون
علففا وففبنا بنففا أ علففا"اعرتافففات" انتازع ف ربف التعففذيبـ ّ
حصً التعذيب لقياس طا ة ادلقاوجلة اجلسدية للِحاياـ وبجلا باوت داجلهو بياذ مماروة
بأارية للبقا ل السلطة.
غل ففب عل ففا ففي واح ففد جل ففن ا ففج ان يق ففرر س ص ففيا وان يوفّ فق ب ف اعتقاأا ففح وجلو ت ففح
وولو ح وفعلح طبقا لآلأا ادلهنية والواجبات الف بفدوما ؽلمفن ذليف ت اجتماعيفة زلرتجلفة
ان تواجد.

غلب علا ُفحايا وسفهوأ التعفذيب ان يتالّبفوا علفا اخلفو ل اإلأ بشفهاأ وـ ّن
الدنِيّف ففة ا ففو الس ف ف ر واجل ففربوت الف ففذجل ي ففتو جل ففن ج ل ففح روف ففيخ
اإلو ففمات بع ففد ادلمارو ففة ي
نشففر اففذا التصفري ل جريففدال الففوطن

.2440
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لرأ اذذ ادلماروة وأفعهاـ غلب علا ا وات ان ارفل جلن في جهفة إلأانتهفاـ
التعذيب .و ّ
وػل ّسس فوا الف ّفراجل العففا ـ صففد جلنففل اففذذ ا عمففات
غلففب علففا الشففهوأ ان يتملم فوا ويتحر فوا ا
الشنيعة ان مرر ل ٍرو اجرمل اجلستقب .
غلففب علينففا ان نففدافل بمففي ف بة وسففباعة ووعففي علففا الس ف جلة اجلسففدية والروحيففة
للنتس البشريةـ وان نقوت للتّعذيب» :لن يعاأ اذا ابدا!«

 .1اإلعدام بدون محاكمة
ب ففر المم ففائن ادلميت ففة والا ففارات الف ف ن ّت ففذاا اجلماع ففات اإلوف ف جلية ادلسف فلّحة عل ففا عنا ففر
يطوق اجليح ي ادلنطقة الف
اجليح والشرطة وادلدني
زبتتي بسرعة نظراأ خلتة حر تهاـ ِّ
السمان وا ااحت علا
ان جلسرحاأ للعمليات ادلسلّحة ّ يقِي حسب اواذ جلنتقماأ جلن ّ
ضل بو ري جلتماف بئ.
وجل ففن ادلس ففتحيي ربدي ففد ع ففدأ القتل ففا ادلرع ففب ال ففذجل ففان حص ففيلة ذل ففذذ احل ففر – الف ف
حصففدت ّمففا اففائ أ جلففن اجلزائ فري واففو ل اا فرال العمففر – و لففت بسففبب الر ابففة والتعتففيو
اإلع جليـ جا ة ل القِفايا ا جلنيفة .لمفن يبفدو ا ّن عفدأ الِفحايا فد ااأ عفن  213التفاأ
جلن ففذ يوني ففو  .2442و ففد اعتاق ففي آ اجلزائف فري ادلقيمف ف أاج ففي ال ففب أـ او ل ا حي ففا
الشعبية بادلناطق احلِريةـ جلن بيو و ّ ااعدجلفوا بدون زلا مة.

 .5اإلخفاءات القسرية
بن جلس لة ا جفتا ات القسرية زلزنفة جف ّداأـ و بقفا سفو ة ل حلفق ادلسفجول اجلزائفري  .و فد
احص رابطتنا ا ر جلن اربعة آ حالة اجتتا جلو فقة.
انففاّ ففة ان فواع جلففن ا ج ففتا ات القس فرية ل اجلزائففر .فهنففاّ جلففن ؼلتتففون جلففن بيففو و:
ياقبَ عليهو ل جلنتص الليي او علا الساعة الواحدال فباحاأ دبسفا نهوـ ّ قفوت عفنهو
جلصففا ا جلففن» :بن اجلماعففات اإلوف جلية ادلسفلّحة اففي الف جففا ت ف جففذ و وبالتففاحت اففو
ليسوا حبوا ناـ او رّدبا التحقوا بادلعارُة ادلسلّحة او ااجروا لل ار  «.لمن الفذين اعتقلفواو
دجلوا علا جلنت عربات جلن نوع . .وفي ( )GMCوافي بفريال احلبفو حيف يعرفهفا مجيفل
النّاس (اما جللت للبيح) .وعندجلا قد فر فة جلفن اجلفيح او الشفرطة عتقفات سف ب
ً جلفاـ
يشففااد مجيففل وف ّمان البيففوت الففاورال احلففدم ويتابعونففح جلففن ورا النوافففذ .ولقففد حصففلنا علففا
سففهاأات جلففن عففائ ت زلايففدال جّ ففد لففت» :لقففد سففاادنا عربففات ب فريال واس ا فاأ ير ففدون
بد ت عسمرية جل ي اجل ادلظلّي يتوجهون بس البيوت«.
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ّاجلفا الصفن ال ففا جلفن حفا ت اإلجتففا ففت َ الفذين اجتطتفوا جلفن جلمفان عملهففو .ل
لت احلا ت ان ادلدير او ادلسجوت د طلب جلن افراأ جلصا ا جلن بطا ة اويتهوـ لمفي
يت ّ د امو حقا اعِا جلن ادلصا ا جلنيةـ فهو يعلو ب ن جلن او اج اخلاطتون.

ول الصن ال ال ـ بنفا عفن ا فر جلفن  3333حالفة جلو قفة لفديناـ انفاّ جلفن اوفتدعي
أوريا بس زلافظة الشفرطة او جلر فز الفدرّ او ادل فابرات العسفمريةـ و يفي للم تتف جلفن افذا
الصن » :ل يو ذاـ انتو جلستدعون ل وتبوا «.
بس:

اجلا اذذ الظاارال سرع اور ادل تت ل حر ة جديرال بالتنويح د
 ب ب ففات ٍ ففرو اِجتط ففا ا ف ففارهبو جل ففن جلن ففااذلو او ل جلواُ ففل س ففالهو او بع ففد
اوتدعا عاأجل جلن بي اجهزال ا جلن
 بسففعار وربسففيس الفراجل العففا الففوطك والففدوحت بقِففية ادل تتف ـ جلففن اجففي سففر
متففو احلقيقففة جلففن طففر
السف ّفرية الف يريففد النظففا ان يترُففها علففيهو وحف
اجل أين وأعاال ادلصلحة العليا لل ّدولة
 الِففاط علففا النظففا ح ف غليففب علففا و فجات عففائ ت ادلتقففوأين الففذين ُ فلّوا
؟«
يطرحونح جلنذ ون » :جلا ا فعلتو بادل تت الذين ياع ّدون اليو باآل
والق ف آ عففائ ت ادلتق ففوأينـ ال ف رفِ ف جيففار ا وتس ف واخلِ ففوع والتنففااتـ
ففيحة بنففذار ار سففاجلية ونففدا جللّ ف بس ال فراجل العففا الففوطك والففدوحت طففالبهو فيففح دبماروففة
ُاوط علا السفلطات اجلزائريفة حف عطفي افذذ ا جفريال جوابفاأ واُفحاأ عفن السفجات الفذجل
يطرح ففح اا ففاحت ادلتق ففوأين ذل ففا جلن ففذ و ففنوات» :جل ففا ا فعل ففتو ب ففادلتقوأين؟ اج ف فذسبواو احي ففا أـ
ارجعواو لنا احيفا !« ولوُفل حف ّد دلاالطفات السفلطة الف ف ّدعي ا ّن فريا جلفن ادلتقفوأين فد
التحقف فوا باجلب ففات او باخل ففار ـ ف ف ّدجل ع ففائ ت ادلتق ففوأين بف فراا جلوّق ففة ففد ّت عل ففا ام ففو
اجتطت فوا ّبجل فا جلففن جلنففااذلو او جلوا ففل عملهففوـ او بعففد عففوأ وـ جلففن طففر جلصففا ا جلففن او
الدرّ او الشرطة .ووو ػلمو العامل علا السلطات اجلزائرية بنا علا جلدمل در ا علا
حي جلشمي ادلتقوأين.

 .1المجازر

++

بصففت جلففدافعاأ عففن حقففوق اإلنسففانـ غلففب ان ا ففوت ا ّن براففا ال ّدولففة جلوجففوأ ل اجلزائففر.
الس ف ر فقففطـ بففي ففذلت جلففن
دلففا ا براففا ال ّدولففة؟ ّن اجلففيح ينت ففقو جلففن الففذين رفع فوا ّ
الففذين يظ ف ّفن ا ّمففو و ففاعدوا ادلس فلّح بتزويففداو بالطع ففا وادلعلوجل ففات وادل ففابئـ و ففوا ٌ ع ففن
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فابيي اجلماع ففات اإلو ف جلية ادلس فلّحة يوج ففد ايِ فاأ برا ففابيو
طواعي ففة او ب راا فاأ .وجبان ففب برا ف ّ
اجلماعات ادلسلّحة اخلتية .و د نشرت جريدال أوجلفان جلفريجل انفح ل عهفد العميفد العفر
بل ريـ دلا ان وايراأ للداجليةـ اانشج  033فر ة جلن فرق ادلوت.
ّ
ففان اجلزائريففون ينتظففرون جلو ت فاأ حااجل فاأ جلففن التمففل الففدوحت باا الففاار ال ف ارامب ف ل
ب أا ففو .و ففد ففا بزي ففارال اجلزائ ففر جل ففن  11يولي ففو بس  3ا س ففطس  2443وف ف ٌد جل ففن ا جل ففو
ادلتحففدالـ عاففر باوففو البع ففة ا شليففةـ يقوأاففا جلففاريو او فواريس .واع ف ّدت البع ففة قري فراأ لججل ف
الع ففا لججل ففو ادلتح ففدالـ لم ففن ا ففذا التقريف فر – ال ففذجل ناش ففر ل  23و ففبتمرب  – 2443ي ففرب
حريفة التص ّفر ل احلاُفر ويق ف ّد لفح ف ّماأ علفا
النظا اجلزائرجل شلّفا فعلفح ل ادلاُفي وؽلنحفح ّ
بيا للمستقبي.
و د التقي ا ب عِا البع ة و نا شف جلعهفو ووفلّم ذلفو قريفراأ تابيفاأ حفوت انتها فات
حقوق اإلنسان ل اجلزائر .و حي ٌ ا ّن البع ة ا شلية د اارت بعفَ ا جلفا ن الف ارامبف
فيهففا رلففاارـ وباخلصففوص حففي بففك جلسففوس الففذجل يقففل بِ فواحي اجلزائففر العا ففمةـ والففذجل
ع ف ّفر ل ففزرال رايب ففة و ع ف ل  0و ففبتمرب  .2442و ففان يراف ففق البع ففة ل ايار ففا للمنطق ففة
ُابط عسمرجل جزائرجل بر بة عميد .ويبعافد جلمفان رلفزرال بفك جلسفوس ب ف 033جلفرتاأ عفن جلر فز
احلففرس البلففدجل و ف م أ ففائق عففن منففة ا جلففن العسففمرجلـ وعشففر أ ففائق عففن جلقف ّفر ال ف ّدرّ
الوطكـ ومخس أ ائق عن جلطار ادلروحيات العسمرية دبنطقة الشفرا ة.
فب رئفيس الرابطفة اجلزائريفة
وّ
رأا علا قرير البع ة ا شليةـ ا ّ د ا وتا حسف اافوانـ نائ ا
لل ف ف ّدفاع عف ففن حقف ففوق اإلنسف ففانـ ل قريف ففرذ الصف ففاأر ل سف ففهر ا تف ففوبر جلف ففن عف ففا  2443ا ّن
الِ ففحايا ففانوا جل ففن ادلف فواطن الن ففااح جل ففن أاج ففي ال ففب أ والس ففا ن ل بي ففوت جلتواُ ففعة
فرق ر ففدجل الف ّفزجل العسففمرجل واجففذت جلففنهو أف ففا راو
وجلج تففةـ وفابيفْيففي و ففوع الففزرال اار ففو فِف ٌ
الد ئِي ادل ْقلِ يقة امف ّذ
للسمان .و ّي اذذ ي
العائليةـ ااعمة ا ّما وتقو بعملية بحصا رمسي ّ
ا
ّبأع ف ففا الروايف ففة الرمسيف ففة ادلقدجلف ففة للبع ف ففةـ وادلعف ففزاال خبريطف ففةـ ب ف ف ّن »طبيعف ففة ادلنطقف ففة« سف ففم
بالتففدجي .لمففن دلففا ا مل يف افزر الوفففد ا شلففي ادلوا ففل ا جففرمل للمبففاار جل ففي الفرايس وبففن طلحففة
ي فزات فيهففا بعففَ النففاج جلففن الففاار .ول لففت ادلنففاطق ي فزات
ووففيدجل حاجلففدـ حي ف
جللحةأ حوت و وع الاار ورفَ القوات ادلسلّحة التفدجيـ بفالر و جلفن
الناس يطرحون اوجلةأ ّ
اوتنباأ ادلواطن هبو وبحلاحهو علا لتـ جصو فاأ اولجفت الفذين اوفتطاعوا اذلفرو جلفن

.Demain l'Algérie
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ف ّمففي ماس ففة ادلعت ففدين .و اال فوا يطرح ففون ا و ففجلة عففن و ففبب حب ففر جلوا ففل ال ففاار وجلن ففل
أجوت الناس بليها لتقدمي ادلساعدال او تقد ا ارهبو.
السلطات اجلزائرية جلن رلاار بك جلسفوسـ وبفن طلحفةـ واجلفا ن اجفرملـ يعتفرب
ب ّن جلو
ّ
«زبيلِّيا عن صلدال ادلواطن ل حالة جطر» ل نظر القانونـ ولمفن البع فة مل فذ ر ولفو لمفةأ
السفلطات
واحدال ل اذا ا جلر .فما فا اعِفا الوففد ا شلفي ب ّ بتبفك الروايفة الف عرُفتها ّ
اجلزائرية الرمسيةـ اجل ا ّن النفزاع د يتووفل بس بل ب
فدان اجفرملـ وبالتفاحت ا تتف البع فة ا فر الوففد
ّ
ال ي ا ورو .
وياعترب وموت البع ة ا شليفة عفن رلفزرال وفبن وفر اجي فشف أ ريعفاأ آجفر .افذا السفبن
الذجل يقل ل لب العا مة ول جلنطقفة اجلنيفة سفديدال احلساوفيةـ فان جلسفرحاأ لفزرال و عف
جلففن  12بس  10فربايففر 2440ـ اففب ُففحيتها جلففا يزيففد عففن جلائففة جلعتقففي وياوففي .و ففد
ف ّد النظففا روايت ف رمسيت ف جلتنا ِففت للحاأ ففة :ففذ ر ا وس ا ّن ا جلففر ففان »زلاولففة ف فرار«
ب ب
الرابطففة اجلزائريففة للففدفاع
بففا ت بالتشففيـ ّاجلففا ال انيففة فتشففري بس »عصففيان وسبففرأ« .و ففد نشففرت ّ
عففن حقففوق اإلنسففان قري فراأ جلففن  243ففتحة ب ف ّ فيففح ا ّن الففزرال ان ف عمليففة سلطفّفط ذلففا
جلقصففوأال وجلنتففذال ففد بس التصففتية اجلسففدية ا نتقائيففة للمعت يقل ف السياوففيّ  .ويمش ف
السلطات مل مت بالقِا علا اس اص او رب محاية ال ّدولة فحسفبـ بفي
التقرير ا ّن ّ
فزورال لعرُفها علفا ساسفة التلتفزالـ ّ
ار م ايِاأ جلعتقل آجرين علا اإلأ بشهاأات جل ّ
ادلاأيففة ال ف بكجلمامففا ان لقففي الِففو علففا الظففرو ال ف و ع ف فيهففا
زل ف ففي الش فوااد ّ
ادلذحبة.
واجلففا اففذا الوُففل الشففنيلـ الففذجل ياف يذ ّ ر جب فرائو احلففر ففري القابلففة للتقففاأ ل القففانون
او ار الِحايا وزلاجلواو وجلناُفلون ل رلفات حقففوق اإلنسفانـ نفدا أ عفاج أ
الدوحتـ وجه ا ي
للِفاط جلفن اجفي بنشفا
للِمري العادلي وللمنظمات اإلنسانية وجلنظمفات حقففوق اإلنسفان ّ
جلنة ربقيق زلايدال وجلستقلة إلٍهار احلقيقة.
وجلففل لففت مل عففط البع ففة ا شليففة ا عليففة للحففدي عففن اففذذ الففزرال .بففي ا ففر جلففن لففت
ف ففك ّن اعِ ففا الوف ففد مل يتح ففد وا ب ّ بس و ففب بوف ف جلي واح ففد فق ففط عن ففد اي ففار و لس ففبن
ور اجي و ِوا ي الو ادلتب ّقي جلل وبنا اأينوا ل جرائو ا تصاأية.

لتقصي احلقائق ابل للربدلان ا ورو اار اجلزائر ل يناير  .2443ومل ياعلين عن اذا قرير ال في
يشري ال ي بس وفد ّ
للس الوارا ا ور .
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ِ
اجل سففعور
وجلففا يبعف علففا القلففق والت ّوف ل سف ن اففذذ البع ففة ا شليففةـ اففو ا ّمففا مل بففد ّ
ضل ففو ادل و ففاال الف ف يعانيه ففا اجلزائري ففونـ ومل ففدع ل اجل حلظ ففة الش ففعب اجلزائ ففرجل بس التّص ففا
السلو.
وربقيق ّ

 .1الجهاز القضائي
السففلطة حي ف ا ففب
السففلطة حسففب الدوففتورـ لمنّهففا ل الوا ففل اأاال ل يففد ّ
العدالففة اففي ّ
السلطة ل الشجون القِفائية والسفعي للتف ري ل فرارات العدالفة افو القاعفدال .مل يعفد
دجي ّ
السياوففية
ل اجلزائفر ِفاال جلسفتقلونـ بففي ّ
السففلطة .فتفي اوا مفات ّ
ربولفوا بس جلنفدوب عفن ّ
الصففاأرال عففن
ػلمفو القِففاال طبقفاأ للقففانون وجلففا سبليفح علففيهو ُفمائراوـ وبّظلففا وفقفاأ لجواجلفر ّ
الس ففلطة احلا م ففةـ او ع ففن واي ففر الع ف ففدت او جلص ففا ا جل ففن .ومل ع ففد للعدال ففة و ففلطة عل ففا
ّ
فشي حر تهاـ وبّظلا وا ي العدالفة عمفي الشفرطة علفا الفنه
ت
ف
سبقها
ارت
ال
الشرطةـ
ّ
الذجل ربدأذ اذذ ا جريال ري.
وجلا ياطلب جلن القِاال جلعرفتح فيما يتعلق بادلتّهو او س صح وليس جلا ا رتفح .بنّفح عصفر
اوا مففات ادللتقففةـ ال ف اففذ ِّ رنا بشففمي ريففب دبحا مففات جلووففمو ل وففنوات -2401
 2403ودبحا مففات حففر التحريففر واجفرياأ دبحممففة اجلففن الدولففة ادلنحلففة واوففا و اخلا ففة.
وحسففب نظريففة فيشينسففمي ()Vichinskyـ فففك ّن البيففِّنة ادل اليففة اففي اع فرتا ادلففتهو بنتسففحـ
ادلوجهففة لففح حممفاأ جلسففبقاأ بففي
واففذا ا عفرتا يانتففزع جلنففح ربف التعففذيبـ و شف ّمي التهمففة ّ
احلمو التعلفي .وياعتفرب طلفب زلا مفة عاألفة ل القِفايا السياوفيّة ربف حالفة الطفوار طلبفاأ
جلستفحي أ.
لقد ارا ِمبي جرائو ِائيةـ و درت احما اوية علا اناس ابريفا ـ مفا احمفو علفا
آج فرين باإلعففدا ون ّت ففذ فففيهو احلمففو ٍلم فاأ وعففدواناأ .ووففيبقا لففت و ففمة عففار ل جب ف
رجففات
العدالففة اجلزائريففة ؽلمففن زلواففا .و ففد ّ جلسففتومل بعففَ القِففاال ف ففبحوا وففتا
عدالة.
وا ففب ح ف ّفق اللّب ففو السياو ففي جلنتهمف فاأ ل ففي جلم ففانـ وجا ففة ل اوروب ففا اي ففن ففار
ياسففتعمي ففانون اللّ ففبو اوففتعما أ حصففرياأـ بواوففطة بج فرا ات معيففة ورأعيففة تنففا َ جلففل
القوان ا وروبية الداجلية والدولية .ويعترب برجاع اجلزائري جلن طاليب اللّبفو السياو ّفي بس
اجلزائر – بعد جلا ّفروا جلفن ب أافو جوففاأ جلفن الظلفو والقمفل – واطفجاأ وجلشفار ةأ ل ادلسفجولية
عن ادلصري الذجل ينتظراو عند و وذلوـ ا واو التعذيب واحياناأ ادلوت.
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 .8إرادة الدولة وإرادة الشعب
جلففن جلزايففا ا حففدام السياوففية احلاليففة ا ّمففا مشف الطبيعففة احلقيقيففة للنّففظا اجلزائففرجل .فتففي
أاجي النظا ول جلسات جلالقة تصفارع ا جنحفة ادلتنفاحرال فيمفا بينهفا .فمفا ا يسفتطيل ان
يتعلح رئيس مجهوريفة او رئفيس حموجلفة او بردلفان ناسفئ عفن انت اب ب
فات جلفزورالبـ ب ا علمنفا ا ّن
السففلطة التعليففة اففي بيففد اجلففيح .فهففذا ا جففري اؽلسففت بزجلففا احلمففو ويسففيطر علففا الففب أـ
ّ
وجلصر علا البقا ل اذا ادلو ل و ينوجل الت لّي عن احتمارذ للسلطة جلنترأاأ.
ّ
ّ
ت ل جلمانففحـ لففيس بيففدذ ازبففا الق فرارـ بنفّفح يصففاأق
ت او اف ِّفو ي
ّاجلففا الشففعبـ فسفوا يففو ي
فقففط علففا اجتيففارات ا ففحا الق فرار .فنتففائ ا نت ابففات جلعلوجلففة جلسب ففقاأ ونسففبة ادلشففار ة
زلدأال لتمون جلر تعة حسب جلا قفررذ القياأال العسمرية.
ّ
ّ
للسفلطة بن مل سب يفارس ربف
ب ا نازع السلطة جلن الشعب ف جلعىن ذلا .مفا جلعفىن ّ
بس فرا الشففعب وبن مل وٍ ف ل جدجلففة ال ففنتس البش فرية و راجلتهففا وحقو ه ففا .ويج ففد ففي
الففذين ففاجلوا دبعر ففة وياوففية او جلس فلّحة ُففد الد تا وريففة ا ّن اعمففات العن ف ال ف سففتهد
ادلففدني اففي اعمففات براابيففةـ شلففا يففدت علففا ا ّن انففاّ ففة ان فواع جلففن اإلراففا ل اجلزائففر:
برا ففا الدول ففةـ وبرا ففا اجلماع ففات اإلو ف ف جلية ادلس ففلحةـ وبرا ففا اجلماع ففات ادلس ففلحة
فىن للدؽلقراطي ففة و جلع ففىن ل اجلته ففا احلتمي ففة:
اخلتي ففة .ف ففكن مل يع ففد ّ
الس ففلو بس اجلزائ ففر ف ف جلع ف أ
السففلطة للشففعب ل اجتيففار شل ليففح حبريففة ل جلجوسففات
ا نت ابففات احلف ّفرال إلعففاأال الس ففيّاأال و ّ
الدولة.
غلب علا الدولة ان عمس براأال الشعب وليس للشعب ان ؼلِل إلراأال الدولة.
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من بعداش بن ضبدي إىل القضاة الفرنسضٌن:
»اؼبعدن يُثىن واغبديد يُصهر ،فماذا عسى ابأمل أن يفعل بالرجل؟«
ُح ِك َم علضو باإلعدام يوم  22أبريل 2846م
أ ِ
ُعدم يوم  14يولضو 2846م
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 .1عموميات
م ذذا ل ذذرض
التع ذذذيب فع ذذل يسذ ذلّ م ذذن عالل ذذو أمل حس ذذي أو معن ذذوي ذذديد عل ذذى ذ ذ
اغبصول منو ،أو من أ اص آعرين ،علذى معلومذات أو اعفافذات أو ؼبعاقبتذو علذى نشذاط
سضاسذي قذذام بذو أو إىانتذذو أو زبويفذذو ،أو إىانذة أ ذ اص آعذرين أو زبذويفهم .ويقتضذذي ىذذذا
التعريف أ ّن اعبالد يريد من عالل تسلض ابأمل علذى الضذحضة رسذر إرادتذو ،ىذذا مذن جهذة،
ومن جهة أعرى ،فإن التعذيب فعل رتضب ولو ىدف ؿبدد.
والتعذيب اؼبعرف هبذه الطريقة ،والذي راد أن ينقرض يف اعبزائر مذا بذٌن عذامي 2878
و ،2882أصبح منذ انقالب عام  2881ظاىرة متفشضة وروتضنضة.
إ ّن إحص ذذاء ذذرذ التع ذذذيب اؼبعروض ذذة يف الفص ذذل الث ذذاين يعتم ذذد أساس ذذا عل ذذى ذذهادات
ُصبعت يف تقرير حول وضذعضة حقذوذ اإلنسذان يف اعبزائذر ورذذل علذى ذهادات ُصبعذت يف
الكتاب ابأبض حول القمع يف اعبزائر.
ديذ َذارس التعذذذيب عذذادة يف مرارذذز اؼب ذذابرات العسذذكرية ،وـبذذافر الشذذر ة ،واكنذذات الذذدرك
الو ين .رما ديارس أيضا يف اكنات اعبضش ،ويف فضالت ومستودعات سرية ،ويف السذوون
مثذذل سذذوين سذذرراجي واغب ذراش .ويُسذذمي الشذذارع اعبزائذذري تل ذ ابأمذذارن ال ذ ديذ َذارس فضهذذا
التعذذذيب بذ ذ»البذذا وار« .ويذذروي رثذذًن مذذن اؼبعذ َّذذبٌن أ ّن جالديهذذم يطلقذذون علذذى اؼبكذذان اسذذم
»البورا ذوار« (ـبتذذرب بالفرنسذذضة) .ويف ىذذذه العضةنذذة مذذن الشذذهادات الذ بذذٌن أيذذدينا إحصذذاء
أرثذذر مذذن أربعذذٌن مررذزا للتعذذذيب يوجذذد معهمهذذا يف واليذذة العاصذذمة والواليذذات ا ذذاورة ؽبذذا،
مثل اؼبديّة ،البلضدة ،مضلة ،ورذل يف واليات أعرى يف غرب البالد وجنوبو.
ومن ىذه اؼبرارز ذات السذمعة السذض،ة ،دارة »يل زوازو« (العصذافًن) يف بوزريعذة واكنذات
اؼب ابرات العسكرية يف بن عكنون وحضدرة ،وؾبموعات الدرك الو ين يف عٌن الدفلذة ،عذٌن
ايذذة ،بابذذا حسذذن ،بذذاب الذذزوار ،براقذذي ،بًنعذذادم ،بًنمذراد رايذ  ،بذذودواو ،بذذوقرة ،بذذومرداس،
برج الكضفان ،برج منايل ،بوزريعة ،ل وم العضد ،راقة ،اغبمضز ،إيسذر ،ابأربعذاء ،الناصذرية،
أوالد موسذذى ،رغايذذة ،سذذي مصذذطفى وتضوالبذذٌن ،واؼبذذديريات العامذذة لنمذذن الذذو ين يف بذذاب
الذواد ورافنضذذاك ،وـبذذافر الشذذر ة يف بذذاب ال ذواد ،بذذاش ج ذراح ،بلكذذور ،بذذرج الكضفذذان ،درقانذذة،

»البا وار« يعين اؼبسلخ بالفرنسضة ( .)abattoirالعبارة الشعبضة ىي » ّأداوه للبا وار« دبعىن أعذوه إىل اؼبسلخ.
عذب البع يف أرثر من مررز.
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العناصر ،ابأربعاء ،حي اعببل ،رويبة وتضبازة ،ومدرسة الشذر ة يف ذا وناف ،واكنذة قذوات
مكافحذذة الش ذ ب يف الناص ذرية ،واكنذذة ق ذوات التذذدعل الس ذريع يف الش ذراقة ،وق ذوات التذذدعل
السريع يف رغاية ،وسوين سرراجي واغبراش.
م ذذن اؼبدَّر ذذد أ ّن ى ذذذه القائم ذذة غ ذذًن رامل ذذة .فم ذذثال العضةن ذذة م ذذن الش ذذهادات الذ ذ ُد َّون ذذت يف
ُ
أع ذذاله ،ومنه ذذا اؼبرر ذذز
أص ذوات م ذذن ال ص ذذوت ؽب ذذم تش ذذًن إىل ع ذذدة أم ذذارن ذذائنة مل تُذذذرر ْ
الرئضسي للتحقضقات العسكرية ( )CPMIيف بن عكنون ،واكنتان يف دلّ – اكنذة لونذارو
( )Onacoسذذابقا واكنذذة اؼبالَّحذذة (مذذا يسذذمى  ،– )Les Salinesوؾبموعذذات الذذدرك الذذو ين
ذحاولة ،عذذٌن الكر ذذة ،بذَ ْلَّضذذة ،سذذضدي داود وأم البذواقي ،وـبفذذر الشذذر ة
يف عذذٌن البنضذذان ،ال ْسذ َ
يف سذذامل بذذاي .أمذذا العضةنذذة مذذن الشذذهادات الذ نشذذرىا ايذذامي ؿبمذذود علضلذذي ومرصذذد اعبزائذذر
عٌن من قبل ،ومنها مرارز اؼب ذابرات العسذكرية
ُم َد َّعراً فهي ُربصي عدة مرارز للتعذيب مل تُ َّ
يف اؼب َدنِضَذذة ،بذذين مسذذوس ،اغبمضذذز ،حذذوش ّ ذْنو (البلضذذدة) وماجنتذذا (وىذران) ،واكنذذة سذذوناروم
( َ
 )Sonacomeسذذابقا يف الرويبذذة واكنذذة سذذونضباك ( )Sonipecسذذابقا يف دلّذ  ،وؾبموعذذات
الذذدرك الذذو ين يف ىنشذذًن تذذوم ين (أم الب ذواقي) ومادريسذذة (تضذذارت) ،وـب ذافر الشذذر ة يف بذذاب
ديل ابراىضم وطبض اػبشنة.
الزوار ،بومرداسّ ،

 .5طرق التعذيب
سًنّرز ىذذا العذرض علذى تصذنضف ووصذف ذرذ التعذذيب الذواردة يف العضةنذة مذن الشذهادات.
وسضستند ىذا التصنضف ضمنضا إىل التف ّذرع الثنذائي اعبسذدي-الذذىين ب ذرض تبسذض الطذرح،
رغم أن ذل يقلّ االستضعاب الكامل لنمل.
ولذذض التعذذذيب الذوارد يف ىذذذه الشذذهادات تعبذًناً عذذن سذذادية ؿبضذذة عنذذد اعبذذالد فق ذ ،
رد فعذذل الضذذحايا علذذى ابأمل وإضذذعاف
ولكنذذو جذذزء مذذن اس ذفاتضوضة يتّبعهذذا اعبذذالدون إلدارة ّ
مقذذاومتهم أيضذذا .إ ّن ىذذذه االس ذفاتضوضة غرضذذها نقذذل الضذذحايا مذذن اغبالذذة اغبذذادة إىل اغبالذذة
ذردي قذذدرا ا
اؼبزمنذذة ،وىذذي حالذذة اهنضذذار الضذذحضة الذ تتولذذى عمومذذا يف إجهادىذذا الكامذذل وتذ ّ
العقلضة ،و عورىا بالضضاع النفسي وفقدان الش صضة والعزدية.

+

راجذ ذذع ؾبمذ ذذوع الشذ ذذهادات م .آيذ ذذت لعذ ذذر  ،م .فذ ذذاروذ ،م .حسذ ذذٌن ،م .س .لعلضذ ذذوي ،ر .والكذ ذذان ،ل.سذ ذذامل بذ ذذدي
(ؿبررين) ،أصوات من ال صوت ؽبم ،يف اعبزء ابأول من ىذا الكتاب.
راجع .M. Khelili, La Torture en Algérie (1991-2001), Octobre 2001, www.algeria-watch.org :
للته ذذضّ اعبنسذذي أو إل ذذباعو ،وىذذو َمنْسذذوب إىل اؼبررضذذز دو سذذاد -2633
تَذلَ ذ ُذذ ْ
بإحذذداث ابأ َمل لذذدى ال ذذًنَ ،لب ذاً َ
ْ
 ،2723ويذُ ْعذتذَرب الضوم اكبرافاً جنسضاً.
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والجلد
 .1.5االعتداء البدني َ

وردت فبارسات االعتداء البدين واعبَلد يف معهم الشهادات ،وىذي تتبذاين مذن صذفعات إىل
لكمذذات وررذذالت تُسذذدد كبذذو الوجذذو وابأذن والذذبطن والصذذدر والههذذر وابأعضذذاء التناسذذلضة.
ويَبدأ ىذذا التحطذضم قبذل بذدء االسذتنطاذ ،ويسذلَّ علذى الضذحايا بعذد أن يذتم ذبريذدىم مذن
اضاهبم وتُوضع ابأغالل يف أرساغهم ،من قِبل ؾبموعة من اعبالديذن الذذين يتنذاوبون علذضهم.
واعبَلد اؼبوصوف يف ىذه الشذهادات يذتم ضذمن نوبذات التعذذيب يكذون فضهذا الضذحايا عذراة
ومواوقي ابأيدي ،ويذتم اعبلذد بواسذطة أسذالك رهربائضذة ،وأحزمذة عسذكرية ،وعص ّذي .ويذذرر
بع ذ الضذذحايا حص ذ »الفلقذذة« ،أي الضذذرب اؼبذذربح علذذى ابأرجذذل وابأيذذدي بواسذذطة آلذذة
صلبة.

 .5.5الضرب والجرح بواسطة السالح األبيض والهراوات
ذب ذذدر اإل ذذارة إىل بعذ ذ النم ذذاذج م ذذن ى ذذذه ا موع ذذة م ذذن ذذرذ التعذ ذذيب الذ ذ وردت يف
ِ
ضذ ِرب
الشهادات .فالسضد عبد القادر سامل ،الذي عُذب يف بوزريعة ،يصذف »العصذا« الذ ُ
هبا» :جيب القول أهنا عصا عاصذة جذدا ،فهذي عبذارة عذن ىذراوة رهربائضذة ،جذزء منهذا م طذى
بت هبذا حذن انكسذر ىذذا اعبذزء
جبلد ،وحيتوي اعبزء اآلعر علذى اذالث نتذوءات معدنضذة .ضذر ُ
من اؽبراوة .ورنت أنزف دماً من الرأس وابأنف «.ويروي عبد القادر بذن عذودة الذذي ُحذب
بسذذون البلضذذدة العسذذكري قذذائال» :مث أواق ذوا يذذدي ورجلذذي إىل حديذذد الس ذرير وأعذذذ أحذذدىم
يقطع غبمي بسكٌن «.وب .ؿبمد الذي عذب يف ـبفر الشر ة حب ّذي اعببذل يذذرر مذن صبلذة
تنكضلذذو القطذذع »بشذذفرة اغبالقذذة يف ظهذذري مث أعذذذوا يضذذعون اؼبلذذح علذى اعبذذروح الدامضذذة وىذذي
تنذزف ،فبا ّأدى إىل آالم فهضعة«.
ذت أربذذع عنذذات بسذذكٌن ،واحذذدة يف اػبذذد واللسذذان،
ومصذذطفى سذذلضماين يقذذول» :تل ّقضذ ُ
وأعذذرى يف رتفذذي ابأديذذن ،وأعذذرى يف ف ذذذي ابأديذذن ،وأعذذرى يف جن ذ ابأيسذذر «.ويضذذضف:
علي «.وسامل بلقاضي ،الذي عُ ِذب
»ُ
ضربت بأطب رال نضكوف على رأسي حن أُغمي ّ
الشذطْب علذذى الشذذهضّات
يف اكنذذة الذذدرك الذذو ين بذذأوالد موسذذى ،يذذروي أنذذو عذذا التنكضذذل ب ذ» َ
حبربة رال نضكوف« .وذرر عبد الكرمي حسٌن ،الذذي عُذ ةذب يف اكنذة اؼب ذابرات العسذكرية
حبضدرة وأُع ِذدم بعذد ذلذ بقولذو» :ضذربوين علذى الذرأس بآلذة تشذبو الث ّقابذة الكهربائضذة «.ويقذول
نذذور الذذدين بذذوبكر الذذذي عُذ ِذذب يف اكنذذة الذذدرك الذذو ين بابأربعذذاءُ » :س ذلّطت علضنذذا أسذذالضب
ذويف عبذذد الكذذرمي
أعذذرى مذذن التعذذذيب أرثذذر فهاعذذة ،مثذذل إدعذذال ذذرف مفذ يف الذذبطن «.وتذ ّ
مذانو مذن اغبذراش ربذت التعذذذيب مذن قِبذل قذوات ابأمذن بعذذد قرقعذة (أي شذضم) رأسذو ورسذذر
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عموده الفقري بعصا حديدية .وجثة اؼبعذذب س  ،الذذي رذان يُقذضم يف اغبذراش ،رذان يههذر
علضهذذا حسذذب أقاربذذو »عذذدة اقذذوب يف اعببهذذة مذذن أاذذر ا ّقابذذة رهربائضذذة ،ورذذان ذراعذذو مفذذروم
بالعرض من هناية أحد أصابعو إىل عضده«.
 .2.5التعذيب بالخنق
ورد ىذا ابأسلوب من التنكضل يف رثًن من الشذهادات .و ريقذة »النشذاف« التقلضديذة تعتمذد
على إدعال ِفبْسذحة أو عرقذة أو إسذفنوة ِ
وسذ ة ومثذًنة لل ثضذان يف فذم اؼبع َّذذب وىذو مقضَّذد.
يذرر ؿبمد عثمان بلذدي ،الذذي عُذ ةذب يف مررذز الشذر ة بالعاصذمة ،أهنذم »وضذعوا عرقذة يف
اؼبرحاض وأدعلوىا يف فمي مع إغالذ أنفي وضرب صذدري وبطذين دبِطرقذة« .وىذذه العملضذة
رثذًنا مذذا يتبعهذذا إدعذذال رمضذذة ربذذًنة مذذن اؼبذذاء يف فذذم اؼبعذ َّذذب الذذذي يذُ ْلَذذق أنفذذو ػبنقذذو .واؼبذذاء
البذذارد لذذض السذذائل الوحضذذد اؼبسذذت َدم ،حض ذ تذذذرر ذذهادات رثذذًنة مذذاءً حذذاراً ،ومذذاءً بذذو
صذذابون ،ومذذاء صذذاقال ،وسذذائال مط ةهذرا ،اخ .ويذذذرر السذذضد ح .إ .الذذذي عُذ ةذب حذذن أُغمذذي
علضذذو يف مفذذرزة درك بذذاب الذذزوار» :عنذذد اسذذفجاعي للذذوعي وجذذدتين أعتنذذق ورأسذذي يف برمضذذل
مضاه قذرة [ ]...مث تواصل التعذيب بإدعال أنبوب يف فمي وفتح اغبنفضة .رادت بطين أن
تنفوذذر ،ورنذذت ال أظبذذع ذذض،ا ،ورانذذت رأسذذي تص ذ ّفر «.ويذذذرر ؿبمذذد بويوسذذف أنذذو تعذذرض
»للكهربذ ذذاء ،واػبرقذ ذذة اؼببللذ ذذة دبذ ذذاء قذ ذذذر أو مذ ذذادة رضمضائضذ ذذة ال أعرفهذ ذذا لكذ ذذن ؽبذ ذذا نف ذ ذ تذ ذذأاًن
أهنا حام  .رانوا يبللون اػبرقذة
الكلوروفورم ،ورانوا يست دمون أيضا مادة أعرى ال
هبذه اؼبواد الكضمضائضة حن أحفذ جلد وجهي ورقب وظهري وامتن جسمي بالف ّقاعات«.
 .2.5التعذيب بالعقاقير
يبدو أ ّن ىذا النوع مذن التنكضذل مل يُسذت دم علذى نطذاذ واسذع ،والشذهادات الذ تشذًن إلضذو
غًن واضحة خبصوص اؼبواد اؼبست َدمة .فضذرر ؿبمد عضمات الذي عُذ ةذب يف مررذز الشذر ة
بالعاص ذذمة » :ذذعرت أ ّن أح ذذد اعبالدي ذذن وض ذذع م ذذادة رضمضائض ذذة عل ذذى ص ذذدري وبط ذذين أان ذذاء
التع ذذذيب «.ويق ذذول مص ذذطفى س ذذلضماين» :ع ذذالل اس ذذتنطاقي ،أص ذذاب وجه ذذي غ ذذاز مس ذذضل
ذاضبرت عضنذاي ،وصذرت ال أرى ذض،ا حذن فقذدت وعضذي« .قذد عُذ ةذب عبذد العزيذز
للدموع ،ف ّ
ظهري وسذعضد ضبذاوي وسذامل بلقاضذي واظباعضذل منصذوري رلهذم يف ـبفذر الشذر ة ببذودواو،
فذذًنوون أ ّن جالديهذذم حقنذذوىم بعذذدة » ُحقذذون يف أقاضذذضبهم« .ويذذذرر ي .بشذذًن قصذذة زمضذذل
اعتذذًن عذذدم ذرذذر االسذذم ىنذذا لضذذمان سذذالمة عائلذذة الضذذحضة الذذذي قُذ ّدم ؽبذذم تذذابوت ـبتذذوم وفتحذذوه ـبذذالفٌن بذذذل أوامذذر
جالدي الط مة العسكرية.
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ران يُ َّ
عذب معو يف مررز ابأمن بدائرة حسٌن داي ،فضقول» :يف اغبصة الثانضة ،بعد اؼبنشذفة
واعبضوذذٌن (التعذذذيب الكهربذذائي) والقذ ْذرع بالعصذذا حكذذى لنذذا أهنذذم أجذذربوه علذذى ذذرب مذذادة،
وذرر أنو ؼبا رهبا عر بنوع من الت دير لفمو و فتضو ،فأح ب ثضان ،مث أُغمي علضو«.
ّ
 .2.5التعذيب بالكهرباء
إ ّن ىذذذا ابأسذذلوب اؼبرعذذب مذذن التنكضذذل ،الذذذي ذُرذذر يف رثذذًن مذذن الشذذهاداتُ ،حيذذدث أؼب ذاً
فهضعذاً يف اعبسذذد رمذذا يذدمل الذذذاررة بأنذذو قذذد اسذذتُ دم بكثذذرة أانذذاء اغبذذرب التحريريذذة مذذن قِبَذذل
االستعمار الفرنسي .يصذف عبذد القذادر سذامل التعذذيب بالكهربذاء قذائال» :بعذد ذلذ لذب
ِ
ِ
اعبالد الرئضسي أن يُدتى بنوع عاص من اآلالت ،فأُِتَ بسرير معذدين ،لذو مسذند مائذل ،وأُِتَ
رذذذل ب ذذاعبضوٌن (َ .) gégèneفرَمذذاين بوحشذذضة علذذى الس ذرير اؼبعذذدين ووضذذع يل الش ذ
أصذفاداً علذى مسذذتوى اؼبذرفقٌن .بعذدىا أمسذ ذحمة أذين دبالقِذ
اآلعذر ،اعبذالد القصذذًنْ ،
معدنضذذة وقذذال" :سأضذذع لذ حلقذاً يذذا ابذذن ال ذ[…]" رذذانوا متهضّوذذٌن جذذداً .مث ذ ّلوا اؼبولّذذد
الكهربائي ،فعضضت لساين مرات عديدة .ران ابأمل صاعقا ،ورنذت أصذرخ وأتقلذب بكذل
قوة بأ ّن قدماي رانتا غًن مقضّدتٌن .ويف نف الوقت استأنف اعبذالد ابأصذلع الكبذًن ضذر
هبراوة رهربائضة يف أسفل البطن«.
ويسذذت دم اعبذذالدون رقذذا أعذذرى .يقذذول اؼبرحذذوم حسذذن رع ذوان ،الذذذي رذذان معذذتقال يف
السذذون العسذذكري بالبلضذذدة» :رمذذوين علذذى سذرير معذذدين مكتّذذف الضذذدين والقذذدمٌن ،وعذذذبوين
يص ذبعون علذ َّذي اؼبذذاء لضذذزداد ابأمل
بالكهربذذاء مذذدة سذذاعة ونصذذف تقريبذذا يف الضذذوم ابأول .ورذذانوا ُ
الكهربذائي .ال أسذذتطضع وصذذف ىذذذا ابأمل .ورغذم اغبالذذة الذ رنذذت فضهذا فقذذد ضذربين أحذذدىم
دبطرقة على بطين .مث أوصلوا زردية معدنضذة بالكهربذاء بذذرري .ومل ينفعذين صذراعي وال لذ
للنوذدة .وبعذد فصذذلهم ابأسذالك الكهربائضذذة عذن بذذدين ،جذاء أحذذد ا ذرمٌن ومسذذح الذدم عذذن
وجهي وأذين وعضين اللتٌن رنت ال أستطضع فتحهما«.
َّأم ذذا مول ذذود بو ل ذذة ال ذذذي َّ
عذبت ذذو اؼب ذذابرات العس ذذكرية وأعتُق ذذل يف الس ذذون العس ذذكري
بالبلضذذدة فضق ذذول» :وض ذذع اعبذذالدون ابأسذذالك الكهربائض ذذة يف أذين ،وفتحذذة الش ذذرج وأعض ذذائي
التناسذذلضة« .ويذذذرر عبذذد الذذرضبن ماضذذي اؼبعتقذذل يف السذذون العس ذذكري بالبلضذذدة أنذذو ع ذالل
تعذيبذذو أوصذذلوا ابأسذذالك الكهربائضذذة بأذنضذذو ورذذانوا يصذذبّون اؼبذذاء علذذى رأسذذو عذذالل التعذذذيب
بالكهرباء.
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إضذذافة إىل ىذذذه البذذدائِل يف َم ْو ِضذذع ابأقطذذاب الكهربائضذذة يف اعبسذذد ذبذذدر اإل ذذارة إىل أ ّن
اعبالدين » رانوا ال يقتصرون على سبرير الكهرباء من ابأذنٌن إىل اعبسم ،بل رانوا يعمذدون
إىل عصذذا غلضهذذة ديذذر هبذذا تضذذار رهربذذائي رىضذذب ورذذانوا يضذذعون الطذذرف الثذذاين علذذى "ابأعضذذاء
اغبساسذذة" مذذن اعبسذذم« ،رمذذا يذذروي نذذور الذذدين مصذذطفاي الذذذي عذ ةذب يف مفذذرزة الذذدرك يف
باب الزوار.
والصذذعوبة يف وصذذف ابأمل بدقذذة تذذربز يف ذذهادة حسذذن رع ذوان ،الذذذي ديضذذي قذذائال» :ال
أصبحت دقات قلذ
ديكنين وصف ابأمل ،إنو ال يوصف ،ومن ذل الوقت انتابين الرعب و َ
أسرع وإىل اآلن أ عر ورأ ّن جسدي فبتلئ بابأ واك«.
ويف تقريذذر حذذول اآلاذذار اعبسذذدية والنفسذذضة للتعذذذيب بالكهربذذاء ال ذ تُس ذلَّ ؿبلضذذا علذذى
عضلة ما ،يقول الباح ضلنغ )» :) Schillingيسبّب الصعق الكهربائي إحساسا يصعب
وصذذفو :ىذذزة بدنضذذة ونفسذذضة عنضفذذة تصذذحبها رعشذذات تشذنعوضة وفقذذدان للسذذضطرة العضذذلضة فبذّذا
يعطذذي الضذذحضة إحساسذذا بالضذذضاع [ .]...فالضذذحضة يف عضذذم االرتعذذاش والش ذرارات يصذذرخ
أي
أي ذذيء يقذذب علضذذو .وىذذو ال يسذذتطضع التفكذذًن يف ّ
بكذذل مذذا أوِت مذذن قذذوة ،باحثذذا عذذن ّ
أي تعذذذيب
ذذيء آعذذر وال يسذذتطضع صذذرف انتباىذذو عذذن ىذذذا ابأمل الفهضذذع .فضصذذبح حضن،ذذذ ّ
إض ذذايف زبفضف ذذا عن ذذو ،بأن ذذو ديكن ذذو م ذذن ص ذذرف انتباى ذذو ع ذذن ابأمل ابأساس ذذي وم ذذن اإلحس ذذاس
منوضذا ،والقذرع بالعصذا
بابأرض وجبسده الذي يبدو ورأنو ينفلت منذو .فذابأمل اإلضذايف يأتضذو ّ
يأتضذذو منقذذذا .فضحذذاول اؼبعذ َّذذب جذذرح نفسذو بضذذرب رأسذذو علذذى ابأرض م ذرارا ،لكذذن ال ديكنذذو
كبَّالً«.
حن اللووء إىل ذل  ،لكونو يف أغلب ابأحضان ُم َ
 .2.5التعذيب بالنار
إضافة إىل التعذيب بالوسائل العصرية ،مثل التعذيب الكهربائي الذي ال يفك أي أاذر علذى
اعبسذذم ،فذذإ ّن زبانضذذة الط مذذة العسذذكرية يف اعبزائذذر ال يتنذذزىون عذذن اسذذت دام وسذذائل التنكضذذل
اؼبوظّفة يف القرون الوسطى ،فهم يست دمون النار ال تفك آاارا ال سبحى.
ومذن وسذائل التعذذيب بالنذار ديكذن ذرذر التنكضذذل بنافثذة النذار .ولقذد عُذ ةذب هبذذه الطريقذذة
السذذضد بلقائذذد ،أحذذد أئمذذة مسذذاجد عذذٌن اي ذة ،ورذذذل السذذادة عبذذد العزيذذز ظحذذري ،سذذعضد
ضب ذذاوي وس ذذامل بلقاض ذذي إذ ُجذ ذةردوا رله ذذم م ذذن اض ذذاهبم وعُذ ذ ةذبوا بنافث ذذة الن ذذار .ولق ذذد ت ذذويف يف
مستشذذفى عذذٌن النعوذذة العسذذكري السذذضد عبذذد النذذور وعذذدي الذذذي عُ ذ ةذب يف ـبفذذر ذذر ة
P. Schilling, Brasil: y Tortura, Quadernos de Marcha No 37, Montevideo Seis Anos de Dictatura 1970.
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درقانة متأارا حبروذ من نافثة النار .ولقد ذرر أرثر من عشرين سوضنا بسذون اغبذراش أهنذم
أُحرقذوا يف اإللضتذذٌن والذذرجلٌن .ولقذذد روى سذذلضمان رايذذا ،الذذذي عُذ ةذب يف مفذذرزة الذذدرك ببذذاب
الزوار ،أ ّن اعبالدين »أحرقوا غبض بعذد مذا جذذبوىا جذذبا قويذا« .ويذذرر أضبذد عمذارة ،الذذي
عُ ذ ةذب يف نف ذ اؼبكذذان ،أ ّن اؼبع ذ ةذبٌن »أحرق ذوا غبض ذ ونتفوىذذا بعنذذف ،رمذذا فعل ذوا مذذع صبضذذع
اإلع ذ ذوان ،وذل ذ ذ ب ذذأمر م ذذن ض ذذبّا هم« .وتُس ذذت دم ع ذذادة ق ّداح ذذة غب ذذرذ اللح ذذى .واغب ذذرذ
بالس ذذوائر يذَ ذ ِرُد رثذ ذًنا يف الش ذذهادات .واس ذذتُ دمت ر ذذذل الكاوي ذذة الكهربائض ذذة رم ذذا يش ذذهد
بذل ور ي ؿبمذد الذذي عذبذو أفذراد مذن القذوات اؼبهلّضذة اػباصذة حضذ قذال» :سذلَّطوا علذى
صذذدري وظهذذري راوي ذذة رهربائضذذة .فصذذرعت بق ذذوة لشذذدة ابأمل .ر ذذان ر ذذل صذذدري وظه ذذري
حيفقان .مث بطحذوين علذى ابأرض وربطذوين وسذلَّطوا الكاويذة الكهربائضذة علذى فتحذة الشذرج«.
ويضذذضف سذذلضمان ب ذذن رجذذدال ،ال ذذذي عُ ذ ةذب يف ؾبموعذذة ال ذذدرك برغايذذة ،ق ذذائال» :لقذذد أت ذوا
بكاوية رهربائضة وبدؤوا يكتبون علذى قذدمي M.O.C.وىذي ابأحذرف ابأوىل السذم نذادي رذرة
القدم :نادي مولودية قسنطضنة«.
 .2.5التعذيب بالتبريد
ونالح ذذض أيض ذذا يف العدي ذذد م ذذن الش ذذهادات ا ّمع ذذة أس ذذلوب إعض ذذاع الض ذذحايا إىل أقص ذذى
درجذذات اغب ذرارة .فبذذٌن حص ذ التعذذذيب خيضذذع اؼبعذ َّذذبون إىل درجذذات من فضذذة جذذداً مذذن
اغبذ ذرارة وى ذذم عذ ذراة أو ب ذذدون مالبذ ذ مالئم ذذة .ويف بعذ ذ ابأحض ذذان دي ذذارس اإلعضذ ذاع لل ذذربد
بواسذذطة الثالجذذة .يقذذول الطضّذذب زيتذذوين الذذذي عُ ذ ةذب يف اكنذذة اؼبالّحذذة (لضسذذالٌن) بذذدلّ :
»أعذذذوين بسذذرعة ووضذذعوين داعذذل مكذذان يشذذبو الثّالجذذة ولذذو  2.4مذذف وعرض ذو  3.5مذذف.
رذذان اؼبكذذان ضذذضقا جذذدا فكذذان ؿبتّمذذا علذ ّذي أن أبقذذى جالسذذا علذذى ررب ذ ّ ،ورذذان فضذذو ظذذالم
دام ذ وسذذكون رىضذذب «.أمذذا ؿبمذذد عضبذذدة ،الذذذي عُ ذ ةذب يف ؾبموعذذة الذذدرك الذذو ين دبدينذذة
بذَ ْلةضذذة ،فذذًنوي فص ذالً مذذن تعذيبذذو ويقذذول» :نُِق ْلنذا بواسذذطة ذذاحنة مثلّوذذة مقضّذذدين .رنذذا 33
ص ذذا ورذ ذذان الذ ذذربد قارس ذ ذا؛ اعتقذ ذذد أن الثالجذ ذذة رانذ ذذت تشذ ذذت ل «.وذبذ ذ ُذدر اإل ذ ذذارة إىل أ ّن
اؼب ذذابرات اإلس ذ ذرائلضة مش ذذهورة باس ذذت دام وس ذذائل تقنض ذذة لتولض ذذد ال ذذربد الش ذذديد (مكضةف ذذات
واالجذذات) لتعذذذيب الضذذحايا ،وإىل َّ
أن ذبريذذد اؼبعذ َّذذبٌن مذذن الثضذذاب وعرضذذهم لقسذذوة اؼبنذذاخ
ىذذو أسذذلوب أرثذذر انتشذذاراً عنذذد اعبالديذذن عذذرب العذذامل .فذالربد اؼبتواصذذل ال ُْحيتَمذذل وخيذ عذل بطبذذع

راجذع:

HRW, Torture and Ill-Treatment, Israel's Interrogation of Palestinians, HRW, New-York,

1994
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اؼبعت َقلذذٌن واذبذذاىهم وسذذلورهم ،عاصذذة عنذذدما يضذذاف إىل اعبذذوع وقلذذة النذذوم والتّعذذب والعزلذذة
والقلق.
 .2.5التعذيب بالتشويه
ىذذذا ابأسذذلوب مذذن التعذذذيب يسذذت ل التكذذافد العكسذذي لقاعذذدة »العقذذل السذذلضم يف اعبسذذم
السذ ذذلضم« ،أي يهذ ذذدف إىل إتذ ذذالف السذ ذذالمة اؼبعنويذ ذذة ل نسذ ذذان بتذ ذذدمًن سذ ذذالمتو اعبسذ ذذدية.
ينمذذي يف اؼبعذ َّذذب
باإلضذذافة إىل إضذذعاف مقاومذذة الضذذحضة ،فذذإن ىذذذا الصذذنف مذذن التنكضذذل ّ
ىاج إمكانضة فقذدان هنذائي لعضذو مذن أعضذائو .يقذول نذور الذدين بوعمامذة ،الذذي عُذ ةذب
يف اؼب فذذر اؼبررذذزي للشذذر ة بالعاصذذمة» :ربط ذوا رأسذذي بسذذل مذذن حديذذد إىل ررسذذي وقطع ذوا
ومتورمذا
غبمي بكالب وىشموا أنفي .وقلعوا دبف طبسة من أسناين .وران وجهي منتف ا ّ
إيل ،فذ ذذأتى أحذ ذذدىم جبرائذ ذذد قدديذ ذذة وغطذ ذذى
إىل حذ ذذد أ ّن جذ ذ ّ
ذالدي رذ ذذانوا ال يتحملذ ذذون النهذ ذذر ّ
جس ذذمي ووجه ذذي لتف ذذادي اؼبنه ذذر «.وي ذذذرر ؿبم ذذد العذ ذري  ،اؼبعت َق ذذل يف س ذذون اغبذ ذراش ،أن ذذو
تعرض ىذو وزمضلذو عضذاش عبذد القذادر إىل »قلذع لنظذافر وتقطضذع للحذم بواسذطة الكاللضذب«.
َّ
فضنذزعون بواسطة الكاللضب قطعا من اللحم من الف ذ ورأس الثدي رما تذروي ؾبموعذة مذن
ابأس ذذرى بس ذذون اغبذ ذراش .وبالنس ذذبة لعثم ذذان ؿبم ذذد بل ذذدي ،ال ذذذي عُذ ذ ةذب يف ـبف ذذر الش ذذر ة
عربذوا أذين الذ اِنذْذ َفَزَرت ،وأعمذوا بصذري وضذربوين حذن
اؼبررزي بالعاصمة ،فإنو يذروي أهنذم » ّ
عرت باؼبوت من رل جزء من بدين«.
ويُست دم ال ُكالّب رذل لنتذف اللحضذة رمذا يشذهد بذذل عبذد القذادر بذن عذودة الذذي
حذذب يف السذذون العسذذكري بالبلضذذدة» :نتف ذوا غبض ذ بذذالكالّب وىذذم يصذذرعون ويسذذبّون ا
تع ذذاىل والرسذ ذذول  «.وىن ذذاك ريقذ ذذة أع ذذرى يوظةفهذ ذذا اعب ذذالدون يف اعبزائذ ذذر وى ذذي اسذ ذذت دام
اعبذذب  .تذذروي ؾبموعذذة مذذن اؼبسذذاجٌن يف اغبذراش أهنذذم »قلعذوا غبانذذا بذذالكالب واعبذذب الذذذي
ذف« .ويدرذذد عبذذد العزيذذز ظهذذري وسذذعضد
يضذذعونو علذذى وجوىنذذا مث يسذذحبونو بقذذوة عنذذدما جيذ ّ
ضباوي وسامل بلقاسم واظباعضل منصوري أنو أ ُِعذ منهم الدم بالقوة يف نف السون.
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 .2.5التعذيب بالسلَّم ،وبالكرسي ،وبالتعليق
ىذذا النذذوع مذذن التعذذذيب اؼبذذروي يف ذذهادات رثذذًنة يتمضذذز عذذن بذذاقي أن ذواع التعذذذيب (لقلذذب
الضذحضة إىل حالذذة مذذن ابأمل اؼبذذزمن) لكذذون مصذذدر ابأمل اؼببا ذذر لذذض اعبذذالد ولكذذن الضذذحضة
نفسها.
وابأن ذ ذواع الثالاذ ذذة ال ذ ذ ت ذ ذ ِرد غالب ذ ذاً يف الشذ ذذهادات ىذ ذذي التعذ ذذذيب بالس ذ ذلَّم ،وبالكرسذ ذذي،
وبذذالتعلضق .ي ذذذرر نذذور ال ذذدين بذذوبكر ،ال ذذذي عُ ذ ةذب يف ف ذذضال "يل زوازو" (العص ذذافًن) التابع ذذة
للم ذذابرات العسذذكرية يف بوزريعذذة ،إحذذدى ىذذذه الطذذرذ قذذائال» :أمضذذضت تسذذعة أيذذام يف ىذذذا
اؼبفضذذلة لذذدى ىذذدالء اعبالديذذن ذوي
اؼبكذذان اؼبشذذدوم ،دبذذا يف ذلذ عضذذد ابأضذذحى ،والطريقذذة ّ
ذزي اؼبذذدين ىذذي ريقذذة السذلَّم الذذذي رنذذت مربو ذذا بذذو والذذذي يُذفك لضهذذوي بعنذذف ،فضتهشذذم
الذ ّ
بذذذل وجهذذي وصذذدري علذذى ابأرض .ىذذذه ابأيذذام التسذذعة دبذذا فضهذذا مذذن عذذذاب ألذذضم بذذدت
ورأهنذذا تسذذعة أ ذذهر «.أمذذا تقنضذذة الكرسذذي ،فهذذي حسذذب قذذول مصذذطفى سذذلضماين عبذذارة عمذذا
يل ذذي» :بع ذذد أن يربط ذذوين بكرس ذذي مكت ذذوف الض ذذدين والق ذذدمٌن يفر ذذونين أى ذذوي عل ذذى ابأرض
بذذوجهي «.فذذابأمل الذذذي حي ذ بذذو اؼبعذ َّذذب ربذذت و ذذأة وزنذذو عنذذد االصذذطدام بذذابأرض يكذذون
آااره أ د عندما ينثر اعبالدون حبّات ضب ياب على ابأرض.

أما ريقة التعلضق ،فهي حسب الشهادات عملضة تعلضق مذن القذدمٌن – أحضانذا بواسذطة
رما ذات أو بواسذطة آلذة – وذلذ لفذفات تذفاوح بذٌن بضذع سذاعات وبضذعة أيذام .وىنذاك
أسذذلوب آعذذر ؽبذذذه الطريقذذة ورد رثذًنا يف الشذذهادات وىذذو تعلضذذق الضذذحضة بواسذذطة رما ذذات
إىل السذذقف لفذفات قذذد تذفاوح بذذٌن بضذذعة أيذذام وبضذذعة أسذذابضع ،رمذذا ذاقهذذا مذذثال ب .ؿبمذذد
الذي تعذيبو يف ـبفر الشر ة حبي اعببل .فنت عن حالتو تقضّح الكوعٌن و لل الضدين.
والقصد من ىذا النوع من التعذيب ىو الفسضخ يف ذىذن اؼبع َّذذب – الذذي يسذبّب ابأمل
لنفسو نهراً بأ ّن وزنو ىو اؼبصدر اؼببا ر لنمل – مفهوم السلطان اؼبطلق للوالدين.

عصوصا جالدو اؼب فر اؼبررزي للشر ة بالعاصمة .أنهر هادة ضابطي ر ة يف اؼبنشورة اإلعبارية التالضة:
.des Droits de l’Homme en Algerie, No 1, 19 Septembre 1992
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 .1..5اإلضعاف واإلنهاك والعزلة

إذا رانت أ كال التنكضل الذ وصذفها أعذاله تعتمذد علذى فهاظذة وقسذوة العنذف اؼبسذلَّ
علذذى اعبسذذد ،فذذإ ّن التعذذذيب باإلضذذعاف واإلهنذذاك والعزلذذة يعتمذذد علذذى اؼبنذذاورة بذذابأمل لنقذذل
الضحايا من اغبالة اغبادة إىل اغبالة اؼبزمنة (حالة االهنضار).

و ريقة اؽبَُزال اؼبح ال تربز باستمرار يف الشهادات تعتمذد علذى حرمذان الضذحضة مذن
ُ
اؼبذاء وال ذذاء والنذوم ،وذلذ لبضذعة أيذام .واغبرمذان مذن النذوم قذد يسذتمر إىل أحذد عشذر يومذاً
رما قاسى من ذل اؼبرحوم عبد الرحضم حسٌن عالل تعذيبو .والطريقذة ابأرثذر اسذت داماً
ىي اإليقاظ العنضف واؼبتكرر وغًن اؼبتوقع الذي يت لل فذفات قصذًنة مذن النذوم .يقذول رضذا
سلضماين اؼبعتقل يف سون اغبراش» :يفرذوين حذن أنذام مث يذأتون ويأعذذونين .فضوذردونين مذن
الثض ذذاب ويضذ ذربونين ،وي م ذذرونين دب ذذاء ب ذذارد ويش ذذتمونين بألف ذذاظ بذي ،ذذة مل أظبعه ذذا قذ ذ ضل ذذة
حضاِت«.
ووظضفة ىذه التقنضات اؼبسبةبة للبالدة ىي إضعاف اؼبقاومذة الذىنضذة واعبسذمضة للضذحضة.
ىذذذا التبلضذذد يهذذدف إىل وضذذع الضذذحضة ربذذت تبعضذذة اعبذذالد وإبقائذذو علذذى تل ذ اغبالذذة .ففذذي
ظروف رهذه حض يكون ابأمل واغبرمان مها القاعدة ،يههذر اعبذالد ورأنذو ىذو وحذده الذذي
ديل قدرة الت فضف من و أة اغبرمان من ال ذاء واؼباء والنوم.
ففي عضةنذة مذن الشذهادات ا ّمعذة ،تههذر أسذالضب التبلضذد ىذذه دائمذاً مصذحوبة باغبرمذان
مذذن الذذدعم البشذذري (العزلذذة) ومذذن النهافذذة .والعزلذذة تطبَّذذق بصذذور ـبتلفذذة :حذذب منفذذرد ،ذذبو
احتوذذاز وانذذزواء صبذذاعي .وىنذذاك مثذذاالن يوذجضذذان عذذن العزلذذة :أ) يقذذول ؿبمذذد عثمذذان بلذذدي
علي البذاب ػبمسذة أيذام«؛ ب) سذلضمان رايذت ايبذوس
أهنم »أدعلوين يف مرحاض وأوصدوا ّ
لدى السون العسكري بالبلضدة يقول» :وضعوين مع ااين عشر صذاً يف زنزانذة واحذدة ال
يوجذذد فضهذذا سذذوى اعبذذدران وقضذذبان مذذن اغبديذذد :ال أَ ةسذرة وال غطذذاء وال غذذذاء وال مذذاء .رنذذا
ؿبرومٌن من صبضع اغبقوذ ابأساسضة ،حذن مذن اؼبرحذاض .رذان ابأعذوة مذرغمٌن علذى قضذاء
حاجتهم أمام بعضهم البع يف الزنزانة نفسها « .وذرذر ب .ؿبمذد ،الذذي عُذ ةذب يف ـبفذر
الش ذذر ة غب ذذي اعبب ذذل ،يف ذذهادتو »اؼبن ذذع م ذذن اؼبذ ذراحض ؼب ذذدة طبس ذذة واالا ذذٌن يوم ذذا وإجب ذذار
ايبوسذذٌن علذذى قضذذاء اغباجذذة يف اضذذاهبم« .وإضذذافة إىل إذالل اؼبعذ َّذذب ،فذ َّ
ذإن القصذذد مذذن وراء
أي دعذم اجتمذاعي يذُثّبذت قدرتذو علذى اؼبقاومذة .رمذا ذدف
ىذه ابأسالضب ىو حرمانو من ّ
ىذذذه اؼبمارسذذات إىل ح ذ اسذذتحواذ ذاِت يف الضذذحضة إلعضذذاعها النش ذ االت ذات ذذابع
"حضواين".
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ورذذل اؼبعذ َّذذبٌن خيذذربون أهنذذم تعرضذوا إىل حرمذذان حواسذذي (نقذ أو انعذذدام الضذذوء ،وضذذع
عصذذابة علذذى العضنذذٌن أو رذذض ي طذذي رافذذة ال ذرأس) أو حرمذذان إدرارذذي (تقلذذض و/أو قطذذع
االتصال مع العامل ،تضو زمكاينَ ،رتابات ُمدبَّرة ،اخ .).ويفضد علم نف اؼب ت ّ بالتعذذيب
ذاس إىل تنبضذ ذذو
اغبسذ ذ ّذي واإلدرارذ ذذي جيعذ ذذل الذ ذذدوائر العصذ ذذبضة يف حالذ ذذة احتضذ ذذاج مذ ذ ّ
أن اغبرمذ ذذان ّ
عارجي .فبعد سبع ساعات فق  ،تنت لذدى الضذحضة حالذة مذن اؽبذوس السذمعي والبصذري
وفقدان لالذباه قد تتسبّب يف تلف دائم يف اعبهاز العص .
 .11.5االغتصاب واالعتداء والتشويه الجنسي
ىذذذا النذذوع مذذن التنكضذذل يسذذتدعي التوضذذضح بذذأ ّن االغتصذذاب ال يذُق ذ َفف يف معذذزل عذذن سذذضاذ
التعذيب .فال ديكن فصذلو عذن السذضاذ القهذري للتعذذيب ،بذل إ ّن االغتصذاب يف الواقذع ىذو
امتداد لو ،أي أنو لض عمالً جنسضاً بذل ىذو عمذل تعذذي حضذ ديثةذل العضذو التناسذلي آلذة
ٌ
التعذ ذ ذذذيب .ويدرذ ذ ذذد بضذ ذ ذذب ابأم ذ ذ ذراض العقلضذ ذ ذذة ُد َوْرَ -زقذ ذ ذذرز ( )Doerr-Zegersوزمذ ذ ذذالؤه َّ
أن
التعذيب اعبنسذي سذلوك عذدواين يُنذت »اإلزاحذة واالحتبذاس والضذضق والتذدمًن «.ف َ ْذزو جسذم
اؼب َّ
ضعِف؛ اغبُب يشةرف ولكذن
عذب ىو عدوان ولض أُن » :اغبُب يذُ َعهةم بضنما التعذيب يُ ْ
ُ
التعذيب ىو أررب إىانة ديكن أن يتعرض ؽبا اإلنسان؛ اغبُب ىو اغبضاة واػبلذد إىل حذد مذا،
بضنما للتعذيب بع صفات اؼبوت الدائمة«.
إن التناور باعبنسانضة يف التعذيب يههر ّأوال من عالل الشذهادات علذى أنذو اغتصذاب
لفهذي وؿبذاوالت الغتصذذاب بذدين .تذذروي السذضدة زىضذة رلضذذوة ،الذ عُذ ةذبت يف ـبفذر الشذذر ة
وىذدةدت باالغتصذذاب مذذن ذذرف جالديهذذا » :قذذال يل
بسذذامل بذذاي ،أهنذذا ُجذةردت مذذن الثضذاب ُ
الشذر ّي" :اعذفيف أنذّ أعطضذت اؼبالبذ وإالّ سذذنفر عاريذة وسذأفعل فضذ  ".عنذدىا تقذ ّدم
ّ
بأين مصابة دبذرض!" فسذألين" :ومذا
كبوي ،ران يريد اغتصا فصرعت" :ال تستطضع ؼبسي ّ
أي ناحضذة
نوع ىذا اؼبذرض؟" قلذت لذو" :أنذا مريضذة وال جيذب أن يلمسذين أحذد ".سذأل" :يف ّ
أنذذت مريضذذة؟" أجبذذت" :أنذذا مصذذابة بسذذر ان يف عنذذق الذ ّذرحم ".قذذال" :مذذن قذذال ل ذ ىذذذا؟"
قلذذت لذذو" :الطّبضذذب بعذذا ،أعذذذ مذ ّذين عضّنذذة لتحلضلهذذا .ىذذذا اؼبذذرض تسذذبّب يف سذذقوط ذذعري
وحاج ّ ".عندىا أصبح عنضفا وأرثر راسة من ذي قبذل .فقلذت لذو" :حذافض علذى ذريف،
ذاب ويل ابذذن أرذذرب من ذ س ذنّا .أعطذذين مالبسذذي وسذذأقول اغبقضقذذة ".ألقذذى هبذذا وىذذو
أن ذت ذ ّ
O. Doerr-Zegers et al, 'Psychiatric Sequelae and Phenomenology', Psychiatry, Vol. 55 (1992) p. 182.

ؾبموع اػبصائ
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إين لذن أقذف وسذأرتدي مالبسذي وأنذا جالسذة «.وذرذر
مين الوقوف الرتدائها .فقلت ّ
يطلب ّ
اؼبرحوم حسن رعوان يف ؿبضره أن »أحد اعبالدين ران يقول يل بدون عول وال حضذاء إننذا
سذ ذذنمارس علض ذ ذ الل ذ ذواط« .رمذ ذذا يقذ ذذول نذ ذذور الذ ذذدين مصذ ذذطفاي (مذ ذذن السذ ذذون العسذ ذذكري
بالبلض ذذدة)» :ع ذذالل تواج ذذدي يف ذل ذ ذ اؼبك ذذان حذ ذذاولوا ن ذذزع اض ذذا بطريق ذذة مهوض ذذة وحذ ذذاول
أحذذدىم ،وىذذو اؼبسذذدول عذذن التحقضذذق ،بكذذل مذذا أوِت مذذن قذذوة أن ي تصذذبين ،ولكذذن ا قبّذذاين
منو ىذه اؼبرة .فعندما رحوين أرضا قفز أحدىم على جسدي ووجهي حبذائو وىو يشتمين
بألفاظ بذي،ة ويسب ا والدين «.ويشًن عًن الدين ق ّدور ،الذذي عُذ ةذب يف مقذر أمذن دائذرة
حسٌن داي ،إىل أ ّن ر ضٌن حاوال اغتصابو فقاومهما بقوة حن أمىن أحدمها على وجهذو،
ضل اؼبوت على اغبضاة«.
ابأمر الذي جعلو يقول» :الضوم أُف ة
للم َعذ َّذب علذى قذدرة اعبذالد الكاملذذة
فذإذا رانذت التهديذدات باالغتصذاب ىذدفها الربىذان ُ
علضو ،وتفاىة أية ؿباولة للمقاومة ،فإ ّن اإلقدام على االغتصاب فعلضا غرضو اإلفناء النفسذي
الكامذذل للضذذحضة الذذذي تبذذدو لذذو رلفذذة اؼبقاومذذة أرثذذر إىانذذة لكرامتذذو مذذن االستسذذالم .ودبذذا أن
ابأعضذذاء التناسذذلضة ،رذذاؼبخ ذاتذذو ،مه ّمذذة للصذذحة البدنضذذة والنفسذذضة للفذذرد ،فهذذي تتعذذرض ؽبذذذا
النوع من العنف للقضاء علذى اؽبويذة والقذدرة اعبنسذضة للضذحضة ،لضتوذ ّذر فضهذا ىذاج عذدم
التعرض ل ضعاف اعبنسي اؼبزمن (العُنذَّة).
إمكانضة فبارسة عادية للون  ،وىاج
ّ

ويالحض آقر ) ( Aggerأن توظضف اعبنسانضة جزء ذاِت (با ين) من اغبرب النفسذضة –
وىي إحدى الوسائل الفعالة للعب بالنف حض تولذد الشذعور بذالتوا د يف الضذحضةُ :جي َذرب
اؼب َع َّذب على اال ذفاك يف االعتذداء علذى نفسذو .وال يوجذد تذأاًن يتوذاوز مفاعضذل ىذذا النذوع
ُ
من التعذيب اؼبعنوي سوى االهنضار اؼبعنوي والنفسذي لِ ُم ْعتَذ َقذل ُْجيبَذ ُذر علذى التعذاون مذع اعبهذاز
القمعي بشكل أو بآعر.
ةد» :لذذن
فاؼبعذ َّذذب عبذذد الذذرحضم حسذذٌن يذذروي يف تصذذرحيو الطويذذل قبذذل إعدامذذو رضذذف ُى ذد َ
ابأول وال ابأعذ ذذًن … وسذ ذذنبدأ بقلذ ذذع عصذ ذذضتض  ،فلذ ذذن تسذ ذذتطضع بعذ ذذدىا أن ذبذ ذذامع
تكذ ذذون ّ
زوجتذ أبذذدا «.وديكذذن إحصذذاء أن ذواع رثذذًنة مذذن أدوات العنذذف اؼببا ذذر ىذذدفها القضذذاء علذذى
اإلمكانضات اعبنسضة للضحضة (ذىنضا أو فعلضا) .يذرر سلضمان بن رجدال ،الذي عُ ةذب من
رف الدرك الو ين يف الرغاية ،أهنم »أتذوا بصذندوذ صذ ًن حيتذوي علذى ُدرج ووضذعوا ذرذري
فضذذو وأغلقذذوه بقذذوة ،فصذذرعت مذذن ذذدة ابأمل مث أغمذذي علذذي «.ويذذذرر عمذذر عضذذدر ،الذذذي
عُ ذ ةذب يف اكنذذة مل ي ذذتم ربديذذدىا ،أهنذذم »ربط ذوا ذرذذري خب ذذض ق ذذاس وبذذدأ ضذذاب يف اعبذذضش
راجع ،I. Agger, Trauma and Healing under State Terrorism, Zed Books, London 1997 :ص.68 .
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يسذذحبو بك ذذل ق ذذوة ،ف ذذأغمي عل ذذي« .ؿبم ذذد آي ذذت بل ذذوذ  ،ال ذذذي عُ ذ ةذب يف مدرس ذذة الش ذذر ة
بشا وناف بالعاصمة ،يروي أنو تعرض »لضرب على نقاط حساسة يف اعبسم بواسطة آلة
ذب اعب ذذالد علذ ّذي ح ذذن
رهربائضذذة ،اسذذتُ دمت عاص ذذة جهذذة ابأعضذذاء التناس ذذلضة .ولقذذد انصذ ّ
تورمذت أعضذائي التناسذلضة وأدى ذلذ إىل فقذداين لقذدراِت اعبنسذذضة هنائضذا [العُنذَّة]« .وعُذ ةذب
ّ
الذذدرري ؿبمذذد الص ذ ًن القذذل مذذن ذذرف زمالئذذو يف مفذذرزة درك بب،ذذر عذذادم ،فضقذذول أ ّن النذذار
أض ِرمت يف ذرره بعد أن ُسكب علضو بنزين .وجثة عمروش ؿبمد ،الذي عُ ةذب حن اؼبذوت
يف مفتاح ،أظهرت انذْدحاقاً للبطن ،وبفاًرامالً لنعضاء التناسلضة.
وتُست دم أ كال عديذدة للعنذف اعبنسذي للقضذاء الكامذل علذى اؼبع َّذذب بواسذطة تذدمًن
ىويتو اعبنسضة .والتعذيب عن ريق االغتصاب اعبماعي رذان ضذحضتو رضذا سذلضماين الذذي
يروي أهنم »اعتدوا عل ّي بأبشع ابأعمذال أال وىذو اللذواط؛ ورذانوا أربعذة للقضذام بذو« .وإذا رذان
بعذ ضذذحايا االعتذذداء اعبنسذذي بذذاللواط مثذذل عبذذد الر ذذضد القشذذاي أو عبذذد الكذذرمي قنذذون ال
يسكتون عما عانوه ،فإن أغلبضة ضحايا االغتصذاب بذاللواط ال يتحذداون عذن مآسذضهم ،فبذا
ي ذذفك مس ذذألة م ذذدى انتش ذذار مث ذذل ى ذذذه اؼبمارس ذذات مفتوح ذذة .واض ذذطحاء ى ذذذا الن ذذوع م ذذن
التعذ ذذذيب ال ينتهذ ذذي دبوذ ذذرد انتهذ ذذاء االعتذ ذذداء حض ذ ذ تتمضذ ذذز اغبالذ ذذة النفسذ ذذضة للضذ ذذحضة بعذ ذذد
أعراض نفسضة-جسدية والصدمة والشعور باإلىانة والعار واػبوف واإلحسذاس
االغتصاب ب ْ
بذاإلمث وعاصذة باالمتنذاع عذن االعذفاف هبذذذا الواقذع رذرف عقلذي ورت ذدير عذا في ؼبواجهذذة
أمل ال يطاذ.
وت ذذدمًن اؽبوي ذذة اعبنس ذذضة ال دي ذ َذارس فقذ ذ ع ذذن ري ذذق اللذ ذواط الس ذذل ال ذذذي تقاس ذذي من ذذو
ِ
ب ُ علذذى آعذذر .فلقذذد
ذقف ُ
ف أيضذذا بواسذذطة لذواط فعَّذذال يُنفذ ُذه جربيذاً ُم َعذ َّذذ ُ
الضذذحضة ،لكنذذو ي ذُ َ
ِ
أوِت بطفلٌن ل مام سعضد بوحريرة ،الذذي عُذ ةذب يف بوزريعذة مذن ذرف الذدرك الذو ين ،وأُمذر
وى ذ ذدةد بع ذذد رفض ذذو .يق ذذول عل ذذم ال ذذنف اؼب ذذت
دبمارس ذذة الل ذ ذواط علضهم ذذا .ولق ذذد ُ
ض ذذرب ُ
بالتع ذذذيب أ ّن ع ذذدم ا ذ ذفاك اعب ذذالد مبا ذذرة يف عملض ذذة اإلىان ذذة يُثب ذذت ق ذذدرة اعب ذذالد الكلض ذذة
ويهدف إىل ترسضخ الش والقلق يف ذىن اؼب َّ
عذب – بتأاًن أ ّد من عواقب اللواط السذل
ُ
– فضما خي جنسانضتذُو.

إىل ضحضة .واالضطحاء اسم مشتق من الفعل اضطحى .اضطحى الشيء أي
االضطحاء يدل على ربويل
جعل منو ضحضة وىو على وزن امتطى الدابة أي جعذل منهذا مطضذة واىتذدى الشذيء أي جعذل منذو ىديذة وقذد قلبذت التذاء
اء لتضسًن النطق.
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ذارس رذذل التعذذيب بذذاللواط بواسذطة فاعذل حضذواين .فضذذذرر نورالذدين حريذ  ،الذذذي
وُديَ ُ
عذبتو اؼب ابرات العسكرية يف مكان ؾبهول ،أ ّن اعبالدين »وضعوا على ظهري رلبا بعد أن
علي إذا مل أعفف« .وىذا النذوع مذن التعذذيب
ّ
جردوين من الثضاب وىددوين دبمارسة اللواط ّ
يقابل نوعا من االعتداءات اعبنسضة ال أحصذضت يف بلذدان عربضذة وبلذدان أمريكذا الالتضنضذة.
وىو اغتصاب يف فتحة الشذرج بالنسذبة للرجذال ويف الفذرج بالنسذبة للنسذاء مذن ذرف رذالب
مدربة ورذل ف،ران أو عنكبوت تُدعل يف (أو توضع فوذ) العضو التناسلي.
ّ
والنذذوع الثال ذ مذذن أن ذواع الل ذواط الذذذي ي ذ ِرد يف أرثذذر الشذذهادات يُقذذفف بواسذذطة أدوات
ذذن .فض ذذذرر رض ذذا س ذذلضماين فصذ ذالً م ذذن تعذيب ذذو حضذ ذ أُج ذذرب عل ذذى اعبل ذذوس عل ذذى زجاج ذذة
مكسذذرة» :لقذذد جذذاؤوا بزجذذاجتٌن مكسذرتٌن واحذذدة صذ ًنة وأعذذرى ربذذًنة و لبذوا مذذين اعتضذذار
واحدة .فسألتهم "ؼباذا؟" فضربوين بقوة حن اعفت الصذ ًنة وفعلذوا مذا فعلذوه .يسذتحضل
أن أقول أرثر من ىذا .فأصبحت ال أستطضع اعبلوس «.وذبدر اإل ارة ىنا إىل اغبذ علذى
أداء عمذذل غذذًن منطقذذي – وىذذو اعتضذذار بذذٌن أم ذرين رالمه ذذا مسذذتحضل – لذذدفع الض ذذحضة يف
حلقذ ذذة مذ ذذن التشنذ ذذعوات .وقائمذ ذذة ابأدوات ايصذ ذذاة يف ىذ ذذذا النذ ذذوع مذ ذذن التعذ ذذذيب تتضذ ذذمن
الزجاج ذذات مكس ذذورة العن ذذق والقض ذذبان اغبديدي ذذة واؼبواس ذذًن وبعذ ذ ابأس ذذلحة الناري ذذة وأذرع
اؼبكان والكاويات الكهربائضة والسوائر.
القسر والعدوانضذة) ،وؽبذا
ؽبذه االغتصابات والتشويهات اعبنسضة بضعة مشفرة واضحة ( ْ
أ ََد ِويَة مشفرة بارزة أي أهنذا أدوات مذن أجذل إعضذاع الضذحضة وربطضمهذا وإىانتهذا .لكذن ال
بذذد مذذن إب ذراز معذذىن اعبنسذذانضة – ره ذذاىرة نفس ذذضة وسضاسذذضة – الذذذي ينقلونذذو .فمذذن حض ذ
نفسضة اعبالدين فإ ّن اعبنسذانضة يف ىذذا النذوع مذن التعذذيب تُع ةذرب عذن سذاديّة ،وتعكذًن حاسذة
بضعضة ،وَرذلَب ،بضنما من ناحضة السلوك اعبنسي فإ ّن ىذذا التعذذيب يعكذ عمذل اقتنذاص.
ورهذ ذ ذذاىرة سضاس ذ ذ ذذضة ذب ذ ذ ذذدر اإل ذ ذ ذذارة إىل أن التع ذ ذ ذذذيب اعبنس ذ ذ ذذي يُذ ذ ذذذ ةرر بالع ذ ذ ذذادات اغبربض ذ ذ ذذة
للموتمعذات البدائضذة حضذ رذان ديذارس اػبِصذاء أو اللذواط علذى العذدو اؼب لذوب .وىذو تعبذذًن
علذذى أن الضذذحايا مل ذ للسذذلطة ،وترسذذضخ للوضذذع القذذائم .فذذذرر اعبذذالد وقضذذضب اغبديذذد
والزجاجذذة مكسذذورة العنذذق واؼباسذذورة (للسذذالح) ىذذي يف الواقذذع "قضذذضب" الط مذذة العسذذكرية
غبو ذذز الض ذذحايا بنضويذ ذاً يف مك ذذاهنم يف ا تم ذذع .وى ذذذه اؼبمارس ذذات التعذيبض ذذة تديّذذد وتفض ذذح
الكضذذان السضاس ذذي ال ذذذي يري ذذد زبانض ذذة الط م ذذة العس ذذكرية إنش ذذاءه :دول ذذة يك ذذون فضه ذا الرعاي ذذا
سلبضٌن ،بدون قدرات جنسضة ،صبضانضٌن ومطضعٌن.
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 .15.5التعذيب الذهني
ىنا يكون العنف مسذلَّطاً علذى ىذدف أوسذع مذن اعبسذد .فهذو مسذ ّدد كبذو جذوىر اإلنسذان.
وىذذذا النذذوع مذذن التنكضذذل ،اؼبصذ َّذمم لضسذذتمر أاذذره ذذويال بعذذد تنفضذذذه" ،يقذذب " علذذى الذذوعي
ويهدف إىل ربديد موقع الروح وعزؽبا وسحقها.
يف اؼبقام ابأول جيب عذرض العنذف اللفهذي الذذي يذربز بطريقذة رتضبذة يف رذل الشذهادات.
فم ذذن ناحض ذذة التعب ذذًن ،ي ذ ِ
ذفجم العن ذذف اللفه ذذي ظ ذذاىرة إقح ذذام الس ذذضاذ القه ذذري للتع ذذذيب يف
الكالم .أما روسضلة فهو سالح يست دمو اعبالد عن قصد يف اسفاتضوضتو ل زو الضحضة.
يواجو الضحايا سضال من الشتائم والبذذاءات قبذل االسذتنطاذ و بعذا عاللذو .فهذذا النذوع
ذب الذدين واالسذتهزاء بذا  – رفذر تأبذاه
من العدوان اللفهي ىدفو إىانة الضحضة .أما س ّ
رذذل نف ذ مدمنذذة – فضُسذذت َدم لسذذحق رذذل دعذذم روحذذي ل ديذذان بذذا  ولفسذذضخ فكذذرة أن
اعبالدين ذوو قدرة رلضة يف ذىن َّ
اؼبعذب» .اآلن سأمنع من العضش ،ناد رب لضنقذك من
يدي« ُديثذل أحذد التهكمذات الذذي يذذرره بكذل حسذرة ـبتذار بود ذضش يف ذهادتو .ويشذهد
ؿبمذذد عضبذذدة ،الذذذي ع ذ ةذب يف ؾبموعذذة الذذدرك الذذو ين يف بذَ ْلةضذذة (دلّذ ) ،عذذن التهديذذدات
إيل مطذ ّذوال مثّ قذذال" :سذذتعفف
التَ ْوديفضّذذة الذ تعذ َّذر َ
ض ؽبذذا فضقذذول» :رفذذع اؼبسذذاعد رأسذذو ونهذر ّ
حن ربذّ ال يسذتطضع إنقذاذك!" مثّ أمذر دررضّذٌن آع َذرين بأعذذي إىل غرفذة التّعذذيب
وص ّدقين ّ
أقرر االعفاف«.
وإرجاعي عندما ّ
والتهديذذد بالقتذذل ،بذذالرغم مذذن قلذذة انتشذذاره بالنسذذبة للعنذذف اللفهذذي ،يههذذر يف رثذذًن مذذن
الشذذهادات .فلقذذد روى اؼبرحذذوم حسذذٌن عبذذد الذذرحضم يف تصذذرحيو ىذذذه التهديذذدات » :انتهذذت
اؼبناقشذ ذذات الفلسذ ذذفضة مذ ذذع اؼبسذ ذذدولٌن! حذ ذذان اآلن ابأوان لتذ ذذتكلم معنذ ذذا ...فذ ذذإذا مل تعذ ذذفف
سذذنعذب رمذذا مل تعذذذب مذذن قبذذل ...وإذا اقتضذذى ابأمذذر قتلذ  ،سذذنقتل  .لذذن تكذذون ابأول
وال ابأعذذًن «.لضسذذت التهديذذدات بذذاؼبوت دائمذذا ذذفهضّة فقذذد تكذذون تهذذاىراً بالقتذذل .ي ذذروي
ؿبمذذد الص ذ ًن ويلذذب ،الذذذي عُ ذ ةذب يف اكنذذة عسذذكرية يف سذذضدي داود (دلّذ )» :أمشذذانا
لشذ ذتم .مثّ توقّفذ ذوا
ذب وا ّ
الس ذ ّ
العس ذذارر حذ ذوايل  433م ذذف م مض ذذي العضن ذذٌن ورب ذذت واب ذذل م ذذن ّ
ووضذعونا علذذى ُرَربنذا .عفذت رثذًنا علذذى نفسذذي وعلذذى اعذوِت بأ ّن العسذذكر ذ َّلوا أسذذلحتهم
فشهدت وانتهذرت اؼبذوت «.أمذا أضبذد ؿبفذوظ سذاري ،الذذي
وقالوا لنا أ ّن هنايتنا قد حانتّ .
عُ ذ ةذب يف ـبف ذذر الش ذذر ة رافضنض ذذاك ( ،)Cavaignacفضق ذذول» :وض ذذعوا مس ّدس ذذا عل ذذى رأس ذذي
ور رأس برصاصة«".
وبدؤوا يش ّلونو .قالوا يل" :إذا مل تبح بشيء ،سنف ة
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اال  ،فضتضمن التهديدات بالعنف وفبارسة العنذف يف
أما التنكضل حض َّيورط
الواق ذذع .وأرث ذذر التهدي ذذدات ب ذذالعنف اؼبتذ ذواترة يف الش ذذهادات تكم ذذن يف التهدي ذذد باغتص ذذاب
الزوجذذة و/أو البنذذت و/أو ابأعذذت و/أو ابأم .ففذذي ؿبارمتذذو الذ أُعذذدم بعذذدىا تراجذذع ر ذذضد
حشايشي عن التصريح الذي أدىل بذو بعذد أحذد عشذر يومذا مذن التعذذيب وذرذر أ ّن جالديذو
ضذ ذ طوا علض ذذو ب ذذإبراز مف ذذاتضح الش ذذقة الذ ذ تس ذذكن فضه ذذا زوجت ذذو اغبام ذذل وأم ذذو .يق ذذول ؿبم ذذد
س ذ ذذادات ،ال ذ ذذذي عُ ذ ذذذب يف مدرس ذ ذذة الش ذ ذذر ة بش ذ ذذا وناف» :ى ذ ذ ّددوين ع ذ ذذدة م ذ ذرات بذ ذ ذأهنم
سضُحضذذرون زوجذ وسض تصذذبها رذل اعبنذود «.أمذذا سذذعضد فكذذار ،الذذذي عُذ ةذب يف ؾبموعذذة
الذذدرك بذذربج منايذذل ،فضذذذرر أ ّن جالديذذو ى ذ ّددوه بذذاؼبوت مث » ق ذالوا يل أهن ذم س ذضأتون بذذزوج
تومد الدم يف عروقي أمام ىذه الصور الدنض،ة«.
وبناِت وي تصبوهنن أمامي .ف ّ
االذ ذ اس ذذتُ ِدم أحضان ذذا ،رم ذذا يهه ذذر يف ذذهادة ل ذذويزة
رم ذذا أ ّن التهدي ذذد بقت ذذل ذ ذ
بررذذان ،ال ذ عُ ذ ةذبت يف ـبفذذر الشذذر ة بسذذامل بذذاي» :رذذان اؼبسذذدول يههذذر ورأنذذو يتل ذ ّذذ مذذن
اؼب ْشذ ّذهد الذذذي يعرضذذو مذذأموروه [...] .أعذذرج عنو ذرا رب ذًنا ذا قبضذذة حديديذّذة صذذفراء ،وأعذذذ
َ
حن أسب ّكن من رؤيتو ،مثّ أمر ر ضّا بإحضار أبنائي .ائتمر ىذذا ابأعذًن وذىذب
يديره بِبُ ء ّ
إلحضذذار عبذذد اعبلضذذل الذذذي رذذان مذذذعورا .جذبذذو اؼبسذذدول مذذن قمضصذذو ووضذذع عنوذذره علذذى
عنقو .رنت أنهر إىل ولدي وأنذا عذاجزة .رانذت عضنذاه تكذادان أن زبرجذان مذن حواجهمذا
مذذن ذ ّدة اػبذذوف" .سذذأذبح ربذّذو أمامذ وأمذذام إبنضذ اآلعذرين إذا مل تعذذفيف اآلن!" فأجبتذذو:
"أعفف دباذا؟" ،وأنا أحاول اغبفاظ على ىدوئي«.
االذ فذذوردت يف عذذدة َؿب ِ
اضذذر مثذذل
اؼبمارسذذة علذذى ذ
أمذذا خبصذذوص أعمذذال العنذذف
َ
هادة سضد علي بلهواري الذذي عُذ ةذب يف ـبفذر الشذر ة ببذاب الذوادي» :مث أمضذضت يذومٌن
بتشوىات فائقة الوصف مث ظبعنذا صذراخ امذرأة.
علي من اػبرقة والكهرباء .رأيت رجال ّ
أ د ّ
ذأمي ،وأع ذ وزوجذذة أعذذي ،بأهنذذم يبحثذذون عذذن
سذذألنا مذذا ىذذذا؟ فأجابنذذا الرجذذل" :جذذاؤوا بذ ّ
أعذذي ".فبذذدأنا رلنذذا نبكذذي .وأصذذبح ص ذراخ اؼب ذرأة أقذذوى وظبعناىذذا تقذذول" :أنذذا يف سذ ّذن أم ذ "
وظبعنذذا اعبذذالد جيضذذب" :أنذذت أمذذي؟ لذذو رنذ ِ
ذت أمذ ّذي لقتلتذ " […] «.ويشذذهد عمذذار غبضذذاين،
ّ
الذذذي عُ ذ ةذب يف مقذذر الذذدرك بسذذضدي داود ،أنذذو »يف الضذذوم الّرابذذع أعرجذذوين وع ذ ّذبوين بذذنف
الطّريق ذة .وبضنم ذذا رن ذت مربو ذذا إىل الطّاول ذذة ذذبو م م ذذى عل ذ ّذي م ذذن ج ذذراء الكهرب ذذاء ،ظبع ذذت
أين ـبط ذذئ وأنّذذو
ص ذذضحات وص ذذرعات ام ذرأة فعرف ذذت أنّذو ص ذذوت وص ذراخ زوجذ ذ  .مثّ ظنن ذذت ّ
رل ىذا ناجم عن التّعذيب .ولكن انفتح الباب وإذا بزوج اؼبسكضنة أمذامي.
رابوس وأ ّن ّ
ذب .وؼبذذا رأتذذين أدمذذي
َّ
جرىذذا اؼبسذذاعد والذذدررضٌن إىل داعذذل الزنزانذذة ربذذت وابذذل مذذن ّ
السذ ّ
الشذذتم و ّ
ّ
ومربو ذذا إىل الطّاولذذة صذذرعت مثّ أغمذذي علضهذذا .وؼبذا رأيتهذذا يف تلذ اغبالذذة فقذذدت صذوا ومل
ّ
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حمذذل أرثذذر .سذذحبوىا إىل اػبذذارج ومل أظبذذع ص ذراعها بعذذد ذل ذ  .قذذال يل
أعذذد أقذذوى علذذى التّ ّ
أحدىم سذاعرا" :ال زبذف إ ّهنذم يعتنذون هبذا رمذا ينب ذي ".رنذت جذ ّد قل ٍذق وأصذابين إاذر ذلذ
أسى رىضب«.
وذرذ ذَرت اؼبدسس ذذة الطبّض ذذة لرعاي ذذة ضذ ذذحايا التع ذذذيب اؼبتواج ذذدة بلن ذذدن يف تقريرى ذذا لس ذذنة
 2888حالة السضد ي ،.وىو عضذو سذابق يف اعببهذة اإلسذالمضة ل نقذاذ عذ ةذب يف سذبتمرب
 2882يف ـبف ذذر للش ذذر ة مل يكش ذذف ع ذذن عنوان ذذو ،و ل ذذب اللو ذذوء السضاس ذذي يف بريطانض ذذا.
يقذذول بضبذذو يف ىذذذه اؼبدسسذذة» :ذات م ذّرة تذ َّ
ذذرر السذذضد ي .أنذذو أواِذذق إىل ررسذذي وجذذاءت
ذتتعرض لذذنذى
الشذذر ة بأعتذذو يف سذ ّذن الثالثذذة عشذذرة بأنذذو رفذ الكذذالم .قضذذل لذذو إ ّن أعتذذو سذ ّ
بأنو مل يستوب بأس،لتهم عن اعببهة اإلسالمضة ل نقاذ .فشرعوا يف االعتداء اعبنسي على
أعت ذذو واغتص ذذاهبا أمام ذذو… تض ذ ّذرع الس ذذضد ي .إىل الش ذذر ة لض لّذ ذوا س ذذبضل أعت ذذو وق ذذال إن ذذو
سذذضوضب علذذى أسذذ،لتهم .بعذذدىا أعذذذوا أعتذذو غذذًن أنذذو ظذذل يسذذمع عويلهذذا يف غرفذذة ؾبذذاورة،
والسذضد ي .يعتقذد أهنذذم ]أي الشذر ة[ رذانوا ي تصذذبوهنا .وبعذد ىذذه اغباداذذة مذع أعتذو اعذذفف
بكل ما رانوا يطلبون منو«.
االذ يف عملضذذة التعذذذيب خيضذذع
إن اسذذت دام ابأ فذذال والنسذذاء وأفذراد العائلذذة رشذ
ؼبنطذذق اسذذت الل العالقذذات العا فضذذة (العنايذذة والوفذذاء) داعذذل العائلذذة لوضذذع اؼبعذ َّذذب يف فذذخ
االعتض ذذارات اؼبس ذذتحضلة .ويس ذذتعمل النه ذذام العس ذذكري ى ذذذا الن ذذوع م ذذن التع ذذذيب رغ ذذم آا ذذاره
اؽبدامذذة علذذى العائلذذة (غالبذذا مذذا يذذدّدي إىل العزلذذة والفصذذل بذذٌن أعضذذاء العائلذذة) بأنذذو يعتذذرب أ ّن
عائلذذة العضذذو يف اعببهذذة اإلسذذالمضة ل نقذذاذ أو اؼبناصذذر ؽبذذا تش ذ ّكل وحذذدة اجتماعضذذة عطذذًنة
روهنذذا تذذداوم اؼبقاومذذة وربفذذض الذذذاررة؛ وقذذد ل ّقبذذت الصذذحافة اػباضذذعة للمدسسذذة العسذذكرية
وذب ُذدر اإل ذارة إىل أ ّن اغتصذاب النسذاء ُدي َذارس أيضذا
ىذه العائالت ب ذ»العذائالت اإلرىابضذة«َْ .
رعرض للسلطة حن يُهان الضحايا ور نضمة حرب أو ربح بأعضاء قوات ابأمن.
رما ذبدر اإل ارة أيضاً إىل أ ّن إجبار ضحضة لسماع صذضحات ضذحضة أعذرى يُعتذرب مذن
صذذمضم التعذذذيب الذذذىين حض ذ ُذبذذرب الضذذحضة علذذى حضذذور تعذذذيب ضذذحايا آع ذرين بذذدون
حذذول وال قذذوة .وقذذد بضَّنذذت الباحثذذة أْلَذ ْذٌن ْسذ َكاري ( )Elaine Scarryأ ّن يف رثذذًن مذذن الذذدول
سول صضحات الضحايا دبُ ْسذ ةولة راسذضت مث تُشذ َّل ىذذه ابأعذًنة يف مكذان مناسذب حذن
تُ َّ
يسذذمع اؼبعذ َّذذبون أو زمالؤىذذم أو أقذذارهبم الصذذرعات .فالسذذضد علذذي لعشذذب ،الذذذي عُذ ةذب يف
مررذذز اؼب ذذابرات العسذذكرية بذ عكنذذون ،يذذذرر ىذذذه التقنضذذة للتعذذيب فضقذذول» :بعذذد لضلذذة مذذن
أزودىذذم باؼبعلومذذات
ال ذذتعذيب َ
أرجعذذوين وى ذ ّددوين بإحضذذار زوج ذ وابذذين يف حالذذة مذذا إذا مل ّ
الّ ذ يري ذذدوهنا .بع ذذد س ذذاعة وأن ذذا مازل ذذت مربو ذذا ف ذذوذ الطّاول ذذة ظبع ذذت ص ذذوت اب ذذين وزوج ذ
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ف فذذت أ ذ ّد اػبذذوف علضهمذذا ،وؼبذذا ظبعذذت صذراخ زوجذ أصذذبحت رذذا نون .عنذذدىا بذذدأت
أي ذذيء عذذن أنذذاس تَذ ُهذ ّم اؼبّ ذذابرات ،أنذذاس أعذذرفهم سذذطحضاً .ودبذذا أهنذذم مل يصذ ّدقوا مذذا
أقذذول ّ
رنت أعتلقو رجعوا للتعذيب .أرثر ما رذان يذدؼبين ىذو ظبذاع صذراخ زوجذ وابذين […] .يف
الضذذومٌن ابأعذًنين رنذذت أظبذذع صذراخ زوجذ باسذذتمرار .العوضذذب أ ّن ابأصذوات رانذذت دائمذذا
ِ ِ
مرة تكون مرتفعة ومذرة أعذرى من فضذة .يف يذوم مثذويل أمذام القاضذي ،جذاء رجذال
ى َي ى َيّ ،
ذوة وعلض ذ أن تعذذفف وتقذذول أنّذ مهذ ّذرب
اؼب ذذابرات وقذذالوا يل" :إ ّن قضذذضّت أحذذدات ضذ ّ
ودع زوجت ذ  ".إىل آعذذر دقضقذذة رنذذت رذذا نون،
ـب ذ ةدرات ،وأنّذ تعذذرف ىذذذا وذاك وإالّ سذذت ّ
رنذذت ال أف ّكذذر إالّ يف أمذذن زوجذ حضذ رنذت مسذذتع ّدا لفعذذل رذ ّذل ذذيء إل ذذالذ سذراحها.
فذذأقنعوين أ ّهنذذم سذذضُطلقون س ذراحها يف نف ذ الضذذوم يف حالذذة مذذا إذا قلذذت مذذا يريذذدون .لذذذل
السذون لبذت مذنهم أن خيذربوين عذن
قلت ما يريدون أمام قاضي التحقضذق .ويف ريقذي إىل ّ
زوج ىل أ لقوا سراحها أم ال .عنذدىا بذدؤوا يضذحكون ولكذين مل أفهذم ؼبذاذا يضذحكون.
الزي ذ ذذارة ابأوىل
فقذ ذذالوا يل" :أال تع ذ ذذرف ال َّ
ص ذ ذ ْذوت؟" مل أفه ذ ذذم م ذ ذذاذا ر ذ ذذانوا يقص ذ ذذدون إال عن ذ ذذد ّ
لزوج «.
ىذا ابأمل الصوِت يصفو أيضاً الدرتور نور الدين داين الذي عُ ةذب يف مدرسذة الشذر ة
بشذذا وناف» :رنذذت أظبذذع مذذن زن ذزان ص ذراخ ونذذواح أ ذ اص يعذ َّذذبون لذذضال وهنذذارا وأص ذواتاً
م ذذداةرة آلالت التع ذذذيب .وأظب ذذع إىل اآلن أصذ ذوات اػبراق ذذة واؼبنش ذذار الكهرب ذذائضٌن يذُ ذ َد ّويان يف
ُذين .وصوت سقوط ابأجساد اؼبقضّدة ال تُرمى على اعبدران«.
أ َ
ويذذذرر جلذذول عشذذوع ،الذذذي عُ ذ ةذب يف مدرسذذة الشذذر ة بشذذا وناف ،تعذيبذذو اؼبعنذذوي
بأغين ؽبم إحدى أغاين الراي بأهنم عرفوا أ ّن أصلي مذن
والبصري هبذه العبارات"» :دعوين" ّ
ال ذذرب اعبزائذذري .ن ّفذذذت مذذرذبال .زيذذادة علذذى ىذذذا التعذذذيب اؼبعنذذوي أجذذربين اعبذذالدون علذذى
حضور حص تعذيب بعذ اؼبذوا نٌن ،ذبانا و ذضوعا .لذن أنسذى أبذدا حصذ التعذذيب
الذي ُسلة على فل عمره طبسة عشر سنة راد يفقد عقلو ،ورذل ضخ يزيد عمره عن
شبانٌن عاما«.
وصذذل تنذذاور زبانضذذة الط مذذة العسذذكرية بذذأمل الرجذذال ح ذ ّدا يسذذتحضل وصذذفو .ففذذي ذذهادة
جضاليل عاوس ،الذي عذب من رف ر ة باب الوادي ،ورد أنو »يف اؼبساء تأِت الشر ة
دبوانٌن من مضناء اعبزائذر (قذذرين وملذئ بالقمذل واللعذاب يسذضل مذن أفذواىهم) فضذدفعون هبذم
داعل الزنزانات على اؼبعتقلٌن اعبالسٌن عل الكراسي مكتويف ابأيدي .والشذر ة يسذتمتعون
ذدعنون السذذوائر ويصذذرعون لتحمذذض ا ذذانٌن اؼبسذذارٌن الذذذين يذذدذون
هبذذذه اؼبنذذاظر وىذذم يذ ّ
اؼبسذذاجٌن معنويذذا وجسذذديا دون قصذذد مذذنهم .فضبصذذقون علذذى وجذذوىهم ويقبلذذوهنم وي طذذوهنم
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باللع ذذاب .ويف النهاي ذذة تعط ذذضهم الش ذذر ة عص ذذضا يضذ ذربون هب ذذا اؼبس ذذاجٌن اؼبقضّذ ذدين .والش ذذر ة
يضحكون ،ويطلقون صضحات ىضستًنية .رنا كبسب أنفسنا يف رابوس حقضقي«.
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ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ

 .1ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺿﻠﲔ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﰲ ﺳـﻨﺔ
1995ﻡ ﺑﻨﺸﺮ ﻛـﺘﺎﺏ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤـﻊ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ )– 1991
ﻱ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ
 .(1994ﻭﻗﺪ ﻣُﻨﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻠﻢ ﳛﻈﻰ ﳊـﺪ ﺍﻵﻥ ﺑـﺄ ّ
ﻟﺘﺤـﻠﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻧﻘـﺪﻳﹰﺎ.
ﻼ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﹰﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﻊ ،ﻭﺑﺸـﻜﻞ
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﲢﻠﻴ ﹰ
ﺧﺎﺹ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﳛﺎﻭﻝ ﺇﺑﺮﺍﺯ – ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﱯ – ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺎﺕ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻐـﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻌﻴﱢﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺨﺺ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻹﺣـﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺿـﻠﲔ
ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺸﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻜـﺘﺎﺏ ﺍﻷﺑﻴﺾ.
ﻭﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﻠﻈﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻭﻗﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﰲ ﲨﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻳﺘﺮﺟّﺢ ﺃ ﹼﻥ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﱢﻴﻨﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﳏـﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺄ ﹼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﺣﻮﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﻟﻴﺴﺖ ﻬﻧﺎﺋﻴﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳒﺢ ﰲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻮﺍﻧـﺐ ﺍﳌﻤﻴﱢـﺰﺓ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟـﻼ ّﺩﻭ ﺍﻟﻨـﻈﺎﻡ .ﻭﺳﻨﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ
ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﱢﻴﻨﺎﺕ.

 .2ﺃﳕﺎﻁ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﻼ ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺣﻈـﺮ
ﺇ ﹼﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﻴﻒ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻟـﻴ ﹰ
ﺍﻟﺘﺠ ّﻮﻝ ،ﻭﻳﺘﻤﻴّﺰ ﺑﺘﺪ ّﺧﻞ ﻣﻨ ﹼﻈﻢ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻘّﻨﻌﲔ ﻭﻣﺴﹼﻠﺤﲔ ،ﻭﻳﺘﻠﻔﹼـﻈﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﺍﻟﺒﺬﻱﺀ ،ﻭﻛﺜﲑﹰﺍ ﻣﺎ ﲢﺪﺙ ﺗﻄﺎﻭﻻﺕ ﻛﺘﻜﺴﲑ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻷﻭﺍﱐ ﻣـﻊ
ﺳﺮﻗﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ )ﻛﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﺠﻤﻟﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ( ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻨﺰﻟﻴﺔ،
ﻭﺗﺼﺤﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺣﱴ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ!
ﺇ ﹼﻥ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﳊ ّﻲ ﻣﺎ ،ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ
"ﺍﳌﺨﺘﺼّﺔ" ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺑﺸﺎﻃﻮﻧﺎﻑ ،ﺍﻟﱵ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀـﺤﺎﻳﺎ ﺍﺳـﻢ
"ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ" ،ﻭﺍﳌﺨﻔﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻹﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ ﻭﺑﻮﺯﺭﻳﻌﺔ .ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻃـﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﺍﳋِـﺮﻗﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺸـﻴﻔﻮﻥ(
ﺇﱃ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ،ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﻭﻗﻠﻊ ﺍﻷﻇﺎﻓﺮ ،ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺼ ّﻲ ،ﻭﺍﳊــﺮﻕ
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ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺠﺎِﺋﺮ ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﻓﺜﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴـﻖ ﰲ ﺍﻟﺴـﻘﻒ ﺑﻮﺍﺳـﻄﺔ
ﳉﻠﺪ ﻭﺍﻟﺜـﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋـﻴﺔ.
ﺍﻷﻏـﻼﻝ ﻟﻌﺪّﺓ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﺍ ﹶ
ﻭﻻ ُﺗﺤﺘﺮﻡ ﻣ ّﺪﺓ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻬﻧﺎ ﻣ ّﺪﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ »ﺍﳌﻀـﺎﺩ
ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ« .ﻓﻤﻌﺪﻝ ﻣ ّﺪﺓ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﻮ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﺑﻞ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗـﺮﻭﻱ ﺣـﺎﻻﺕ
ﺩﺍﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
ﺇ ﹼﻥ ﳏﻀﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫﻮ ﳎ ّﺮﺩ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺧﻴﺎﱄ ﻳُﻤﻠﻰ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ِﻗﺒـﻞ ﺍﻟﺸـﺮﻃﺔ
ﻟﻴﻜﺮﺭﻩ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻏﺼﺒﹰﺎ ﻋﻨﻪ ﺣﱴ ﻳﻨـﺠﻮ ﻣﻦ ﺃﻫـﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﹼﰒ ﻳﻮﻗﹼﻌﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺼﻮﺏ
ﺍﻟﻌﻴـﻨﲔ.
ﺇ ﹼﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺍﳌﺴـﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻜـﺘﺎﺏ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﱢﻴﻨﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗـﻊ،
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺟﺪّﺍ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﺍﺣﺘﻮﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  110ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﻭﻗﻌﺖ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﰲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ ﻭﺍﻟﺒﻠﻴـﺪﺓ
ﻭﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ ﺑﲔ ﻳﻨﺎﻳﺮ  1992ﻭﺳﺒﺘﻤﱪ  .1994ﻭﻛﺎﻥ ﺳ ّﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﱢﻴﻨﺔ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ
 14ﺳﻨﺔ ﻭ 42ﺳﻨﺔ.
ُﺭﱢﺗﺒﺖ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ :ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺛﻜﻨﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
ﳉﻠـﺪ،
ﺻّﻨﻔﺖ ﻭﺳـﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﶈﺼـﺎﺓ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍ ﹶ
ﻛﻤﺎ ُ
ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﳉﺮﺡ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﳍﺮﺍﻭﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ،ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘـﺎﻗﲑ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴّﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ،ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ،ﺍﻟﺘﻌـﺬﻳﺐ
ﺑﺎﻟﺴﻠﹼﻢ ،ﻭﺑﺎﻟﻜﺮﺳﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﺍﻹﺿﻌﺎﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ،ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺪﺍﺀ
ﺍﳉﻨﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﱐ.
ﺇ ﹼﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  1ﳝﹼﺜﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ .ﻭﻧﻼﺣـﻆ ﻣـﻦ
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻗﺪ ﺑـﺪﺃ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ  11ﻳﻨﺎﻳﺮ  1992ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ،ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ
ﺍﲣﺬﺕ ﻣﻮﻗـﻔﹰﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﹰﺎ ﺑﻌﺪ .ﺇ ﹼﻥ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻮﺭﹰﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻛﺎﻥ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﻟﺮﻋﺐ ﻟﺮﺩﻉ ﺍﻻﻧﺘـﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﱠﻗﻌـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﻗﻴـﻒ
ﺍﳌـﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘـﺨﺎﰊ.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ
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ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ

28

30

1992

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :1ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  1992ﺇﱃ ﺳﺒﺘﻤﱪ .1994
ﻭﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ  1992ﺇﱃ ﻣﺎﺭﺱ  1993ﺍﺗّﻀﺢ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺪﺃ ﻳﺘﻘﻠﺺ ،ﻭﳝﻜـﻦ
ﺗﻔﺴﲑ ﺫﻟﻚ ﺑﺄ ﹼﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ – ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺭ ّﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳌﺘﺼـﺎﻋﺪ – ﻛـﺎﻥ ﻻ
ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺘﺮﺩﺩﺍﹰ ﺑﲔ ﺍﳊﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﳊﻞ ﺍﻷﻣـﲏ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳـﻞ 1993
ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﻷ ﹼﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻗﺪ ﺁﺛﺮ ﺍﳊﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﺼﺎﱄ ﺍﻟﻨـﻬﺎﺋﻲ
ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﲔ .ﺇﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺫﺭﻭﻬﺗﺎ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻭﺩﻳﺴـﻤﱪ
 ،1993ﻭﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ  1994ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻌﻘﺪ ﻧﺪﻭﺓ »ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ
ﺍﻟﻮﻃﲏ« ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﺫﻥ ﲣﻮﻳﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻹﺭﻏﺎﻣـﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺍﳉـﻴﺶ .ﻭﰲ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﻳﻮﻟﻴﻮ ﻭﺃﻏﺴﻄﺲ  1994ﻧﻼﺣـﻆ
ﺗﺼﻌﻴﺪﹰﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﳝﻜﻦ ﺭﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﳉﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﹼﰎ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ .1994
ﻟﻮ ﳕﹼﺜﻞ ﺍﻵﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴّﻦ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺸـﻜﻞ ﺭﻗـﻢ .2
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﳛﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺬﹼﺑﲔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺍﻟـﱵ
ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ  20ﻋﺎﻣﹰﺎ ﻭ 30ﻋﺎﻣﺎﹰ ،ﺍﻟﱵ ﺗُﻤﺜﹼﻞ ﻧﺴﺒﺔ  % 63ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻌﺬﹼﺑﲔ

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ
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ﺍﻟﺬﻳﻦ ﹼﰎ ﺇﺣﺼﺎﺅﻫﻢ .ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﳛﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﻟﺬﺍ ﻓﻬـﻲ ﺍﻷﻛــﺜﺮ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻘـﻤﻊ.
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ
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ﺳﻦ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :2ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻦ )ﻣﻦ  14ﺇﱃ  46ﺳﻨﺔ(.
ﳓﻠﻞ ﺍﻵﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ .ﳍﺬﺍ ﻧﻌﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ
 3ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﹼﺑﲔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸـﻜﻞ  3ﳐﺘﻠـﻒ
ﳉﻠـﺪ،
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺑﻴﺾ .ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻛﺎ ﹶ
ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ،ﻭﺍﳉﺮﺡ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﺬﹼﺑﲔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻛﻤـﺎ
ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﺧﺘـﻨﺎﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﻜﺜـﺮﺓ ،ﺣﻴـﺚ ﳒـﺪ  % 69ﻣـﻦ
ﺍﳌﻌـﺬﹼﺑﲔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮّﺿﻮﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻜﻬـﺮﺑﺎﺀ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻌـﺬﻳﺐ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ َﺭﺱ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﱄ  % 50ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺬﹼﺑﲔ ﰲ ﺣـﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺬﻳﺐ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﹼﻢ ،ﻭﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳُﻤﺎ َﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﹼﺑﲔ ،ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ % 33
ﻣﻦ ﳎـﻤﻮﻉ ﺍﳊﺎﻻﺕ.
ﺇﻥ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨـﻜﻴﻞ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﻙ
ﺁﺛﺎﺭﹰﺍ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ ،ﻭُﺗﻤﺜﻞ  % 24ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﹼﺑﲔ .ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺿـﺤﺎﻳﺎ
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ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﳎﻬﻮﻻﹰ ﲤﺎﻣﹰﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺭﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌـﺮّﺿﻬﺎ ﻟﻼﻏﺘـﺼﺎﺏ ،ﻓﻼ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻞ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ ،ﻭﺍﳋـﻮﻑ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ،ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﺎﻟـﺔ ﻧﻔﺴـﻴﺔ
ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﳍﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻌﻠﻲ ،ﻭﻛﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﺾ ﺫﻫﲏ ﻭﲣـﺪﻳﺮ
ﺇﺣﺴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺃﻟـﻢ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ.

13.5
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15
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9
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24.6

االغتصاب واالعتداء الجنس ي

33.8

التعذيب بالسلّم ،والكرس ي ،والتعليق

48

التعذيب بالكھرب اء
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التعذيب النفساني

69
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120

100

80

60

40

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ )(%

20

0

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :3ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﹼﺑﲔ ﻭﻓﻖ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  % 22ﻣـﻦ ﺍﳊـﺎﻻﺕ .ﻭﻳﺸـﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﺘﻨـﻜﻴﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  % 15ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻌـ ﱠﺬﺑﲔ .ﺃﻣّـﺎ ﺍﻟﺘﻌـﺬﻳﺐ
ﺑﺎﻹﺿﻌﺎﻑ ﻭﺍﻷﺭﻕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨـﻔﺎﺫ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  .% 13ﺃﻣّﺎ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌـﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻟﻌـﺪّﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻘﲑ – ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﳝﺘ ّﺪ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺃﻃﻮﻝ – ﻓﻼ ُﻳﻌﺘـﱪ
ﺗﻌـﺬﻳﺒﹰﺎ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻀـﺤﺎﻳﺎ.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ
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ﻭﺃﺧﲑﹰﺍ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﲑ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ  % 13ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳊـﺎﻻﺕ،
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ِﻗﹼﻠﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻭﻳﻨـﺘﺒﻪ ﺍﳌﻌﺬﺑﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓُﻨﻤﹼﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  4ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ ﺣﺴﺐ ﺍﳍﻴـﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺜﻼﺙ
)ﺷـﺮﻃﺔ ،ﺩﺭﻙ ،ﺃﻣـﻦ ﻋﺴﻜﺮﻱ( ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺤّﺺ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻌـﺬﺑﲔ ﻋﻠـﻰ ﳐﺘﻠـﻒ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺒﻴﺔ.
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﺬﺑﲔ )(%
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60
40

27

20

9

0

ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ

ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﻙ

ﳐﺎﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ

ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :4ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ  4ﺃﻥ  % 64ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ ﺗﻌ ّﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻌـﺬﻳﺐ ﲟﻘـﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ %27 ،ﲟﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﲏ ،ﻭ % 9ﲟﻘﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ .ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ
ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺘﺪ ّﺧﻞ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ،ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ،ﺃﻣّﺎ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺮﻱ
ﻓﻼ ُﻳﺸﺮﻑ ﺇ ﹼﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻊ ﺩﺭﺟـﺔ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺍﻷﻣـﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟـﺪﺭﻙ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ،ﻭﺍﻟـﺪﺭﻙ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﻔﻮﻕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺗﺴـﺮﺏ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻘ ﹼﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺴـﺘﻮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ.
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ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ

ﺇﻥ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻣﺎ ُﺗﻌ ﱠﺬﺏ ﻧﻔـﺲ ﺍﻟﻀـﺤﻴﺔ ﰲ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ .ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ  2ﱂ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇ ﹼﻻ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ
ﻋـ ﱠﺬﺑﺖ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ.

 .3ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺇﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﱵ ﺳﻨﻘﺪّﻣﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨ َﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻧُﺸﺮ ﻋﺎﻡ  1995ﻓﻬﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﳏـﺪﻭﺩﺓ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﺍﻟﻌﱢﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  61ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻭﺑـﻮﻣﺮﺩﺍﺱ ﰲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﻮﻟﻴﻮ  1992ﻭﻳﻮﻟﻴﻮ  .1994ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳ ّﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑـﲔ
 17ﺳﻨﺔ ﻭ 50ﺳﻨﺔ.
ﻟﻘﺪ ُﺭﱢﺗﺒﺖ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻓﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ :ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ،
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺛﻜﻨﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
ﻭﻳﺒﻴّﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ  5ﺗﻐﻴّـﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻴﺒـﻴﱢﻦ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ
ﻣﻮﺟﺔ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﻨﺎﻳﺮ  1993ﻭﻳﻮﻟﻴﻮ  .1993ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺟـﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺒﺪﺃﺕ ﰲ ﻓﱪﺍﻳﺮ  .1994ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐّﻴﺮ ﻻ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﻋـﺪﺩ
ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﻤﹼﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ  ،3ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺎﺫﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﲔ ﻧﺎﲨﺎﻥ
ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻨﻔﺼـﻠﺘﲔ ﻟﻠﻤﻌـﻄﻴﺎﺕ.
ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  6ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴّﻦ .ﻭﻳﺒﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ  20ﻭ 30ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀـﺮﺭﹰﺍ .ﻭﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻧﺴﺒﺔ  % 73ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺘﻮﻓﲔ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻧﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  7ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﺒّﺖ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ .ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤـﺪﻧﺎ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﳌﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧـﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺳّﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ.
ﺗﺒّﻴﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﳌﺴﺘﻌ َﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ  7ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘــﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺴـﻴﺔ
ﻭﺍ ﹶ
ﳉﻠﺪ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﳉﺮﺡ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﻭﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺳﺒّﺒﺖ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 75ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ .ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨــﻜﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﹼﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌـﻠﻴﻖ.

+
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ﺍﻟﺸﻜﻞ  :5ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
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ﺍﻟﺸﻜﻞ  :6ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴّﻦ.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ

54

5

االغتصاب واالعتداء الجنس ي
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ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ )(%
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ﺍﻟﺸﻜﻞ  :7ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻭﻳﺒﲔ ﺍﻟﺸﻜﻞ  8ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﻴﻨﺘﺞ
ﻋﻨﻪ ﺃﻥ  % 54ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻮﻓﻴـﺎﺕ ﲢﺪﺙ ﰲ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭ % 40ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﲏ .ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻗ ﹼﻞ ﻭﺣﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ
ﺍﳌﺆﺳﺴـﺘﲔ؛ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺬﱠﺑﲔ ﰲ ﲟﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﱪ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻴﱠﻨﻪ ﺍﻟﺸﻜﻞ .4
ﻗﺪ ﻳُﺴﺘﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ  % 6ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﲣﺺ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻣُﺴﺘﺒﻌﺪ ﻷﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻗﻠﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻣـﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻋﺘـﺒﺎﺭ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘـﺮﺍﻓﹰﺎ ﻭﺃﺩﻕ ﺗﻨﻈــﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﻙ.
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التعذيب والضحايا

 .1تعريف المؤسسة الطبّية لرعاية ضـحايا التعذيب

لقــأ أأتــملت ادلؤسســة الطبّيــة لرعايــة ضــحايا التعــذيب عــام  2875مــط فــري نــي ن ب ـ
( )Helen Bamberمــأ أفبــاء و َسـريريّني (كلي يكيــني) آخـريط ســبع لبعضــمل العنــل ضــنط
الفري ــع الط ـ ّ ل ــأل م ن ــة العف ــو الأولي ــة ( .)Amnesty Internationalوتتنث ــل مم ــنة
ادلؤسسة الطبّية يف مساعأة ال اجني مـط التعـذيب والع ـمل ادلـ ّل وأنـاليمل وتركـ ادلؤسسـة
عل ــع العـ ـ ج كن ــا ي ــو ا م ــا ب ــذل  .يت ــت ل يف ادلؤسس ــة الطبّي ــة ـ ـوا  76موظف ــا
أصــفمل يعنــل بتــكل ج ـ وأفــا العــأد تقريبــا مــط ادلتطـ ّـوعني .وقــأ ســاعأت ادلؤسســة
أكث ــر م ــط  25466شخص ــا م ــذ إأت ــا ما وقابل ــت  1762شخص ــا جأي ــأا خـ ـ ل ع ــام
 2887قادمني مط  73دولة.
تقـ ّأم نــذؤ ادلؤسســة الطبيــة ع ـ ّأة مســاعأات ل با مــا م مــا :معاجلــات فبيــة مساعــأات
عنلي ـ ــة أص ـ ــا وإرش ـ ــادات الع ـ ـ ج بالط ـ ــب ال فس ـ ــا ،لاجمل ـ ـراد وا س ـ ــر وا نوع ـ ــات
وا ففــال وكــذل العـ ـ ج بواســطة الطــب البــأ .،أ ــأ م ــانر نــذا العنــل نــو تت ـ يأ
عنــا ــأث ذلــل ــت التعــذيب ّن نــذا يســاعأ كث ـ ا
الضــحايا علــع اشدالء بتــمادادل ّ
ـتل إصلـ ــاز نـ ــذا العنـ ــل بفضـ ــل مسـ ــاعأة جملريـ ــع مـ ــط ادل ـ ــني ادلتنرسـ ــني.
علـ ــع الت ـ ــفاء .يـ ـ ّ
وأصــبحت ادلؤسســة يف الس ـ وات القليلــة ا خ ـ ة تســانل يف تق ــأ تربّصــات واستتــارات
وأصا لعنال يف قطاع الصحة و قوق اشأسان داخل بريطاأيا وخارجما.
كتــب أفبــاء نــذؤ ادلؤسســة الطبيــة  756تقريـرا فبّيــا يف سـ ة  2887باشضـاجملة إ 46
تقري ـرا ــول اشســعاي ال فس ـ -االجتنــاع  .وذلـ يعــّ أأـّـت بّ كتابــة تقــارير قاأوأيــة فبيــة
ع ــط ـوا  % 18م ــط ادلع ــا َجلني يف ادلؤسس ــة الطبي ــة وذثّــل ن ــذا أس ــبة  % 1جملق ــن م ــط
رلنوع فال اللّ ـوء يف بر ُيطاأيا .تُسلَّل نـذؤ الواـا ع ع ـأ فلبمـا للننثلـني القـاأوأيني الـذيط
قــأ يســتعنلوتا لتملكيــأ تصــرجات ال ــاجني مــط التعــذيب بــملتل قــأ عُــذبوا جملعـ  .كنــا تُسـلَّل
لتقـييل احلاجة إ م يأ مط خأمات ادلؤسسة الطبية .ومط جمـة أخـرل يكـون شعـأاد تلـ
الوا ــا ع جملا ــأة أفس ــية ل ــأل ادلع ــا َجلني ال ــذيط يس ــتطيعون ّول م ــرة رواي ــة قص ــتمل دل ــط يري ـأ
االستناع إليمل بتعافملُ .

Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, 96-98 Grafton Road, London NW5 3EJ,
United Kingdom, Telephone: +44 (0)20 7813 7777, Fax: +44 (0)20 7813 3445, E-mail: medfoundation@pop3.poptel.org.uk
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 .2الناجون من التعذيب في الجزائر ،قطوف من تقرير مايو 1999
 .1.2الملخص
ت ــتري ادلؤسســة الطبّيــة لرعايــة ض ــحايا التعــذيب ادلتواجــأة بل ــأن علــع رصــأ العأيــأ مــط
لخــص نــذا التقريــر
تقــارير زبا مــا اجل ا ـريّني ــول التع ــذيب وذل ـ م ــذ ع ـ ّأة س ـ وات .وي ّ
معاأــاة أد ــا ســبعون مــط فــال اللّ ــوء يف بريطاأيــا الــذيط ُكتِبــت عـ مل تقــارير فبّيــة مــا
بــني أبريــل  2883ومــارس  2888أع ـ ّأنا أ ــأ عتــر فبيبــا سلتصــا مــط ادلؤسســة الطــبّية.
وال يُكتب التقرير إالّ إذا رأل الطبيب اخلب أن التخص يعا ،مط أعراض بأأية أو أفسـية
تعرضــت للتعــذيب .ومــط ضــنط نــؤالء الضــحايا تعـ ّـرض ااـ ـ ان إ
متطابقــة مامــا مــأ تــاري ّ
الســلطات اجل ا ريــة ـ
اعتــأاء اجلناع ـة اشس ـ مية ادلس ـلّحة ( ) GIAجملطلبــا اللّ ــوء ّن ّ
مســتع ّأة و ـ قــادرة علــع ايتمنــا .وتعـ ّـرض اا ـ ان آخ ـران إ اعتــأاء اجلناع ـة اشس ـ مية
الس ــلطات اجل ا ري ــة أيض ــاّ .أم ــا الب ــاقون جملق ــأ ع ـ َّـذبتمل
ادلسـ ـلّحة وإ التع ــذيب م ــط ف ــري ّ
تعرض البعض مـ مل إ مضـايقات مـط اجلناعـة اشسـ مية
السلطات اجل ا رية جملقن ولكط ّ
ّ
ادلسلّحة.
وي ـ اوح سـ ّـط أ لبيــة ا نوعــة مــا بــني  14و 24عامــا يف ــني أــاوزت أعنــار ســة
ادلؤسســة الطبيّــة ول مـ ّـرة .وكــان  33م ـ مل (أي أســبة
م ـ مل  34س ـ ة ع ــأما جملُحص ـوا يف
ّ
 )% 76عُـ ـّا و 15مـ ـ مل ذوي مس ــتول ج ــامع ( .)% 36كن ــا ك ــان أص ــفمل م ــط
أعضاء اجلبمة اشس مية لإلأـقاذ أو مط م اصـريما .وذكـر وا ـأ وأربعـون مـ مل أتـل اعتُقلـوا
م ـ ّـرة وا ــأة ( )% 56وس ــبعة عت ــر آخ ــرون اعتُقل ـوا م ـ ّـرتني (ّ )% 14أم ــا الب ــاقون جملق ــأ
اعتُقلـ ـوا عـ ـ ّأة م ـ ّـرات .وأعل ــط ا ا ــة أت ــل اعتُقلـ ـوا أكث ــر م ــط عت ــر م ـ ّـرات .ودام ــت جملـ ـ ات
االعتقــال لـ ـ 52م ـ مل ( )% 32ا اــة أيــام أو أقـ ّـل وأــاوزت م ـ ّأة اعتقــال أربعــة م ـ مل (2
أي شخص أأّت اعتقل كثر مط س تني يف توقيمل.
الس ة .ومل يّذكر ّ
ّ )%
تعرضوا لِلّكْــل والصـفأ والضـر بمل ْشـياء ش ّـى م مـا العصـ ّ خصوصـا.
ذكر اجلنيأ أتل ّ
كنــا أ صــت التقــارير عــأة أســاليب أخــرل للتعــذيب جملقــأ مــورس علــع تســعة عتــر مـ مل
( )% 17التعذيب بالكمرباء .أ أ عتـر مـ مل ( )% 25عُـ ّذبوا بـاحلرق وااأيـة وعتـريط
( )% 32بواس ــطة اخلرق ــة أو »الت ــيفون« ويتنثّــل ن ــذا ال ــوع م ــط التع ــذيب يف َم ـ ْـلء مع ــأة

.Groupe Islamique Armé
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الضحية بواسطة أأبو عادة بادلاء ادللّوث ى االأتفاخ والتقيُّؤ واالخت اق يف آن وا ـأ.
و ّأث اا ان وا اون شخصا ( )% 36عط االعتأاء اجل س مبا جمليت اال تصا .

وأخ ـ ـ وا ــأ وأربع ــون شخص ــا ( )% 48ع ــط معاأ ــادل م ــط ع ـ ـ ّأة أع ـ ـراض االع ــت ل
واشرنـاق العصـبيني بعـأ الصـأمة .وقــأ أق ّـر أفبّـاء تسـعة وعتـريط شخصـا مـط ضـنط الــذيط
جملح ّول ـوا للعـ ج ال فسـ داخــل
جملُحصـوا ( )% 32أتــل مصــابون باضــطرابات أفســية بلي ــة ُ
ادلؤسسة الطبية كنا تلقع سبعة م مل ع جـا ِفْبـ َعقلـ ّ داخـل عيـادات سلتصـة يف بريطاأيـا.
دمرت اآلاار ال فسـية ال ا ـة عـط االعتقـال والتعـذيب بتـكل واضـ الكــث مـط الـذيط
لقأ ّ
جرت مقابلتمل.
ومــا يلفــت االأتبــاؤ أن الوقــا أ الــيت ذكرنــا الــذيط اعتُقلـوا يف  2887ال ختتلــمل عــط الــيت
يودعـون رنـط االعتقـال يف أمـاكط
وصفما الذيط اعتُقلوا قبلمل إذ مـا زال الّ ـاس يوقَــفون يّ َ
قل يف اجل ا ر لكط ما نــو واضـ أن فـرق
ّ
سرية .ومط السابع واأت أن أعلط أن التعذيب ّ
التعــذيب مل تت ـ ّ م ــذ احلــر التحريريــة يف م تصــمل اخلنســي يات .إن الســلطات اجل ا ريــة
عاج ة و را بة يف تقأ احلناية مط اشرنابيني وادليليتيات ادلسلّحة جملمـ ـ مسـتع ّأة
للسناح بإجـراء ريات مسـتقلّة حلقـوق اشأسـان يقـوم ـا مراقبـون سلتصـون مـط ني ـة ا مـل
كومية مع ي ا دوليا وبذل مل تعـأ اجل ا ـر مكاأـا
ادلتحأة أو مط ني ات إأساأية
آم ا شعادة فال الل وء إليما.
 .2.2الحاالت التي ُدرست

ُوجت سبعون ج ا ريا للنؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعـذيب مـا بـني أبريـل  2883ومـارس
 2888وبالتــا كتــب أفبــاء ادلؤسســة الطبيــة تقــارير ــوذلل .ومــط ضــنط نــؤالء قــال اا ــان
تعرض ــا
تعرض ــا ذل ــوم م ــط ف ــري اجلناعـ ـة اشس ـ مية ادلسـ ـلّحة جملق ــن اا ـ ـ ان آخـ ـران ّ
أتن ــا ّ
العتـأاء اجلناعة اشس مية ادلسلّحة يّ اعتقلتمنا َّ
وعذبتمنا السلطات اجل ا رية .وجاء ذكـر
ــاالدل يف ادلقأمــة .أمــا الـ ـ 55البــاقون جملقــالوا أتــل اعتُقل ـوا وعُــذبوا مــط فــري الســلطات
تعرض دلضايقات مط فري اجلناعة اشس مية ادلسلّحة مبا جمليمـا
جملقن .وبعضمل وصمل أأت ّ
احلالتان ادلذكورتان أعـ ؤ.
ي تن ال با ط إ سلتلمل الف ات االجتناعية ومط ادلستبعأ ج ّأا أن يكون ن اك توافـؤ
بي مل .بل برزت ع ّأة أ اميـات متطابقـة تؤكـأنا تقـارير أعـ ّأدا وكـاالت أخـرل كـاليت أشـرأا
إليما يف احلاشية.
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أُجريـت الأراسـة ب ـاءا علـع زلاضـر  66شخصــا مـ مل  56رجـ واـ ث أسـاء .كاأــت
أعنارنل وجملع اجلأول التا :
األعـمار
13 - 16
18 - 14
23 - 26
28 - 24
33 - 36
أكثر مط 34
مذكورة
المجـموع

ّأما االدل العا لية جملكاأت علع التكل التا
الحـالة العائلية
أعـ
مت وج وبرجملقة ال وج
مت وج دون رجملقة ال وج
مذكورة
المجـموع

العـدد
2
26
15
22
7
4
1
77
:

العـدد
33
1
8
24
77

اســتطع ا معرجملــة ادلســتول الثقــايف ل ـ 44شــخص م ـ مل .جملقــأ واصــل ســة م ـ مل دراســتت
اجلامعي ــة إ م ــا بع ــأ التخـ ـرج وبلـ ـ  12مـ ـ مل ادلس ــتول اجل ــامع وتل ّق ــع س ــتّة تعل ــيل بـَ ْع ـ ُـأ
َم ْأرس وأتع  12دراستمل الثاأوية.
ّ
وكان لـ 46م مل وظا مل مـ مل  27ممـّ زلـ ي و 26أصـحا أشـ ال يأويـة و7
أصــحا مصــاأأ ص ـ ة أو أّــار  2عنــال ـ زل جملــني .وكــان  8م ـ مل فلبــة دلــا أوق ــفوا
ّ
واا ان مل يسبع ذلنا العنل م ذ إتاء دراستمنا.
وصـمل  23شخصـا أ ّتــل مـط أعضــاء اجلبمـة اشسـ مية لإلأقـاذ أو مــط م اصـريما .كــان
اا ــان مــط ال بــر وقــال شــخص وا ــأ أأــت عضــو يف ـ جبمــة القــول االشـ اكية .وأفــع
أي ّ سياس عرق أو ديّ.
الـ 22الباقون ّ
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 .3.2االعتقاالت
موزعا علع التـكل التـا
كان عأد االعتقاالت ّ
السلطات:
عـدد االعتقاالت
مرة وا أة
ّ
مرتني
ّ
مرات
ّ 2
 3مّرات
مرات
ّ 4
مرات
4
مط
أكثر
ّ
المجموع

ونـذا سـبنا قالـت ال ـ 57الـذيط أوقــفتمل

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد النسبة المئوية
لمعالَجين
اُ
% 56
32
% 14
26
%5
3
%2
2
%2
1
%3
2
% 177
68

كاأــت أ لبيــة االعتقــاالت قص ـ ة ادلــأل أســبيا إذ دامــت  % 44م مــا أقــل مــط عتــرة
أيــام ولكــط نــذا يعكــا اعتــقال بعــض ال بــا ط عـ ّأة مـ ّـرات لفـ ات قصـ ة .وقــأ بّ اعتقــال
 % 26جملقن دل ّأة ت يأ عط ستة أشمر ومل تت اوز م ّأة اعتـقال أي مـ مل السـ تني .وكاأـت
مـ ّأة االعتقاالت علع التكل التا :
مـ ّدة االعتـقال
 2أيام أو أقل
مط  3إ  26أيام
مط  22إ  26يوم
مط شمر إ  2أشمر
مط 3أشمر إ  5أشمر
مط  6أشمر إ  21أشمر
مط س ة إ س تني
المجموع

عـدد االعتـقاالت
52
16
15
26
8
26
3
147

النسبة المئوية
% 32
% 23
% 27
% 22
%5
%6
%2
% 177

وال ت مــر يــأ االعتقــاالت علــع الرســل البيــاْ ،أدأــاؤ ّن ال بــا ط الــذيط اعتقل ـوا ع ـ ّأة
الســابقة كنــا كــان اعتقــال أ ــأ ا شــخاص
مـ ّـرات مل يتــذكروا بالضــبن ت ـواري اعتقــاالدل ّ
ول مـ ّـرة عــام  2867يّ م ـّرة أخــرل عــام  .2872ووقــأ  % 14مــط االعتقــاالت خ ـ ل
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السـ ة .إذن جملقـأ اعتُقـل 12
عام  2881مبا جمليما اعتقال ا اـة أشـخاص مـ مل م ّـرتني تلـ
ّ
مط أصل  57شخص يف تل السّة أي ب سبة .% 23
25

20
15
13

ÇáÇÏ ÏÚ
ÞÊ Ú
áÇ
áÉÇíÝÊÇ
äÓ

30

12

8

10

8
6

2
1998

4

3
1
1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

0

قضــع ااأيــة زبــا ط مـ ّأة ت يــأ عــط السـّ ة م ــذ خــروجمل مــط اجل ا ــر للوصــول إ ادلنلكــة
ادلتحــأة و ــأاوا عــط اســتقرارنل يف بلــأان أخــرل قبــل مواصــلة سـ نل .وقــال بعضــمل أتــل
تعرض ـوا إ مضــايقات مــط أأــاس بــأوا ذلــل أتــل عن ـ ء للســلطات اجل ا ريــة .وقــال آخــرون
ّ
أي وا ــأ م ـ مل وال التــت
ـروح
ـ
ج
ـط
ـ
ك
ت
مل
و
.
ـرل
ـ
خ
أ
ـأان
ـ
ل
ب
يف
ـوء
ـ
ل
ال
ـب
ـ
ل
ف
يف
ا
و
ـل
ـ
ت
جمل
ـل
أتـ
ّ
ّ
أي بلــأ آخــر .وجــاء العأيــأ م ـ مل مباشــرة إ ادلنلكــة ادلتحــأة .كنــا مل
ال فســية مواّــقة يف ّ
تك ــط ادلعلوم ــة ع ــط وج ــود ادلؤسس ــة الطبي ــة لرعاي ــة ض ــحايا التع ــذيب مت ـو ّجملرة ل ــأل ا لبي ــة
م مل ومل يتـق ّأم إ ادلؤسسة الطبيّـة سـول سـتة أشـخاص جملقـن يف ضـون ا اـة أشـمر مـط
وصوذلل إ ادلنلكة ادلتحأة .وقضع سبعة ُمعـا َجلني أكثـر مـط أربـأ سـ وات يف بريطاأيـا قبـل
أن يـُ َو ّجم ـوا إ مؤسســت ا .وبل ـ مع ـ ّأل الف ـ ة ال م يــة مــا بــني وصــوذلل إ ادلنلكــة ادلتحــأة
وتوجممل إ ادلؤسسة الطبيـة  2.6سـ ة (أي ـوا عتـريط شـمران وأصـمل التـمر) .ويعـود
ّ
يوجمـوا الضــحايا إالّ بعــأ
الســبب الر يسـ يف نــذا التــملخ إ كــون العأيــأ مــط ا ــامني مل ّ
ّ
ّأول رجملــض لطلــب الّل ــوء وأ ياأــا بعــأ جمل ـ ة فويلــة مــط دراســة ملــمل فلــب الّلـ ـ وء .وبل ـ
معـ ّأل الفـ ة ال م يــة مــا بــني م ــادردل مكــان االعتقــال ووصــوذلل إ ادلؤسســة الطبيــة ـوا
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اـ ث س ـ وات بــر ل أ ّن ااأيــة م ـ مل اســتُقبلوا خ ـ ل أفـا العــام الــذي ــادروا جمليــت مكــان
االعتقال.
مــط خ ـ ل الـ ـ 66الــة ادلــذكورة جملإأّــت ال ذكــط القــول أن ادفــاض عــأد ال بــا ط الــذيط
ـأل عل ــع ادف ــاض قيق ـ ـ يف ع ــأد االعتق ــاالت أو
عُذب ـ ـوا م ــا ب ــني  2886و 2887ي ـ ّ
يعكا تملخر وصول نؤالء إ ادلنلكة ادلتحأة وبالتا إ ادلؤسسة الطبّية.
 .4.2سوء المعاملة والتعذيب
يص ــمل ال ب ــا ط ظ ــروي اعتق ــاذلل أت ــا مثل ــت يف زأ اأ ــات م ّلن ــة وس ــخة وم د ــة م ــأ قلّــة
الفـراش أو اأعأامــت .و البــا مــا ت عــأم ــى أدل شــروط ال اجملــة كادلر ــاض إذ يتحــتّل علــع
ادلعت ـ َقل أن يقض ـ اجتــت داخــل ال أ اأــة ونــذا مــا ي يــأنا قــذارة ورا حــة كريم ـة .يق ــأم ذلــل
ا كل بتكل م ت ل وب وعيـة ردي ـة .و البـا مـا يتع ّـرض الس ـ اء إ احلـبا االأفـرادي
لف ـ ات فويلــة خصوصــا يف ّأول مر لــة مــط اعت ــقاذلل .كنــا يتعـ ّـرض أنلمــل وزلــامونل إ
العامــة ل عتقــال
اشناأــة وادلضــايقات ب يــة إبعــادنل عــط زيــارة ادلعت َقلــني .وتت ـ ّكل ال ــروي ّ
خرقــا واضــحا لق ـواأني ا مــل ادلتحــأة ادلتعلّقــة بــملدل شــروط معاملــة ادلســاجني .وذكــر ســبعة
رجــال أن جمل ـ ات اعتقــاذلل يف سلينــات الصــحراء بــاجل و دامــت لعــأة شــمور وأ ياأــا إ
 27ش ــمرا وأُجمل ــرج ع ــط آخ ــر معت َق ــل يف سلين ــات الص ــحراء يف مطل ــأ سـ ـ ة  .2885وك ــان
الوص ــمل الس ــا أ لتل ـ ادلخين ــات أت ــا ش ــبيمة ب ـ ـ»سلين ــات ال ج ــني« .وق ــأ س ـ ط ن ـؤالء
ادلعــا َجلني يف ادلخينــات ــت م ــاخ شــأيأ احل ـرارة داخــل خــيل م د ــة مــأ ت ويــأنل بقــأر
ُ
زلأود مط ادلاء.
وتعـ ّـرض الـ ـ 57رج ـ الــذيط اعتقلــتمل الســلطات يعــا للضــر وذكــر أ ــأنل أأـّـت مل
الركــل
يُضــر بقســوة ن لــت قرابــة بضــابن ســام يف التــرفة ومــأ ذل ـ جملإأــت تعـ ّـرض إ ّ
واللّكل والصـفأ والضـر بالعصـا .وليسـت ن ـاك أيـة ع قـة بـني درجـة سـوء ادلعاملـة ومـ ّأة
االعتقــال إذ تعـ ّـرض بعــض ادلعتــَقلني إ تعــذيب قــاس خ ـ ل اعتقــاذلل يــام قليلــة بي نــا
وتعرضـوا للتعــذيب أو ل ســت وا لفـ ة قصـ ة أســبيا ومل يلــقوا
سـ ط آخــرون لفـ ة فويلــة ّ
اعتـأاءا يف ا وقات ا خرل.
وتعرض  28م مل (أي ب سبة  )% 17للتعذيب بواسطة الصأمات الكمربا ية و ُ ـرق
ّ
 22م ـ مل ( )% 25بواســطة موقــأ اللّحــام (أاجملثــة ال ــار) أو قضــيب أيــأي س ـاخط أو
مبِك ـواة أو بالس ـ ا ر .كنــا يصــمل  17شخصــا ( )% 25أتــل تل ّق ـوا أأواعــا مــط التعــذيب
بواســطة اخلرقــة أو »التــيفون« الــيت تعـ ّـرض ذلــا ن ــري عـ ق ( )Henri Allegم ــذ  26سـ ة
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خلت وقال اا ان أ ّن رأسيمنا أُ نسا مرارا داخل وعاء شللوء بادلاء القذر وبقيا علع تلـ
الــة ــى اش نــاء تقريبــا .وقُـيّــأ ااأيــة م ـ مل ( )% 21مــط أعلــع الس ـلّل يّ ُدجملِــأ ــل مــط
اخللمل ل تطل وجونمل با رض.
وتعرضــت كلتــا ادل ـرأتني إ اعتــأاءات ج ســية مــط فــري ّراســمنا الــذكور وأض ـاجملت
ّ
وتعرض  26رج مط ال ـ 55الـذيط اعتقلـتمل السـلطات
.
ات
ر
م
ة
أ
ع
صبت
ت
ا
أتا
إ أامها
ّ
ُ
ّ
التعـ ــري داخـ ــل
( )% 34إ االعت ــأاءات اجل سـ ــية وأن ــني اا ـ ــان آخ ـ ـران انلمنـ ــا عل ــع ّ
الســخرية مــط فــري رجــال التــرفة .وقــال  25رجـ
وتعرضــمنا للتــتل والسـ ّ
زأ اأتيمنــا ّ
ـب و ّ
أ ّتل عُذبوا بالصـأمات الكمربا يـة علـع أعضـاءنل الت اسـلية أو جـذ ا أو ضـر ا بالعصـ .
كنـا ُوضــأ ذكـر ااأيــة مـ مل داخــل درج مكتـب اقيــل يّ ُدجملـأ بقـ ّـوة ـى ي لــع عليـت .وقــال
ـالقوة يف أدبـ ــارنل وأُج ـ ـ  22م ـ ـ مل علـ ــع اجللـ ــوس علـ ــع
 26رج ـ ـ أن أشـ ــياء أُدخلـ ــت بـ ـ ّ
ـأخل ع ــع ال جاجــة الــيت قــأ تكــون زجاجــة متــروبات أو زجاجــة ــر
زجاجــة جملبعــأ أن يـُ َ
بالرجــل بكــل اقلــت جملــوق ال جاجــة ــى ختــرق َشـ ْـرجت وتــأخل يف دبــرؤ .وذكــر رجــل أأـّـت
يـُأجملأ َّ
قاوم ع اصر الترفة اليت كاأت اول إدخال زجاجة يف دبرؤ جململصـيب كتــفت بكسـر أتي ـة
وتعرض أربعة رجال ل تصـا التـرج مـط فـري احل ّـراس وأُجـ وا ـأ مـ مل
للنتاجرةّ .
علع جملعل ج س عط فريع الفل.
 .5.2التقارير الطبية
ُكتبت تقارير ول الضـحايا ال ـ 66الـذيط للـتمل نـذؤ الأراسـة .وكنـا سـبقت اششـارة إليـت
يؤكــأ رأي الطبيــب ادلخــتص أن ظمــور ا ع ـراض البأأيــة وال فســية قــأ ــأات كنــا وصــفما
كل م مل ومأ ذل جملإن عأم ظمور ع مات علع ا شخاص ال يعّ أتل مل يُ َّ
عذبوا.

ت مــر ع مــات جــروح بال ــة علــع أجســام  14مــط الضــحايا ( )% 25مبــا جمليمــا اجلــرح
معني مط الَ َأبات الـيت ال ذكـط أن تكـون قـأ ـأات إال كنـا وصـفونا .إن
الوا أ ومنوذج ّ
ادلوجمــة إلــيمل وال الطعــون يف االع اجملـات يف
دنمــل االدامــات ّ
الــذيط ذارســون التعــذيب ال ّ
ا كنة علع أساس أتا اأتُ عت ت التعذيب .وقـأ اعتـ ا فبـاء الـذيط كتبـوا التقـارير أن
 12ضــحية ( )% 22م ــا زال ـوا يع ــاأون مــط آا ــار جــروح بال ــة ســتة م ـ مل ( )% 8عل ــع
جسنمل أأبة وا أة مث أار رق برز مبفردؤ أو مواجملقا دلا عرضت ال بون علع الطبيب ع أ
كتاب ــة التقري ــر .وال ت م ــر أ ــأبات معتـ ـ ة عل ــع  22أش ــخاص وال ع م ــات جس ــأية ذات
ع قة بالتعذيب لكط الطبيب اعتـ أ ّن ـاالدل ِ
الطْبـ َع ْقليـة أو ال فسـية يف ذادـا دليـل كـاي
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تعرضــمل للتعــذيب .أمــا بال ســبة للخنســة اآلخـريط جمللــل يُكتــب عــط أاــار
لكتابــة تقريــر يواـّـع ّ
تعذيـبمل.
أفســية م مــا قّلــة
وذكــر  32مــط ادلُعــاجلني (أي  )% 48أتــل يعــاأون مــط عـ ّأة أعـراض ّ
ال وم وا م ادل ع ـة ومـط ـني إ آخـر الـذكريات ادلؤدلـة عـط االعتقـال واالعتـأاء الـ َذيط
تكررة وصعوبة الت ّذكر أو ال كي والتـعور بـاخلوي
تعرض ذلنا الضحية وكذا آالم الرأس ادل ّ
ّ
مــط جـ ّـراء ُمَبمــات معيّ ــة مــث ع ــأ ــاع أصـوات مفاج ــة وصـ ّفارات اشأــذار أو ع ــأ ُرؤيــة
رجال بال ي العسكري .و البا ما يـؤدي نـذا إ سـلوك مع ّـني لت ّـب نـذؤ ادلَبمـات ِمثْـل
ســل فــرق أخــرل أّبــا للنــرور قــر مراكـ التــرفة .وأصــب أكثــرنل م طويــاُ علــع أفســت
سريأ االأفعال يقلع دل ا سبا  .ويعا ،العأيأ م مل مط القلع واش باط .وقأ ّأث
بعضــمل مــأ فبيبــت اخلــاص عــط تل ـ ا ع ـراض وتل ّقــع الع ـ ج وأ ياأــا تل ّقــع ادلســاعأة مــط
الطب العقل .
أخصا يني زلليني يف ّ
تتطابع نذؤ اآلاار مأ أعراض االعت ل واشرناق العص بعـأ الصـأمة  .ليسـت ن ـاك
السبــب احلقيقـ عـراض
رلنوعــة أعـراض بـَ ْعـ ُـأ َرضــيّة ّ
خاصــة بالتعــذيب ويســتحيل أيــأ ّ
االع ــت ل واشرن ــاق العصـ ـ بع ــأ الص ــأمة .وع ــري أ ل ــب ف ــال الل ــوء أ ــأااا س ــبقت
اعتقاذلل مثل ا تيال أ أ أقار ل أو أصأقاءنل أو إجبارنل علع الفرار مط بيودل وأيضـا
أ ــأااان أا ــة عــط اعتقــاذلل يف اجل ا ــر مثــل ن ــرة وفـ مل والوصــول إ بلــأ ريــب دون أيــة
وجــأث تـراكل كــل
الســلطات ال يطاأيــةُ .
مســاعأة باشضـاجملة إ عــأم تصــأيقمل مــط فــري ّ
نذؤ العـوامل أعراضا أفسية تستل م ادلساعأة ب ض ال ر عـط السـبب الأقيــع .إ ّن اعتــقاذلل
ناما يف منن ا عراض ال فسية.
وتعرضمل لسوء ادلعاملة يت ّكـل ج ءا ّ
يف اجل ا ر ّ

ّأم ــا الب ــاقون جملق ــأ ذك ــر  26شخص ــا ( )% 13أتـ ـل يع ــاأون م ــط اض ــطرابات يف ال ــوم
باشضـاجملة إ عــرض أو اا ــني مــط ا عـراض الــيت ذُكــرت آأفــا ولكــط ليســت كــل ا عـراض.
كنــا ال يعــا ،ســبعة آخــرون ( )%13إالّ مــط قلــة ال ــوم وا ـ م ادل ع ــة ولــيا ربعــة
أي تقرير عط التت ال فسية.
أفسيةّ .أمـا ا خ جمللل يس َّ ل ّ
م مل ( )% 5أية أعراض ّ
تعرضوا ل عتأاء اجل سـ ّ مل ت مـر علـيمل أعـراض أشـ ّأ
إ ّن ا شخاص الذيط ذكروا أتل ّ
مــط ـ نل مــأ أن اجلنيــأ عــال مــط متــاكل يف ال ــوم وبعــض ا ع ـراض ا خــرل .ولكــط
أصيب أربعة مط الـذيط ا تُـصبوا بملعراض أفسـيّة بلي ة.
. PTSD–Post-traumatic stress disorder
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وأأر اششارة إ الّسبة العالية للضحايا الذيط يعاأون مط مثـل نـذؤ ا عـراض البلي ـة.
إأّت مط ادلعقول أن ت مر أعراض االعت ل واشرنـاق العصـ بعـأ الصـأمة يف رلتنـأ يسـودؤ
الرض مثل ا تنأ اجل ا ري ولكّت مط ادلستبعأ أن يعا ،أكثـر مـط أصـمل ا تنـأ مـط نـذؤ
َ
ا ع ـراض .جملقــأ اعت ـ ا فبّــاء أ ّن  18مــط ادلعــا َجلني ( )% 32يعــاأون مــط أســع يســتأع
ُ
وج ــت اا ــان آخـ ـران إ اشس ــعاي
اشس ــعاي والعـ ـ ج ال فسـ ـ يف ادلؤسس ــة الطبي ــة .كن ــا ّ
ال فس ـ لكّمنــا مل يست ي ــبا .ومل تُ ـ دراســة عــط أســبة اش الــة إ الع ـ ج ال فس ـ ومل
تُكت ــب تقـ ــارير فبّيـ ــة دلصـ ــاحل ا لإلسـ ــعاي ال فس ـ ـ ولكـ ــط بعـ ــأ التق ـ ــيّيل ا ّو جملـ ــإ ّن أسـ ــبة
االســت ابة ت ـ اوح مــا بــني  24و % 16وبالتــا جمل ســبة االعــت ل ال فس ـ لــأل الضــحايا
ش االعــت ل ال فس ـ  .واست ــأعت الــة ســبعة
اجل ا ـر ّيني تعــادل ضــعمل ال ســبة ادلعتــادة ل ـتَـ َف ّ
أشخاص ( )% 26توجيممل إ مستتفيات ا مراض العقليـة ال يطاأيـة مـ مل اا ـان جملقـن
سبع ذلل الع ج العقل قبل اعتقاذلل يف اجل ا ر.

 .3طالبو اللّجوء من الجزائر ،تقرير يناير 1998

ُكـتب التقـرير التا ـول الّاجني مط التعذيب مـط اجل ا ر الذيط فلـبوا الّل وء يف
ادلنلكة ادلـتحأة وقأ قـُأم أمـام ا نوعة ال دلاأية ادلتتكلة مط كل ا ـ ا ادلكلّفة
برعاية قّـوق اشأـسان بلـ ـأن يف  11ي اير  2887مط فري الأكتور مايـكل
بييـل الطـبيـب ادلمّ ادلستـتار لأل ادلؤسـسة الطّـبية لرعاية ضحايا التعذيب.

++

ـت ـا
ت قأمتما ب ـاء علع دراسـة قن ُ
يف س ة  2885أترت ا لة الطبية ال يـطاأية ورقة ك ُ
عط زبـا ّ الــذيط جملُحصـوا ب ـرض تق ـرير ف ـ ّ يف ادلؤســسة الط ـبّية مـا بـني  2883و.2884
أود تقـأذما نـذا ادلساء.
وأضفت اآلن معلومـات ما بيـط  2885و 2886و ّ
أود إعـطاء خلـفية ول ادلوضـوع جملبال ـسبة للذيط ال يعرجملوأـ ا م ـكل جملـا ّن ادلؤســسة
أوالن ّ
تعرضـوا للتعــذيب واالعتــقال .أأــا وعــأد مــط
الطّــبية لرعــاية ضحــايا التعــذيب تســاعأ الــذيط ّ
زم ـ أقــابل فــال الل ـّ وء لكتابــة تقــارير فــبّية مــط أجــل تواــيع أعـراض التــعذيب وســوء
ادلعاملــة وذلـ بطلــب مــط زلــاميمل وأكتــب التقــارير جملقــن ن ن ــاك ا تنــاالن كبـ ان يف أ ّن
تعرض للتعذيب بالطريقة اليت يصـفما.
التخص قأ ّ
ن ــاك اآلن ع ـ ــأد ك ــاي مـ ــط ــاالت اجل ـ ـ ا ريّني م ــط سلتلـ ــمل الف ــات شاب ـ ــات منـ ــوذج
أساس ـ  .يف الفتــرة مــا بــني  2883وَ 2886ك ــتب أفبــاء مــط ادلؤسســة الطبّيــة تقــارير عــط
 34ج ا ري مط فال الل وء .مـثّل عنومان تقارير ادلؤسسة الطبّية أقل مط  %1مط رلنوع
مرت تل احلاالت مط قـبل ع ع ـ ّأة عنليـات
فال الل وء يف ادلنلكة ادلتحأة إذن جملقأ ّ
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ربلــة .اا ــا عتــر مــط نــؤالء مـّـت مقــابلتمل ن ــا يف مراكـ أو بّ اعتقــاذلل بادلنلكــة ادلتحــأة.
ويوجــأ بــني  34فالــب جلــوء  32رج ـ ن وامرأتي ــط ســوي ال أضــيمل أكث ــر علــع ادل ـرأتني
إ ،مــتح ّفـ جـ ـ ّأان يف إعطــاء ادلعلومــات ال ــيت
ماع ــأا ذكـ ـرمها يف بعــض التحالي ــل اجلناعيــةّ .
بإمكاتــا أن تســاعأ علــع كـت ــمل نويــة ا جملـ ـراد للسل ــطات يف ــالة إع ــاددل إ اجل ا ــر.
سملتكلل بتكل مستفيض ول ادلوضوع جمليـنا بعأ.
السـط:
جملينا يل عـأد ادلعتـقـلني سـب ّ
األعـمار
أقـل مط  16عامــا
بني  12و 26عاما
بني  22و 36عاما
أكثـر مط  36عامـا

العـدد
2
12
27
26

ويف ا نوع جملـاق اعتــقال نــؤالء ا شـخاص  266م ّـرة  % 76مـ مل اعتُقلـوا دل ـ ّأة أقـل
مط شمر عــادةن دلـ ّأة يـومني أو اـ ث % 24 .مـط رلنـوع االعتقـاالت كاأـت لفـ ة تـ اوح
أي كـل أو تثبـت إداأــة
ما بني شمر وسـ ة و ـوا  % 4كاأـت دلـ ّأة أفــول .ومل يصـأر ّ
أي وا ـ ــأ م ـ ـ ملّ .أود التملكيـ ــأ بـ ــملن كـ ــل ادلعتقلـ ــني الـ ـ ـ 34بَّ اعت ـ ــقاذلل يف مراك ـ ـ الت ـ ــرفة
ّ
احلكومية ادلعتق ت أو الثك ـات العــسكرية ومـط الواض ـ أن ــيأ معــذبيمل كـاأوا أعضـاء
جملـ قوات ا مــط.
أكثــرنل مل يــتكلل إالّ الق ــليل ج ـ ّأا عــط ال ــروي ادلاديــة أاـ ـ اء اعتقــاذلل :القــذارة شـ ـ ّأة
االزد ام قلّة الطعـام والو تــية احلنقـاء .كاأـت ظروجملـاّ ال يتحـأاون ع مـا إالّ إذا ُدجملعـوا إ
ذل تا مثل يف أ رنل ال روي العادية ل عتقال وبالتا جملم ليست تعذيــبا .أكثـر مـط
ال صــمل أي  14مــط رلنــوع  34يصــفون ــاالت مت ـ وعة مــط اخلــرقة أو »التيــفون« الــذي
الس ـ ني بادلــاء ادلل ّـوث ـى االأتــفاخ
يُعت ِ تعـذيـبان خاصان باجل ا ر يف تل احلالـة ُذـا بطـط ّ
ادلـؤمل بعـأنا ــالبا مـا يُضـر الـبطط ضـربات مفــاج ة ـى تتــقيمل الضـحية وقـأ ورد مؤخ ـران
م يأ مط ا وصـاي لطريقة اخلرقـة يف عـأد مـط ادلــقاالت الصـحفية والكتـب ـول التعـذيب
ص ــأمات
الفرأسـ ـ يف اجل ا ــر يف عم ــأ االس ــتعنار .تع ـ ّـرض ا ا ــة عت ــر م ــط ا ن ــوع إ ّ
ك ـ ــمربا ية متك ـ ــررة .ااأي ـ ــة أُ رقـ ـ ـوا مبوق ـ ــأ حلّ ـ ــام ادلع ـ ــادن أو عن ـ ــود م ـ ــط ـ ـ ــأيأ ـ ــارق أو
السـلــّل وأيــأيمل مــط وراء ظمــورنل يّ ُدجمل ــأ ــل لي ــقعوا
بالس ــا ر .ااأيــة قُـيّ ــأوا مــط أعلــع ّ
بوجونـمل علع ا رض.
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عل التــرفة أو اجلــيش أن مثــل نــذا التع ــذيب ضــروري للحصــول علــع معلومــات
قــأ ت ـ ُ
الجتـ ا و تـية اشرنابـيني ولكط ال ذك ـّ أبــأان أن أقــبل مثـل نـذؤ االأتماكـات حلقــوق
أي م ر .أ لـب ا شخاص الذيـط قـابلتمل نــل أأـاس مـأأيّون عــاديّون كـاأوا
اشأـسان ت ّ
يف ادلكان ادل اسب والوقت ادل اسب .بعض الّـاس ذُكرت أسـناؤنل مط فـري مـط
يعرجملوتل ت التعـذيب ونل بأورنل يقـ ّأمون قا نة أسـناؤنل ظّان م مل أن نذا سيُ ـ بمل
م يأان مط العـذا  .ال أستـطيأ أن أرل كيمل تُسـاعأ مثل نذؤ العنلية يف ا مـط الوفّ.

ما وجأتت جأيرا بادل ة ول التعـذيب يف اجل ا ر نـو مـأل االعتــأاء اجل سـ  .جملقــأ
قال  4مط أصل  32رج ن أ ّتل ا تصبوا بي نا ـ ّأث  26آخــرون عـط أشــياء أُدخلـت يف
أدبـ ــارنل بالقـ ــوة بعض ــما مواسـ ـ ب ـ ـ ادق ولك ــط تعـ ـ ّـرض أكـثـ ــرنل لتع ــذيب مع ــروي باس ـ ـل
تعرضـوا إ وضـأ
»اجللوس علع ال جـاجة« .و 7آخرون عـرجملوا اعتـأاء ج ـسيان آخر عنـوما ّ
أعضــاءنل الت ــاسلية داخ ــل الــأرج الــذي يُـأجملأ بكــل قــوة ــى ي ــلع عليمــا ونــذا بت ــكل
متكرر .إذن جململكثر مط أصمل العـأد أخ وا ادلؤسـسة الطبيـة عـط اعتــأاءات ج ـسية خط ـ ة
ّ
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يتعرون باحلرج واشناأة بسبب الوقا أ وال يستـطيعون احلأيث عـ ما ّ
مــط ضــنط مــا عتــت مــط معلومــات مــط خ ـ ل زبا ــّ يتّ ــض أ ّن االعتــأاء اجل س ـ يف
ـلل أ ّن رج ـ ن ق ــأ
بعــض سل ـاجملر الت ــرفة بــاجل ا ر الع ــاصنة يت ــنل ج ــنيأ ادلعتـ ـ َقلني جملــإذا عُ ـ َ
السـلطات دل ـ أ ـى ال تــاط
اعتُـقـ َـل يُسـتخلص مباش ـرنة أأـت ســيُمان أيضـا .إتــا زلــاولة مــط ّ
ال ـأيّ ــول ادلســاجأ .ــى الذي ــط مل يذكـ ـروا االعتــأاء اجل س ـ ج ـ ّأاوا عــط اشناأــة مثــل
االست ــلقاء ع ــاريا يف ال أ اأ ــة وكي ــمل يت ــحتّل عل ــيمل ـ ّـى الب ــول وقض ــاء احلاج ــة جمل ـ ـ أ ــأ
أركاتا.
السي ــكولوج أي سـ ـناعمل لص ـراخ مستن ـ ّـر مــط
مــا كــان يؤذيـ ـمل أيضــا نــو التعذي ــب ّ
فــري آخ ـريط ــري تعذيبــمل ونــل عــاج ون أن يفعلـوا شــي ا .ويقــول الكث ـ مـ مل أ ّن نــذا
الوضــأ نــو أشـ ـ ّأ أدل ـان شلــا لــو كــاأوا نــل ال ــذيط يع ـ َّـذبون .ســبعة م ـ مل أُج ـ وا ع ــلع مت ــانأة
ـ نل ــت التعــذيب وأ يــاأا ّـى يُقتَــلون أمامــمل .وقــأ ـ ّأث اا ـ ان عــط عنليــة إعــأام
ون ّـنـ ـ  .وااأيــة م ـ مل فلب ـوا ادلســاعأة مــط أف ــباء أفس ــاأيّني مباشــرة بعــأ اشجملـ ـراج ع ـ مل يف
اجلـ ا ر.
ق ــليل مــط أش ــكال التع ــذيب تل ـ الــيت تت ــرك ع م ــات ظان ــرة للع ــيان ومــط اَـ ّـل يصــعب
تعرضـوا للتعـذيب .لكـط أـربيت مــط خـ ل مقــابلة العــأيأ مـط
"إابـات" أ ّن نؤالء ال ـّاس قـأ ّ
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الرجــال الذيــط ُد ّمــروا أعلــو ،ال أش ـ يف كــون التعــذيب ادل ـ ّل علــع ادلعت ـ َقلني مــط فــري
السلـطات وخاصةن التعـذيب اجل ـس صار أمرا ممللـوجملا يف اجلـ ا ر.
ّ

ادلؤسس ـ ــة الطّبي ــة أن أقت ـ ــرح ع ـ ـ ّأة أم ــور بإمك ــان احلكوم ــة ال يط ـ ــاأية أن
ّ
أود أـ ــيابة ع ــط ّ
تفـعلما .أ ـران لعتـرات اآلالي مط اال تيـاالت يف اجل ا ر ي بـ أن تأرس احلكومة تطـبيع
للســلطات اجل ا ريــة ــول
آل ــية "بلــأ يف الــة ن ــي ان" علــع اجل ا ــر .نــذا ســيعط إش ــارة ّ
درجــة انتنــام بري ــطاأيا وقل ــقما إزاء ا ــازر ا خ ـ ة الــيت تت ـ ّكل ت يّـ ـران خطيـ ـران يف ا وضــاع.
وتوقـّـمل عنــلية تر ــيل فــال الل ــوء اجل ا ـريني مــط بريطاأيــا إ اجل ا ــر إ ــني أن يتـوجملر
ن ـاك علع ا قل شـبت أمـط بال سبة للعـا أيط أو ادلر ّ ـلني.

ّـع الل ـوء الكامـل
ااأيا ي ب ـ أن تكـون وزارة الأاخليـة ال يطاأيـة أكثـر مروأـة يف مـ
واشقامـة االستث ـ ا ية لطــال الل ــوء اجل ـ ا رينيَّ .
إن وضــعية ــقوق اشأســان يف عــام 2886
قأ تأنـورت إذ مط رلنوع  654الة ج ا ري اليت جملصـلت جمليمـا الأاخليـة ال يطاأيـة العـام
ادلاض ـ مل يست ــفأ مــط اللّـ ـ وء الكامــل أو اشقامــة االستثـ ـ ا ية ســول ( 226أي )% 23
والـ % 75الباقـون ُرجملِـض فلبمل.

+

ادلؤسسـ ــة الطبي ــة قلـ ــقة جـ ـ ّأان م ــط التوجيم ــات ا خ ـ ـ ة للنفوض ــية
يف ن ــذا الس ــياق جمل ــإ ّن ّ
الســامية لت ــؤون ال جـ ي ــط التاب ــعة لامــل ادلتحــأة ( )UNHCRجب ـ يمل اـ ّـع فــال الل ــوء
اجل ا ريني الصادرة يف شمر أوجملن  .ذك ـا االتفـاق مـأ بعـض جواأـب ــليل الل ـة ولكـط
ادلتحصــل عل ــيما مــط
بعــض ال ق ــاط ا خــرل كاأــت خافـ ـ ة مامـ ـان بادلق ــارأة مــأ ادلع ــلومات
ّ
ادلؤسسـة الطّبيـة .تقول توجيمات ادلفوضية مـث ن أ ّن »ع اصـر اجلبمـة اشس ـ مية
خـ ل زبا ط ّ
لإلأقـ ــاذ ـ ـ ـ ال تـ ــطني أو ادلتعـ ــاففني معمـ ــا لي ـ ــسوا بالضـ ــرورة مستم ـ ـ َـأجملني وأ ّن عـ ــا ت
ادلوقـ ـوجملني ع ــادةن مل يُستم ـ ـأجملوا «.لك ــط ادلؤسـ ــسة الطّبي ــة ملـ ـ أدلّـ ـةن كاجملي ــة تثـ ــبت أن أبس ــن
مت ـ ـعافف اجلبمـ ــة اشس ـ ـ مية لإلأق ـ ــاذ ـ ـ ال تـ ــطني اسـ ــتمأجملوا م ــط فـ ــري ق ـ ـوات ا م ـ ــط
احلكوميــة ب ــرض التعــذيب وأن أجمل ـرادان مــط متع ــافف اجلبمــة اشس ـ مية لإلأق ــاذ م ـ مل م ــط
أختُطمل أو ا ـتيل أو أُخف قسريا.
ـب بــالعرض الــذي تق ّأمــت بــت ادلفــوضية الســامية الســيّأة أقـاتــا ( )Ogataع أ ــيةن
أُر ـ ُ
ا س ــبوع ادلاضـ ـ ب وك ــسل الـ ـذي أاشـ ــأت جملي ــت احلكوم ــات ال ربي ــة أن ال تعيـ ــأ اجل ـ ـ ا ريني
الت  .و ذا جملإن وصيت ا الثالـثة
ال ّفـاريط مط بلأنل ى وإن كان وضعمل ك جـ ني جتنل ّ
تصرح ع أيةن بتعلـيع تر يـل فـال الل ـوء إ اجل ا ـر .إ ّن مثـل
لوزارة الأاخلية ال يطاأـية أن ّ
نذا البـيان العلّ سـيعيأ را ـة بال مرضع ادلؤسـسـة الطّـبية وآخ ـريط مم ـ ّأديط رطـر إعـاددل
الرعـب.
إ ُ
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وا نــل ــب عل ــع احلكوم ــة ال يطاأيــة بص ــفتما ر ي ــسة اال ــاد ا ورو أن تست ــنر يف
تقص ـ احلق ــا ع
جم ــودنا للحص ــول عل ــع اشذن الر ـ بال ــأخول إ اجل ا ــر والت ــروع يف ّ
مـيأاأيان ـول الوقـا أ.
إأّ ا أـساأأ كل ال ـأاءات السابقة بتتكـيل جل ة ـقيع ول التعذيب وا ـازر يف اجل ا ـر
ّن مستول القـتل – باشضاجملة إ التعـليع الواض للقاأون اجل ا ري – عـل يومــيا التق ــيّيل
الأو أكثـر إحلا ان ع ّـنا جـأث علع ّبوابة أوروبا ال ارقـة يف الأمـاء.
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ركم عن الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم أنه قاؿ:
»اإلنساف بنياف اهلل .ملعوف من هدـ بنياف اهلل«.
ركم عن اطتليفة عمر رضي اهلل عنه أنه قاؿ:
أج ٍعػتىه أك ضربته
»ليس الرجل أمينا على نفسه إذا ى
أك أكثقته« .
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 .1مقدمة
يقاؿ أ ٌف التعذيب ينتارس لػالستنطاؽ ،كلكن يف اضتقيقة ييقصد بػه اإلسػكات كنشػر الػذهوؿ
األخػرس .كمػن خػالؿ الفػرد الػذم ييع َّػذب فػش ٌف الشػرلتة االجتماعيػة كالسياسػية كالدينيػة الػ
تتماثل معػه هػي الػ تيسػ ٌكت عػو اطتػوؼ كاطتػزم الػذم ينقلػه هػذا اظتع َّػذب إليهػا .هػذا هػو
الوضع الذم آلت إليه اصتزائر ،تعذيب يدتارسه طغمة ييسكت أصوات أمة بأكملها.
األمػػة معتقػػداهتا
مػػن اظتفػػركض أف يكػػوف اطتطػػاب العمػػومي كاإلعػػالـ مكان ػان ت كػػد فيػػه ٌ
ػجل فيػػه ذاكرهتػػا اصتماعيػػةٌ .أمػػا يف اصتزائػر حتػػت
كتنػػاقش فيػػه آراءهػػا كتيبٌػػت فيػػه ّارفػػا كتسػ ٌ
األمػة
ػاجم فيػه معتقػدات ٌ
اضتكم العسكرم فقد أصبح اطتطػاب العمػومي كاإلعػالـ مكانػان يهت ى
كتيسفَّه فيه آراؤها كتينكر فيه ّارفا كيدتحى فيه ذاكرهتا.
يف اصتزائر ،الصمت كاطتطاب العمومي كالقتا ينفياف كي ً
بطالف الواقع االجتماعي ظتعاناة
ي
ى
عش ػرات ا الؼ مػػن النٌػػاجني مػػن التٌعػػذيب الػػذين يكبًحػػت ّػػارفم يف ذاك ػرات شخصػػية.
الرشتية» ػتوا تلك التجارب من الذاكرة اصتماعية.
ٌ
فالصمت ك«اضتقيقة ٌ
الصػػمت كاس ػ داد هػػذل ال ػذاكرة اصتماعيػػة،
ك كجػػزء مػػن اجملهػػود اظتطلػػوب لكسػػر هػػذا ٌ
الشػػهادات اظتعركضػػة هنػػا الكلمػػة كاجملػػاؿ جملموعػػة مػػن النٌػػاجني مػػن التٌعػػذيب
تعطػػي عينػػة ٌ
اطتاصػػة .كنشػػر هػػذل الشػػهادات ينتكػػن
لػػالدالء بشػػهاداهتم عػػن ػتنػػتهم بعبػػاراهتم ككلمػػاهتم ٌ
كذلك الناجني من التعذيب من اس داد و
جزء ؽتٌا سلبه اصتالٌدكف منهم.
ٌ
ٌ
الشهادات اظتعركضػة هنػا دل تينشػر باللٌغػة العربيػة حػو يومنػا هػذا كهػي صػادرة عػن
معظم ٌ
الشهادات ال نيشرت يف
تتضمن هذل العينة بعض ٌ
منظٌمات جزائرية ضتقوؽ اإلنساف ،كما ٌ
ً
The
ػدنت (
بعػ ػ ػػض ال ت
صػ ػ ػػحف اظتسػ ػ ػػتقلة ك ػ ػ ػاأليبزرفر ( )The Observerكاإلنٍدبنػ ػ ػ ٍ
.)Independent
كب ػػالطٌبع ال نتك ػػن أف دتيٌػ ػل ه ػػذل الش ػػهادات ك ػػل حػ ػوادث التٌع ػػذيب الػ ػ كقع ػػت من ػػذ
 ،2111بػػل ال نتكػػن حػػو القػػوؿ بأ ٌ ػػا تنقػػل حقيقػػة حادثػػة تعػػذيب كاحػػدة ،ناهيػػك عػػن
عشػرات ا الؼ مػػن هػذل اصتػرائم الػ اق ي فػػت خػالؿ العشػرية األخػرية .إ ٌف التعػػذيب معانػػاة
ال كتوز ال تسكوت عنها كلكن يصعب التح ٌدث عنها .فالتعػذيب يهػ ٌدـ القػدرة علػى الكػالـ
لكوف األدل ييفكك الكالـ إذل صػيحات كأنٌػات ،كمػا يػىػتى ىملَّن ًمػن اللٌغػة ألنػه يصػعب تبليػ
كتربول.
حقيقة األدل ٌ
اضتاد إذل أكلئك الذين دل ٌ
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الشػهادات لتشػمل
كعالكة على اجتيازهػا اختبػارات حتقيقيػة صػارمة ،فقػد اختػريت هػذل ٌ
الس ػػن،
سلس ػػلةن نم م ػػن كق ػػائع التع ػػذيب (مكان ػان كزمان ػان) ،كتش ػػكيلة م ػػن هويٌػػات الض ػػحايا ( ٌ
اصتػػنس ،اظتهنػػة ،الوضػػع االجتمػػاعي) كغتموعػػة مػػن اظتعطيػػات اإلجراميػػة (تقنيٌػػات كأسػػلحة
للمعذبني).
التعذيب ،اعتويٌات اظت ٌسساتية ٌ

الشهادات من طرؼ مػوِّفني لػدل النٌظػاـ العسػكرم الٌػذين
كبالطٌبع ،فقد أنكرت هذل ٌ
ييػػذ ٌكركف اصتزائ ػريني – بطريق ػػة مباشػػرة كغ ػػري مباشػػرة م ػػن خ ػػالؿ اإلره ػػاب كخديعػػة «الوئ ػػاـ
الش ػػديد اعػ ػ ؼ
بالس ػػكوت كنس ػػياف اظتاض ػػي .كحت ػػت ض ػػغط ال ػػتٌفحن ال ػػدكرل ٌ
اظت ػػدشل» – ٌ
بع ػػض اظت ػػوِّفني ذكك اظترات ػػب اظتنخفض ػػة بوق ػػوع «ّ ػػاكزات» كلك ػنٌهم نف ػػوا دائم ػػا أف يك ػػوف
الش ػػهادات مع ػػززة ال ٌدعػػاءاهتم أـ أ ػػا دتي ػل «نبش ػان
التعػػذيب ؽتارس ػػة م سس ػػاتية .هػػل ه ػػذل ٌ
الرشتػي نػ ؾ اضتكػم للقػارئ كللجنػة التحقيػا الػ سػتيلقي
كإخراجان للحقيقة» ييه ٌدـ التاريخ ٌ
يومان ما مزيدان من الضوء على هذل اظترحلة اظت ظتة من تاريخ اصتزائر اضتديث.
يع ػػرض اصت ػػزء اليٌػػاشل م ػػن ه ػػذا الفص ػػل الش ػػهادات الػ ػ تغط ػػي الفػ ػ ة م ػػا ب ػػني 2111
ك ،2112بينما يكرس اصتزء اليالث للشػهادات الػ تشػمل الفػ ة مػن  2112إذل .1001
الراب ػػع عين ػةن م ػػن الش ػػهادات تلق ػػي الض ػػوء عل ػػى تع ػػذيب األطف ػػاؿ كالنس ػػاء
كيتض ػ ٌػمن اصت ػػزء ٌ
كاألقػػارب .أمػػا اصتػػزء اطتػػامس فيجمػػع ش ػػهادات ألعضػػاء سػػابقني مػػن الش ػػرطة أك اصتػػيش
الػػذين يقػ ٌدموف صػػورة مػػن الػػداخل عػػن كيفيػػة ؽتارسػػة التعػػذيب كإدارتػػه يف م سسػػاهتم .كمػػا
يتضػ ٌػمن هػػذا اصت ػزء شػػهادات عػػن تعػػذيب أعضػػاء مػػن ق ػوات األمػػن .كأخ ػريان ،يعػػرض اصتػػزء
السػػادس شػػهادات عػػن مػواطنني جزائػريني عيػػذبوا مػػن طػػرؼ أجهػػزة دكؿ أجنبيػػة كعلػػى كجػػه
اطتصوص فرنسا ،كذلك بعلم كدعم من النٌظاـ العسكرم اصتزائرم.

َّ .2
معذبو سنوات الجمر 1995-1992
الشػػهادات كف ػا ترتيػػب زم ػ حػػو يتسػ ٌػئ للقػػارئ أف يسػػتخلن
ض هػػذل اجملموعػػة مػػن ٌ
تػي ٍعػ ىػر ي
أحكامػػه علػػى تطػ ٌػور ؽتارسػػة التعػػذيب منػػذ انقػػالب ينػػاير  2111إذل ايػػة سػػنة .2112
كليقبت هذل الف ة بسػنوات اصتمػر أل ٌف ؽتارسػة اضتػبس كالتعػذيب كصػلت آنػذاؾ أكج حػ ٌدهتا
للقض ػػاء عل ػػى اظتعارض ػػة اظتنظٌم ػػة ،أم اصتبه ػػة اإلس ػػالمية لالنق ػػاذ (اجل.إ.إ ).كفركعه ػػا ش ػػبه
للسيطرة على سلوكه السياسي.
السياسية ،كنشر ٌ
الرعب يف أكساط اجملتمع ٌ

الضػػحايا ال ػ ٌذكور فقػػط ،كلكنهػػا تغطػ ٌػي أصػػنافان
كمػػا حتتػػوم هػػذل العينػػة علػػى شػػهادات ٌ
كي ػػرية م ػػن أعم ػػار ً
كمه ػػن هػ ػ الء الض ػػحايا كم ػػن أكض ػػاعهم اجملتمعي ػػة .كق ػػد ايخت ػػريت ه ػػذل
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التعذيب كالضحايا

الش ػػهادات بعناي ػػة لتوض ػػيح األص ػػناؼ اظتختلف ػػة لتقنيٌ ػػات التع ػػذيب كاعتويٌػػات اظت سس ػػاتية
ٌ
للجالٌدين.
 .1.2عبد الرحيم حسين
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر  ،ص.228 .
ػجلونا داخ ػػل أم ػػاكن التع ػػذيب
إف "مص ػاحل األم ػن" ق ػػد صػ ٌػوركنا عل ػى ش ػريط سػػينمائي كسػ ٌ
نفسػػها .كا ػػم يعلمػػوف جيػػدا ا ػػم لػػو قػ ٌدمونا مباشػػرة أمػػاـ التلفػػزة ألفسػػدنا عتػػم سػػيناريواهتم
ككشػػفنا مكيػػافيليتهم .كفيمػػا متػػن األشػػرطة السػػمعية البص ػرية ،تلػػك ال ػ يس ػجلت داخػػل
سجل كلها مباشرة .فهناؾ مػا يسػجل بػدكف علمنػا ،كمػا حػدث
أماكن التعذيب ،فهي دل تي َّ
يف ثكنػػة اظتخػػابرات العسػػكرية ديػػدرة (العاصػػمة) .فعنػػدما ك ػاف ضػػابط لتقػػا معػػي ،كانػػت
تسجل .
كامريا ؼتفية ٌ

كعنػدما كنػػا نتحػػدث مػػع الضػابط ،الػػذم هػػو برتبػػة نقيػػب حسػػب مػػا شتعنػػا ،كنػػا نػػرل
اظتوت أمامنا .كانوا أشراران يتميٌل فيهم التعذيب.
كيف اليػػوـ اليػػاشل مػػن اعتقػػارل ،أدخل ػوشل عل ػى اظتس ػ كؿ الكبػػري للمرك ػز ،اظتف ػ ٌوض "اضتػػاج"
كراع ،كقد كانت جبنبه كامريا.
كاف س اله األكؿ »ماذا تعرؼ حدث عن قضية اظتطار!« كلقد اندهشت عتذا السػ اؿ.
فقلت له أنه ما عدا الذم قرأته يف اصترائد كرأيته يف التلفاز ،فشن ال أعلػم شػيئا فيمػا متػن
حتسػرت كيػريا عنػدما علمػت أف قنبلػة انفجػرت يف اظتطػار ،ؼتلٌفػة العديػد
هذل القضية .كلقد ٌ
من الضحايا  .فقلت يف نفسي أف ذلك ال نتكن أف يكوف عمل جزائريني.

صرح به بلعيد عبد السػالـ ،رئػيس اضتكومػة،
كمنذ البداية قلت ٌ
للمفوض ،على غرار ما ٌ
إف كراء العملي ػػة أي ػػادم أجنبي ػػة .كق ػػد كان ػػت الك ػػامريا تس ػ ٌجل ك ػل م ػػا قلت ػػه .كعن ػػدما انتب ػػه
اظتفػ ٌػوض ك ػراع لػػذلك ،التف ػػت إذل اظتص ػػور كقػػاؿ ل ػػه يف غض ػػب» :م ػػن ال ػػذم قػػاؿ ل ػػك ب ػػأف
ػجل مػػن الػػذم أمػػرؾ ف ػذا العم ػل « فم ػػن الواضػػح أف تصػ ٌػرفه هػػذا يع ػ أنػػه دل ي ػػرض
تس ػ ٌ
بػػأجوب  .فػػأمر اظتصػ ٌػور أف يتوقػػف عػػن التسػػجيل ،مث كاصػل معػػي اضتػػديث كلكػػن يف ص ػيغة
هتدي ػػد ،كأعلمػ ػ أن ػػه س ػػوؼ يس ػػتعمل كسػ ػائل أخ ػػرل ...فأقس ػػمت ل ػػه أشل قل ػػت ل ػػه ع ػػني
الكتػاب األبػيض عػن القمػع يف اصتزائػر يشػري إذل الكتػاب التػارل:
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اضتقيقػػة .مث قلػػت لػػه» :بػػدكف شػػك إنكػػم قػػد قمػػتم بتحقيػػا يف هػػذل القضػػية .كأنػا ا ف بػػني
فششل مستعد ألية مواجهة!«
أيديكم فشذا كاف لديكم أدسل دليل ،أك أية شهادة ضدمٌ ،

علي» :إن مقتنع أنك دل ت ٌدبر كدل تأمر فذل العملية ،كأنه ليست لػك عالقػة فػا ال
ٌ
فرد ٌ
مػػن بعيػػد كال مػػن قريػػب ،كلكػػن ال أصػػدقك عنػػدما تقػػوؿ أنػػك ال تعلػػم مػػن هػػو كراء هػػذل
القضية«.
إف الس اؿ الذم يطرح نفسػه هػو :ظتػاذا رفػض اظتف ٌػوض كػراع تسػجيل هػذا اضتػوار كظتػاذا
دل يبيٌوا تلك احملادثة عو التلفاز هل ألف ذلك ال متدـ اضتيلة ال قي ٌدمت للرأم العاـ

كيف األسبوع األكؿ ،كبالضبط يوـ اصتمعة بعد صالة العصر ،أدخلػوشل مكتػب اظتف ٌػوض.
رل هػذا األخػري نفػس
فوجدت هناؾ اظتدير العاـ لألمن الػوط  ،السػيد ػتمػد طولبػة .ككجػه إ ٌ
الس اؿ فيما متن قضية اظتطار .فك ٌػررت لػه مػا قلتػه للمف ٌػوض كػراع مػن قبػل .كحينهػا أيضػا
يسجلوا .ألنه بكل كضوح كاف كالمي ال متدـ اظت ىخطٌط الذم أع ٌدكل.
دل يص ٌوركا كدل ٌ
ي
كدل يػ ػ ٌرد عل ػ ٌػي اظت ػػدير الع ػػاـ لألم ػػن ال ػػوط بش ػػيء .كأم ػػرهم ب ػػأف مترج ػػوشل ،كرجع ػػت إذل
زنزان .
كيف اليػػوـ التػػارل لتلػػك اظتقابلػػة ،أم السػػبت صػػباحا ،ق ػدـ ضػػابط ييػدعى طلحػػي برفقػػة
غتموعػة مػػن اصتالديػن كقػاؿ رل» :لقػػد انتهػػى أمػػر اظتناقشػػات الفلس ػفية مػػع اظتس ػ كلني! ا ف
سػػتتكلم معنػػا .ؿتػػن عسػػكريوف… عرفػػاء ،كؿتػػن ال نبػػارل بػػاهلل كال بالسياس ػة ،كال بالػػدين.
كإذا دل تعػ ػ ؼ فشنن ػػا س ػػنعذبك بكيفي ػػة دل تتع ػػرض عت ػػا أب ػػدا .كإذا اضػ ػطررنا لقتل ػػك ،فشنن ػػا
سػػنفعل .كل ػن تك ػوف األكؿ كال األخ ػري ...كسػػنبدأ ب ػاقتالع خص ػيتيك ،كبعػػدها لػػن نتكنػػك
مباشرة زكجتك!«
يدم خلػف
كقد كاف كالمه يمىرقٌمان بالشتائم .مث أخذكشل بقوة إذل غرفة التعذيب .فربطوا ٌ
ِّهرم باألغالؿ ،كربطوا جسدم كله دبل متني كغطٌوا كجهػي ،مث غرغػركا رل اظتػاء بواسػطة
خرقػػة .كأثنػػاء ذلػػك كنػػت أكػ ٌػرر الصػػياح بػػأشل بػػرمء كأصػػرخ ضػػد الظلػػم ،فقػاؿ رل الضػػابط:
»مت ميل الكلب ،كإذا دل يكفك هػذا فسػوؼ نسػتعمل الكهربػاء «.مث قػاؿ لزميلػه» :شػغٌل
الػ 870فولط!«
لقػػد رأيػػت اظتػوت أمػػامي .كبعػػد اظتعانػػاة الػ ال حتتمػػل ،ابتكػػرت عتػػم سػيناريو عػػن قضػية
اظتطار كذكرت أشتاء لبعض االخوة األبرياء من أجل أف يوقفػوا تعػذييب .كبالفعػل بعػد سػاعة
تقريبػػا ،ف ٌك ػوا ربػػاطي كقيػدمت إذل اظتفػ ٌػوض ك ػراع ،الػػذم طلػػب م ػ أف أكػ ٌػرر مػػا قلتػػه حت ػت
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ػجل .فبػدأت أتكلػم ككػأشل شػاركت حقيقػة يف القضػية .كهنػا
اظتصور بػأف يس ٌ
التعذيب ،كأمر ٌ
ذكرت االخوة ػتمد عيمات ،كرتاؿ رصاؼ كبػن تػومي ،كهػم كلهػم أبريػاء .كلكػن اظتف ٌػوض
كػراع دل يػػرض عػػن السػػيناريو الػػذم ابتكرتػػه كالػػذم يسػ ٌجل كليػػة بالكػػامريا .فقػػاؿ رل» :أنػػت
أم ترابط بني ما قلته كبني األخبار «.فقلت له» :فلماذا ال تسػتعني فػا
تكذب! ليس هناؾ ٌ
(أم األخبار) يف الوصوؿ إذل اضتقيقة كظتاذا أنت تيعذبنا « مث أخذكشل إذل زنزان .
كبعد يوـ أك يومني ،رجعوا ليع ٌذبوشل بعدما أرغموشل على االع اؼ بأشياء غري صحيحة
كذكر أشتاء أناس أبرياء.

كلقػ ػد ضػ ػربوشل عل ػػى رأس ػػي ب ل ػػة تشػ ػبه اظتيقػ ػاب ،كك ػػاد رأس ػػي أف ينش ػ ٌػا ،كأخ ػػذكشل إذل
اظتستشػػفى العسػػكرم بع ػني النعج ػة ،أيػػن تلقيػػت عالجػػا يف ِّػػركؼ فظيعػػة ككحشػػية .كلقػػد
لقي الطبيب صعوبات أثناء خياطة جركح رأسي ألن كنت مكبال بالقيود.
مث أخذكشل إذل عيادة مركػز التعػذيب ،كبعػد يػومني أك ثالثػة مػن اضتػادث ،جػاءشل ضػابط
اظتفوض عيسورل أين سأل االثناف حوؿ قضية اظتطار .لكن حني قلػت
كأخذشل إذل مكتب ٌ
عتم ػػا أنػ ػ ب ػػرمء ضػ ػرب الض ػػابط طلح ػػي عل ػػى رأسػ ػي رغ ػػم يجركح ػػي كانتفػ ػاخ كجه ػػي .كدل
تتحمل خيوط اصتراح ال كانت برأسي الضربة فنضػح الػدـ مػن رأسػي بقػوة مث بػدأ الضػابط
يهز رأسي كيقوؿ »أشرب دمك!« فبدأت أصرخ كأطلب النجدة.
مث يزتلػت مػرة ثانيػة إذل مستشػػفى عػني النعجػة أيػن عوملػػت بػنفس الطريقػة الػ عوملػػت
فا من قبل .أخػذكشل بعػد ذلػك إذل مركػز التعػذيب كرمػوا يب داخػل غرفػة .هنػاؾ ربطػوشل إذل
سرير كألزموشل بقضاء حاج داخل زجاجة بالستيكية.
ػدم صػداع قػوم يف الػرأس،
علي نفس السػ اؿ ،ككػاف ل ٌ
بعد يوـ أك يومني عادكا كطرحوا ٌ
فقلػػت عتػػم نفػػس الكػػالـ ،أم أنػ ال أعػػرؼ شػػيئا ع ػن قض ػية اظتطػػار .فن ػزعوا عػ األغػػالؿ
كعػػذبوشل مػػن جديػػد ،كغرغ ػركا رل اظتػػاء بواسػػطة خرقػػة .كحػػني دل أحتمػػل ابتكػػرت عتػػم قصػػة
سجلوا مػا قلػت قػالوا رل» :إنػك ال
أخرل ،سيناريو آخر مغاير لألكؿ ككله خيارل ،كبعد أف ٌ
زلت تكذب!«
من خالؿ أسئلتهم كانوا بالطبع يستطيعوف معرفػة هػل كنػت أقػوؿ اضتقيقػة أـ ال .كحػني
سألوشل فيما بعد عن شكل كلػوف اضتقيبػة الػ كانػت فػا القنبلػة ،قلػت عتػم مػرة أ ػا خضػراء
كقلت عتم مرة أخرل أ ا زتراء ،ككل مرة كانوا يوقعون ضربا .كيف كاف نتكن أف أعرؼ
شكل كلوف اضتقيبة مبا أن برمء
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كيف يػوـ اصتمعػػة األخػري مػػن تواجػدنا مبركػػز التعػػذيب ،كعلػى السػػاعة الواحػدة بعػػد الظهػػر
بالضبط ،أدخلت مكتب اظتفوض الوالئي كػراع الػذم قػاؿ رل» :حػاف الوقػت ألف تعػ ؼ!«
ػدم أيػة عالقػػة بقضػػية اظتطػػار«.
فقلػت» :هػػل تسػػمع أذاف اصتمعػػة… أقسػػم بػػاهلل أنػػه لػػيس لػ ٌ
علي قاؿ رل» :أنا مقتنع انك دل تشارؾ يف تلك العملية ال مػن قريػب
هل تعلموف مباذا ٌ
رد ٌ
كال من بعيد .كلكن ال أصدقك عندما تقوؿ أنك ال تعػرؼ مػن خطػط عتػا…« فقلػت لػه:
»إن برمء كأنتم تعذبون  .هذا ِّلم!« فسكت كأمر بشخراجي من مكتبه.
كيف يوـ األحد اظتوارل ،كبعد صالة العصػر مباشػرة ،أحػاط يب حػوارل  10شػرطيا .فغطػٌوا
م خلػػف ِّهػػرم كربط ػوا
رأس ػي إذل حػػد أنفػػي ،كرم ػوشل علػػى طاكلػػة مػػن خشػػب كربط ػوا يػػد ٌ
كامل جسػدم علػى الطاكلػة دبػل متػني .كأخػذكا يشػربون اظتػاء بقػوة حػو كػادت أف تزهػا
ركحػػي .كيف نفػػس الوقػػت كػػانوا يسػػألون عػػن قضػػية اظتطػار مػع علمهػػم أف التسػػجيل األكؿ
قد بيته التلفزة معتوين إيال بزعمهم أ ا اضتقيقة .كأماـ فظاعػة التعػذيب أخػذت أذكػر أشتػاء
أشخاص ليست لديهم أية عالقة بقضية قنبلػة اظتطػار ،كال حػو اضتركػة اظتسػلحة ،ميػل األخ
رشيد حشائشي قبطاف الطائرة.
كعن ػدما ذكػػرت السػػاعة كاظتكػػاف كتوقي ػت اظتكاظت ػة اعتاتفيػػة عػػن قضػػية القنبلػػة ،قػػالوا رل:
»ؿتن لسنا يف حاجة إذل هذل اظتعلومات .لقد قرأهتا من اصترائد! ؿتن نريد أشتاء«...
ت عتم قصة ثالية ،خيالية هي األخرل ميل سابقتيها .كإثػر ذلػك ،أخػذكشل
كهكذا ابتكر ي
برفقة بعض اإلخوة إذل ثكنة اظتخابرات العسكرية ديدرة .كأكقفوشل أماـ ضابط – يقػاؿ أنػه
مقػ ػ ٌدـ – ك ػػاف ق ػػد أم ػػرشل أف أحك ػػي ل ػػه القص ػػة األخ ػػرية ،قص ػػة اص ػػطنعتها حت ػػت التع ػػذيب
كختتلػف ع ػن تلػػك ال ػ يس ػجلت علػػى شػريط فيػػديو بيت ػه التلفػػزة الوطنيػػة .كيف نفػػس الوقػػت
كانت كامريا ؼتفية تسجل بدكف علمي.
كعنػدما رجعن ػا إذل مرك ػز التعػػذيب بػػع عكنػػوف ،أمػػرشل اظتفػ ٌػوض كأرغم ػ أف أتكلػػم أمػػاـ
الكػػامريا ،ح ػو أِّهػػر ككػػأن طبيع ػي (م ػن أج ػل أف نت ػرركا ذلػػك مبيابػػة اع افػػات) .فػػأعطوشل
"قميصػػا" ك"قبعػػة" جديػػدين ألف قميص ػي كػػاف ملطخ ػان بالػػدـ .كأع ػ ٌد رل اظتفػ ٌػوض عيس ػػورل
الك ػػالـ ال ػ ػذم ينبغ ػ ػي أف أقول ػػه كإالٌ س ػػأرجع إذل قاع ػػة التع ػػذيب .لق ػػد ه ػ ػ ٌددشل بالتع ػػذيب
كاظتػػوت .فقلػػت لػػه أف مػػا أمػػرشل بقولػه فيػه كػالـ دل أقلػػه حػػو حتػت التعػػذيب ،ميػػل اضتػػديث
عػػن السػػوداف كإيػراف كالكػػالـ الػػذم متػن بػػن عػػزكز كالشػيخ مليػػاشل ،كالكػػالـ عػن ختطيطنػػا
اظتزعػ ػػوـ »لتخريػ ػػب اظت سسػ ػػات االقتصػ ػػادية« ،مبػ ػػا فيهػ ػػا اظتطػ ػػار ،كالتواط ػ ػ اظتزعػ ػػوـ للجبه ػ ػػة
اإلسالمية يف كل هذل القضايا .إف هذل اظتواضيع غريبة ع دتاما.
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لي أف استسمح الشعب اصتزائرم حو أِّهر علػى أنػ اظتسػ كؿ اضتقيقػي
ككذلك كاف ع ٌ
عن قضية اظتطار!
كلكن كنت مستعدا أف أريهم قو هتلػر ( )Hitlerلػو طلبػوا مػ ذلػك مػن شػدة تػأثرم
بفظاعة التعذيب الذم تعرضػت لػه .كرغػم ذلػك دل أكػن أعلػم أف ذلػك التسػجيل كػاف يػتم
إع ػػدادل للتلف ػػزة .فلق ػػد أ ٌكػ ػدكا رل أ ػػم س ػػيحتفظوف ب ػػه يف األرش ػػيف .كلك ػػن مبكي ػػافيلتهم
كخ ػػداعهم أرادكا أف يض ػػعوشل أم ػػاـ األم ػػر الواق ػع :يق ػػدموف تص ػػرلتام أم ػػاـ الش ػػعب! كلك ػػن
كاضتمػػد هلل ،كػػاف الشػػعب يف اظتسػػتول ألنػػه يػػدرؾ دتامػػا حقيقػػة مصػػاحل األمػػن كمػػا نتكػػنهم
فعله .كهو يعلم أيضا طبيعة التلفزة اصتزائرية كأالعيبها .كهكذا أدرؾ الشعب على الفػور أنػه
ينبغػػي البحػػث عػػن اضتقيقػة لػػيس مػػن خػػالؿ تسػػجيل متٌ يف ِّػػركؼ غامضػػة كميػػرية للشػػك،
غترد مسرحية.
كأف األمر ال يعدك أف يكوف يف األخري ٌ
لقد عيذبت كعيذب من معي طيلة شهر ،إذل غاية اللحظػة األخػرية ،فلػم ي كػوا لنػا مهلػة
كاحدة للراحة.
كيف اليػػوـ الػذم أي ًخػذت فيػػه إذل احملكمػػة ،كنػت أنػا كعػػدد مػػن السػػجناء مكبَّلػػني بطريقػػة
كحشية .كدل يرخوا القيػود حػو داخػل الشػاحنة الػ كانػت تنقلنػا ،كذلػك لكػي ال يػزكؿ عنػا
هػاجس التعػذيب كالتهديػػد كالرعػب .فقػػد كانػت أيػدينا مغلولػػة بػني سػػاقينا كرؤكسػنا منحنيػة
إذل األرض .لقد بقينا يف تلك الوضعية اظت ظتة حو كصولنا إذل احملكمة بنهج عباف رمضػاف،
أين كاف جيش بأكمله من الشرطة يف انتظارنا ،ككأ م يريدكف إعدامنا .كحو لػدل النائػب
الع ػاـ ،فق ػػد ه ػػددكنا بشرجاعنػػا إذل مرك ػز التع ػػذيب يف حالػػة م ػا إذا تراجعن ػػا ع ػػن اع افاتن ػػا
القسرية.
ػدججوف بالس ػػالح كاظتليٌم ػػوف ه ػػم
كمػ ػن أجػ ػل أف يرعبونن ػػا أكي ػػر ،فق ػػد ك ػػاف الرج ػػاؿ اظت ػ ٌ
كحدهم اظتوجودكف يف احملكمة .كعند ميولنا أماـ قاضي التحقيػا ،تركونػا مكبٌلػني كأرادكا أف
ي ػػدخلوا معن ػػا .كلق ػػد احتفظن ػػا بال ػػدكر ال ػػذم أس ػػند لن ػػا ِّلم ػػا خوف ػػا م ػػن أف نع ػاد إذل مرك ػػز
التعذيب.
لقػ ػد الزمػ ػ هػ ػاجس الرع ػػب كالتع ػػذيب ح ػػو يف الس ػػجن .كذات ي ػػوـ ،اس ػػتيقظت يف
منتصف الليػل أصػرخ ّػال أخػي السػعيد سوسػاف» :تعػاؿ أنقػذشل! إ ػم يريػدكف قتلػي!« كلقػد
عمػػل السػػعيد كػػل شػػيء ليهػػدئ  .مث جػػاءشل اضتػػارس كقػػاؿ» :ال ختػػف ،لػػيس هنػػاؾ أحػػد
يعذبك!«
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كقػػد نسػػيت أش ػػياء كيػػرية نتيج ػة جػػركح رأسػػي .ككػػاف يغم ػػى عل ػ ٌي باس ػػتمرار ،كدل أكػػن
أستطيع أف أميٌز بني صديا كشرطي ...كظتا رآشل اإلخوة يف تلك اضتالة استاؤكا .مث قاؿ عتػم
رجاؿ الشرطة» :إ ٌف صاحبكم أراد أف ينتحر!«
كأذكػر أنػ ظتػا كنػػت يف مستشػفى عػػني النعجػػة ،كعنػدما سػػأؿ الطبيػب عمػػا حػػدث رل،
ردكا عليه أن اصطدمت جبػدار! كدل أسػتطع أف أقػوؿ لػه اضتقيقػة خوفػا مػن التعػذيب .كعنػد
ٌ
قاضػػي التحقيػػا ،حتػ ٌدثت لػػه عػػن االنتحػػار لػػنفس السػػبب .كن ػت ال أريػد الرجػػوع إذل مركػػز
التعذيب مرة أخرل.

متن معاصتة القضية إعالميا كعػن الطريقػة
كأريد يف األخري ،أف ٌ
أسجل مالحظات فيما ٌ
ال "عوصتت" فا يف اظتستشفى.
أما فيما متن الصحافة ،فشن أتق ٌدـ بشكول ضد كل اصترائد ال دل حتاكؿ أف تتجاكز
األلعوبػػة ال ػ قيػدمت عػػو التلفػػزة كال ػ قػػدمتنا أم ػاـ ال ػرأم الع ػاـ كمجػػرمني ،كذلػػك قبػػل أف
تدرل العدالة باضتقيقة كتفصل يف اظتوضوع.
كأتق ػ ٌدـ بشػػكول ض ػد أطب ػاء مستشػػفى عػػني النعجػػة ال ػذين تولٌػوا عالجػػي .لقػػد كانػػت
ػك
اظتعاصتػػة تػػتم بصػػفة كحشػية ،كهػ الء األطبػاء دل لتػاكلوا كلػػو مػ ٌػرة أف يطلبػوا مػػن الشػػرطة فػ ٌ
كيدم مغلولة خلف ِّهرم.
أغالرل كالسالسل .لقد بقيت مرميا على سريرٌ ،
هل هكذا يعيش الرجاؿ

ىحكمت ػتكمة اصتزائر اطتاصة على عبد الرحيم حسني باإلعداـ يف مايو ،2118
كأ ً
يعدـ ِّلمان رزته اهلل يف أغسطس 2118.

 .2.2عبد القادر سالم
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.281 .
اشتي عبد القادر سادل .يكلدت بتاريخ  11فواير  2122باصتزائر (الدائرة .)1

زم
اعتيقل ػػت يف ليل ػػة اصتمع ػػة  17فواي ػػر  2111م ػػن ط ػػرؼ أعض ػػاء اصت ػػيش كرج ػػاؿ يف ٌ
مػدشل معظمهػػم مقنٌعػػني .اقتحمػوا من ػزلنا – بعنػواف  12حديقػػة ابػػن عمػػد ،القبػػة ،اصتزائػػر –
جراء حتطيم الباب .يف بداية األمر ِّننػت
بوحشية ال نظري عتا .استيقظنا على ضجيج كبري ٌ
أشل يف يحل ػػم م ػػركع .كلك ػػن عن ػػدما أخرج ػػوشل م ػػن س ػريرم كره ػػا كه ػػم كت ػػذبون م ػػن ش ػػعرم
كيشهركف أسلحتهم على رأسي كصدرم ،فهمت بسرعة حقيقة الوضع.
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جرهػا أحػدهم
هذا كدل تنجو زكج  ،كالحظت أثر الرعب على كجهها ،كخاصػة عنػدما ٌ
من الشعر كألقى فا على األرض .سيبقى تعبري كجهها مطبوعا يف ذاكرم إذل األبد .مث بدأ
اصتالدكف يف استعماؿ األلفاظ الذميمة كالفاحشة كيف هتديد اصتميع باظتوت.
ػذعورين إذل الي ػػوـ جػ ػراء
لق ػػد ِّ ػ ٌػل كل ػ ٌ
ػدم البالغ ػػاف م ػػن العم ػػر ع ػػامني كأرب ػػع س ػػنوات م ػ ى
الوحشية ال شاهداها.
كآخػػر صػػورة عتمػػا أتػػذكرها هػػي صػػورة طفلػػني يف حالػػة البكػػاء كال ػ يذ ٍعر .ككػػاف أصػػغرقتا
يصػػرخ »أمػػي أمػػي «...ػتػػاكالن الوصػػوؿ إذل أمػػه ،كهػػو يريػػد أف لتميهػػا مػػن الوحػػوش .كقػػد
تعرض لصفعة من أحد رجاؿ الشرطة اظترتزقة أسقطته على قفال لشدة قوهتا .ال أسػتطيع أف
ٌ
أزيد يف الوصف ،إنه شيء ي ظت كيريان...
مث نيقلت إذل "مكاف يم ىس َّور" ببوزريعة ،حيث قضيت ليل مع أخي يف نفس الزنزانة ال
دل يوجد فيها إال سرير كاحد.
كيف اليوـ الياشل من اعتقارل ،اصتمعة  11فواير  2111على الساعة السادسػة كالنصػف
صػباحا ،دخػػل علػ ٌػي حػػارس كسػػأل عػػن اشتػػي كطلػػب مػ أف أتبعػػه .دخلنػػا يف غرفػػة بعيػػدة
من منطقة الزنزانات.
كجػػدنا فيهػػا شخص ػان أصػػلع ضػػخم اصتسػػم يرتػػدم س ػ ة مػػن اصتلػػد كسػػركاالن ب ٍلػػوجينس
( )Blue Jeansكلتمػػل نظػػارات هيكلهػػا مغلػػف باصتلػػد تشػػبه شػػكل الريبػػاف (،)Ray-Ban
ككػػاف معػػه شخصػػاف آخ ػراف ،أحػػدقتا ذك قام ػػة متوسػػطة كا خ ػػر أقص ػػر منػػه ،قامتػػه تقريب ػان
 2.20م ػ ان .ككنػػت قػػد رأيػػت هػػذا األصػػلع يف مكتػػب السػػيٌد بػػوفراش يف حس ػني دام يف
يونيو .2110
بػػدأت اضتصػػة األكذل مػػن االسػػتنطاؽ .فطلػػب م ػ اصت ػالٌد األصػػلع أف أجلػػس كذكػػر رل
عدة أشتاء كسرد عدة قضػايا .دل أعػرؼ مػن تلػك األشتػاء إال كاحػدان ،فعنػدما قلػت لػه ذلػك
أصبح كاجملنوف كبػدأ يضػرب يف كػل جانػب بػاللكم كالركػل كالعصػا .كانػت هػذل العصػا مػن
نػػوع خػػاص .كانػػت يف الواقػػع عصػا كهربائيػػة جػػزء منهػػا مغلػػف باصتلػػد كاصتػػزء األخػػر لتتػػوم
تعرضت للضرب فا حو انكسرت .كاف دمي يسػيل
على ثالثة رؤكس معدنية حادة .كقد
ي
من رأسي كأنفي كأحسست بأدل شديد يف كل جسدم.
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كبعد ذلك طلب اظتعذب الرئيسي أف ي تى له بعتاد آخر :سرير معدشل منح ون مػن جهػة
كذم ىم ٍسػػنىد كاحػػد ،باإلضػػافة إذل مولػػد كهرطيسػػي ( . )Gégèneأمػػا اصت ػالد قصػػري القامػػة
بكماشػػتني
فقػػد قيٌػدشل كاضػػعان القيػػد علػػى مسػػتول اظتػػرفقني تقريبػان مث أمسػػك شػ ٍ
ػحمات أذشل ٌ
قائالن رل » :أضع لك أقراطا لألذنني يا ابن الػ]…[« كاف اصتالٌدكف هائجني جدان.

مث شغَّل الكهرباء .عضضت لساشل عدة مرات .كاف األدل كاخزان.
كنت أصرخ كأحترؾ قدر اظتستطاع مبػا أ ٌف رجلػي كانػت حػرة .مث اسػتأنف األصػلع ضػريب
بعصػا كهربائيػػة يف أسػػفل الػػبطٍن ،كجبهػد كبػػري حاكلػػت أف أخػػو اصتالديػن بػػأن أزتػػل جهػػاز
ػتمر يف ضػػريب
تىػٍبػػديل لتنظػػيم ضػربات القلػػب ،فأجػاب اصتػػالد قػػائالن» :سأشػػحنه لػػك!« كاسػ ٌ
بضػراكة أشػ ٌد .هػػذا كقػػد كػػاف نزيػف دمػي شػػديدان ألشل كنػػت حتػػت عػػالج مانػًػع للتٌ ىخ ػ ت  .كظتػػا
كنت أختبٌط ،أمر بتقييدم من الرجلني ،مث شغَّل هو نفسه الكهرباء .أصػبحت شػدة التيػار
الكهربائي يف جسمي ال تطاؽ ،ككنت علػى كشػك الغشػياف عػدة مػرات .بقيػت حتػت هػذا
التعػذيب حػػو السػػاعة اضتاديػػة عشػػرة كالنصػػف .علمػت ذلػػك عػػن طريػػا أحػػدهم سػػأؿ عػػن
الوقت.

كبعػػد عشػػر دقػػائا دخػػل علػ ٌػي ثالثػػة جالٌديػػن آخ ػرين السػػتكماؿ عملهػػم الػػدشلء .لقػػد
كنت باردان جدان ككاف كل جسمي يرتعػد .ككنػت أحػس بػأدل شػديد يف عيػ ٌ ،ككأ مػا علػى
كشك االنفجار .مث شرع اظتعػذب األشتػر الضػخم يف طػرح نفػس األسػئلة الػ اسػتخو عنهػا
سابقالٌ .أما صاحب النظارات كاألشقر الضخم فقد اشتغال بتعذييب .مث تنػاكبوا عل ٌػي بػدكف
انقطاع .كابدت الكهرباء كالضرب إذل غاية الرابعة زكاال .فقد شتعت من بعيػد أذاف صػالة
الظهػػر كخطػػر ببػػارل أ ٌف اضتيػػاة يف اطتػػارج تتواصػػل عادي ػان ككيػػري مػػن النػػاس قػػد كتهلػػوف دتام ػان
كجود هذا اظتكاف اظتلعوف.
لق ػػد بقي ػػت مربوطػ ػان يف السػ ػرير اضتدي ػػدم ح ػػو اللي ػػل حي ػػث ب ػػدأت اضتص ػػة اليالي ػػة م ػػن
التعػػذيب .قبلػػت خالعتػػا كػػل االهتامػػات الباطلػػة .كػػاف ذلػػك هػػو الوسػػيلة الوحيػػدة لوقػػف
تعذييب .كاف اصتالٌدكف يعلموف أن أقوؿ أشياء ال صحة عتا كيعلموف ظتػاذا ،كلكػن دل يكػن
يهمهم البحث عن اضتقيقة .فالتعذيب حرفتهم كيبدك أ م نتارسونه ً
لالستًٍلذاذ.
ٌ

دامػػت هػػذل اظتسػػخرة إذل صػػباح يػػوـ األحػػد  2مػػارس  .2111كبعػػد ذلػػك دخػػل علػ ٌػي
رجػل ببذلػة زرقػاء – ككػاف قػػد دخػل عػدة مػرات كخػػرج خػالؿ حصػن التعػذيب – كطلػػب
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م أف أقف .حاكلت كلكن دل أدتكن .كبعد ضتظػات نقلػت علػى مػي سػيارة إسػعاؼ إذل
اظتستشفى العسكرم بعني النعجة.
يف قاعػػة االسػػتعجاالت ،كنػػت حتػػت اضتقػػن اظتتواصػػل قبػػل نقلػػي إذل الطػػابا اليالػػث يف
غرفػ ػػة تقػ ػػع يف ايػ ػػة الػ ػػركاؽ .علػ ػػى اليسػ ػػار تطػ ػػل هػ ػػذل الغرفػ ػػة علػ ػػى حػ ػػي اظتنظػ ػػر اصتميػ ػػل
( )Jolie Vueالذم عرفته بفضل منارات اظتسجد .لقد قضيت يومني يف اظتستشفى.
كيف ي ػػوـ االثن ػػني  8م ػػارس  ،2111نيًقل ػػت م ػػرة أخ ػػرل إذل بوزريع ػػة حي ػػث تعرض ػػت إذل

حصن التعذيب إذل غاية اليوـ التارل .إثر ذلك قادكشل للمرة اليانية ،يوـ اليالثػاء  2مػارس
 ،2111إذل مستشػػفى ع ػػني النعج ػػة حي ػػث فحص ػػوشل مبخط ػػاط القل ػػب يف الط ػػابا الراب ػػع،
قسػػم األم ػراض القلبيػػة .كقػػد خػػرج طبيػػب "األمػػن" كاظتخػػتن يف األم ػراض القلبيػػة دكف أف
أشتع كالمهما.

دل يتوقػػف تعػػذييب إالٌ يػػوـ  2مػػارس  ،2111كأقصػػد التع ػذيب البػػدشل فقػػط ،حيػػث أ ٌف
االستجوابات العنيدة اًستي نفت كدامت طواؿ الليل رغم حال الصػحية اطتطػرية .دل تنقطػع
التهدي ػػدات كالش ػػتم كالك ػػالـ الف ػػاحش كك ػػانوا نتارس ػػوف ذل ػػك مبجموع ػػات متناكب ػػة .نقل ػػت
بعدئػػذ إذل زنزانػػة حت ػػوم فراش ػان مػػن اإلسػػفنج الوسػػخ كغطػػاء كاحػػدان رغػػم أ ػػم يعلمػػوف أشل
أقاسػػي مػػن ِّػيػالع يمػػوح .كلكػػن لألسػػف ،فاألنى ًسػػيٌة مفقػػودة يف هػػذل األمػػاكن كعنػػد هػ الء
الطواغيػت .هكػػذا كيف هػػذل الظػػركؼ القاسػػية اسػ حت مػػن حصػػن التعػػذيب ال ػ دامػػت
من  17فواير إذل  2مارس .2111
مث جػػرل حتػػويلي إذل زنزانػػة أخػػرل يػػوـ اطتمػػيس  2مػػارس .أعطػػوشل غطػػاءين ككػػدت أف
أختنا عدة مرات ألنه ال يوجد يف هذل الزنزانة منفذ للهواء.
كأخريان فحص طبيب يف غرفة غتاكرة .بقيت معه حوارل ساعتني قبل أف أشعر بنوع من
التحسن.
كدل أحػ ٌػوؿ إذل السػػجن العسػػكرم بالبليػػدة إالٌ يػػوـ اليالثػػاء  20مػػارس  .2111كحػػال
الصػػحية مػػا زالػػت خطػػرية .لقػػد نقلػػوشل إذل مستشػػفى عػػني النعجػػة يػػوـ  27مػػارس ،2111
كمازلت حتت اظتراقبػة الطبيػة إذل يومنػا هػذا .إ ٌف حػال الصػحية غػري مشػجعة .إنػ أفكػر يف
عائل .
أنا حزين على بلدم.
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هػػذل هػػي شػػهادم اظتتواضػػعة كلكن ػ أدتػػئ أف تسػػاهم يف إيقػػاؼ الوحشػػية ال ػ عانيػػت
منها يف جسدم كركحي.
 .3.2عبد الرحمان مصباح
اظتصدر :حبيب سوايدية ،ػتاكمة "اضترب القذرة" ،ص.827-822 .

لقد يع ًقدت ػتاكمة كتاب حبيب سوايدية بعنواف اضترب القذرة يف باريس من األكؿ
َّه ىم فيها اصتنراؿ خالد نزار – كزير دفاع
إذل اطتامس من شهر يوليو  ،1001كاتػ ى
سابا ككاحد من أهم الضباط االنقالبيني االستئصاليني – اظتالزـ األكؿ سوايدية
بالقذؼ يف حقه كحا ضباط انقالبيني آخرين .كأدذل السيد عبد الرزتاف اظتهدم
مصباح بشهادته يف جلسة استماع يوـ  2يوليو  1001تلبيةن لطلب ػتاميي
سوايدية .كنيق ٌدـ يف ما يلي أكؿ تررتة عربية لشهادة السيد مصباح.

استماع جلسة يوـ  2يوليو 1001
السػػيد اسػػتيفاف (رئػػيس اصتلسػػة القضػػائية) :حتيػػة يػػا سػػيدم .مػػا اشتػػك ،كلقبػػك ،كتػػاريخ
ميالدؾ كعنوانك
الس ػػيد مص ػػباح :اللق ػػب مص ػػباح ،االس ػػم عب ػػد ال ػػرزتن اظته ػػدم .كل ػػدت يف  18أكت ػػوبر
 2180مبدينػػة عنابػػة يف اصتزائػػر كلقػػد كصػػلت إذل فرنسػػا يف  22مػػايو  ،2112كحصػػلت علػػى
اللج ػػوء السياس ػػي يف فرنس ػػا بت ػػاريخ  80يوني ػػو ع ػػاـ  .2112كمن ػػذ ذل ػػك الوق ػػت أن ػػا مس ػػتقر
بفرنسا كدل أعد إذل اصتزائر .كأنا متزكج من فرنسية كأب لطفل فرنسي.
السيد استيفاف (رئيس اصتلسة) :ما مهنتك حاليا
حر يف غتاؿ هندسة تكييف اعتواء داخل العمارات.
السيد مصباح :أشتغل كمستشار ٌ
السيد استيفاف (رئيس اصتلسة) :عنوانك

السيد مصباح :أسكن يف فيليي سري مارف (.)Villiers-sur-Marne
[مث يقسم الشاهد]

++
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.H. Souaïdia, S. Mellah et F. Gèze (eds.), Le Procès de «La Sale guerre», La Découverte, Paris 2002
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السيد استيفاف (رئيس اصتلسة) :شكرا يا سػيدم ،أيهػا األسػتاذ احملػامي بػوردكف تفضػل،
لك الكلمة لطرح أسئلة على الشاهد.
ػن
احملػػامي بػػوردكف :السػػيد مصػػباح ،لقػػد يسػ ى
ػجنت يف اصتزائػػر مػرتني ،هػػل نتكنػػك أف تقػ ٌ
باختصار علػى احملكمػة الظػركؼ كالتػواريخ الػ أكقفػت فيهػا كسػجنت ،كتػركم قصػتك منػذ
خركجك من اصتزائر إذل كصولك إذل فرنسا
السيد مصباح :لقد التحقت مبعهد الدراسات اإلسالمية باطتركبة الذم هو تابع صتامعة
اصتزائ ػػر العاص ػػمة يف س ػػنة  .2112ككان ػػت تل ػػك الس ػػنة بداي ػػة مرحل ػػة اظتواجه ػػة الك ػػول ب ػػني
أكلئ ػ ػػك ال ػ ػػذين نتس ػ ػػكوف زم ػ ػػاـ اضتك ػ ػػم يف اصتزائ ػ ػػر – ال أشت ػ ػػي ذل ػ ػػك الدكل ػ ػػة اصتزائري ػ ػػة –
ػجال بتلػػك اصتامعػػة ككانػػت
كاإلسػػالميني كباطتصػػوص اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ .كنػػت مسػ ٌ
اصتزائػػر فعػػال دتػ ٌػر مبرحلػػة اضػػطراب كبػػري .كقامػػت ق ػوات اصتػػيش كالشػػرطة كاظتخػػابرات آنػػذاؾ
دمالت اعتقاؿ كاسعة.
ػت يف مػػارس  2111أثنػػاء زتلػػة اعتقػػاؿ مبػػدخل اصتامعػػة .ككنػػا أحػػد عشػػر طالبػػا
لقػػد أكقفػ ي
أكقف ػوا يف تلػػك اضتملػػة .لقػػد يكضػػعنا يف صػػناديا األمتعػػة لسػػيارات مػػن نػػوع "بيجػػو " 202
ككنػػا بػػالطبع مسلسػػلي األيػػدم كمقيػػدين كمنبطحػػني يف تلػػك الصػػناديا .ضػربونا بأحػػذيتهم
العسػػكرية كنقلونػػا إذل مركػػز الشػػرطة دػػي حسػػني دام حيػػث كضػػعونا داخػػل زنزانػػات خفيػػة
ككاف عدد اظتعت ىقلني فيها مرتفعا.
بعد ذلك قاـ عدد مػن عناصػر الشػرطة بضػربنا بأحػذيتهم العسػكرية ،كنعتنػا باإلرهػابيني
كاإلسػػالميني .ككػػاف طبعػػا مػػن بيننػػا عػػدد مػػن اإلسػػالميني .مثٌ أيحلنػػا الواحػػد تلػػو ا خػػر أمػػاـ
يحلت شخصيا أماـ شرطيني فسأالشل عن آرائي السياسػية،
رجاؿ الشرطة الستنطاقنا .لقد أ ي
كأسػئلة خاصػػة مػيال إذا كنػػت قػػد شػاركت يف أحػػداث أكتػوبر  2177أك يف مظػػاهرات يونيػػو
 2112ال ػ نظمتهػػا اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ .كمػػا طرحػػا علػ ٌػي س ػ اال آخ ػرا عػػن رأيػػي يف
نظاـ اضتكم القائم كيف رئاسة السيد بوضياؼ.

+

فيما متن الس اؿ األكؿ يف سنة  2177كنت تلميذا باليانوية ،ككاف عمرم آنذاؾ ذتانية
عشر عاما ،كقد شاركت فعال يف تلك اظتظاهرات كأنا أعتز بذلك .لكػ قلػت عتػم بػأن دل
أشارؾ يف مظاهرات  .2112كحوؿ آرائي السياسية أدليت بأن لسػت إسػالميا كأنػ كنػت
ضػػد مشػػركع اإلسػػالميني .كمػػع ذلػػك كػػاف رل عػػدد مػػن األصػػدقاء اإلسػػالميني ،مػػن الػػذين
كانػػت تػربط فػػم عالقػػة زتيمػػة فقػػد ترعرعػػت معهػػم كشػػاركوا معػػي يف اظتظػػاهرات الطالبيػػة
عاـ .2177
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لقػػد ِّهػػر يف تلػػك الفػ ة انفتػػاح دنتقراطػػي يف اصتزائػػر ،كاسػػتطاعت كػػل الفئػػات أف تعػ ٌػو
عن آرائها .كدل تأت تلك اظترحلة الدنتقراطيػة مػن العػدـ .فقػد ناضػل آباؤنػا مػن أجلهػا كؿتػن
أيضػا ،لقػد كنػػا متواجػدين يف سػػاحة النضػاؿ مػػن أجػل اضتصػػوؿ علػى حقنػػا يف حريػة التعبػػري
كأم شعب آخر لت ـ نفسه.
ٌ
ػتنطقي أ ٌف اسػػتعماؿ خطػػاب يػػزعم
[كفيمػػا متػػن رئاسػػة السػػيد بوضػػياؼ] لقػػد قلػػت ظتسػ ٌ
الدفاع عن الدنتقراطية يتبعػه تنصػيب رئػيس للػبالد دكف استشػارة الشػعب كػاف هػذا بالنسػبة
رل أبشػػع مػػا نتكػػن أف يصػػيبنا .لقػػد ّػرأت فػػذا الكػػالـ أمػػاـ الشػػرطة لكػػوشل ابػػن أحػػد كبػػار
حقوقيي اصتزائر ككاف كالدم حينها ػتاميػا عامػا لػدل احملكمػة العليػا للجزائػر العاصػمة ،الػ
تعػػادؿ ػتكمػػة الػػنقض كاإلبػراـ يف فرنسػػا .كقػػد كػػافح كالػػدم مػػن أجػػل اسػػتقالؿ اصتزائػػر منػػذ
السػػاعات األكذل كهػػو مػػن مواليػػد  ،2110فقػػد ناضػػل يف صػػفوؼ حػػزب ؾتػػم اػػاؿ إفريقيػػا
كس ػ ػػاير تطورات ػ ػػه إذل ِّه ػ ػػور ح ػ ػػزب الش ػ ػػعب اصتزائ ػ ػػرم ،مث ِّه ػ ػػور حرك ػ ػػة انتص ػ ػػار اضتري ػ ػػات
الدنتقراطيػػة .كقػػد استشػػهد اثنػػاف مػػن أخػوارل يف عػػز شػػبافما مػػن أجػػل أف حتػ اصتزائػػر حػػرة
مسػػتقلة ،كفعػػال إ ػػم كػػانوا مػػن اجملاهػػدين األكائػػل الػػذين شػػاركوا يف ثػػورة التحريػػر سػػنة 2122
كدل يكون ػوا كأكلئػػك الػػذين دل يلتحق ػوا جبػػيش التحريػػر الػػوط إال يف السػػاعات األخػػرية مػػن
اليورة كهذا الرجل [كأشار بيدل إذل اصتنراؿ ٌنزار].
[حينها حدثت حركات ؼتتلفة داخل القاعة]

مصرا ج ٌدا علػى التعبػري عػن نفسػي .لقػد قلػت« :ال لبوضػياؼ»،
السيد مصباح :كنت ٌ
كيف تل ػػك اللحظ ػػة كت ػػب رج ػػاؿ الش ػػرطة ػتض ػ ػرا ك ػػامال ح ػػورل مث ق ػػالوا رل« :لق ػػد كص ػػلت
ايتك ».كنظر الشرطياف إذل بعضهما البعض مثٌ تغامزا .كلقد أشػرت خػالؿ اسػتجوايب إذل
كِّيفة كالدم كإذل شخصػيات أخػرل مػن أقربػائي لتتلػوف مراتػب سػامية يف اصتػيش اصتزائػرم
هامػػة .ككنػػت أِّػػن أف ذكػػر أشتػػاء تلػػك الشخصػػيات سػػيخرج مػػن
كآخػػركف ذكك مناصػػب ٌ
تلػػك احملنػػة ،كلكػػن دل حصػػل ذلػػك .كبعػػد مػػا ذكػػرت كِّيفػػة كالػػدم كالشخصػػيات األخػػرل
من ذكم النفوذ قاؿ رل الشرطياف« :انتهى األمر يا كلد ،لقد جاءتنا أكامر».
كأيخ ػ ٌذت إذل زنزانػػة خفيػػة معزكلػػة ،مثٌ نقلونػػا إذل مركػػز تػػابع للحػػرس اصتمهػػورم ،كأنػػا ال
اعتػػول حرسػػا رتهوريػػا .لقػػد أخػػذكنا إذل مركػػز دػػي "ليػػدين" [اعتضػػاب] يقػػع علػػى شػػاط
البحر ككضعونا يف مستودع كبري يسمى "مركزا انتقاليا" .أيهػا السػادة ،إذا كػاف هػذا يػذكركم
بشػػيء مػػن ت ػاريخ اصتمهوريػػة الفرنسػػية فالحظ ػوا أ ػػم يسػػموف ذلػػك "مرك ػزا انتقاليػػا ".كػػاف
عػػددنا كب ػريا يف ذلػػك اظتركػػز االنتقػػارل الػػذم هػػو عبػػارة عػػن مسػػتودع جدرانػػه حديديػػة دكف

++
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كقايػػة مػػن الػػود ككنػػا يف فصػػل الشػػتاء ككػػاف الػػود شػػديدا داخلػػه .كتوجػػد فيػػه شػػبه صػػناديا
شباكية حديديػة قػد تسػتعمل لنقػل اطتيػوؿ أل ٌف للحػرس اصتمهػورم خيػوؿ يسػتعملها خػالؿ
االستعراضػػات .ككنػػا ننػػاـ علػػى األرض دكف ف ػراش كلنػػا حػػا يف غطػػاء كاحػػد فقػػط ،ككػػاف
ذلك هو ال ؼ الوحيد الذم كنا نتمتع به.
كنا يف شهر رمضاف ،يف مطلع شهر الصياـ ككانت تيق ٌدـ لنا كجبة كاحدة هزيلة .كلكن
دل تكن تلك هي اظتشكلة .كنا يف ِّركؼ سيئة للغاية ككنا ننتظر كيػريا أمػاـ اظتػراحيض قبػل
اسػػتعماعتا ،فكانػػت عبػػارة عػػن صػػناديا خشػػبية يكضػػعت فػػوؽ خنػػادؽ .تلػػك هػػي ِّػػركؼ
النظافة ال كنا فيها.
قضػينا يف ذلػك اظتركػز مػػدة أسػبوع كرأيتػه نتتلػ شػيئا فشػيئا إذل أف بلػ عػدد اظتعتقلػني بػػه
مئػػات األشػػخاص .ككػػاف جبػػانيب العػػب كػػرة القػػدـ ،كهػػو العػػب مشػػهور يف الفريػػا الػػوط
كقػػد شػػارؾ يف الفػػوز العظػػيم الػػذم حققػػه الفريػػا اصتزائػػرم ضػػد فريػػا أظتانيػػا يف بطولػػة العػػادل
عصػاد .كػاف الرجػل متػدينا يعلػن دتسػكه باإلسػالـ .ككنػا أحيانػا
عاـ  ،2171أال كهو صػاحل ٌ
عصػاد ال يسػتطيع
ػركح عػن أنفسػنا .ككػاف صػاحل ٌ
نصنع من بقايا القماش كػرة لنلعػب فػا كلن ٌ
اضتركػة ككػاف فراشػه جبنػب فراشػي .لقػد أخػوشل أنٌػه تع ٌػرض إذل التعػذيب كأ ػم أرغمػول بػػالقوة
علػػى اصتلػػوس علػػى زجاجػػة ،فكػػاف يعػػاشل مػػن أدل شػػديد يف الػػدبر كالقولػػوف [أسػػفل اظتعػػي
الغليظ] ككاف عاجزا عن اصتلوس ،فكاف إما أف يظل كافقا أك مستلقيا.
كبعػػد سػػبعة أيػػاـ قضػػيناها يف تلػػك الظػػركؼ ،شتعنػػا فجػػأة ص ػػوت الشػػحنات كص ػػوت
السالسػػل .جػػاء جنػػود كقيػػدكنا بالسالسػػل كرتعونػػا أفواجػػا مػػن سػػبعة إذل تسػػعة معت ىقلػػني يف
كل فوج ،ككضعونا داخل الشاحنات منبطحني علػى أرضػيتها حتػت حراسػة عناصػر اصتػيش
الذين كانوا جالسني على مقاعد ديث يراهم الناس يف الشارع كال يركننا ؿتن.
ػن رل كالػػدم الػػذم كػػاف ذا تػػأثري كيعػػرؼ أهػػل النفػػوذ ،أنػػه قػػاـ بكػػل مػػا يف
بعػػد ف ػ ة قػ ٌ
كسػعه ،كحػاكؿ البحػث عػ بكػل مػا يسػتطيع ،بػدكف جػدكل .كانػت هنػاؾ أكامػر صػػدرت
أكد ذكػر أشتػاء تلػك األشػخاص أل ٌف اصتزائػر مػع األسػف
من القمة تعطٌل كل احملاكالت .ال ٌ
مازالت تعيش حتت كطػأة نفػس األشػخاص الػذين ارتكبػوا اصتػرائم .كبػذؿ كالػدم كػل مػا يف
كسعه كلكن بدكف جدكل.

+

ػدت نفسػػي داخػػل تلػػك الشػػاحنات الػ نقلتنػػا إذل بوفاريػػك قػػرب البليػػدة الػ تبعػػد
كجػ ي
حوارل  80أك  20كلم عن العاصمة .كيوجد ببوفاريك مطار عسػكرم لتتػوم علػى معسػكر
ض ػػخم م ػػا رأي ػػت ميل ػػه ق ػػط .ب ػػالرغم أ ٌف رل أص ػػدقاء يف اصت ػػيش كأع ػػرؼ اليكن ػػات ،كزرت

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوات من ال صوت عتم

12

بعضػػها .كػػاف ذلػػك اظتعسػػكر ضػػخما مػػا رأيػػت ميلػػه أبػػدا .كػػاف شػػيئا مدهشػػا كأنػػه فػػيلم
خيارل ،كاف اظتكاف مكتظا باصتنود كالعتاد ،كاف شيئا مدهشا.
مػػع ذلػػك كنػػا يف ِّػػركؼ قاسػػية للغايػػة ،فقػػد رأيػػت رجػػاال يبكػػوف .رأيػػت رجػػاال جسػػاما
أقوياء كهم يبكوف .كظتاذا كانوا يبكوف ألننا كنا متجهني إذل كجهة غتهولة .أمػا أنػا فكنػت
شػػابا كحاكلػػت أف أدتاسػػك أعصػػايب ألشل كنػػت متفػػائال مػػن قػػدرة أهل ػػي عل ػػى فع ػػل ش ػػيء
لالفػراج عػ  .أمػا ا خػركف فقػد تػرؾ بعضػهم أزكاجػا كأطفػاال كراءهػم دكف طعػاـ .ككػاف مػػن
بيننػػا مػػن أكقػػف يف السػػوؽ ،كمػػنهم مػػن جػػاء كقفتػػه يف يػػدل .كاضػػطررنا فيمػػا بعػػد إذل أكػػل
البض ػػاعة الػ ػ كان ػػت معه ػػم .رأي ػػت رج ػػال معن ػػا لتم ػػل أقفاص ػػا داخله ػػا طي ػػور .ك ػػاف يبي ػػع
العصافري يف السوؽ ،فأكقف كطيورل معه .كال أدرم ظتاذا تركوا له عصافريل لكنه كاف أعقل
منهم إذ أفرج عن تلك العصافري ألنه دل يكن يعلم إذل أين هو متجه.
أم بل ػػد كن ػػت ألن ػ م ػػا توقع ػػت يوم ػػا أف
كن ػػا يف تل ػػك الظ ػػركؼ الس ػػيئة ،كال أدرم يف ٌ
لتػػدث هػػذا رل شخصػػيا .كنػػا نسػػمع عػػن ا خ ػرين ،لكػػن ظتػػا نػػرل األمػػر بأنفسػػنا ...كمػػن
حس ػػن حظ ػػي أشل م ػػن أس ػػرة دل تع ػػاف م ػػن ش ػػيء ،ك ػػاف إخ ػػوم كأخػ ػوام يزاكل ػػوف دراس ػػتهم
باصتامعػػة ،عتػػم حيػػاة ػت مػػة ككرنتػػة كبفضػػل عالقاتنػػا الطيبػػة مػػع أنػػاس يف السػػلطة كنػػا ؾتتنػػب
العديد من اظتشاكلٌ .أما أنا شخصيا فسقطت يف الغار ككجدت نفسي يف الدرجة السػفلى
مع الشعب الذم يعتول ه الء [كأشار إذل اصتنراؿ ٌنزار] الشعب الصغري كالشعب الدشلء.

حني كانوا على كشك نقلنا علػى مػي طػائرات عسػكرية ،كنػت مريضػا ،أصػاب إسػهاؿ
 أك ػػرمكم اهلل  ،-فأخ ػػذكشل إذل اضتش ػػيش جبان ػػب م ػػدرج إق ػػالع الط ػػائرات ح ػػو أقض ػػيح ػ ػػاج  .ككن ػ ػػت أثن ػ ػػاء الرحل ػ ػػة مريض ػ ػػا ج ػ ػػدا إذل أف كص ػ ػػلنا إذل مدين ػ ػػة اظتنيع ػ ػػة يف جن ػ ػػوب
الصحراء .كقد كانت اظترة األكذل ال أرل فيها الصحراء .حلٌقنػا فػوؽ دػار مػن الرمػاؿ... ،
معػػذرة أنػػا ا ف أحػػاكؿ أف أتػػذكر تلػػك اظتشػػاهد الػ رأيتهػػا منػػذ عشػػر سػػنوات خلػػت ،ف ػ ة
دتيل ثلث عمرم! ،فأنا أحاكؿ أف أتذكر كل تلك اظتناِّر.

++

سػػيدم ال ػرئيس ،لقػػد كصػػلنا إذل مطػػار اظتنيعػػة يف اصتنػػوب اصتزائػػرم ،الػػذم كيعتػػو مطػػارا
شػػبه عسػػكرم ألنػػه ييسػػتعمل لنقػػل اصتػػيش ككػػذلك الس ػواح .مثٌ أخػػذكنا إذل ؼتػػيم االعتقػػاؿ
داخل ثكنة اظتنيعة ،ككاف يف كسط اظتخيم خيم عديدة كمك ٌدسة.
كانت الظركؼ قاسية ديث تبل اضترارة يف ذلك اظتكاف  20درجة حتت الظل ،غري أننا
كنػػا حينهػػا يف فصػػل الشػػتاء كدتتػػاز الصػػحراء بتبػػاين يف درجػػات اضت ػرارة أثنػػاء فصػػل الشػػتاء
فكػػاف الػػود شػػديدا مػػا رأيػػت يف حيػػام بػػردا ميلػػه .لقػػد قضػػينا أكقاتػػا قاسػػية جػػدا ...عانينػػا
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أحيانػػا مػػن الزكابػػع الرمليػػة ال ػ كانػػت تعصػػف باطتيػػاـ فكنػػا نتعػػاكف ظتنػػع اقتالعهػػا .ككانػػت
تقل خالؿ هذل العواصف ديث أنك لػو أخرجػت يػدؾ مػن داخػل اطتيمػة فشنػك لػن
الرؤية ٌ
ملوثػا بالرمػل .صػرنا كػاضتيواف ،كأننػا أنعػاـ دل
تراها .كنػا نتنػاكؿ طعامنػا بػداخل اطتيػاـ ككػاف ٌ
يبا لنا إال حبل كاحد نتمسك به ،اضتبل الذم يربطنا باضتياة كالذم يسميه البعض الصػراع
ادم .كنا نقاكـ كنتشبث باضتياة.
من أجل اضتياة .كاف ذلك شيئا غري إر ٌ

لقػ ػػد قضػ ػػينا أكقاتػ ػػا قاسػ ػػية كصػ ػػعبة جػ ػػدا ،كامػ ػػتأل اظتعسػ ػػكر إذل أف بل ػ ػ عػ ػػددنا مئػ ػػات
اظتعت ىقلػػني .كقامػػت بزيارتنػػا بعيػػة دكليػػة مػػن الصػػليب األزتػػر الػػدكرل ،كخػػالؿ اليالثػػة أيػػاـ الػ
زارتنػػا فيهػػا البعيػػة قػيػدمت لنػػا كيػػري مػػن األشػػياء اللطيفػػة ،مبػػا يف ذلػػك اظتشػػركبات الليمونيػػة
كبالطبع دل ؿترـ أنفسنا منها بدعول أننا غري راضني عن الوضع الػذم ؿتػن فيػه .كبعػد تلػك
الزيػارة نقلونػػا إذل مدينػػة كرقلػػة أل ٌف بعيػػة الصػػليب األزتػػر أبلغػػت السػػلطات أ ٌف اظتعسػػكر عػػري
كاؼ كال يتوفر على شركط النظافة الضركرية.
انتقلت إذل كرقلة كدل يكن الوضع أحسن ،كػاف اظتعسػكر سػجنا عسػكريا لتػيط بػه صػور
ي
رب يف
يبل علول سبعة أمتار .عندما يصل اظترء أمػاـ ذلػك السػجن ينػدهش كيتسػاءؿ« :يػا ٌ
أم ف ػػيلم ش ػػاهدت ه ػػذا » كعن ػػدما ي ػػدخل اظت ػػرء يف ذل ػػك اظتك ػػاف علي ػػه أف نت ػػر ع ػػو س ػػبعة
ٌ
أبواب ...نعم سبعة أبواب!
أؤد
ػبحت ال أعػػرؼ مػػن أنػػا .إشل دل أزتػػل السػػالح أبػػدا ،كدل ٌ
تػػدهورت حػػال إذل أف أصػ ي
حو اطتدمة العسكرية .سجلٌي القضائي أبيض ناصع ،أكير بياضا مػن جبػني ذلكػم الرجػل
[كيشػري إذل اصتنػراؿ نػزار] كأكيػػر بياضػا مػػن شػعرل ...معػػذرة! مػا آذيػػت يف حيػام أحػػدا مػػن
البشر كال أريد أف أؤذم أحدا .لقد عاملونا بأسوأ اظتعػامالت .كقػد اسػتخدموا كػل الوسػائل
ال تعكس مدل رعب النظاـ الػذم لتكمنػا .حينهػا كجػد ذلػك النظػاـ نفسػه مزعزعػا كمػا
كػػاف اضتػػاؿ يف أحػػداث أكتػػوبر  2177كميػػل كضػػعه أمػػاـ اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ .كمػػاذا
كانت اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ لقد كانت مبيابة اضتجارة ال يرجػم فػا النظػاـ يف أحػداث
أكتوبر .2177
كػػاف رل أصػػدقاء مػػن الػػذين انضػػموا إذل اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ ،دل يكون ػوا يػػدركوف
مػػاذا كػػانوا يفعلػػوف .كقػػد كػػانوا لتضػػركف اضتلقػػات الدينيػػة ،طلبػػا للعلػػم .كالشػػيء الػػذم كػػاف
كتذفم هو أ ٌف ذلك كاف متيف النظاـ اظتستبد الذم احتكر السلطة ظتدة ثالثني سنة ،كِّل
يكػػبح كػػل أمػػل يف الػػبالد .أكلئػػك الش ػػباب دل يكون ػوا ميل ػػي ،لقػػد فقػػدكا األمػػل كش ػػاهدكا
آبػػاءهم كإخػوا م ككيػريا مػػن النػػاس بػػدكف أمػػل .بينمػػا كػػانوا يػػركف أمػػاـ أبنػػاء القػػادة كاضتكػػاـ
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مس ػػتقبال زاه ػرا ،يتمتع ػػوف مبت ػػاع يرت ػػع م ػػن االخ ػػتالس كالرش ػػوة البش ػػعة كاظتفاجئ ػػة ال ػ ق ػػاموا
بنشرها يف البالد .كاف ذلك هػو جيلػي ،جيػل التم ٌػرد كال أقػوؿ جيػل اليػورة .ألنػه كػاف دت ٌػردا
بكل ما حتمل هذل الكلمة من معاف ،طبعا عن طريا منظمات ،اخل...
إذف ذهبنػػا إذل السػػجن العسػػكرم بورقلػػة ككػػاف عػػددنا  .8200كيقػػاؿ أف عػػدد اظتعت ىقلػػني
ال ػػذين نيقل ػوا إذل اظتخيم ػػات بل ػ  ،22000كال أدرم كي ػػف أحصػ ػوا ه ػػذا الع ػػدد .كن ػػا 8200
معػػت ىقال بػػذلك السػػجن كأقيمػػت عشػرات اظتعسػػكرات ميلػػه عػػو الػػوطن .كػػاف عػػددنا مرتفعػػا
جدا .ككاف الطقس أحيانا حارا جدا ؽتا سبٌب رل مرضا شديدا كجعل صػديقي سػعيد كهػو
جػػار رل  -كقػػد استشػػهد فيمػػا بعػػد كالسػػالح بيػػدل  -ينقلػ إذل الزنزانػػات اظتتواجػػدة داخػػل
بنايػػات مػػن اطترسػػانة ،ككنػػا لشػػدة ضػػيقها نقػػيم خارجه ػا يف اطتيػػاـ .كانػػت تلػػك الزنزانػػات
جػػد مكتظػػة ،كحتػػوم اثػ عشػػر شخصػػا كهػػي أنشػػئت أساسػػا إليػواء أربعػػة أشػػخاص فقػػط.
أخػػذشل سػػعيد هنػػاؾ لعلٌػػي أجػػد مسػػاحة صػػغرية أسػػتلقي فيهػػا علػػى األرض نظػرا لشػػدة اضتػػر
خارج البنايات.
حػػني كنػػت معػػت ىقال بػػذلك السػػجن اغتيػػل الرجػػل الػػذم كػػاف يعتلػػي س ػ ٌدة اضتكػػم كهػػو
ال ػرئيس بوضػػياؼ ،فأخػػذت السػػلطات تنػػتقم منػػا ،تنػػتقم مػػن مسػػاجني عػ ٌػزؿ بػػال سػػالح.
كالقليػػل مػػن الطعػػاـ الػػذم كػػاف ييق ػ ٌدـ لنػػا  -ش ػربة لوحػػدها ،أك خضػػر كقليػػل مػػن اطتبػػز -
أصبح ال ييق ٌدـ إال نصفه .ال داعي لذكر التفاصيل حوؿ الكيري من اظتساجني الذين أصيبوا
باظترض كصاركا يتساقطوف كالذباب .لقد قمنا بنقلهم إذل الباب اطتػارجي للمعت ىقػل ػتػاكلني
طلب عالجهم ،كلكن رفضوا عتم ذلك .إشل أريد ّنيبكم التفاصيل.
اظتهم أنػه قامػت انتفاضػة احتجػاج داخػل السػجن كدل تكػن انتفاضػة سياسػية ،يػا سػيدم
ال ػرئيس .كبػػرغم العػػدد الكبػػري مػػن اظتعت ىقلػػني السياسػػيني ،كسػػجناء ال ػرأم ككيػػري مػػن التعسػػاء
ميلي بذلك السجن ،فش ٌف االحتجاجات كانت علػى ِّػركؼ االعتقػاؿ كالطعػاـ ألننػا يحرمنػا
حو من الزيارات .ككانت مػن قبػل تزكرنػا أهالينػا مػن الشػماؿ اصتزائػرم مػن مسػافات بعيػدة
حػػاملني معهػػم قففػػا ؽتلػػوءة بػػأنواع مػػن الطعػػاـ ،ككانػػت تلػػك القفػػف تسػػاعدنا كي ػريا إذ كن ػا
نتقاشتها فيما بيننا .فقيل لنػا« :قػد انتهػت الزيػارات ألنكػم قتلػتم بوضػياؼ .سػتحرموف مػن
الزيارات كننقن كجبة طعامكم إذل النصف حو دتوتوا هكذا».
كقعت مظاهرة احتجاج كانفتح الباب األكؿ من شدة الضغط .لقػد استسػلم البػاب مػن
كيػرة النػاس .فشػاهدت أصػحاب القبعػات اضتمػر ،أم جنػود فرقػة اظتػدرعات يسػتولوف علػى
الشرفات كيضعوف على اصتدار آلتهم ال نسميها " آلة اطتياطػة" .دل أدر مػاذا أفعػل داخػل
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اطتيػاـ ألنػه ال نتكػن اعتػركب أك االختبػاء يف البنايػات .كيػف نتكػن أف ؿتمػي أنفسػنا داخػػل
اطتياـ من عيارات نارية بشمكا ا أف تقتلنا رتيعا .أستطيع أف أؤكد لكم بأ ٌف الرصػاص اضتػي
أيطلػػا علػػى بعػػض اظتعت ىقلػػني يف ؼتيمنػػا .نعػػم ،بػػالرغم مػػن أنػػه دل ييقػػبض علػػيهم كهػػم لتملػػوف
السالح بل جيء فم مػن بيػوهتم أك مػن الشػارع خػالؿ زتػالت اعتقػاؿ كاسػعة .لقػد أكقفػوا
بدكف سبب كِّلٌوا هكذا بدكف ػتاكمة.
تش ٌكلت بعد ذلك "صتنة الطعن" كما يسمو ا ،كقاـ كالػدم بالبحػث عػن تلػك اللجنػة
أم كجػػود يف
أم أثػػر .يف حقيقػػة األمػػر دل يكػػن لتلػػك اللجنػػة ٌ
عػػو كػػل اصتزائػػر فلػػم كتػػد عتػػا ٌ
الواقع.
كانػػت تلػػك الظػػركؼ هػػي البدايػػة أم "مقدمػػة الطعػػاـ" أل ٌف "الطبػػا الرئيسػػي" كػػاف دل
يصػػل بعػػد .كػػل هػػذا كػػاف ال نتيػٌػل شػػيئا .أنػػا الػػذم كنػػت أِّػ ٌػن أشل قػػد رأيػػت كػػل شػػيء يف
ػدخل كالػػدم ككنػػت مػػن
حيػػام بعػػد هػػذل الوقػػائع ...مثٌ خرجػػت مػػن ذلػػك اظتعسػػكر بعػػد تػ ٌ
األكائل الذين غادركا اظتكاف ،أم أيعتو من احملظوِّني أك "أصحاب األكتاؼ العريضة".
خرجنا يف شاحنة توجهت ؿتو كسط اظتدينة .فكاف علينا تدبري أحوالنا خارج اظتعسػكر،
كمػػن حسػػن حظػػي كػػاف معػػي مبل ػ مػػن اظتػػاؿ قدمػػه رل كالػػدم ظتػػا زارشل .فلػػم تكػػن الرحلػػة
اصتوية يف اّال العاصمة إال يف اليوـ التارل أك الذم يليه ،إف كنت أتذكر جيدا .كاف ال بػد
مػػن االنتظػػار إذل اليػػوـ اليػػاشل أك الػػذم يليػػه .كنظ ػرا ضتالػػة الط ػوارئ كتواجػػد الشػػرطة بكيػػرة
ف ٌكرنا الذهاب إذل مدينة غرداية باعتبارها مدينة سياحية قد تكوف فيها عدة رحػالت جويػة
ؿتػػو العاصػػمة .كمػػن األفضػػل أف نسػػافر مػػن هنػػاؾ .ككػػاف علين ػػا أف نس ػػرع كال نتباط ػػأ كإال
أكقفونػػا مػػرة أخػػرل ،خاصػػة أننػػا دل نكػػن ؿتمػػل معنػػا مػػن كثػػائا سػػول مػػا يسػػمى بػ ػ "إذف
بػػاطتركج" حيػػث ي ػ ذف ضتاملػػه بػػالعودة إذل بيتػػه اظتوجػػود يف عن ػواف كػػذا ككػػذا .هكػػذا كانػػت
األمور.
ػت يف مظ ػػاهرات أكت ػػوبر ،2177
إ ٌف دس ػػتور اصتزائ ػػر ،الدس ػػتور ال ػػذم م ػػن أجل ػػه خرج ػ ي
دسػػتور  2171الػػذم انتيػػزع بػػدماء عشػرات كمئػػات الشػػباب الػػذين قػػتلهم هػػذا الرجػػل الػػذم
اع ؼ بنفسه جبرنتته كمبس كليته عن قتلهم ،إ ٌف هذا الدستور منحنا حا التنقل داخل ربػوع
الوطن ،الوطن الذم من أجله استشهد أخػوارل كأعمػامي كمػن أجلػه كػافح كناضػل كالػدم،
كأم ػػا ه ػػذا الرج ػػل فل ػػم يناض ػػل م ػػن أجل ػػه أب ػػدا اللٌه ػػم إال إذا اعتون ػػا نض ػػاله داخ ػػل اظت ػػدارس
العسكرية الفرنسية كيف اصتيش الفرنسي الػذم دل يغػادرل إال يف سػنة  2127لاللتحػاؽ جبػيش
التحرير الوط بعد ما تقهقر هذا األخري.
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ػت
كاف بشمكاننػا إذف العػودة إذل البيػت ،كدكف تبػاط كعلػى مػي طػائرة مػن غردايػة رجع ي
كعدت إذل البيت .لقد كقعت
أخذت سيارة أجرة
دفعت ذتن التذكرة نقدا مث
ي
ي
إذل العاصمة .ي
كنت كقتها شبه جيػة كػأن خرجػت
علي ،فقد ي
كالدم على األرض ظتا رأت أل ا دل ٌ
تتعرؼ ٌ
من معتقل أكشفيتز [معتقل أياـ اضترب العاظتية اليانية] .لقد كقع كل هذا علػى بضػع مئػات
مػػن الكيلػػوم ات جنػػوب فرنسػػا ،هنػػاؾ يف اصتزائػػر ،كللحكومػػة اصتزائريػػة بعيػػات دبلوماسػػية
بفرنسا كألقى رئيسها م خرا خطابا أماـ الوظتاف الفرنسي .كل ما حدث رل كقع باصتزائر.
اظتهم أشل عدت إذل أهلي ككانت كالدم تطمئن بقوعتا« :قد انتهى كل شيء يا ب ».
ِّػػل القتػػاؿ مسػػتمرا يف العاصػػمة ،الواحػػد يقتػػل ا خػػر .رفػػع بعػػض اإلسػػالميني السػػالح
كاختػػاركا اظتقاكمػػة اظتسػلٌحة كقػػاتلوا .يف اظتقابػػل كػػاف اصتػػيش إذا قيتػػل مػػنهم فػػرد كاحػػد يقتلػػوف
عشرة .فميال يف عاـ  2112قيضػي علػى ضػابط أمػاـ مػدخل عمارتنػا فجػاءت قػوات اصتػيش
كقتل ػوا أحػػد عشػػر شخصػػا .ككانػػت الضػػحايا عػ ٌػزال بػػدكف سػػالح ،كأيػػديهم مغلولػػة .كػػانوا
مقيٌدين ميل األرانب يف كسط ساحة عمومية مث اغتاعتم العسكريوف .كبعػث كالػدم ظتنظمػة
العفو الدكلية بشهادته حوؿ ذلك االغتياؿ اصتماعي ،الشهادة ال تناقلتها تقارير اظتنظمة.
ػافرت إذل مدينػة قسػنطينة قصػد تغيػري اصت ٌػو ،كعػدت إذل العاصػمة يف مطلػع
بعد ذلػك س ي
عاـ  2118فأيخوت أ ٌف قوات األمن جاءت تبحث ع كذلك ،كما أخونػا ضػابط سػاـ يف
األمن العسكرم قريب من العائلة ،بػأمر صػدر يػنن بتوقيػف رتيػع األشػخاص الػذين سػبا
اعتقاعتم يف ؼتيمات الصحراء ،كأفتا عقوبػة معسػكرات االعتقػاؿ كانػت غػري كافيػة .صػارت
تلػػك اظتعس ػػكرات تسػػمى "مػػدارس اإلرهػػاب" .كأن ػػتم تعلم ػػوف يف مصػػطلح العدالػػة مفه ػػوـ
تكرير اصترـ .كلكن هل ييعقل أف ييسجن اظترء بدكف سبب

يتوعػد« :أخػذكشل
صحيح أ ٌف البعض يقوؿ أ ٌف من الذين اعتيقلوا يف تلك اظتخيٌمػات مػن ٌ
حتمل قساكة الصحراء لكن اظترة اظتقبلة لن يتمكنػوا
للمعتقل من دكف سبب ،كأرغموشل على ٌ
م كال يوقفوشل إال كالسالح بيدم ».كلكن هذا األمر ال متن إال أقلية منهم.
كل هػذل الشػبيبة الػ أكقفػت خػالؿ زتػالت االعتقػاؿ سػواءن كانػت تسػاند اإلسػالميني
تعرفػػت علػػى شػػيوعي يف
أك تعارضػػهم فهػػي تػػرفض القمػػع .فمػػيال أنػػا لسػػت شػػيوعيا لك ػ ٌ
ػت أناسػا كيػريين أكقفػوا
اظتعت ىقل يسجن بدؿ أخيػه اإلسػالمي الػذم دل كتػدكل يف البيػت .كعرف ي
هكػذا ،ذنػبهم أ ػم كػانوا كسػط حشػد كمػػن بيػنهم شػخن ملػتح أك شخصػني .كػاف األمػػر
إذف نتػػس رتيػػع النػػاس ،كعانػػت أحيػػاء ميػػل حػػي بػػاب ال ػوادم كالكػػالتوس كأحيػػاء شػػعبية
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التعذيب كالضحايا

ػتهدفة أل ػػا صػ ٌػوتت
أخػػرل ،كيػريا مػػن زتػػالت االعتقػػاؿ اظتتكػػررة ،ككانػػت تلػػك األحيػػاء مسػ ى
بقوة لصاحل اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ.
جاءكا فعال يبحيوف ع  ،كظتا شاهدت سيارات الدرؾ الوط تتوقف أماـ مدخل بيتنا،
أكؿ م ػػا فعلت ػػه أنػ ػ ت ػػذكرت بس ػٌػرعة دفػ ػ م الص ػػغري ال ػػذم لتت ػػوم عل ػػى عن ػػاكين أص ػػدقائي
كص ػػديقام ،دل يكػ ػػن دف ػ ػ إرهػ ػػايب كال دف ػ ػ أسػ ػػامة ب ػػن الدف ،كال دف ػ ػ ف ػػالف أك عػ ػ ٌػالف.
فاضتقيقة دل أكن أخشى على صديقام كلك كنت أخشػى علػى أصػدقائي ،كأنػتم تعلمػوف
سيعرضػهم إذل التعػذيب كمػا حػدث
ظتػاذا .كنػت أخػاؼ أ ٌف غتػرد العيػور علػى أشتػائهم كػاف ٌ
للعديد من الناس.
أحضرت معطفي
مزقت الدف مث رميته يف اظترحاض كأطلقت عليه اظتاء .كبعد ذلك
ي
لقد ٌ
ػأت بطاقػػة تعريػػف اعتويػػة .كظتػػا فػػتح البػػاب ذكػػركا ميلمػػا فعلػػتم يف هػػذل القاعػػة« :مصػػباح
كهيػ ي
ػدم كأخ ػػذكشل،
عب ػػد الرزت ػػاف» ،ف ػػأجبتهم« :حاض ػػر ،ه ػػا أن ػػا» ،كق ػ ي
ػدمت بط ػػاق فقيٌػػدكا ي ػ ٌ
ككضػعوشل يف مػ خرة سػيارهتم داخػل "صػندكؽ اطتضػر" ،مث نقلػوشل علػى مػي سػيارة مػن نػػوع
"تويوت ػػا ×2يٌ "2أكال إذل مق ػػر لل ػػدرؾ ال ػػوط مث إذل اظترك ػػز ال ػػذم يقاب ػػل مق ػػر قي ػػادة األرك ػػاف
للقوات اظتسلحة.
علمت أ ٌف إرهابيني ،أك باألحرل معت ىقلني سابقني بػذلك اظتركػز ،قػاموا بتفجػري
كبعد ف ة
ي
قنابل فيػه بواسػطة شػاحنة معبػأة بػاظتتفجرات .بلغػ هػذا بعػد كصػورل إذل فرنسػا .كإف كنػت
أتفهػمه.
ال أبرر ذلك فأنا ٌ

ػلت فيػػتح البػػاب الع ػريض للمركػػز فػػأخرجوشل مػػن سػػيارهتم مث سػػألوشل« :اشػػكوف
ظتػػا كصػ ي
تعػػرؼ »[أم مػػن تعػػرؼ ] «سػػتذكر لنػػا كػػل األشتػػاء ال ػ تعرفهػػا ».أتػػدركف أكؿ مػػا خطػػر
ببػػارل هػػو أشل أكػػذب علػػيهم كأدعػػي أشل ال أعػػرؼ أحػػدا .كػػاف هنػػاؾ بالتأكيػػد إسػػالميوف
ؽتزقة ،كاف من اإلسالميني من غػادر كمػنهم مػن ق ٌػرر ...كقػد تع ٌػرض بعضػهم
ككانت اصتزائر ٌ
للتعذيب من بينهم صديقي سعيد الذم اعتقل معي يف اظتخيم.

كاف سعيد قد نيقل إذل احملافظة اظتركزيػة للشػرطة بالعاصػمة كتع ٌػرض إذل ؽتارسػة التعػذيب
ظتدة  28يوما .كذهبت لزيارته بعد ما أيفرج عنػه .لقػد اجتهػدت أخػ الػ تشػتغل كمحاميػة
برفقة كالدم ػتاكلني إقناع ػتافظ الشرطة بأ ٌف الشاب برمء كدل يفعػل شػيئا ،كطالبػا بػشطالؽ
سراحه.

+

إرل ،إشل ال أدتػػئ لػػك مػػا حػػدث
ككػػاف سػػعيد قػػد حػػدث بعػػد إطػػالؽ س ػراحه « :صػػغى ٌ
رل ».مث أخػػوشل« :دل أذكػػر عتػػم اشتػػك .لقػػد ذكػػرت أشتػػاء آخػرين لكػ دل أذكػػر اشتػػك ،كال
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أدتئ لك ما حػدث رل .كأنصػحك بشػيء كاحػد ،إذا التحقػت باظتقاكمػة اظتسػلحة يف اصتبػاؿ
تعػػاؿ لزيػػارم ،سػػتجدشل مػػع سػػعيد ؼتلػػويف ».ككػػاف ؼتلػػويف عضػوا قياديػػا يف اصتبهػػة اإلسػػالمية
لالنقػاذ ،كهػو ضػابط سػابا يف اصتػيش اصتزائػرم .كأحلٌ صػديقي قػائال« :تعػاؿ لػ اشل ،كاسػػأؿ
عػػن اصتػػيش اإلسػػالمي لالنقػػاذ ،ال تػػذهب إذل اصتماعػػة اإلسػػالمية اظتسػػلحة ،اصتيػػا ».ككػػاف
يعػػرؼ معرفػػة جيػػدة ش ػريف ق ػواشتي كرتػػاؿ زيتػػوشل كهػػذا األخػػري التقيػػت بػػه شخصػػيا عػػدة
م ػ ػرات قب ػػل تل ػػك األح ػػداث لكون ػػه يسػ ػػكن يف حيٌن ػػا .ك ػػاف س ػػعيد يع ػػرؼ جيٌ ػػدا أكلئػ ػػك
األشػػخاص كِّػػل ينصػػح « :ال تػػذهب مػػع رتػػاؿ زيتػػوشل كال تنضػػم إذل اصتيػػا ».ث م أفصػػح
رل« :أمر غري معقوؿ أف تكوف صتماعة اصتيا أسلحة حصلوا عليها بسرعة غري معقولة».
مقر الدرؾ الوط حدثت نفسي« :لو أمسك بسعيد سأذده ».كنت أعلم
ظتا
ي
دخلت ٌ
ػت نفس ػػي« :ل ػػو ك ػػاف س ػػعيد حق ػػا مك ث ػػا مبص ػػريم ألرغمػ ػ
م ػػاذا ينتظ ػػرشل .حينه ػػا خاطب ػ ي
ػت قاعػػة التعػػذيب
كهػػددشل بالسػػالح أللتحػػا باظتقاكمػػة اظتسػػلحة يف اصتبػػاؿ ».كعنػػدما دخلػ ي
رأيػػت أحػػد عشػػر شخصػػا حػػوؿ رجػػل ؿتيػػف ميلػػي ،أعػػزؿ دكف سػػالح .كهػػم أح ػد عشػػر
حوله.
أتعلػػم يػػا سػػيدم ال ػرئيس ،لقػػد قضػػيت سػػت سػػنوات حتػػت العػػالج النفسػػي ،بشش ػراؼ
سيدة فاضلة هنػا بفرنسػا كتيػدعى هػيالف جػايف أشػكرها علػى مسػاعدهتا فبفضػلها اسػتطعت
اليوـ اضتديث أمامكم .دل أكػن قبػل ذلػك أسػتطيع فػتح فمػي .كككػل اصتزائػريني كػاف صػوم
مكتومػػا .بشمكػػاشل أف أقػػوؿ لك ػم شػػيئا ،بعػػد ذتػػاف سػػنوات يف اظتنفػػى ،أخػػوت عػػائل عػػن
رغبػ يف العػػودة إذل بلػػدم .فاتٌصػػل أهلػػي بضػػابط بػػاألمن العسػػكرم كأبلغػػول عػػن رغبػ يف
العودة كأن توقفت عن كل نشاط سياسي ،إذ ناضلت يف البداية يف غتاؿ حقوؽ اإلنساف
أفضل العودة إذل أهلي.
هنا بفرنسا ،لكن ا ف توقفت ألن
ٌ
ػت أف
لكػػن ظتػٌػا دعػػاشل إذل هػػذل اصتلسػػة هػػذا الرجػػل [كأشػػار إذل اضتبيػػب س ػوايدية] عزمػ ي
أحضر كأتكلم نيابة عن سعيد كياسني [إبن احملامي أزتد سي مػزراؽ] الػذم اغتيػل ظتػا كػاف
معتقال بسجن سػركاجي أيػن ارتيكبػت غتػزرة كأيعػدـ فيهػا مائػة شػخن ميػل البهػائم .ذهبػت
تعرضػوا إذل قصػػف بالنابػػادل داخػػل
أـ ياسػػني لتتعػػرؼ علػػى ابنهػػا فلػػم تسػػتطع أل ٌف الضػػحايا ٌ
السجن.
عنػػدما دخلػػت إذل قاعػػة التعػػذيب رأيػػت أحػػد عشػػر شخصػػا ،اثن ػػاف مػػنهم مػػن األمػػن
العس ػػكرم .أكي ػػد ق ػػد تس ػػألون كي ػػف عرفتهم ػػا ،لكنن ػػا بص ػػفتنا جزائػ ػريني نش ػػعر بأكلئ ػػك
األشػػخاص .كانػػا يضػػعاف نظػرات سػػوداء مػػن نػػوع "رام بػاف" كدل يق بػػا مػػن الفريسػػة .كػػاف
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حض ػػورقتا ك ػػاؼ لتوجي ػػه عملي ػػات التع ػػذيب .كأس ػػتطيع أف أتع ػ ٌػرؼ ع ػػن األش ػػخاص ال ػػذين
عذبوشل كالذين دل يكونوا مقنعني كغريهم الذين أصبحوا يضعوف القناع فيما بعد.
أمرشل قائد فرقة الدرؾ بنزع مالبسي ،فن ٌفذت أمرل ،ألن كنت ذاهبا إذل اظتوت ال أدرم
كيػػف لكػ كنػػت ذاهبػػا كلػػيس رفضػػي هػػو الػػذم سػػيجنب اظتػػوت ،كبالتػػارل يكػػوف امتنػػاعي
دكف جػػدكل .لقػػد أرغمونػػا علػػى ذكؽ تلػػك اظت ػرارة فػػذقناها .دل أنػػزع سػػركارل ألن ػ دل أكػػن
أرتدم مالبس داخلية حتته بسبب ِّهور التهابات بني فخذم نتيجة اطتيط اظتطاطي الػذم
يدخل يف تركيبة تلك اظتالبس الداخلية كالذم دل أكػن أحتٌملػه .ككنػت يومهػا أرتػدم سػركاال
مػػن نػػوع "جػػني" دكف ثػػوب داخلػػي .أمػػرشل القائػػد« :انػػزع كػػل مالبسػػك كإالٌ سػػأنزعها لػػك
ػرد قػػائال« :أتػػركف ،إنػػه
بنفسػػي ».فأجبتػػه« :ال أسػػتطيع ألنػػه ليسػػت رل مالبػػس داخليػػة» ،فػ ٌ
إسالمي .كلهم يتشافوف ،فهم ال يرتدكف اظتالبس الداخلية ».كظتػا نزعػت سػركارل الػذم دل
يكػػن مػػن نػػوع "ليفػػي -س ػ كس" لكػػن "جػػني" مػػن نػػوع آخػػر ييسػٌ ٌػمى "كػػومبليس" [كلمػػة
فرنسية تع متواط ] ،فصرخ القائد بصوت عاؿ« :كومبليس!»
مث بطحػػوشل علػػى األرض كيػػدام مقيػػدتاف بشػػدة كراء ِّهػػرم ،كرجػػالم مقيػػدتاف أيضػػا.
بطحوشل على األرض ككقعػوا علػي رتيعػا .كانػت األغػالؿ ضػيقة حيػث تػداخلت يف ضتمػي
إذل العظػػم .مث كضػػع قائػػد الػػدرؾ الػػوط خرقػػة يف فمػػي  -عمليػػة "الشػػيفوف" اظتشػػهورة -
كدفعها بواسػطة قػاركرة .تنػتفخ اطترقػة باظتػاء فتأخػذ شػكل كػرة تاركػة السػيل نت ٌػر إذل أف نتتلػ
تعرضػػت مػػرة
اظتنخػػاراف كالرئتػػاف .شػػعرت مػػن شػػدة االختنػػاؽ ككػػأن أغػػرؽ .ظتػػا كنػػت صػػبيا ٌ
للغرؽ ،كأحسست بنفس الشعور .بعد قليل صرت ال أرل شػيئا ،كأصػبح كػل شػيء أمػامي
ػت كػػأ ٌف جػػدارا أسػػود نػػزؿ أمػػامي ،ككػػأ م كضػػعوشل داخػػل كػػيس بالسػػتيكي
أسػػودا ،أحسسػ ي
أسود ،فاختنقت كصرت أختبط كالكلػب ،ككنػت أدػث عػن شػيء كاحػد ،كنػت أحػاكؿ أف
أنتقل إذل العادل ا خر .لقػد صػرت أدػث عػن اظتػوت .كنػت أكاجػه ِّرفػا صػعبا جػدا ديػث
أصػػبح اظتػػوت الشػػيء الوحيػػد الػػذم نتكنػػه أف ينقػػذشل مػػن تلػػك اظتعانػػات كا الـ  -ال ػ ال
ختطر على الباؿ ،كال نتكن كصفها فهي أمر فظيع.
بعد حني نيزعت عػ تلػك اطترقػة ،كعيػدت إذل كعيػي كبػدأت أختػبط ،لكػ كنػت مقيٌػدا
كال أرل شيئا .كاف الوضع يظهر رل متجهػا ؿتػو كػل االّاهػات .كأمػا ا الـ فحػ ٌدث عنهػا
ػت للعمليػة مػرات عديػدة ككنػت أِّػل حتػت التعػذيب إذل
تعرض ي
كال حرج .شيء ال يصػدؽٌ .
ػدأت بػػالطبع بػػذكر بعػػض األشتػػاء كأنػػا دل
أف يغمػػى علػ ٌػي ،مثٌ يػػأتوف إليقػػاِّي كتنشػػيطي .كبػ ي
ػدت مػػن صػػميم قلػػيب أ ٌف أكلئػػك األغبيػػاء ال
أكػػن يف دتػػاـ كعيػػي حػػو أقػ ٌدـ األشتػػاء ٌ
ألشل تأكػ ي
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لتسػػنوف شػػيئا كال حػػو ؽتارسػػة التعػػذيب .فلػػو كػػانوا يعقلػػوف لكػػاف بشمكػػا م مػػيال اسػػتغالؿ
تفض ػػل ب ػػذكر ك ػػل األشت ػػاء ،مث خ ػػذ
مس ػػألة الت ػػنفس ،فيطلب ػػوف ب ػػال ه ػػي أحس ػػن ،م ػػيالٌ « :
راحتك كتنفس ،إ ٌف األمر ال يهمك كمصري حياتك غري مػرتبط باصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ،
اخل».
كاف بشمكا م اضتصوؿ على أشتاء لكػنهم بكػل ببسػاطة ال ي كػوف لػك الوقػت .ليسػت
مسػػألة شػػجاعة .إ ٌف الشػػجاعة  -ال ػ اعتوهػػا عمليػػة ميكانيكيػػة  -تػػأم فيمػػا بعػػد ،حينمػػا
تقػػوؿ يف نفسػػك« :إنػػه عػػذاب بػػدكف سػػبب .سػػأقتلهم ظتػػا أخػػرج ،سػػأقتلهم .كاظتهػػم أن ػ
ٌ
أخرج».
تكػررت عمليػة التعػػذيب باطترقػة ظتػرات عديػػدة ،كبقيػت أربعػني يومػػا بػذلك اظتركػز معػػزكال
داخل زنزانة خفية كمظلمة .كقضيت ثالثػة أيػاـ كاملػة دكف طعػاـ كال شػراب .كنػت أقضػي
حاج بشحدل زكايا الزنزانة كاضطررت حو إذل شرب بورل.
ك ػػانوا ي ػػأتوف بع ػػد ذل ػػك ألخ ػػذم إذل مزي ػػد م ػػن التع ػػذيب باطترق ػػة ،ال داع ػػي إذل ذك ػػر
تفاصيل الضرب بػاعتراكات كالعصػي ،اخل .كعلمػت أنػ قضػيت أربعػني يومػا بػذلك اظتكػاف،
فقػػد بقػػي رل قليػػل مػػن الػػذاكرة تسػػاعدشل علػػى عػ ٌد األيػػاـ .كنػػت أعػػرؼ أنػػه يػػوـ جديػػد ظتػػا
أشتػػع يف الصػػباح صػػوتا خاصػػا  -صػػوت فػػتح البػػاب الكبػػري ظتقػػر الػػدرؾ  -فأشػػطب شػػرطة
على جدار زنزان .
أحصيت عدد العالمات ال دتيل األيػاـ فوجػدت ثالثػني ،كأنػا متأكػد .لكػنهم أخػوكشل
أن ػ قضػػيت أربعػػني يومػػا .كقارنػػت بالفعػػل تػػاريخ خركجػػي بتػػاريخ دخػػورل فوجػػدت الفػػرؽ
أربعػػني يومػػا .إذف هنػػاؾ عشػػرة أيػػاـ ضػػاعت مػػن ذاكػػرم .الزلػػت أحػػس بشػػبه دكخ ػة .لقػػد
تعرضػػت إذل حقنػػة دكاء أك مػػادة معينػػة يف جسػػمي ،ال
حاكلػ ي
ػت الكشػػف عػػن مػػا إذا كنػػت ٌ
أدرم كال أتػػذكر .إ ػػا عشػػرة أيػػاـ مػػن حقػػي أطالػػب فػػا هػػذا الرجػػل [كهػػو ينظػػر إذل خالػػد
نػزار ،العػػني يف العػػني كيشػػري إليػػه باإلصػػبع] ألنػػه هػػو الػػذم كػػاف يوجػػه تلػػك الفظػػائع ،كهػػو
الػػذم كػػاف يػػأمر بتلػػك األعمػػاؿ الشػػنيعة .إ ٌف عشػػرة أيػػاـ ال تسػػاكم شػػيئا أمػػاـ مػػائ ألػػف
إرل أمر ذك أقتية .لسػت أطلػب مػاال لكػ أحػب أف أعػرؼ
قتيل يف اصتزائر ،لكنها بالنسبة ٌ
مػػاذا فعل ػوا يب أثنػػاء تلػػك األيػػاـ .أريػػد أف أعػػرؼ ،أل ٌف جهلػػي مبػػا حصػػل رل يف تلػػك األيػػاـ
العشرة يعذب .

++

يف كأدخلػوا قضػيبا يف دبػرم .كأعلػم أشل صػرخت« :يػا أمػال! يػا باغيػة!»
ي
أعلم أ م فعلػوا ى
ألشل تساءلت ظتاذا كضعت أمػي ،أمػن أجػل أف أتع ٌػرض عتػذل الفظػائع كبعػد ذلػك دل أتوقٌػع
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أصبحت غػري قػادر علػى اصتمػاع ،كهػذا مػن عواقػب التعػذيب .دل أتوقػع
أف يكوف رل كلد .ك
ي
أبدا أشل سأعيش ألشل شاهدت اصتانب اظتظلم عتذا العادل ،كأنه "كليشي".
إ ٌف ه الء األشخاص عناصر ضارة للبيئة البشػرية ،فيجػب عػزعتم كمعػاصتتهم ،كال أطلػب
أف ييفعل فم ميل ما فعلوا يب.
[داخل القاعة تيسمع عبارة« :كتب قتلهم!»]

السيد مصباح :ال يا سيدم ،أنا ضػد اصترنتػة ،كال أقػوؿ ميػل مػا قالػه اضتضػور ،بػل أقػوؿ
من أجل القضاء على الوحشية ال نتكن استعماؿ نفس األساليب.
احملامي بوردكف :كلمة قصرية ،ظتاذا كافقت على اإلدالء بشهادتك
السيد مصباح :إشل ال أحتدث عن نفسي ،بل أتكلٌم نيابة عن الذين قيتلوا بدكف سػبب،
شباب ميل سعيد ،لقد رفع السالح ألنه كػاف يػأا التعػذيب .أمػا أنػا فكػاف رل حػظ عظػيم
إذ كضع كالدم تأشرية يف يدم كبفضلها كصلت إذل فرنسا .كفا تلقيت العالج إذ أجريػت
عملية جراحية يف اظترارة ككذلك يف القولوف [أسفل اظتعي الغليظ] ،كما زلت إذل اليوـ أعاشل
من الدكخة كالتيه .لقد كاف رل حظ عظيم دل يكن لسػعيد .إشل أتيػت إذل فرنسػا كلػو بقيػت
ػت بافػا .كقػد
يف اصتزائر لرفعػت السػالح .فأنػا أشػكر اصتمهوريػة الفرنسػية الػ آكتػ ظتػا طرق ي
تعلمػػت عػػن كالػػدم "بيػػاف حقػػوؽ اإلنسػػاف كاظت ػواطن" الػػذم يػػنن بأنػػه« :ال ّػػوز ؽتارسػػة
أم أحد ».فأنا أشكر اصتمهورية ال فتحت رل أبوافا.
التعذيب على ٌ
السيد استيفاف (رئيس اصتلسة القضائية) :شكرا ،هل لديك أسئلة أخرل.

ػت عل ػػى اإلدالء
احمل ػػامي ب ػػوردكف :آخ ػػر سػ ػ اؿ فيم ػػا متصػ ػ  .س ػػيد مص ػػباح ظت ػػاذا كافق ػ ى
بشهادتك لصاحل السيد سوايدية
السيد مصػباح :يػا أسػتاذ ،أنػت فرنسػي ،لػو تعلػم كػم هػو صػعب أف يكػوف اظتػرء جزائريػا
كأنػػاس ميػػل هػ الء لتكمػػوف اصتزائػػر .إنػػه عػػذاب .أشػهد لصػػاحل هػػذا الرجػػل [سػوايدية] كإف
كنت ال أخشى عليه كلكنها قضػية مبػدأ .لقػد رغبػت يف العػودة إذل بلػدم أل ٌف كالػدم بلػ
من العمػر اثػ كتسػعني عامػا كهػو ا ف علػى كشػك مغػادرة هػذا العػادل ،لػذا أحببػت العػودة
إذل اصتزائر ،كإال فلن أدتكن من رأيته قبل كفاته كال حضور جنازته.

+

ّرأ أف يتص ٌدل
كجئت أشهد من أجل الدفاع عن شرؼ هذا الرجل .هذا الرجل الذم ٌ
إذل مػػا أيجػػو عليػػه .ككػػاف مػػن اظتمكػػن أف يكػػوف كاحػػدا مػػن الػػذين عػ ٌذبوشل .كمػػن جهػ أنػػا
أعفو عنه ألنػه كجػد الشػجاعة ظتواجهػة ماضػيه ،كاإلعػالف عػن مػا هػو ذمػيم بالنسػبة للػنفس
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تعرضػوا
البشرية .لقد كانت لػه الشػجاعة أف يفضػح النظػاـ كلػيس هػذا بالضػركرة لصػاحل مػن ٌ
للقمػػع كاألذل أك الػػذين قيتل ػوا كلكػػن فعػػل هػػذا مػػن أجػػل ا الؼ مػػن اظتفقػػودين الػػذين ال
يزالػػوف مغيٌبػػني داخػػل الزنزانػػات اطتفيػػة كمػػن أجػػل الػػذين مػػازالوا ييعتقلػػوف إذل حػػد ا ف .كقػػد
تع ػ ٌػرض م ػ ػ خرا اب ػػن أح ػػد الش ػػهود يف تل ػػك القض ػػية [ال ػ ػ يرفع ػػت ض ػػد اصتن ػ ػراؿ ن ػ ػزار] إذل
االختطػػاؼ مػػن طػػرؼ األمػػن العسػػكرم ،كمػػا تعػ ٌػرض بعػػض أقػػاريب ...كأق ػ ٌدـ شػػهادم مػػن
أجػػل كػػل ه ػ الء أل ٌف الشػػناعة مازالػػت مسػػتمرة .كنكػػاد ال نص ػ ٌدؽ أ ٌف مػػا فعلػػه "هتلػػر" هنػػا
مازاؿ لتدث يف كل مكاف.
بالطبع ليست اصتزائر ميػل شػركة "فيفانػدم" كال فتلػك أسػهما ّػذب العػادل ،فػنحن بلػد
صػػغري ...لكػػن نتكن ػ القػػوؿ مػػع األسػػف أ ٌف اصتزائػػر كانػػت بالنسػػبة لفرنسػػا ميػػل مػػا كػػاف
الشيلي بالنسبة للواليػات اظتتحػدة .كأنػتم اسػتفدمت مػن آالؼ اظتيقفػني الػذين جػاءكا مػن بلػد
لتكمػػه نظػػاـ فاسػػد كمفسػػد .ففػػي اصتزائػػر مػػن ليسػػت لػػه معػػارؼ ال نتكنػػه اضتصػػوؿ علػػى
سػػكن أك عمػػل ...كلألسػػف فػػش ٌف هػ الء دافعػوا عػػن النظػػاـ كاظت سػػف أيضػػا أ ٌف ا الؼ مػػن
الشباب ماتوا بدكف مقابل.
إ ٌف الشػػاب سػػعيد قػػد رفػػع السػػالح ضػػد هػػذا الوضػػع كمػػن أجػػل اظتقاكمػػة .لقػػد أصػػيب
أم مػن
الناس باصتنوف ...فمن عاسل مػن هػذا الوضػع يصػبح مسػتعدا للقتػل .ألننػا يف قبضػة ٌ
أم شيء .كأنا كنت مستعدا للقتل كأعددت نفسي لذلك،
كاف ،الذم بشمكانه أف يذيقنا ٌ
بش ػػركشل« :ستس ػػافر إذل
كلك ػػن بق ػ ىػي رل بص ػػين م ػػن األم ػػل كه ػػو الس ػػفر إذل فرنس ػػا .لق ػػد ٌ
فرنسا».
كج ػػاءت ق ػوات األم ػػن تبح ػػث ع ػ ثالث ػػة أي ػػاـ قب ػػل س ػػفرم أل ٌف الس ػػلطات ش ػػرعت يف
اعتقاؿ من أيطلػا سػراحهم .كدتػت ػتػاكم يف احملكمػة اطتاصػة بالعاصػمة كهػي مػن احملػاكم
االستينائية ال جرت أكؿ جلساهتا برئاسػة قضػاة مقنٌعػني .كقػد شػرح األسػتاذ احملػامي جػاؾ
فرجػػاس بالتفصػػيل تشػػابه تلػػك احملػػاكم باحملػػاكم اطتاصػػة الػ نيصػػبت يف فرنسػػا أثنػػاء اضتػػرب
العاظتية اليانية  .كدتت ػتاكم من طرؼ احملكمة اطتاصة ال أنشئت بأمر مػن هػذا الرجػل
[اصتنراؿ خالد نزار] الذم كاف عضوا يف اجمللس األعلػى للدكلػة بتلػك الفػ ة ،ككانػت رئاسػة
رتاعية.

جػاؾ فريجػيس ،رسػالة مفتوحػة إذل أصػدقاء جزائػريني أصػبحوا جالديػن.
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فأنػػا إذف ال أقػػدـ شػػهادم لنفسػػي لكػػن لفائػػدة ا خ ػرين ،كإف قيػػل رل« :أحػػذر ،إنػػك
تعرض أهلك للخطر» ،أقوؿ أشل قد سػبا كعرضػتهم للخطػر .كال أريػد أف أطيػل علػيكم يف
ٌ
هػذا اظتوضػػوع فلػػيس هػػذا غػرض حضػػورم هنػػا .كمػػا قػد يظػػن الػػبعض أشل لسػػت يف كعيػػي،
يتجرأ ميل هذا الرجػل علػى
لك ٌ
أكد أف أخوكم بشيء .ظتا فتر بتلك كل اظتعانات كعند ما ٌ
الكالـ تصيب دهشة كبػرية ،كإضػافة إذل ذلػك فأنػا دل أحضػر كشػاهد للػدفاع كإفتػا كشػاهد
تعجب فيها فيكتور هيقو منػذ قػرنني كيػف
للمتهم .أنا يف دهشة كبرية ،كأنا يف فرنسا ،ال
ٌ
أتعجػػب كيػػف ييطلػػا س ػراح هػػذا الرجػػل الػػذم جػػاء إذل
كػػاف التعػػذيب نتػػارس يف عهػػدلٌ ،
فرنسػػا خفيػػة كي ػ ٌدعي براءت ػػه كػتاكلػػة تبيػػيض اصتػػيش اصتزائ ػػرم ،فهػػو دل يػػأت كنػػاطا رشت ػػي
للجػػيش ،لكنػػه جػػاء لتبيػػيض شػػركائه اصتن ػراالت كللحصػػوؿ علػػى ضػػماف للعشػػر السػػنوات
القادمة .إن يف دهشة كبرية.
السيد استيفاف (رئيس اصتلسة القضػائية) :هػل عتيئػة الػدفاع أسػئلة أخػرل السػيدة ككيلػة
اصتمهورية  ...يظهر أنه دل تبا هناؾ أسئلة أخرل .يػا سػيدم إ ٌف احملكمػة تشػكركم أيضػا،
كبقية الشهود ا خػرين ،علػى شػهادتكم الػ تعتمػد علػى معطيػات شخصػية ،كسػرية ذاتيػة
خاصػػة مػػن الصػػعب التعبػػري عنهػػا أمػػاـ احملكمػػة ،لكػػنكم فعل ػػتم ذل ػػك ميػػل ب ػػاقي الش ػػهود
ا خرين كبنفس الطريقة كاحملكمة تشكركم على ذلك.
 .4..حدوش من عين الكرشة
اظتصػػدر :ـ .بػػن عبػػد الكػػرصل اصتزائػػرم ،فضػػائح تكشػػفها فخػػاخ الدنتقراطيػػة يف اصتزائػػر ،ص.
.821
أنا من مواليد  ،2122متزكج كرل ستة أطفاؿ .أسكن يف عني الكرشة بواليػة أـ البػواقي يف
سػػكن عػػائلي مػػع إخػػوم .أبونػػا فػػالح يسػػكن الباديػػة كهػػو أصػػم ال يسػػمع ،ضػػعيف البصػػر
كيستخدـ نظارات ،عمرل  88سنة ،يرعى قطيعا بنفسه من الغنم نتتلكػه ،كأنػا أسػاعدل مػن
حني إذل آخر يف مهنته.
يف يػػوـ  22مػػايو  2111كنػػت أرعػػى قطيػػع غػػنم كالػػدم ،فرأيػػت سػػيارة حػػرس الغابػػة
قادمػػة إذل البيػػت ،فتوجه ػػت إليهػػا ِّانٌػا أ ػػم جػػاءكا ألخػػذ اضتلي ػػب ،ألننػػا متعػ ٌػودكف عل ػػى
إعطػػائهم اضتليػػب .ففوجئػػت ظت ػا كجػػدت أ ػػم عناصػػر مػػن الػػدرؾ الػػوط يف ثيػػاب حػ ٌػراس
ٌ
الغابة .فطلبوا م بطاقة التعريف .كبعػد اإلطػالع عليهػا قػالوا» :جئنػا نبحػث عػن أخيػك«.
فقلت عتم» :إنه غري موجود منذ مدة «.فأخذكشل مكانه.
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كذهبوا يب إذل مقػر الػدرؾ (اليكنػة) ،حيػث اسػتبدلوا السػيارة يف الطريػا .كمبجػرد كصػولنا
إذل اليكنػػة كبعػػد إدخػػارل أحػػد اظتكاتػػب ا ػػاؿ علػ ٌػي مسػػاعد كدركيػػاف معػػه بالضػػرب اظتػػوح
كالسب الالذع .فأخذكا يلطمون باأليدم كيركلون باألقداـ علػى الوجػه كعلػى كػل مكػاف
يف جسدم .مث أدخلوشل زنزانة ،فبقيت فيها قرابة الربع ساعة.
كبعػػدها أخػػذكشل إذل بي ػ  ،فػػاقتحموا اظتن ػػزؿ علػػى األهػػل كاألكالد ،فػػأرعبوهم كأرهبػػوهم،
كفتشوا الدار فلم كتدكا شيئا ؽتا كانوا يبحيوف عنه مث أمركشل بفتح باب دار أخي ػتمػد الػ
كانػت غػري مسػكونة ،كأعلمػتهم بأنػه يف عملػه بػأـ البػواقي ،كنتكػنهم االتصػاؿ بػه .فكسػػركا
البػػاب كفتش ػوا الػػدار فلػػم كتػػدكا شػػيئا .ككجػػدكا بعػػض كتبػػه فأخػػذكها كعػػادكا يب إذل مقػػرهم
بعني الكرشة.
كأعػػادكا معػػي سػػيناريو الضػػرب .ككػػانوا هػػذل اظتػػرة حػوارل عشػػرة أشػػخاص .كلهػػم لطمػػوشل
إرل
كركلػػوشل حػػو أغمػػي علػ ٌػي .فلمػػا أفقػػت كجػػدت نفسػػي يف زنزانػػة .كهكػػذا كلمػػا رجػػع ٌ
علي ،كأنا مطركح مرمي على األرض
ىك ٍعيي دخل اثناف أك ثالثة منهم ليضربوشل حو يغمى ٌ
ال أقػول علػػى الوقػػوؼ .كبعػد مػػدة أرجعػػوشل إذل اظتكتػػب األكؿ ليعػاد ضػػريب بػػنفس الطريقػػة.
إرل الػوعي
ٌ
تصوركا ضرب حذاء الرؾتاز ( )Rangersعلى كجػه عبػد ضػعيف .كبعػد أف رجػع ٌ
كجدت نفسي يف زنزانة ككاف كجهي منتفخا كليا حو اختفت عينام.
ػب
كبل ػ يب العطػػش مبلغػػه مػػن ج ػراء التعػػذيب ،كطلبػػت اظتػػاء عػػدة م ػرات كلكػػن دل يلػ ٌ
ندائي أحد .فوجدت زجاجة فيها سائل ،فشربته .فسػبٌب رل أكجاعػا كآالمػا ،فصػرت أشػبه
اصتيػػة اعتامػػدة ؽتػٌػا اضػػطرهم أف يأخػػذكشل إذل الطبيػػب كذلػػك عنػػدما نقلػػوشل إذل أـ الب ػواقي،
ضػيتيها عنػد رجػاؿ الػػدرؾ بعػني الكرشػة .كبػأـ البػواقي أمػرهم النقيػػب
كبعػد مػدة  18سػاعة قى ى
بشدخػػارل إذل فرقػػة التعػػذيب حيػػث قػػاموا بتجريػػدم مػػن ثيػػايب مػػا عػػدا السػػركاؿ .كبػػدؤكا معػػي
بالتعػػذيب النفسػػي حيػػث هػ ٌددكشل بالسػػالح مػػوجهني إيػػال إذل رأسػػي عػػدة م ػرات كه ػ ٌددكشل
بالقتل كما ه ٌددكشل بقن ضتم جسمي باظتقن خاصة.
كلقػػد بل ػ انتفػػاخ جسػػمي مػػدال ،كرغػػم ذلػػك فقػػد كػػانوا يػػأمركف بشدخػػارل الزنزانػػة مػػدة
قصػػرية مث مترجػػون منهػػا قبػػل أف ينهػػالوا علػ ٌػي بالضػػرب اظتػػوح .كظتػػا صػػرت أتقيػػأ كأعػػاشل مػػن
كجع شديد يف بط أخذكشل إذل الطبيب فأعطاشل أدكية ،مث أعادكشل إذل الزنزانة.
كبعد يومني بدأ تعذيب بطريقة اظتقعدة حيث أيربط باظتقعد مث ييدفع يب إذل األماـ ألسػقط
كرركا معػي هػذل
على كجهي كركب ٌ كيضرب اظتقعد على ساقي حو أِّن أ ما قد كسرتا .ك ٌ
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العملية اظتش كمة عدة مرات ،مث عيكست عملية الدفع ألسقط على قفام كداـ ذلك طػواؿ
و
يوـ كامل.
بعػػدها اسػػتخدموا معػػي طريقػػة اضتػػرؽ بالنػػار .ككػػاف ييشػػرؼ عليهػػا اظتسػػاعد بورنػػاف نفسػػه
بقدمي كيضعهما على النػار ،نػار الفػرف الغػازم ،حػو ينطلػا منهمػا الػدخاف.
حيث نتسك
ٌ
ػدمي قػد التهبتػا فييغمػى علػي ائيػا.
كيكٌررت العملية عدة مرات كيف كل مػرة كنػت أِّػن أ ٌف ق ٌ
ككلما أفقت أعادكا نفس العملية حو إذا يئسوا م رموشل يف الزنزانة ،مث سػلٌطوا عل ٌػي ألوانػان
من التعذيب النفسي.
ػخن
كيف اليػوـ التػارل أجلسػوشل علػى اظتقعػد كجػػاءكا جبهػاز التعػذيب الكهربػائي حيػث ييسػ ٌ
مدة معينة كتوضع يدم على سطح بارد مث نتسك فا الدركي كيضعها على حديدة سػاخنة
احملضػػر خصيصػػا عتػػذا الغػػرض فيحػػرؽ
فتحػػرؽ بى ىشػ ىػرم يف اظتػػرة األكذل .مث أضػػع يػػدم يف اظتػػاء ٌ
كامػػل جلػػد يػػدم .كيف اظتػػرة الياليػػة انفصػػل جػػزء مػػن ضتمػي صػػاعدا مػػع ا لػػة .ككػػاف معػػذيب
يػػأمرشل يف كػػل مػػرة بػػأف أضػػع يػػدم يف اظتػػاء حػػو طػػاب ضتمػػي كعػػدت ال أشػػعر بػػه ،فجػػاءكا
بدكاء لعالجي به من غري طبيب.
كال يف ػػوت أف أذك ػػر اظتش ػػرفني كاظتس ػػاقتني يف تع ػػذييب ه ػػذا ،عرفان ػػا باصتمي ػػل كتس ػػجيالن
لصنيع غري منقوص فأقوؿ كاهلل على ما أقوؿ شهيد.
كػػاف علػػى رأسػػهم بػػأـ الب ػواقي النقيػػب بعزيػػز كهػػو الػػذم أمػػر درقػػي كأنػػا أشتػػع ،كنفػػذ
العمليػػة الرقي ػػب م ػراد بواس ػػطة آل ػػة اضتػػرؽ الكهربائي ػػة مبس ػػاعدة اظتس ػػاعد بورن ػػاف ،كال أنس ػػى
قدمي على ال يفرف.
بورناف الذم قاـ بشواء ٌ
أما الذم َّ
عذب نفسيا كدتنٌيت اظتوت ألختلٌن منه فهو اظتساعد عيادم الذم داكـ على
تعػػذييب طيلػػة اليمانيػػة عشػػر يومػػا الػ قضػػيتها ،أمػػاـ صػػاحب اظتقعػػد مػراد مبسػػاعدة بورنػػاف.
كناؿ كل كاحد منهم نصيبه م على كل حاؿ.
ا ف كرغػػم توقيػػف العػػذاب اصتسػػدم إال أن ػ أعػػاشل مػػن حالػػة نفسػػية سػػيئة جػػدا .كقػػد
صرحوا بواءم من كل التهم ،ككعػدكشل بػشطالؽ سػراحي بشػرط أف ال أخػو أحػدان مبػا جػرل
ٌ
رل مػػن تعػػذيب ،ألنػػه غػػري قػػانوشل كال لتػػا عتػػم ؽتارسػػته .كلكػػن دل ييطلػػا س ػراحي بعػػد اظتػػدة
اظتذكورة بل جيء يب إذل معتقل عني مليلة الذم كجػدت بػه أخػي ػتمػد .هػو أيضػان اعتقلػول
من غري علم أحد .كبقيىت عائلته لوحدها بأـ البواقي .هذل قص باختصار مػع زبانيػة درؾ
أـ البواقي كعني الكرشة ،أكتبها يوـ  17مايو  2111مبعتقل عني مليلة.

+
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ملحا :عندما كعدكشل بشطالؽ سراحي طلبوا مػ أف أكػتم مػا جػرل رل كأقػوؿ بػأشل قػد
اح قػػت بػػالقهوة .كأمػػاـ هػػذا الكػػتم للحقػػائا ،أرج ػػو مػػن إخ ػواشل احمل ػػامني كاظتػػدافعني عػػن
حقػػوؽ اإلنسػػاف اظتطالبػػة بفػػتح حتقيػػا بشػػأشل يتعػ ٌػرض إذل الناحيػػة اصتسػػدية كالنفسػػية ليتَّضػػح
الركػل كاضتىػ ٍرؽ كاالنتفػاخ .كإنػ أخشػى
اضتا ،أل م أمسكوشل طيلػة هػذل اظتػدة لتختفػي آثػار َّ
أالٌ يمترجػػوشل م ػػن اظتعتق ػػل فيغيٌبػػوشل أك يقتل ػػوشل لل ػػتخلن م ػػن آثػػار ج ػػرمهم كه ػػا أن ػػا ا ف يف
معتقل عني مقل منذ  22يونيو  ،2111ما أزاؿ أعاشل عناء شديدا من آثار السائل الػذم
شربته داخل الزنزانة.
 .5..علي تير
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.278 .
اشتي علي تري .أنا سجني يف سجن اضتراش ،رقم احملضر .28222لقػد اعتيقلػت مػن طػرؼ
الدرؾ الوط يوـ  22يوليو  2111على الساعة اليالية كالنصف بعػد الظهػر عنػد خركجػي
من اظتسجد.
كإثػر اعتقػارل أخػػذشل الػدرؾ الػػوط إذل مقػر سػػك حيػث قػاموا ب ػ"تفتيشػػه" رغػم أ ػػم دل
أم شػيء عنػدم ،مػا عػدا جرائػػد
يكونػوا مصػحوبني بأيػة مػذكرة توقيػف ،غػري أ ػم دل كتػدكا ٌ
قدنتػػة تبػاع يف األكشػػاؾ (اجملاهػػد ،الفرقػػاف ،ل ػ .)Eveilكلقػػد أخػػذكا مػ مبلػ  2782دينػػار
جزائرم كدل يعلنوا عنه.
مث نقلػػوشل إذل فرقػػة ال ػدرؾ الػػوط بعػػني طايػػة .كبعػػد أرب ػع سػػاعات مػػن مك ػوثي داخ ػل
زنزانة ،بدؤكا يف تعذيبػي بشدخاعتم ؽتسحة من خيش (خرقة) يف فمي ،مث أخذكا يصبٌوف فيػه
اظتػػاء اظتخل ػػوط بالصػػابوف كالكح ػػوؿ اظتيتيلػػي ( .)Esprit de selمث ربط ػػوشل عل ػػى كرس ػػي
كض ػ ػربوشل ب ػػاعتراكة عل ػػى بط ػػن رجل ػػي كِّه ػػرم عل ػػى األرض .كبع ػػد م ػػا مارس ػ ػوا ك ػػل أن ػ ػواع
التعذيب ،أرغموشل بالقوة على نزع ثيايب ككبٌلوشل مث أدخلوا عصا يف دبرم.

لقػػد داـ التعػذيب أسػبوعا ككنػػت أشػػعر ب ػ الـ فظيعػػة كلمػػا دخلػػت اظترح ػاض ،كيف آخ ػر
الليػػل جلػػدكشل بأسػػالؾ كهربائي ػة .كع ػ َّذبوشل بالكهربػػاء كاظتػػاء السػػاخن .كنزع ػوا ش ػعر ضتي ػ
مبقراض حو كاف الدـ يسيل من كجهي كمن كل جسدم بغزارة.

الشتم كاإلهانة دل ينقطعا .كنت أيضرب بصفعات كلكمات يف كل جسػدم يػك عػن
الكػ ػػالـ الفػ ػػاحش كالتهديػ ػػدات .ال زلػ ػػت أعػ ػػاشل مػ ػػن ا الـ يف جسػ ػػدم خاصػ ػػة يف دبػ ػػرم
كأصبحت كلما أريد الذهاب إذل اظترحاض يرتاب اطتوؼ.
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 .6..جاللي أوس
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.272 .
اشتػي جػالرل أكس ،متػػزكج كأب ليالثػة أطفػػاؿ .لػدم تكػوين قػػانوشل .اعتيقلػت يف  8أكتػػوبر
 2111عل ػػى الس ػػاعة اليالي ػػة ص ػػباحا يف مق ػػر س ػػك  ،يف  182ح ػ ٌػي ب ػػن عم ػػار ،القب ػػة،
اصتزائر ،من طػرؼ الشػرطة القضػائية لػدائرة بػاب الػوادم ،كذلػك بػدكف مػذكرة ال ىق ٍػبض .كقػد
ضت كل عائل للتنكيد.
تعر ى
متٌ توقيفي بعنف كما ٌ
ج ػػرل حت ػويلي يف اظت ػػرة األكذل إذل ؼتف ػػر الش ػرطة اظترك ػػزم ب ػػاصتزائر قب ػػل أف أينق ػػل إذل فرق ػػة
ػتاربػ ػػة اللصوصػ ػػية بشػ ػػاطوناؼ .مث أيرجعػ ػػت إذل مقػ ػػر الشػ ػػرطة اظتركزيػ ػػة ،مث إذل مرك ػ ػز بػ ػػاب
الوادم .كفيما بعد ميلػت أمػاـ النيابػة العامػة دسػني دام يف يػوـ  7نػوفمو  2111كهكػذا
داـ حجزم االحتياطي  88يوما.
خػػالؿ تلػك الفػ ة كنػػت معػػزكال يف زنزانػػة .كحصػل أف تقاشتػت الزنزانػة الػ حجمهػػا 1
م ان يف  1م ان مع  2إذل  2أشخاص.

يف الف ػ ػ ة مػ ػػا بػ ػػني  8ك 22أكتػ ػػوبر تعٌرضػ ػػت للتع ػ ػذيب يف مركػ ػػز بػ ػػاب ال ػ ػوادم .ككػ ػػاف
التعػػذيب ي ػ اكح بػػني اللكمػػات كالػػرٍكالت عل ػى سػػائر اصتسػػد إذل اطتنػػا باظتػػاء القػػذر كاظت ػواد
األخرل ،اخل.
ً
أم
دم ظتػدة تتجػاكز العشػرين يومػا .كمػا عػدا اظتػاء ،دل أيعػط ٌ
كلقد كضعت األغػالؿ يف يػ ٌ
طعػػاـ خػػالؿ اطتمسػػة أيػػاـ األكذل .كزيػػادة عػن التعػػذيب اصتسػػدم ،فلقػػد تعرضػػت للتعػػذيب
النفس ػػي م ػػن ط ػػرؼ الش ػػرطة القض ػػائية لب ػػاب الػ ػوادم أيػ ػن تأذٌي ػػت م ػػن التنكي ػػل كالش ػػتائم
كالبصاؽ ،كمأل الزنزانة باظتاء ظتنعنا من النوـ.
كإذل غاي ػة يومنػػا هػػذا ،فػػشن موقػػوؼ يف سػػجن اضت ػراش يف القاعػػة  2مكػػرر (")"4 bis
حتت رقم احملضر .22272
اسػػتدراؾ :نسػػيت أف اذكػر أ ٌف بعػػض رجػػاؿ الشػػرطة كػػانوا يلتضػػركف اجملػػانني – معتػػوهني
كمقملػػني كاللٌعػػاب يسػػيل مػػن أف ػواههم – مػػن مينػػاء اصتزائػػر يف اظتسػػاء ،مث يطلقػػو م
قػػذرين َّ
داخ ػػل قاع ػػة التعػ ػذيب عل ػػى اظتعتىقل ػػني كه ػػم جل ػػوس علػ ػى كراس ػػي كأيػ ػديهم مغلول ػػة خل ػػف
ِّهورهم.

+

ػدخنوف سػػجائرهم كييهيجػػوف ه ػ الء
كك ػاف رج ػاؿ الشػػرطة لتضػػركف تلػػك اظتشػػاهد كهػػم يػ ٌ
اجملانني ليعذبوا اظتعت ىقلني أشد العذاب اصتسدم كالنفسي.
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كما كاف اجملػانني يبصػقوف علػى كجػول اظتعت ىقلػني كيعػانقو م كيقبلػو م كيلعقػو م كلعػافم
يسػيل كيفعلػوف فػػم أشػياء أخػرل ال تيػذكر .كيف األخػري تعطػيهم الشػػرطة هػراكات (قطػع مػػن
خشب) يضربوف فا اظتعت ىقلني اظتكبٌلني على سائر أجسادهم.
كق ػد ك ػػاف رج ػاؿ الش ػػرطة يض ػػحكوف كيطلق ػػوف ص ػراخا هس ػػترييا .لق ػػد ِّنن ػػا أنفس ػػنا يف
كابوس حقيقي.
 .7..عيسى بوخاري
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.212 .
اشتي عيسى بوخارم كعمرم  88سنة .أنا متزكج كأب طتمسة أطفاؿ .اعتقلت مػن طػرؼ
الشرطة السياسية يف  80مايو .2118
متٌ اختطػػايف يف  80مػػايو  2118علػػى السػػاعة التاسػػعة صػػباحا ،عنػػد خركجػػي مػػن بيػ
اظتوجود يف  28شارع أرزقي عوم ديدرة (العاصمة) ،من طرؼ أربعة أشػخاص ٌادعػوا ا ػم
من الشرطة .فهددشل أحدهم بسالحه كأمرشل باتبٌاعه كإالٌ »فػش ٌف أدسل حركػة» مػ ٌ ّعػل مػ ٌ
«رج ػػال ميت ػػا «.فغطٌػ ػوا رأس ػػي بسػ ػ م كرم ػػوشل يف الص ػػندكؽ اطتلف ػػي لس ػػيارة م ػػن ن ػػوع رين ػػو
اكس ػويس ( )Renault Expressبيض ػػاء الل ػػوف .كأم ػػركشل أف أبق ػػى يف هيئ ػػة رك ػػوع كاض ػػعا
جبه ػ علػػى أرضػػية الس ػيارة .دل أفهػػم مػػاذا كػػاف لتػػدث ،فلػػم يق ػ ٌدموا رل أم ػرا بػػالتوقيف كال
أسباب اعتقارل.
كبعد تن ٌقل قصري داـ حوارل ستسة دقائا ،أنزلوشل يف مكاف كرأسػي مغطٌػى ،كأخػذكا مػ ٌ
ػب الػػدين
كػػل كثػػائقي كمػػا أملكػػه مػػن أغػراض شخصػػية ،مث أخػػذت نصػػييب مػػن الشػػتم ،كسػ ٌ
كالكالـ الفاحش الذم ال نتكن كصفه .بعدها رموشل يف مرحاض كربطوا األغالؿ ال توثا
يدم بقبضة اضتنفية ،كأمركشل أف ألتفت إذل اضتائط.
ٌ
لقد بقيت على تلك اضتالة غري اظترلتة طيلة الليل.

كعند الفجر ،شتعت األذاف كصػلٌيت الصػبح يف تلػك الوضػعية بػدكف كضػوء .مثٌ أيخػذت
إذل بيوت من خشب ألخذ اظتعلومات الشخصية كالصور كاعتويػة كالبصػمات اخل .كأيرجعػت
بعدها إذل مكاف االعتقاؿ – اظترحاض – حيث كنا هذل اظترة أربعة أشخاص.
ككجػه
كبعد الزكاؿ ،أخذشل أحد اصتالٌدين إذل قاعة التعذيب ،بعدما ضرب بكل شراسػة ٌ
ػب الػدين كالكػالـ الفػاحش .ككػاف يوجػد يف القاعػة أربعػة
إرل القسط اظتعتاد من كالشػتم كس ٌ
ٌ
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جالديػػن مػػن بيػػنهم مػػالزـ شػػرطة كنػػت قػػد رأيتػػه مػػن قبػػل .لقػػد كػػاف شخص ػا شتينػػا قصػػري
القامػػة ،ككػػاف شػػعرل بػػدأ بػػه الشػػيب .كػػاف يشػػتغل يف دائػػرة بئػػر مػراد رايػػس .فبػػدؤكا يسػػبون
كيش ػػتمون بك ػػل م ػػا ب ػػدا عت ػػم ،مث هػ ػ ٌددكشل ب ػػاظتوت إذا دل أقيػػل عت ػػم ع ػػن أشت ػػاء األش ػػخاص
اظتتٌػ ىهمػػني بقتػػل الشػػرطة .فػػأجبتهم أنػػه لػػيس رل عالقػػة ف ػ الء األشػػخاص كلسػػت أدرم مػػا
سػػبب اعتقػػارل .فبػػدأ أحػػدهم يض ػرب كيقػػوؿ رل أ ٌف الكرسػػي الػػذم كنػػت جالس ػان عليػػه قػػد
أنطا كل الناس» ،فحو عبد الرحيم نطا«.
ً
ػدم كراء
بعد ذلك يكض ي
عت فوؽ مقعد من اإلشتنػت ،كربطػوا رجل ٌػي بسػلك كهربػائي ،كي ٌ
اظتقعػػد بػػاألغالؿ .مث بػػدأ التعػػذيب باطترقػػة .كػػاف أحػػدهم جالسػػا علػػى صػػدرم يفػػرغ اظتػػاء
القػػذر يف فمػػي بينمػػا كػػاف ا خػػر يقفػػز فػػوؽ بط ػ  .كيف نفػػس الوقػػت كػػاف ثالػػث يضػػرب
رجلي بعصا غليظة .لقد داـ هذا العذاب أكيػر مػن نصػف سػاعة .ككنػت أصػرخ مػن األدل،
ٌ
أحس أن سػأفارؽ اضتيػاة بػني ضتظػة كأخػرل ،فقػد كنػت أهػذم كأذكػر بعشػوائية
كنت
كما
ٌ
كل األشتاء ال أعرفها.
كيف اليوـ التارل ،أمركشل أف أقودهم إذل األشخاص الذين ذكرهتم البارحة ،فقلت عتم أشل
ذكرت أشتاءهم صدفة كأ ٌف ه الء األشخاص أبرياء ميلي.

كيف اليػػوـ اليالػػث ،أخػػذكشل إذل قاعػػة التعػػذيب أيػػن يكسػػر ف ٌكػػي بركلػػة .لقػػد اسػػتطعت أف
أظتح العديد من اظتلتحني من بني اصتالدين .ككنت كل مرة عرضة لفريا جديد...

مث أخ ػػذكشل ه ػػذل اظت ػػرة إذل زنزان ػػة تكػ ػ ٌدس فيه ػػا  27شخص ػػا ،ككن ػػا نن ػػاـ عل ػػى األرض،
كنقضػػي حاجاتنػػا داخػػل سػػطل ،أمػػاـ كػػل النػػاس .ككنػػا من ػػزعجني مػػن اضتػ ٌػراس الػػذين كػػانوا
يضربوننا كيشػتموننا بػدكف انقطػاع .كػاف كػل الػذين اعتيقلػوا تبػدك علػيهم آثػار التعػذيب مػن
كسػػور ،كحػػركؽ ،كإعاقػػات ،كبتػػور ،كخصػػي .لقػػد التقيػػت بنػػور الػػدين ميهػػويب ،الػػذم كػػاف
ػتتجػػزان منػػذ سػػتة أشػػهر ،ككػػاف ِّهػػرل ؽتزقػػا دتامػػا ،ككػػل جسػػدل مضػػركبان كمقطعػان بالكالليػػب.
ػويف إثػػر الػػنقن يف التغذيػػة
كلقػػد مػػات اثنػػاف مػػن بيننػػا .أحػػدقتا عسػػكرم ،ف ٌكػػه مكسػػر ،تػ ٌ
كعدـ العالج ،كالياشل أيحرؽ بالشفاطة فمات بعدها بأياـ قليلة.
لقد مكيت يف ذلك اظتكاف اظتلعوف ظتدة  20يوما .كػاف كابوسػا حقيقيػا ،شػيئان ال نتكػن
كصفه.

+
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كيف  7يوليػػو  ،2118أم بعػػد أربعػػني يوم ػا مػػن اعتقػػارل ،جػػاءشل أحػػد اضت ػراس اظتليمػػني
ليأخػػذشل مػػن زن ػزان قػػائال» :تعػػاؿ لػ ل الطػػاغوت يػػا ابػػن اضتركػػي  «.لقػػد كػػاف أيب ػتكومػػا
ػت إذل عمليػػة
كتعرضػ ي
عليػػه باإلعػػداـ أثنػػاء حػػرب التحريػػر! أخػػذكشل إذف إذل قاعػػة التعػػذيبٌ ،
اطترقة ظتدة ساعة .مث يكضع ملقط من حديد على أذشل كأخضعوشل لعدة شػحنات كهربائيػة.
كسرت رل ثالثة أضالع كفقدت إثر ذلك الوعي .مث يرميت من جديد يف زنػزان  .لقػد
كقد ٌ
تبٌولت يف ثيايب ،ككنت مبلال ،كاف جسدم كله ي ظت .
مث أتػػاشل قائ ػػدهم ،الػػذم يس ػػمونه عمػػر .فق ػػاؿ رل» :أن ػػت طلي ػػا كإ ػػم س ػػيقودكنك إذل
ػرد علػي» :إف الدكلػػة هػي الػ احتجزتػػك
اطتػارج «.فطلبػػت شػهادة تويػػر مػن أجػػل عملػي .فػ ٌ
كهي ال ستشغٌلك « .فوضعونا يف شاحنة صغرية من نوع بيجو ( 202 )Peugeotبيضاء
اللوف ،أنا كأربعة أشخاص معي ،كرمونا يف غابة العشور (قرب العاصمة) بػدكف نقػود .كمػن
هناؾ ذهبت إذل منػزرل.

لكػن مشػػاكلي دل تنتػه ،أل ٌف مسػتخدمي رفػػض إعػػادم إذل كِّيفػ إذا دل أبػٌػرر غيػػايب الػػذم
فتوجهت إذل ؼتفر الشػرطة دػ ٌي كولػوف فػواركؿ ( )Voirol Colonneكمػا
فاؽ األربعني يوماٌ .
نصػػحوشل عنػػد خركجػػي مػػن مركػػز التعػػذيب .فقوبلػػت بالسػػب كالشػػتم كالتهديػػد باالعتقػػاؿ يف
احملتشػػدات اظتوجػػودة يف اصتنػػوب إذا دتاديػػت يف طلػػب شػػهادة تويػػر .فػػذهبت إذل ؼتفػػر شػػرطة
رد عل ػ ٌػي أح ػػد الش ػػرطة» :أن ػػتم أكص ػػلتم ال ػػبالد إذل ه ػػذا اطت ػ ػراب ،مث
القول ػػف ( ،)Golfأي ػػن ٌ
تبحيوف عن العمل على الذين اعتقلوؾ أف يعطوؾ تويرا«.

ػدم
حاليا ،أنا متزكج كرل ستسة أطفاؿ ،أجد نفسي على ىكشك الفصػل عػن العمػل ،كل ٌ
ثالثة أضالع مكسورة ،كطبلتا أذشلٌ ميقوبتاف ،كأعاشل من آثار نفسية كمعنوية عميقة.
ما بقي رل فعله
أحت ٌدث إذل كل الناس!
 .8..أحمد محفوظ ساري
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.218 .
اشتػػي أزتػػد ػتفػػوظ سػػارم .أنػػا أسػػتاذ يف طػػب األطفػػاؿ مبستشػػفى باينػػاـ ،يف اصتزائػػر .أدرل
فذل الشهادة من سجن اضتراش يف  22يوليو .2118
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لقػػد أكقفػػت يف  1مػػايو  ،2118مبقػػر عملػػي يف مستشػػفى باينػػاـ عنػػدما كنػػت أيجػػرم
فحوصا ظترضى القلب يف القطاع اطتاص باألطفاؿ.
حينه ػػا تل ٌقي ػػت مكاظت ػػة هاتفي ػػة م ػػن مديري ػػة اظتستش ػػفى تفي ػػد أن ػ مس ػػتدعى إذل مكت ػػب
زم مػدشل أخػواشل أشل يف حالػة توقيػف كأنػه
اظتدير .كهنالك استقبلت من طرؼ شرطيني يف ٌ
»مبجرد أية حركة غري مناسبة« سأكوف »رجال ميتػا «.هػذل كلمػاهتم حرفيػان .كبعػد مػا فتٌشػوشل
مي ،أمػػركشل أف أتػػبعهم .كأخػػذكشل إذل سػػيارة مػػن نػػوع بيجػػو
مػػن قمػػة رأسػػي إذل أستػػن قػ ىػد ٌ
( 202 )Peugeotأي ػ ػ ػ ػ ػػن ك ػ ػ ػ ػ ػػاف ينتظ ػ ػ ػ ػ ػػرشل اثن ػ ػ ػ ػ ػػاف آخػ ػ ػ ػ ػ ػراف ،مسػ ػ ػ ػ ػ ػلٌ ىحني بكالش ػ ػ ػ ػ ػػنكوؼ
( .)Kalashnikovكانت الساعة العاشرة تقريبان.
بعد ذلك أخذكشل إذل ؼتفر الشرطة بكافينياؾ (العاصمة) .كهناؾ يسػلمت إذل رهػط مػن
مفتشي الشرطة الذين استقبلوشل بالسب كالكػالـ الفػاحش القػذر ،كا الػت عل ٌػي اللكمػات
من كل جانب .كبعد استنطاؽ قصري ،يزتلػت إذل زنزانػة كػاف فيهػا عشػرة أشػخاص آخػرين،
جراح ،كهو الدكتور حساـ الدين بن ع ٌدة ككػذا طالػب يف الطػب اًشتػه
من بينهم صديا رل ٌ
هشاـ الساسي.

كحوارل الساعة اليانية ليالن" ،اسػتيقبلت" مػن طػرؼ شػخن مشػ كـ غلػيظ كقصػري ككقػح
ككاف مقنعان .أمرشل بوضع قناع مبلل ككسػخ علػى رأسػي مث أخػذكشل إذل قاعػة اسػتقبلت فيهػا
باللكمػػات .مث يربطػػت علػػى مقعػػد ،ال ػ ًرجلىني مربػػوطتني دبػػل كاليػػدين مغلػػولتني حتػػت اظتقعػػد
كالرأس مشدكد من اصتبهة.
ػب ،ككنػػت أحػػس أ ٌف كتفػػي اـتلعػػت عػػن جس ػػدم.
تعرضػػت لػػنفس أسػػلوب السػ ٌ
لقػػد ٌ
كبعدما "جهزكشل" (نصبوشل) بدأ التحقيػا .فسػ ٌد أحػد اصتالٌديػن منخػرم ،كا خػر كػاف يبلػع
يسمى بعملية اطترقة .ككػرركا العمليػة إذل أف تعبػوا .كيف
رل اظتاء القذر بدكف انقطاع .هذا ما ٌ
األخري كانت بط منتفخة كالضفدعة ،كأخذت أتقيَّأ.
مث صػػبٌوا علػ ٌػي اظتػػاء البػػارد ،مػػن الػرأس إذل الػػرجلني كبقيػػت هنػػاؾ فػػوؽ اظتقعػػد ظتػػدة ثػػالث
ساعات .مث أخذت قسطا من اصتىلد.

دل أنقطع عن الصراخ من شػدة ا الـ .لقػد رتػدت ،كعنػد الفجػر يرميػت داخػل زنػزان .
كأخػوشل اضتػارس أنػه سػيكوف مػػن نصػييب حصػن أخػرل .لقػػد أصػاب الرعػب كاعتلػع لكػػوشل
ػأتعرض لػػنفس التعػػذيب ،لقػػد كنػػت فريسػػة للتعػػذيب النفسػػي طيلػػة النهػػار ،عنػػدما كنػػت
سػ ٌ
أف ٌكر يف ما كاف ينتظرشل .دل استطع األكل أك الشرب أك النوـ.
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ػت إذل صػػورة
كيف الليل ػة اليانيػػة ،أيقظ ػ نفػػس الشػػخن القبػػيح ،كلكػػن هػػذل اظتػ ٌػرة تعرضػ ي
مركعػػة إضػػافةن إذل التقنيػػات الػ مارسػػوها البارحػػة .فبعػػدما كاجهػػت تعػػذيبان فظيعػان علػػى فتػػط
الليلػػة السػػابقة ،صػ َّػوبوا مسدس ػان إذل رأسػػي كبػػدؤكا يش ػغٌلونه .قػػالوا رل» :إذا دل تى ػبيح بشػػيء،
سنفجر رأسك برصاصة«.
تعرضػػت إذل حصػػتني أخ ػريني مػػن التعػػذيب .كبعػػد هػػذا اصتحػػيم ،أخػػذكشل إذل
كبعػػدها ٌ
اظتخفػػر اظتركػػزم للشػػرطة مػػن أجػػل التسػػجيل كالصػػور كالبصػػمات ككػػأن غتػػرـ .كلقػػد قضػػيت
يوما كامال يف ذلك اظتخفر.
كيف ي ػػوـ الس ػػبت ص ػػباحا ،يزتل ػػت إذل "قاض ػػي" التحقي ػػا .فهػ ػ ٌددشل بشرج ػػاعي إذل ؼتف ػػر
شرطة كافينياؾ إذا دل أقل له اضتقيقة؛ اضتقيقة كما يراها هو.
كبع ػػد اس ػػتنطاؽ كجي ػػز ،أيص ػ ًػدر أم ػ هػر دبس ػػي كأكدع ػػت يف س ػػجن اضتػ ػراش ،يف  7م ػػايو
أحرر فيه هذل الشهادة.
 ،2118ألبقى إذل هذا اليوـ الذم ٌ
ال ػػتٌهم الػ ػ أيلص ػػقت يب ه ػػي :أنػ ػ س ػ ػلٌمت رس ػػالة توص ػػية لطال ػػب يف الط ػػب ،هش ػػاـ
الساس ػػي ،كهػ ػػو قريػ ػػب ألحػ ػػد ج ػ ػرياشل ،لغػ ػػرض فحصػ ػػه يف جراحػ ػػة العظػ ػػاـ عنػ ػػد صػ ػػديقي
كتلميػػذم سػػابقا ،الػػدكتور بػػن عػػدة يف مستشػػفى سػػليم زمػػريرل .كلقػػد سػػلمت تلػػك الرسػػالة
كعادم ميل ما أفعله للجرياف كاألصدقاء من أجل أف أسهل عتم الدخوؿ إذل اظتستشفى.
كػػذلك ،فػػش ٌف كػػل االع افػػات اظتػػذكورة يف ػتضػػر الشػػرطة انتيزعػػت مػ عنػػوة كزيػػادة علػػى
ذلك فش ٌف ذلك احملضر قد يكقٌع حتت التهديدات كعينام معصوبتاف.

كأخػ ػريا أري ػػد أف أش ػػري إذل أن ػػه خ ػػالؿ فػ ػ ة احتج ػػازم يف كافني ػػاؾ ،م ػػات ش ػػاب حت ػػت
التعذيب يبل من العمر  12سنة من سطاكارل (بوالية تيبازة) .فقد كاف لتتضػر ظتػدة يػومني
مث مات يوـ اليالثاء.

ملحا :لقد أيطلا سراح الدكتور سارم يوـ  12أكتوبر  2118بعد ما ٌبرأته ػتكمة
اصتزائر االستينائية كذلك بعد اثٍ عشر يوما من التعذيب كستة أشهر من االعتقاؿ
يف سجن اضتراش.
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« .9..محمد» من حي سالم باي
اظتصدر :ركبرت فيسك ،اإلندبندنت ( ،)The Independentلندف 2 ،فواير .2112
( Robert

إماـ شاب كنشط ،رفض أف يعطي اشته اضتقيقي ،لت ٌدث ركبرت فيسك
 )Fiskيف اصتزائر العاصمة عن أشهر اظتعانات كالكوابيس ال قضاها يف زنزانات
الشرطة اصتزائرية.

ػدعى .كلػو عػانيتم مػا عانػال خػالؿ األشػهر األربعػة
نادكل باسم ػتمد .هكذا اختػار أف يي ى
األخرية لغػ ٌريمت اشتكم ميله .إنه يصف كيف أير ًغم على شرب ماء اصتافيػل ()Eau de Javel
ض ػ ًرب ض ػربا يموحػػا بعص ػا كهربائيػػة الذع ػة أعتبػػت س ػاقيه دػػركؽ بالغػػة،
حػػو تقيػػأ ،ككيػػف ي
ً
أسه يف ميال اجملارم العفنة إذل حد االختناؽ.
ككيف أيدخل ر ي
كقػػاؿ أيضػػا» :عن ػدما رفػػض ص ػديا رل أف يػػتكلم حتػػت التعػػذيب أخػػذت الش ػرطة أمػػه
العجػ ػوز البالغػ ػة م ػػن العم ػػر  22س ػػنة .لق ػػد رأيته ػػا عن ػػدما أخرجوه ػػا بع ػػد ذل ػػك م ػػن غرف ػػة
التعػذيب .كانػت عاريػة دتامػا ككػاف جسػمها يمغطٌػى بالػدـ ،لكنهػا التفتػت إلينػا كقالػت" :يػا
شباب دتسكوا باضتا كقاكموا!"«
ٌ
ليس مػ ً
ذهال إذف أف يبكػي ػتمػد كهػو يػركم هػذل األحػداث .إ ٌف الضػوء الػذم يػأم مػن
ي
ً
النافػػدة يضػيء كجهػػه البػػاكي .لقػػد أيطلػا سػراحه مػػن سػػجن سػػركاجي منػػذ ثالثػػة أيػػاـ .إنػػه
شػػاب يف التاسػػعة عشػػر مػػن العمػػر لكنػه يػػتكلم كالػػذم بلػ مػػن الكػػو ًعتًيٌػػا .يقػػوؿ» :إنن ػػي
ً
ت
فخور بنفسي كأزتد اهلل الذم امتحننػي مبيل هذا االبتالء «.لكنػه خػالؿ حدييػه كلٌػه بىقػػيى ٍ
عينال ػت ٌدقتني إذل األرض أك إذل الطاكلة النتحاسػية الػ كانػت أمامػه ،كأنػه سػجني ،كالػذم
ضعيف ،كالذم خاف أخال .ألنه يف اضتقيقة ذاؾ ما فعل.
ى
العقيػ ػد سػ ػليم سػ ػعدم ،كزي ػػر الداخلي ػػة اصتزائ ػػرم ،يق ػػوؿ أن ػػه طل ػػب حتقيق ػػات بع ػػد ك ػػل
شػكول قيػدمت حػػوؿ موضػػوع التعػػذيب .فلػػو صػ ٌدقتم ػتمػػدا – كجركحػػه كأسػػنانه اظتقلوعػػة
كحركقه كلها تدعوكم إذل تصديقه – لعلمتم أ ٌف أماـ العقيد سعدم مهمػة صػعبة جػدا .إنػه
ظتػػن الصػػعب حق ػا أف يمتفػػي أحػػد مػػا كقػػع حملمػػد بعػػد أف دخػػل ثالثػػوف مػػن رجػػاؿ الشػػرطة
مليٌمػػني بيتػػه عيٍنػػوة يف حػػي س ػادل بػػام ( )Salembierبػػاصتزائر العاصػػمة ،يف حػػدكد السػػاعة
عصػبوا عينيػه ،ألقػول يف
اليانية صباحا يف اليوـ العاشر من أكتوبر من سنة  .2118بعد أف ٌ
شػػاحنة كأخػػذكل إذل مدرس ػة الشػػرطة الواقعػػة د ػي ش ػاطوناؼ :أسػػابيع مػػن التعػػذيب تلته ػا
أشهر من العزلة كالسجن يف ِّالـ دامس.
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إ ٌف ػتمػدا ال يمتفػي يميولىػه اإلسػالمية .فقػد كػاف خطيبػا يف مسػجد بػاصتزائر العاصػمة بعػػد
أف كػاف طالبػػا يف مدرسػػة قرآنيػػة .كرغػػم أنػػه دل يػػذكر ذلػػك فمػػن شػػبه اظت كػػد أنػػه مػػن أنصػػار
اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنق ػاذ .ه ػذل األخػػرية تيعػػارض اضتكومػػة اصتزائريػػة بعن ػف منػػذ أف أقػػدمت
اضتكومػػة قبػػل سػػنتني علػػى إلغػػاء االنتخابػػات الػ كانػػت اصتبهػػة اإلسػػالمية علػػى كشػػك أف
تفوز فا .رغم ذلك يستحيل توير ما حدث من بعد.
يف مدرسة الشرطة مبنطقة األبيار ،يقوؿ ػتمد أنه أ ًيخذ إذل قبو يف أعماؽ األرض – رمبا
كػػاف ذلػػك يف الػػدكر الرابػػع حتػػت سػػطح األرض .هنػػاؾ كتػػد اظتػػرء نفسػػه أمػػاـ سلسػػلة مػػن
الزنزانػػات ذات ال ػود القػػارص ،علػػى حػػد قولػػه» .كانػػت تلػػك الزنزان ػات ص ػغرية جػػدا .أمػػا
جدراف الزنزانة ال دخلت فيها فكانت ملطخة بالدماء ،ككانت فيها مصابيح تضيء بقػوة
كػػادت تػػذهب ببصػػرم .ككػػاف بشمكػػاشل شتػػاع صػراخ قػػادـ مػػن الغػػرؼ اجملػػاكرة ففهمػػت أنػ
كنت يف قاعة التعذيب .ككاف بتلك الزنزانة  27رجاال تقريبا .بدؤكا بتجريدم مػن الييػاب،
مث نزع ػوا العص ػابة ع ػن عي ػ  ،لكػػن ك ػل رج ػاؿ الش ػرطة كػػانوا مليٌمػػني .كػػاف بعضػػهم يػػتكلٌم
بلهجة منطقة قسنطينة كالبعض ا خر يػتكلم بلهجػة منطقػة كهػراف ،لكػن آخػرين كػانوا مػن
العاصمة .سألوشل عن اظتكاف الذم أخفيت فيه األسلحة ،فأجبت أننػي دل أكن أعلػم شػيئا
عن ذلك«.
»فأخػػذكشل إذل كسػػط القاعػػة حيػػث يوج ػد مك ػاف للتبػ ٌػوؿ مصػػنوع م ػن حج ػػر .مث نزع ػوا
ػت مػن
الغطػػاء الػػذم كػػاف متفػػي حفػػرة مسػػتنقعات كبػػرية فػػدفعوا برأسػػي داخلهػػا حػػو اختنقػ ي
تلػك القػػاذكرات .كاصػػلت نفػػي أف تكػػوف رل أيػػة عالقػػة باألسػػلحة .بعػػد ذلػػك ربطػػوشل دبػػل
غلػػيظ إذل مقعػد مػن إشتنػػت يف أحػػد أركػاف القاعػػة .عنػػد ذلػػك قرصػوا أنفػػي كػػي أفػتح فمػي
فأدخلوا خرقة فيها ماء جافيل كعصركها داخل فمي .ك ٌػرركا تلػك العمليػة عػدة مػرات حػو
امتأل بطنػي مباء الكلوريكس ،فضربوشل بركالت يف البطن حو تقيٌأت«.

»إ م فعلوا أشياء فظيعة! لقد استعملوا لصاقان من نوع خاص فس تدكا به فتحة الدبر فلم
أسػتطع أف أقضػي حػاج  .بعػػد ذلػك أتىػوا مبسػ ٌدس كهربػائي فلمػا أطلقػػوا النػار علػى جلػػدم
أحسسػػت بصػػدمة كهربائيػػة عنيفػػة أحػػرقت إذل الدرجػػة اليانيػػة أك الياليػػة ح ػػو اقتلػػع جل ػد
رجلي«.
ٌ
نػػزع ػتمػػد نعالػػه الزرقػػاء ككشػػف لنػػا عػػن رجليػػه .كانػػت اضتػػركؽ ال ت ػزاؿ ِّػػاهرة بوضػػوح
بع ػد مػػركر ثالث ػة أشػػهر ،ككػػاف قطػػر كػػل كاحػػدة منهػػا ثػػالث سنػتمت ػرات .كانػػت العالم ػات
على بشرته زرقاء داكنة على اصفرار كختتلف دتاما عن بشرة باقي اصتسد.
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التعذيب كالضحايا

»عنػػدما رأكا أنن ػػي كن ػت أرفػػض الكػػالـ هػػددكشل بشحضػػار زكج ػ كتعػػذيبها .لقػػد فعل ػوا
ذلك لرجاؿ آخرين .كاف أحد ه الء سيد أزتد شبلة ،شاب من حي بٌراقي .لقد أحضػركا
زكجتػػه أمامػػه ،مثٌ أخػذكها كع ػ ٌذبوها .كعلػػم فيم ػا بعػػد أ ػػم اغتصػػبوها .كػػاف ػتطٌمػػا نفسػػيٌا.
عنػػدما لقيتػػه قػػاؿ رل أ ػػا ماتػػت مػػن ج ػٌراء مػػا فعل ػوا فػػا .دل يكتف ػوا بػػذلك بػػل أحضػػركا ٌأم ػه
كع ػ ػ ٌذبوها مثٌ اغتصػ ػػبوها دضػ ػػورل .بعػ ػػد ذل ػ ػك حكمػ ػػت احملكم ػ ػػة عل ػ ػى سػ ػػيد أزت ػ ػػد ش ػ ػبله
باإلعداـ«.
بعد ذتانية أياـ قضاها ػتمد بشاطوناؼ ،نقل إذل أحد مراكز الشػرطة باظتدنيٌػة كمنهػا إذل
اظتركز الرئيسػي للشػرطة الػذم يقابػل شػركة الطػرياف الفرنسػية بػنهج عمػريكش .هنػاؾ أ ًيخػ ىذ إذل
شػػبكة أخػػرل مػػن قاعػػات التعػػذيب الواقعػػة حت ػت األرض .يقػػوؿ» :ب ػدؤكا باتٌػ ػهامي بشلقػػاء
خطػػب حتريضػػية يف اظتسػػجد كانتقػػاد اضتكومػػة يف خطػػيب .بع ػد ذلػػك أت ػوا برجػػاؿ آخ ػرين إذل
تلك القاعة كعذبوهم أماـ اصتميػع .كنٌػا نسػمع نسػاءن كرجػاال آخػرين يصػرخوف مػن زنزانػات
غتاكرة«.
م خلػػف ِّه ػرم
»خػػالؿ حصػػة التعػػذيب األخػػرية بػػاظتركز الرئيسػػي للش ػػرطة ،ربط ػوا ي ػد ٌ
ػجوا رأسػػي ًْىٍب ًطػ ًػه علػػى األرض .ق ػاـ أحػػد الس ػ ٌجانني بعػػد
كش ػ ٌدكا الوثػػاؽ علػػى رجل ػ ٌي مث شػ ٌ
الشم – كسقطت أسناشل«.
ذلك برفس رأسي ٌ
حو انكسر أنفي – ففقدت معه ٌ
حاسة ٌ

ػك ػتمػػد األعلػػى» .لقػػد ع ػ ٌذبوشل عػػذابا
كػػاف يظهػػر جليٌػا أ ٌف ع ػ ٌدة أسػػناف ناقصػػة مػػن فػ ٌ
ػت عتػػم أ ٌف
شػػنيعا جعل ػ أشػػهد أ ٌف أخ ػي كػػاف عض ػوا يف اظتقاكم ػة .كلى َّمػػا أحضػػركل أمػػامي قيلػ ي
كالمي دل يكن صحيحا لكنٌهم كسركا أضلعه .بكى أخي مثٌ قاؿ رل" :ساػتك اهلل"«.
ػس ػتمػػد أنػػه ػتطٌػػم نفسػػيٌا .كبعػػد مػػركر ثالثػػة كعش ػرين يومػػا مػػن
عنػػد هػػذا الكػػالـ أحػ ٌ
العذاب كقٌع كثيقة يع ؼ فيها أنه كاف كتمػع أدكيػة كأسػلحة لصػاحل "اظتقاكمػة" .لقػد احػت ٌج
أم خيار سول توقيع الوثيقة.
أماـ القاضي لكونه دل يكن لديه ٌ

+

ػتمػػد» :عل ػيكم أف تفهم ػوا أنٌن ػػي رأيػػت أناسػػا نتوتػػوف حتػػت التعػػذيب .لقػػد
مثٌ يض ػيف ٌ
بت يف زنزان ػػة عيل ػ ػا فيه ػػا رج ػػاؿ يف الس ػ ػقف مػ ػن أغالعت ػػم .ك ػػانوا منهك ػػني م ػػن ش ػ ػ ٌدة
عي ػػذ ي
التعذيب .كرأيت ىرجلني ماتا معلٌ ىق ٍني .كما أنٌنػي رأيػت أجسػاد ثالثػة آخػرين مػاتوا مػن جػٌراء
تعػػذيبهم جبهػػاز نفػػث النٌػػار [شػػاليمو] .كعلمػػت كػػذلك مػػن سػػجني ؾتػػى مػػن التعػػذيب عػن
حالة إماـ خطيب منطقة بومرداس (يف ضواحي العاصمة) ،ػت ٌمد أرزقػي حوميػل ،رجػل مػن
منطقػػة القبائػػل ،الػػذم قلعػوا عينيػػه كهػػو حػ ٌػي مث تركػػول ليمػػوت يف قاعػػة التعػػذيب .بعػػد ذلػػك
كتبت الصحافة اصتزائرية أنٌه إرهايب قيتًل يف اشتباؾ مع الشرطة«.
ٌ

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوات من ال صوت عتم

222

ػك أ ٌف هػػذل األيٌػػاـ األخػػرية أصػػبحت خطػػرية بالنسػػبة للشػػرطة ميلمػػا هػػي خطػػرية
ال شػ ٌ
بالنسػبة للمسػػجونني .البارحػػة ،عنونػت صػػحيفة اجملاهػػد اليوميػة يف صػػفحتها األكذل» :سػبعة
إره ػػابيني قيتًل ػ ػوا يف اش ػػتباؾ مس ػ ػلٌح م ػ ػع الش ػػرطة ... «.إف ك ػػاف ص ػػحيحان أ ػػم م ػ ػاتوا ف ػػذل
الطريقة!
 .10..عبد القادر جرموني
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.222 .
اشتي عبد القادر جرموشل .أدرل فذل الشهادة من حبس اضتراش ،زنزانة رقػم  80880قاعػة
 ،2يوـ  10مارس .2112
السػػبت  27ديسػػمو  ،2118كانػػت السػػاعة السادسػػة صػػباحا عنػػدما هارتػػت عصػػابة
من الدرؾ مسك  .بعػد كابػل مػن الشػتم كالتفتػيش الػدقيا ،أكقفػوشل كأخػذكشل إذل فرقػة درؾ
السحاكلة.
هناؾ رموشل يف زنزانة فا إخوة آخركف تيركت فيها حو الساعة اليالية بعد الظهر .بعدها
ّمع الدرؾ الػوط بشػراقة (ضػاحية العاصػمة) مػع معت ىقلػني آخػرين ،حيػث بقينػا
نيقلت إذل ٌ
مدة ذتانية أياـ يف زنزانة ضيقة بدكف هتوية .كنا نناـ على أرض باردة بدكف غطاء.
يف اليػػوـ التاسػػع ،عصػػبوا أعيننػػا كقيٌػػدكا أيػػدينا لتحويلنػػا إذل فرقػػة درؾ بابػػا حسػػن بواليػػة
تيبازة.
هنػػاؾ اسػػتيقبلنا باللكمػػات كالػػركالت ،مث أيلقػػي بنػػا يف زنزانػػة كأيػػدينا مكبٌلػػة كراء ِّهورنػػا.
كانػػت هػػذل الزنزانػػة ضػػيقة كبػػاردة كبػػدكف هتويػػة كتطلػػا رائحػػة مقػػززة أل ٌف اظتسػػاجني يقضػػوف
حػػاجتهم يف اظتكػػاف نفسػػه ،النعػػداـ بيػػت اطتػػالء .بقينػػا ستسػػة أيػػاـ لالسػػتنطاؽ ،ثالثػػة أيػػاـ
منها دكف أكل كال شرب.
مغمػػض العينػػني ،حتػػت كابػػل مػػن اللكمػػات.
أخػػذكشل إذل قاعػػة التعػذيب ،مقيَّػػد اليػػدين ك َّ
كػػانوا يريػػدكف شتػػاع الػػذم يريدكنػػه ،حسػػب السػػيناريو الػػذم دبػٌػركل يمسػػبقان .أجػػوب كانػػت
موجهة حسػب مقاصػدهم .كانػت اللكمػات كالػركالت تتسػاقط عل ٌػي مػن كػل االّاهػات.
يدم مقيدتني.
دل أستطع تفاديها أل ٌف عي ٌ كانتا ىم ٍعصوبتني ك ٌ
كيف اليوـ الرابع ،رجعوا لتعذييب من جديد .تكبٌدت ألواف فظيعة من التعذيب تتنوع مػن
اطترقة إذل ال ىق ٍرع بالعصا .كنت أنػزؼ مػن كػل مكػاف كأيغمػي عل ٌػي عػدة مػرات .ككنػت أجػد
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نفسػػي مػػبلال باظتػػاء كلمػػا أفقػػت .كأمػػاـ هػػذل الوحشػػية تي ٌقنػػت أنػػه ال غتػػاؿ للصػػمود أمػػامهم
أل ٌف األمر يتعلا بصعاليك كغتانني منطقهم الوحيد هو القوة اضتيوانية.

كمػػن مثَّ كلتفػػادم التعػػذيب "كافق ػت" علػػى كػػل مػػا يريػػدكف ك"اع فػػت" بكػػل األعمػػاؿ
اظتنسوبة إرل.

اسػػتيقظنا يف الليػػل داخػػل الزنزانػػة جػراء صػراخ الػػدركيني الػػذين اقتحمػوا حبسػػنا مػػع كابػػل
مػ ػػن الشػ ػػتم كالضػ ػػرب ،كهػ ػػذا تقريبػ ػػا ظت ػ ػدة سػ ػػاعة .كهػ ػػددكنا كػ ػػذلك بأسػ ػػلحتهم كباإلتيػ ػػاف
بزكجاتنا .مث كبٌلوا أيدينا كأرجلنا.

كحولونػػا إذل فرقػػة درؾ عػػني البنيػػاف (كاليػػة تيبػػازة) أيػػن
كيف اليػػوـ اطتػػامس ،عصػػبوا أعيننػػا ٌ
قاموا بتجويعنا كحرماننا من األكل .رمونا داخل زنزانػة مربعػة (مػ ين علػى مػرتني) علمػان أننػا
كنا ستسة عشر شخصػان مكبٌلػني زكجػان زكجػان .بقينػا يف هػذل الزنزانػة مصػفدين فػذل الطريقػة
مػػدة ذتانيػػة عشػػر يومػان .كنػػا ننػػاـ بالتػػداكؿ ،يف كػػل مػػرة ينػػاـ أربعػػة أشػػخاص ظتػػدة سػػاعة ،مث
جران.
يليهم أربعة آخركف ى
كهلي ٌم ٌ
كنا نقضي حوائجنا يف الزنزانة ذاهتا ،مكبٌلني إذل رفقائنا يف النكبة.
ميلنا أماـ القاضي يوـ  27يناير  2112كرجاؿ الػدرؾ يهػددكننا بػاظتوت يف حالػة اختػاذ
القاضي قرار إطالؽ سراحنا.

 .11..نور الدين لمجادني
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.282 .
اشتػػي نػػور الػػدين جملػػداشل .أنػػا طبيػػب كمكلٌػػف بونػػامج الوقايػػة يف كزارة الصػػحة .أيدرل ف ػذا
التقرير من اضتراش يوـ  1أغسطس .2112
لقد اعتقلت يػوـ  28مػايو  2112يف اصتزائػر .كاحتي ًجػزت يف مقػرات الشػرطة السياسػية
ظتػػدة سػػتني يومػا .كقػػد ميلػػت يف  28يوليػػو  2112أمػػاـ قاضػػي التحقيػػا باحملكمػػة اطتاصػػة
إرل اي ػة
بػػاصتزائر .ككػػدت أف أكػػوف مسػػركران بال ػذهاب إذل السػػجن أل ٌف ذل ػك كػػاف بالنسػػبة ٌ
الكابوس الذم داـ شهرين يوما بيوـ.

+

ففػ ػ ػػي  28مػ ػ ػػايو  ،2112كاسػ ػ ػػتجابة الس ػ ػ ػتدعاء مػ ػ ػػن طػ ػ ػػرؼ الفرقػ ػ ػػة السػ ػ ػػابعة لقمػ ػ ػػع
مت إذل ؼتفػػر الشػػرطة اظتركزيػػة بشػػارع عمػػريكش حيػػث احتيجػػزت كعػػذبت
اللصوصػػية ،تق ػ ٌد ي
بػػدكف سػػبب ِّػػاهر .إ ٌف التعػػذيب نتػػارس هنػػاؾ بص ػفة منظٌمػػة مػػن أج ػل انت ػزاع االع افػػات
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بػ ػػالقوة .كيس ػ ػتمر التعػ ػػذيب إذل أف متتلػ ػػا اظتعػ ػ َّػذب سػ ػػيناريو مػ ػػوحى نوعػ ػػا مػ ػػا م ػ ػػن طػ ػػرؼ
اصتالدين ،أك أف يقاكـ اظت َّ
عذب كيصو حو اظتوت أحيانا.
ػدم
تعرض ػػت إذل عػ ػذاب اطترق ػػة بع ػػد األس ػػئلة األكذل م ػػن االس ػػتنطاؽ .ف يربط ػػت ي ػ ٌ
لق ػػد ٌ
كربطػ ػت ف ػػوؽ مقع ػػد م ػػن خش ػػب بسػ ػلك حدي ػػدم ،مث يك ٌمم ػػت
بػ ػاألغالؿ خل ػػف ِّه ػػرم ي
بقميص ػي الػػداخلي ،مث غرغػػرت رل كمي ػة كبػػرية مػػن اظت ػاء .كخػػالؿ تلػػك اظتعانػػاة البشػػعة ال ػ
لي ضربات باعتراكة على رأسي كرجلي ،ككاف أحد
ٌ
استمرت حوارل ساعتني ،كانت تنهاؿ ع ٌ
اصتالٌديػن كتتػذب األغػػالؿ بواسػطة عصػػا .كانػت رجػالم منتفختػني بػاألكراـ ،كلقػد تقيػػأت
عػػدة م ػرات ،ككان ػت بط ػ منتفخػػة ميػػل القربػػة غػػري أ ٌف تل ػك ا الـ ال ػ ع ٌمػػت جسػػدم دل
تكن إالٌ اظترحلة األكذل.
إف اظتع َّػذب ،مػػن أجػل أف يتجنٌػب التعػػذيب ،يضػطر إذل اصػػطناع سػيناريو متناسػ وػا نوعػػا
ما يتورط فيه كال يستطيع أف مترج عنه خوفا أف يكرر له التعذيب مرة أخرل ؽتا ي ً
نشػأي دائػرة
ي
ٌ
ٌ
مفرغػػة حقيقيػػة ألن ػه بعػػد تلػػك "االع اف ػات العفويػػة األكذل" ،يتوقػػف االسػػتنطاؽ لع ػدة أيػػاـ
كلكن تبقى التهديدات بالقتل كاضتجز الال ائي.
تعرضػػت عتػػا تػ اكح بػػني فقػػداف حساسػػية اصتلػػد علػػى
إ ٌف ا ثػػار اصتسػػدية للضػربات الػ ٌ
كجػركح كأكجػاع بسػبب الكسػػور .إ ٌف
مسػػتول اليػػدين بسػػبب األغػػالؿ اظتشػػدكدة ،إذل نزيػػف ي
اظتوجه ػػة إذل عيػ ػ ٌ تس ػػببت يف آالـ عيني ػػة كاـتف ػػاض يف الرؤيػ ػة كرع ػػاؼ كج ػػركح
اللكم ػػات ٌ
متع ػددة .لق ػػد تعرض ػػت ك ػػذلك إذل آالـ يف ض ػػلعي األيس ػػر بس ػػبب ال ػػركالت ال ػ يس ػلطت
عل َّي ،ؽتا أعاق عن التنفس ،كذلك ظتدة ّاكزت الشهر.
كيف زنزانػػات اظتخفػػر اظتركػػزم للشػػرطة ،شتعػػت عػػن ح ػاالت مػػن التع ػذيب ال ختطػػر علػػى
كربػػط آخػػر علػػى سػلٌم كأيسػ ًػقط علػػى
بػػاؿ .فقػػد قيطعػت سػ ي
ػاؽ شػػاب بواسػػطة حربػػة سػػالح ،ي
األرض ع ػػدة مػ ػرات إذل أف انش ػػقت رتجمت ػػه ،فخ ػػرج منه ػػا س ػػائل ل ػػزج ،كتع ػػرض آخ ػػركف
لضربات على الرأس باظتقاريض.
كيف ليل ػػة الي ػػوـ اليال ػػث مػ ػن اعتق ػارل يح ٌول ػػت إذل مرك ػز تع ػػذيب آخ ػػر ،ت ػػابع للمخػ ػابرات
كيدم مغلولتػاف كرأسػي مغطٌػ نى ،كأيخػوت
العسكرية .ف يوضعت يف الصندكؽ اطتلفي لسيارةٌ ،
أ ا كانت ساع األخرية كأ م ذاهبوف لتصفي .

++

كعن ػػد كص ػػورل ،عيزلػ ػت يف زنزان ػػة ظت ػػدة عشػ ػرين يومػ ػا .بع ػػدها يسػ ػئلت عػ ػن أش ػػخاص ال
أعػرفهم ،فتعٌرضػت مػػن جديػػد ألهػػواؿ اطترقػػة .كمػػن داخػػل زنػزان كػاف يصػػل صػراخ كأنػػني
األشػػخاص اظتع ػ َّػذبني ،بالنه ػػار كباللي ػػل عل ػػى ح ػػد س ػواء ،كخاص ػػة أص ػوات آالت التع ػػذيب
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اظت ثرة .إن ال أزاؿ أستمع إذل رنني الي ٌقابة كاظتنشار الكهربائيني ،كأصوات سقوط األجسػاـ
اظتغلول ػة الػ ػ تت ػػدحرج ف ػػوؽ اصت ػػدراف .كيف اللي ػػل ،يس ػػتهزئ اصتػ ػالٌدكف السػ ػكارل بػ ػاظتعتىقلني
فيضربو م باعتراكات كيشتمو م.
إ ٌف عدد الزنزانات كاف قليال بالنسبة لعدد اظتسجونني ،فكاف معظم األشػخاص مكبٌلػني
يف اظتمػ ٌػرات كيف أب ػواب الزنزانػػات كمغل ػولني علػػى كراسػػي كأي ػديهم خلفهػػم .لقػػد كػػاف هنػػاؾ
مرحػاض كاحػد للجميػع ،يوضػػع فيػه سػجيناف علػى الػػدكاـ فػال يغادرانػه أبػدا ،كحسػػب مػزاج
اضتارس فقد ينتنح كل معت ىقل دقائا ليقضي حاجته ،كذلك دضور السجينني.
لقد كانت تغطية الوجه إلزامية ،أل ٌف اضتراس ي كدكف على ضركرة ذلك .ككاف العػالج ال
يقػػدـ ألحػػد حػػو كلػو كػاف الشػػخن يف حالػػة خ ًطػرة كاظتصػػاب برصاصػػة مػػيال .كباختصػػار
طلبت مقابلػة العقيػد كشػرحت
فش ٌف ذلك كاف كابوسا كمعاناة مستمرة .كيف اليوـ العشرين ،ي
له أ ٌف كل تلك اضتكاية دل تكن إال سيناريو خيارل مرٌكب.

م
كزيػػادة علػػى تنكي ػد اضتػ ٌػراس ف ػش ٌف ِّ ػركؼ اضتجػػز كانػػت مفجعػػة ،إذ دل يكػػن هنػػاؾ أ ٌ
فراش أك غطاء .كاف فراشي يكمن يف أرض إشتنتية ثلجية تبعػث بػردان قارسػا كرطوبػة كبػرية.
كدل تػ ػػزد األكس ػ ػاخ كقػ ػػذارة اظتك ػ ػػاف ِّركفن ػ ػا إالٌ تأزم ػ ػػا ،ككػ ػػاف اظت ػ ػػاء نػ ػػادران كالص ػ ػػابوف ػتظ ػ ػور
االستعماؿ ،كما كاف األكل يقتصر أحيانا على قطعة خبز يابسة.

كخالؿ الستني يوما من اضتجز ،اكتسح القمل جسػمي ،إذ دل يعطونػا فرصػة لالغتسػاؿ
كال حػػو غسػػل الوجػػه كالي ػدين .كغمرتنػػا بقػػع اضتكػػة كاألكسػػاخ كجعل ػت أجس ػادنا مغط ػاة
جبركح ترشح.
كظتػا أيصػػبت بشػا باسػػورم ،كهػي إصػػابة تتطلٌػب عمليػػة جراحيػة اسػػتعجالية ،طلبػت مػػن
علي أشل ال استحا إال اظتػوت كأ ٌف تلػك الزنزانػة هػي إقػام
اضتارس أف يبلٌ عن حال ٌ ،
فرد ٌ
»األخرية«.
كمػػن أجػػل أسػػباب ؾتهله ػا ،كنػػا نيضػػرب ف ػراكات ،كانته ػازان لفرصػػة كجودنػػا يف الزنزان ػات
فقد كانوا يسألوننا عن كل شيء.
أيص ػػبح مص ػػريم غته ػػوال ،كخاص ػػة عن ػػدما كن ػػت أتع ػ ٌػرض للتع ػػذيب كأيه ػ ٌدد بال ػػذبح درب ػػة
الكالشنكوؼ ( )Kalashnikovأك عندما يقاؿ رل أشل ال أساكم قيمة رصاصة.

+

كقد بلغت السخافة ح ٌدهتا ،حيث دل يكتفوا باسػتنطاقنا مليٌمػي األعػني بػل كػاف ييطلػب
منٌا أف نوقٌع احملضر كأعيننا معصوبة.
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كقبػل أف أغػادر جػالٌدم ،يف اليػػوـ السػتني ،طلبػت نظػارم الطبيػػة ،كسػاع كمبلػ ذتانيػػة
ػرد عل ٌػي الشػرطي أنػه لػيس لػدم شػػيء يف
آالؼ دينػار كأكراقػي الػ أكدعتهػا عنػد دخػورل .فػ ٌ
الوديعة.
 .12..سعيد فكار
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.221 .
اشتػػي سػػعيد فكػػار ،عمػػرم  20سػػنة ،مولػػود يف  12نػػوفمو  .2182أنػػا فػػالح كأسػػكن يف
كاب جنػات (رأس جنػات بػدائرة بػرج منايػل) كأب أل ىحػ ىد عشػر طفػالن .أدرل فػذل الشػهادة
من سجن اضتراش ،رقم احملضر  ،81171يف  28أغسطس .2112
ب ػػدأت مص ػػائيب ي ػوـ  22يوني ػػو  2112عن ػػد خركجن ػا م ػػن اظتس ػػجد يف ح ػػدكد الس ػػاعة
اليانية بعد الزكاؿ .فقد فوجئت بتطويا مكػاف العبػادة مػن طػرؼ الػدرؾ كالعسػاكر .فػاق ب
م اثناف كطلبا م بطاقة التعريف .كعندما أخرجتها ،يدفعت كأيسقطت على األرض.
حينها ضرب عساكر آخركف بأخامن أسلحتهم ،بعنف ككحشػية ال تتصػور كمػن دكف
أف لت مػػوا تق ػ ٌدـ س ػ  .مث أخػػذكشل إذل من ػػزرل كفتشػػول بوحش ػية كب ػدكف أيػػة مراعػػاة ضتػػرم ،
كل ما كاف يف متناكعتم .كأمركشل أف أدعتم على اظتخبأ .كأماـ استغرايب ]عتذا األمر[،
فكسركا ٌ
أم ؼتبأ .مث أخذكشل معهم
علي بالضرب .كأخذكا يفتشوف من جديد .دل يكن هناؾ ٌ
ا الوا ٌ
إذل مركز الدرؾ بوج منايل ،تاركني عائل يف ارتباؾ كقلا كبريين.
كيف اليوـ الياشل من اعتقارل ،أيخذت إذل قاعة االستنطاؽ ككاف ذلك يف الليل .فأعطوشل
ألعػ ىًؼ"… بكػػل األمػػور اطتياليػة .كمبػا أنػ دل أيًرٍد االعػ اؼ ب ػأمور خياليػػة،
مهلػػة سػاعة " ٍ
ِّن ػػا مػ ػ أشل أتعام ػػل مػ ػع كيان ػػات بشػ ػرية ذات قلػ ػوب ،فلقػ ػد يح ٌول ػػت بشراس ػػة إذل حج ػػرة
مظلمػػة ،حتػت األرض .كيكبٌلػػت مػػن األيػػدم كاألرجػل إذل طاكل ػة كاطئػػة ،كأخػػذكا يصػػبٌوف يف
فمػػي اظتػػاء القػػذر اظتخلػػوط بالصػػابوف كاصتافيػػل بعػػد أف كضػػعوا علػػى كجهػػي خرقػػة ،إذل أف
انتفخ بط .
مث أخػػذكا يضػربون بقسػػوة كعنػػف علػػى الػػبطن .لقػػد اختنقػػت ،فكػػاف اظتػاء متػرج بتػػدفا
من فمي .مث أيغمى علي .فلم أستطع أف أمسك ال البوؿ كال الغائط.
لقد كنت يف حالة يرثى عتا ،انتظر اظتوت ،كدل أكن أستطيع أف أميز شيئان .كظتػا انتبهػت،
هددكشل بالقتل إف دل اع ؼ بالوقائع كما أرادكها.

++
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كيف اليوـ اليالث ،ككاف يوـ اثنني ،أخرجوشل من زنزان كقالوا أ ػم سػيقتلون  .فأخػذكشل
خػػارج مرك ػز الػػدرؾ إذل غاب ػة غت ػاكرة كأثنػػاء الطري ػا تعٌرضػػت إذل كابػػل مػػن الضػػرب كالشػػتم.
لتركوف كيع ٌدكف أسلحتهم.
فتي ٌقنت أنه قد حضر أجلي خاصة ظتٌا أخذ بعض عناصر الدرؾ ٌ
فنطقػػت بالشػػهادتني كأنػػا أرتعػػش يف انتظػػار سػػاعة القػػدر .كلكػػن يف النهايػػة اتٌضػػح أ ٌف ذلػػك
دل يكػػن إالٌ تظػػاهران بالقتػػل ل هيب ػػي .دل أكػػن أِّػ ٌػن قبػػل هػػذا أ ٌف هن ػاؾ جزائ ػػريني يتصػ ٌػرفوف
بطريقة تبل تلك الوحشية ضد إخوا م.
م نػوع مػن
كأخريا أرجعوشل إذل زنػزان كبػدؤكا يسػألون » :كػم آكيػت مػن إرهػابيني «» ،أ ٌ
األسلحة كانت لديهم «» ،أين متتبئوف « ،كأسئلة أخرل كيرية.
أرد بػالنفي ألنػ كنػػت أجهػػل كػػل ذلػػك .فهػ ٌددكشل بالقتػػل مث قػالوا رل أ ػم
ككنػػت دائمػػا ٌ
تجمد دمي أماـ هػذل الصػور الدنيئػة .مث ا ػالوا
سيأتوف بزكج كبنام كيغتصبو ن أمامي .ف ٌ
عل ٌي ضربا فراكة كىكٍبل كهربائي .فقد تعرضت ألكير من  100ضربة.

كيف اي ػػة االس ػ ػتنطاؽ ،ق ػ ٌػرركا أف يعلٌق ػػوشل يف األغ ػػالؿ ع ػػو أنبػ ػوب يف س ػػقف الزنزان ػػة.
فبقي ػػت معلق ػػا إذل الس ػػقف ال أظت ػس األرض إال بأمش ػػاط ق ػػدم ٌي .ككن ػػت كلم ػػا حاكل ػػت أف
أضػع عقػػيب علػػى األرض تضػيقت األغػالؿ حػػوؿ رسػػغي ؽتٌػا أحػػدث تػػنمال يف أصػػابعي كأدل
كهربػائي شػػديد .كبقيػػت معلقػا يف تلػػك اضتالػػة ظتػدة  21يومػا ،بػػدكف أكػل أك شػػرب .كلقػػد
أخذت رسغي تدمي مث بدأ القيح يسيل منها.
كمػػن ضتظػػة ألخػػرل كػػاف يػػدخل دركػػي زن ػزان كيض ػرب بشػػدة عل ػى رأسػػي ف ػراكة .ككػػاف
ذلك يسبٌب حركات عنيفة تزيد من آالمي يف الرسغني .كبعػد اثٍنػا عشػر يومػا كأنػا يمعلَّػا يف
كز َّج يب يف زنزانػػة أخ ػرل م ػع سػػجناء آخ ػرين تكلف ػوا يب كعػػاصتوشل
تلػػك اضتالػػة ،فيػ ٌ
ك ربػػاطي ي
بالوسائل البدائية.
طريف العلويني ،كأصبحت ال أحس فما .فقد كانا شبه ؼتدرتاف.
دل أستطع أف أحرؾ ٌ

هنػاؾ عػدة آثػار بقيػت إذل يومنػػا هػػذا ،منهػا كرـ يف الوجػه ،كجػػركح متعفنػػة يف الرسػػغني،
كبوؿ الدـ ،كاـتفاض يف قدرة الرؤية للعني اليسرل ،كشػلل كامػل لليػد اليمػئ ،كشػلل جزئػي
رجلي.
لليد اليسرل ،كآالـ على الكتفني كجركح يف ٌ

كبعد ثالثة كعشػرين يومػا مػن اضتجػز االحتيػاطي يف مركػز الػدرؾ بػوج منايػل ميلػت أمػاـ
قاض ػػي التحقيػ ػا يف يػ ػوـ  1يولي ػػو  2112كأن ػػا يف حال ػػة ت ػػدهور جس ػػدم خط ػػري ،غ ػػري أ ٌف
القاضي دل يأبه دارل كأكدع سجن اضتراش.
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 .13..سعيد موالي
اظتصدر :جزائر اعتمس  ،ص.27 .
اشت ػػي س ػػعيد م ػػوالم ،أن ػػا أس ػػتاذ يف الرياض ػػيات كم ػػدير معه ػػد الرياض ػػيات جبامع ػ ػة العل ػػوـ
كالتيكنولوجيػػا ببػػاب ال ػزكار (اصتزائ ػر) .متٌ ترش ػيحي نائب ػان يف قائمػػة اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ
كفػػزت يف الػػدكر األكؿ يف االنتخابػػات التشػريعية سػػنة  2112يف كاليػة البػويرة .اعتيقلػت يف
 21يونيو  2112يف اصتزائر العاصمة مث احتيجزت يف مقر الشرطة السياسػية يف شػاطوناؼ
ظتدة  80يوما.

كيفية اعتقارل
يف يػػوـ األحػػد  21يونيػػو  ،2112ككػػاف يػػوـ عطلػػة ،خرجػػت مػػن من ػػزرل عل ػى الس ػاعة
الواح ػػدة كالنصػ ػف زكاال ألداء ص ػػالة الظهػ ػر .كلق ػػد طلب ػػت م ػػن أبػ ػ َّ أف يلتحقػ ػا يب بق ػػرب
اظتػ ٍػرأب أيػػن كانػػت سػػيارم متوقفػػة حػػو آخػػذقتا إذل نزهػػة بعػػد الصػػالة .كعنػػدما انتهيػػت مػن
ى
الصالة ،ركبت السيارة مع اب ٌ االثنني ،معاذ (أربعة سػنوات) كزتػزة (تسػعة سػنوات) .كلقػد
أعلمػ ػ ال ػػدكتور العف ػػرم ،فيمػ ػا بع ػػد ،أن ػػه ك ػػاف يف ذل ػػك الوق ػػت م ػػع ع ػػدة س ػػيارات م ػػن
اظتخػابرات العسػكرية ي صػدكف قػرب ػتكمػػة اضتػراش ،الػ كانػت تبعػػد أمتػاران فقػط عػن مقػػر
سكنام ،كي قبوف سيارم.
كعنػد مػركرم أمػػاـ ػتكمػة اضتػراش اضػطركا العفػرم إذل اإلبػالغ عػ  ،فػاقتفوا سػػيارم إذل
أف كصػػلنا إذل مسػػتول مقػػوة العاليػػة علػػى الطري ػا الػػوط رقػػم ستسػػة اظتعػػركؼ ب ػ«اظت ػوتنيري»
( .)Moutonnièreكهناؾ أكقفت ،كأمرشل أحدهم بأف أحتوؿ إذل اظتقعد األنتن.
مث أخ ػػذ ش ػػخن آخ ػػر مكان ػػا يف اطتل ػػف م ػػع الول ػػدين كس ػػالحه يف ي ػػدل .ففهم ػػت أشل
اختيطفت بدكف أف أعرؼ من طرؼ مػن ،أل ٌف األشػخاص كػانوا يرتػدكف زيػٌان مػدنيٌان .فخفػت
لدم بصدمة نفسية لرؤيتهم إذل األسلحة .فطلبت أف ن كهم يف منػزرل أك عنػد
أف يصاب ك ٌ
خػػالتهم ال ػ يبعػػد من ػزعتا خط ػوات عػػن الطريػػا الػػذم سػػلكول .فقيػػل رل أنػػه سػػتكوف هنػػاؾ
مقابلة ظتدة ساعة مث نتكن أف أعود إذل منػزرل مع أكالدم.

++

جزائػر اعتمػس يشػري إذل كتػاب:
.Genève 1996
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عن ػػدما دخلن ػػا الطري ػػا الس ػػريع علػ ػى مس ػػتول كاد الس ػػمار ،أيًمػ ػرت أف أنتق ػػل إذل اظتقع ػػد
اطتلفػػي ،كأف أغػػرس رأسػػي بػػني سػػاقي الب ػوليس ،كأيم ػر اًب ػ ٌ كػػذلك بوضػػع رأس ػػيهما حت ػػت
اظتقعد ،كبدأت حينئذ السيارة تنطلا بسرعة فائقة.
رجػات الطريػا كلكػن كػاف قتػي
كمن حني خر كانت السيارة تنػتفض بنػا بقػوة مػن أثػر ٌ
الكبػري منصػػبٌان علػػى اًبػ ٌ اظت ػذهولىني كالل ػذاف حبسػػا دموعهمػػا بص ػعوبة .كبعػػد دقػػائا ،توقفنػػا
عند مكاف ي جح أنه مركػز القيػادة كالعمليػات ( )P.C.Oبشػاطوناؼ .فعصػبوا عيػ ٌ كغطٌػوا
رأسي بقميصي.
كعند ضتظة الفراؽ مػع ابػ ٌ – اللػذاف شػعرا ْطػورة الوضػعية – صػرخ معػاذ »بابػا!« فػأيمر
و
بصعوبة.
بعنف بأف يلزـ اعتدكء ،كأما زتزة فكاف مذهوال ككاف يتنفس
كمنذ تلك اللحظة فوضت أمرم هلل يف كل ما كنت سأتعرض له أنا كعائل .

تسلسل التعذيب
إف للتعػ ػػذيب طابع ػ ػاف :نفسػ ػػي كجسػ ػػدم .فك ػ ػ ٌل الوسػ ػػائل تيس ػ ػتعمل م ػ ػن أجػ ػػل انتػ ػػزاع
االع افات ،ال غالبا ما تكوف خيالية من أجل ّنٌب شيء من التعذيب.
عزلػػت يف زنزانػة ظتػػدة شػػهر .كانػػت الزنزانػػة ذات رطوبػػة
كفيمػػا ٌ
متصػ  ،فقػػد احتيجػػزت ك ي
ً
ػب فيػػه أنبوبػػاف ،كاحػػد
عاليػة كأرضػػيتها دائمػػا مبللػػة .ككانػػت يف سػ ٍػرداب كفيهػػا مرحػػاض يصػ ٌ
من اظتطبخ اظتركزم كالياشل من باقي اظتراحيض .كانت هذل اظتيال تسيل طواؿ النهػار بصػوت
مزعج.
يف نفس اليوـ ( 21يونيو  ،)2112كفىور كصورل إذل مركز الشرطة ،يزتلت إذل زنزانة يف
طابا حتت األرض كعي ٌ معصوبتاف .كهناؾ أحػاط يب ستسػة أك سػتة عناصػر مػن الشػرطة.
فطلب ػوا م ػ أف أحك ػي عت ػم عػػن حيػػام منػػذ دراس ػ اصتامعيػػة ،كمػػاذا كنػػت أعمػػل منػػذ أف
رجعت من فرنسا سنة .2171
كبع ػػد ذل ػػك ،طيل ػػب مػ ػ أف أذك ػػر عت ػػم اللق ػػاءات كاالجتماع ػػات الػ ػ حض ػػرت فيه ػػا.
ف ػػذكرت عتػ ػم رابطػ ػة ال ػػدعوة اإلس ػػالمية ،كالتض ػػامن ،كاصتمعي ػػة اإلس ػػالمية للبن ػػاء اضتض ػػارم
كلق ػاءات م ػع بع ػض الشخصػػيات السياسػػية ميػػل أزتػػد طالػػب اإلبراهيمػػي (كزيػػر اطتارجيػػة
األسبا) كبن يوسف بن خدة (رئيس اضتكومة اظت قتػة للدكلػة اصتزائريػة) .دل يكػن يهمهػم مػا
لدم ما أقوؿ عتم غري ذلك.
ذكرته عتم ،غري أنٌه دل يكن ٌ
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ػدأت أتعػ ػ ٌرض لتع ػػذيب اظت ػػاء كاطترقػ ػة ،كاظتعاملػ ػة العنيف ػػة كالتع ػػذيب كالك ػػالـ
كم ػػن هن ػػا ب ػ ي
ػس أ ٌف اظتػوت قػرب مػ ،
الفػػاحش لشخصػػي كأسػرم كأمػي .دل أسػػتطع ٌ
التحمػل ،ككنػػت أحػ ٌ
كأيمرت أف أخوهم عػن اللقػاءات كاالجتماعػات السػرية حسػب زعمهػم كعػن العالقػات مػع
اجملموعات« اإلرهابية» حسب ادعاءاهتم .كدل يتوقػف عػذاب اطترقػة إالٌ عنػدما كنػت أح ٌػرؾ
يدم ألشري أن سأتكلم .كهنػاؾ ،اضػطيررت إذل أف أصػطنع سػيناريو ألّنٌػب التعػذيب .مث
أشل أمػػرت يوسػػف فعػػل شػػيء
أيرغمػػت علػػى أف أحػػدثهم ع ػن جبػػايلي كآخ ػرين ،فاختلقػػت ٌ
كاصطنعت سيناريو عن لقاء يف مسجد حي اصتبل.
ػس آالم ػان فظيعػػة عل ػى مس ػتول
مث تركػػوشل يف الزنزانػػة كجسػػمي منػػتفخ باظتػػاء ،ككنػػت أحػ ٌ
دم بسػبب األغػالؿ الػ يكبٌلػت
الساقني بسبب اضتبػل الػذم شػ ٌدكل بقػوة ،كعلػى مسػتول يػ ٌ
فا ككذا على مستول الكتف .كقضيت ليل األكذل يف عذاب أليم دكف أكل.
كيف  10يونيػػو  ،2112أم يف اليػػوـ التػػارل ،كػ ٌػرركا رل التعػػذيب باظتػػاء كاطترق ػة م ػرتني يف
نفس اليوـ كلف ات أطوؿ من قبل ،كالقيت الشتم كالكالـ الفاحش كاللكمات على الوجه
كالعينني ،مث هددكشل بأف يأتوا بػزكج كيفعلػوا فػا الػذم ال ينتكػن تص ٌػورل أمػامي إذا دل أذكػر
اجتماعػػات أخػػرل .فاختلقػػت سػػيناريو آخػػر مػػع لعػرييب كختنػػوشل كعيسػػات كاصػػطنعت صػػلة
خيالية مع رجاـ كيوسف كػتمد السعيد أل ػم كػانوا كػل مػرة يػأمركشل بػأف أخػوهم عػن لقػاء
كحدة الفصائل اظتسلحة .كبعد معاناة كبرية فكوا القيد الذم كاف يربط علػى اظتقعػد الػذم
يدم خلف ِّهرم.
م ٌدكشل عليه ،كف ٌكوا األغالؿ ال ربطوا فا َّ
مث ترك ػػوشل مطركحػ ػا عل ػػى األرض اظتبلل ػػة يف الزنزان ػػة كطلبػ ػوا مػ ػ أف أفك ػػر جبديػ ػة ،أل ػػم
سػ ػػيعودكف يف اليػ ػػوـ القػ ػػادـ كسيمارسػ ػػوف ألوان ػ ػان أخػ ػػرل شرسػ ػػة مػ ػػن التعػ ػ و
ػذيب .قيػ ػػل رل أ ٌف
التعذيب سيستمر كإف بقي سنة بدكف انقطاع إذا استدعى األمر ذلك.
فتمػػددت قلػيال علػػى األرض ،مث قمػػت بصػػعوبة ألداء صػػلوات اليػوـ قصػػران كرتعػان .كبعػػد
ضتظػات شتعػػت إخػوة يػأذٌنوف مػن عػػدة زنزانػػات لصػالة اظتغػػرب .ففهمػت أشل لسػػت كحػػدم
فسألت اهلل أف يرفع الظلم كالتعذيب الذم نتعرض له باستمرار.

++

كيف يػػوـ  12يونيػػو  2112كنػػت غامس ػان يف يه ػواس التعػػذيب باسػػتمرار ،ككنػػت كلم ػػا
شتعت ضجة أك فتح الباب ِّننت أشل ذاهب إذل التعذيب .كلكن دل تػأت عناصػر الشػرطة
يف هذا اليوـ ،كتيركت يف حالة انتظار كهاجس مستمر.
كيف يػػوـ  11يونيػػو  ،2112حت ػ ٌدث معػػي شػػرطي مػػن اجملموعػػة كػػاف يظهػػر عليػػه اعتػػدكء
كنىف ػػاذي ال ػػذهن .داـ اضت ػػديث س ػػاعات طويل ػػة كك ػػاف دض ػػور اثن ػػني أك ثالث ػػة أش ػػخاص م ػػن
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اجملموعة .فشرح رل اؿتراؼ اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ كالفػراغ السياسػي لوناغتهػا ك"التو تسػعية
تتزعمهػػا العربيػػة السػػعودية ،ال ػ حس ػب رأيػػه أنتجػػت فكػػرة اعتج ػرة
للوهابيػػة ال ػ
ٌ
النحسػػة" ٌ
كالتكفري ،كطموح اليهود يف السيطرة على العادل أرتػع يف اظتيػداف السياسػي كاالقتصػادم...
كحسب زعمه فش ٌف اليهود كجدكا "أشخاصا أميالنا" ليحطٌموا اإلسالـ كالدكؿ اإلسالمية.
مث تركوشل كطلبوا م أف أفكر جيٌدا يف األمور ال دل أدؿ فا بعد.

كيف يػوـ  18يونيػو  2112كنػت ال أزاؿ يف هػواس التعػذيب مبػا أنػ كنػت أنتظػرهم يف
أية ضتظة .لقد كنت أراجػع باسػتمرار كػل الػذم اصػطنعته عتػم أثنػاء التعػذيب حػو أسػتطيع
تكرارل خالؿ "االع افات" .ألن لػو أنكػرت تلػك األمػور أك نسػيتها فػش ٌف عػذابا أشػ ٌد كػاف
ينتظرشل.
تعرض ػت لػػه م ػن
ككػػاف ي ػػوـ  12يوني ػػو  2112م ػػن أط ػػوؿ األي ػػاـ يف حيػػام بس ػػبب م ػػا ٌ
التعذيب باظتاء كاطترقة مع اللكمات يف كل موقع من اصتسم كخاصة الوجه كالعينني.
كاس ػ جعت س ػػيناريو يوس ػػف كص ػ ٌػرحت عت ػػم ىك ٍقتيٌ ػان أنػ ػ أعطيت ػػه أشت ػػاء جب ػػايلي ،عمي ػػد
اصتامعػػة ،كمد ٌرسػػني آخ ػرين عتمػػا اّػػال يسػػارم مػػن معهػػد الرياضػػيات ميػػل إدريػػس ب ػولعراس
كعمار خوجى.
كاس ػ جعت كػػذلك س ػػيناريو لع ػرييب كبلعي ػػدم كختن ػػوشل كعيسػػاة كزعم ػػت أ ٌف ه ػ الء عت ػػم
كرجػاـ كػتمػػد السػػعيد .كاصػػطنعت خػػوان مفػػادل أف هػذا األخػػري بعػػث
عالقػة كثيقػة بيوسػػف ٌ
رل برس ػػالة أ ٌك ػد رل فيه ػػا أ ٌف اضتػ ػوار م ػػع النظ ػاـ غ ػػري غت ػ وػد .كمب ػػا أ ػػم كلٌم ػػوشل ع ػػن اجتم ػػاع
إٌ
إلح ػدل اصتماعػػات ،فقػػد اختلقػػت عتػػم أ ٌف أعضػػاء هػػذل اصتماعػػة أ ٌك ػدكا رل حتض ػري ذل ػك
أشل دل أكن أعرؼ أين سيتم.
االجتماع غري ٌ
كل ذلك كاف غري كاؼ إليقػاؼ تعػذييب الػذم طػاؿ كطػاؿ كيػريا .كأيمػرت أف أذكػر كػل
اجتمػػاع .فػػذكرت عتػػم اجتماع ػان م ػع علػػي جػػدم عنػػد يوسػػف بػػن حليمػػة .مث ذكػػرت عتػػم
اجتماعا كديا مع بلٌحرش كجملداشل بدعوة من بلٌحػرش داخػل فػيال أحػد أقربائػه .ف يو ٌجهػت رل
هتمػػة التجسػػس لصػػاحل األم ػريكيني مب ػا أ ٌف تلػػك الفػػيال غتػػاكرة ظت سس ػة أمريكيػػة-جزائريػػة .مث
ذكػػرت عتػم دعػػوة صػػديا للقػػاء عػػادم جػػدا يف حسػػني دام .كػل ذلػػك دل يػ ٌد إذل توقيػػف
التعذيب .كبعد مدة ،أخوكشل أف أحدا سيأم ليكلٌم كعلػ ٌي التػزاـ الصػمت .إف الشػخن
اظتعػ كػاف الػدكتور العفػػرم الػػذم أ ٌكػد أنػ شػػاركت يف اجتمػػاع عن ػد ش ػرفاكم يف 2112
كشاركت معه كسيدهم كزتٌي يف اجتماعات أخرل من أجل أعماؿ إرهابية.

+
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كظتػػا خػرج العفػػرم ،أ ٌكػدت عتػم أف كػػل ذلػػك غػػري صػػحيح ،كفهمػػت يف ذلػػك اضتػػني انػػه
منذ البداية كانوا يريدكف أف أحتدث عن االجتماعات ال ذكرها الدكتور العفرم .فأنٍػذركشل
بػػأف أفكػػر جيٌػدا كإالٌ فعلػ ٌي أف أسػتع ٌد للتعػػذيب .مث تركػػوشل ظتػػدة ربػػع سػػاعة أحسسػػت فيهػػا
كتضرعت إذل اهلل القدير.
أن سأهلك َّ
فتأكهت بصمت َّ

إرل كف ٌكػوا ربػاطي كتركػوشل أتػأ ٌدل يف زنػزان  .كأخػوكشل أف العقيػد كػاف قػد حضػر
مث رجعػوا ٌ
تلك اضتصة ،كأ م سيأتوف يف الغد بطرؽ أخرل النتزاع االع افات .كػاف ذلػك يف اظتسػاء،
اية يوـ أحسست فيه أنه طويل كطويل جدا!

لق ػػد ك ػػاف يوم ػػا  12ك 12يوني ػػو  2112ي ػػومني ل ػػألدل كاالنتظ ػػار الال ػػائي .فعن ػػد ك ػػل
ضػػجة كن ػت أِّػػن أ ػػم ق ػدموا ليأخ ػذكشل إذل أن ػواع أخػػرل مػػن التعػػذيب .إف قػػراءم للق ػرآف
كالصػػالة قػػد خففتػا عػ ٌ اظتعانػػاة .كقػػد صتػػأت إذل اهلل الواحػػد سػػبحانه ككنػػت أحػػس بػػالقرب
من اهلل يف تلك اللحظات.
كهناؾ فكرة راكدت كيريا :إف شجرة اإلسالـ ال ب ٌد كأ ٌف عتا جذكر عميقػة كراسػخة .إ ػا
يف الكه ػ ػوؼ كالقب ػ ػوات كالطبق ػ ػات حتػ ػػت األرضػ ػػية ،إ ػ ػا عػ ػػو التض ػ ػرع كاالبتهػ ػػاؿ إذل اهلل
بالصلوات كالدعاء اطتالن ،الدعاء الذم يرتفع من أفوال اظت منني يف سكوف الليل كِّالمه،
إ ػػا عػػو الصػػيحات اظتشػػافة ل ػ »أحػػد! أح ػد!« ال ػ كررهػػا بػػالؿ حتػػت التعػػذيب ،إ ػػا عػػو
الػػدموع كا الـ بشػػو أنواعهػػا ،كعػػو األنػػني كاألركاح الػ تصػػعد إذل اهلل أثنػػاء التعػذيب ،يف
نفػس الزنزانػات الػ عيػذب فيهػا آباؤنػػا كسػلٌموا أركاحهػػم خػالؿ ليػػارل االسػػتعمار ،عػو هػذا
كله تتوطٌد كتقول جذكر شجرة اإلسالـ.

++

إف  18يونيػ ػػو  2112كػ ػػاف يػ ػػوـ تعػ ػػذيب أط ػ ػػوؿ م ػ ػن يػ ػػوـ  12يونيػ ػػو  .2112فق ػ ػػد
استعملوا هذل اظترة ؼتتلف الوسائل ،اظتاء كاطترقة كاللكمات كاصتىلد علػى بػاطن القػدمني .إف
كػ ػػل ال ػ ػذم اصػ ػػطنعته دل يكفهػ ػػم .ففهمػ ػػت أ ػ ػم أرادكا منػ ػػذ بدايػ ػػة التعػ ػػذيب أف أع ػ ػ ؼ
باالجتماعات اطتيالية ال تكلٌم عنها الدكتور العفرم.
ً
ػتنجر لػو تكلمػت
مث قيل رل أن مصاب دصار نفسي كأنػ خػائف مػن النتػائج الػ س ٌ
عػن االجتماعػػات (اطتياليػػة) الػ ذكرهػػا الػػدكتور العفػػرم .كأمػػرشل الشػػرطي الػذم بػػدا هادئػان
كِّريف ػان – ككأن ػػه أخص ػائي يف عل ػػم ال ػػنفس – أف أق ػرأ آي ػػة الكرس ػي ح ػػو »أحت ػ ٌرر نفس ػػيان«.
ه
فقرأهتػػا كتضػػرعت إذل اهلل .كػػل األشػػخاص الػػذين كػػانوا حػػورل تس ػاءلوا عػػن هػػذا "اضتصػػار
النفسػػي" .كمػػن أجػػل "حتريػػرم" ،أكم بال ػدكتور العفػػرم م ػن جديػػد كطيلً ػب منػػه أف يعطي ػ
التفاصيل عن االجتماعات (اطتيالية) ال كاف قد ذكرها.
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التعذيب كالضحايا

فقاؿ رل و
حينئذ أشل حضرت معه يف اجتماع يف  2112يف منػزؿ اضتاج شػرفاكم دضػور
ػتمػػد السػػعيد كاضتػاج زتػي كمصػػطفى ابراقتػػي كآخػرين .كقػػاؿ أيضػػا أن ػه يف ذلػػك االجتم ػاع
اظتزعوـ أخذ ػتمد السعيد الكلمة كأعلن أف الفصائل اظتسلحة ستتحد يف قوة كاحدة ،ككاف
هػػذا االجتمػػاع اظتزعػػوـ حتضػريان ظتػ دتر الوحػدة للفصػػائل اظتسػػلحة .كذكػػر العفػػرم أشل حضػػرت
أربعػػة اجتماعػػات يف عيادتػػه مػػع اضتػػاج زتػػي كالػػدكتور سػػيدهم لتعيػني الشخصػػيات اليقافيػػة
ال كتب اغتياعتا ،ميل اصتبايلي...
كهنا أيًمر بأف يسكت كال يػذكر أشتػاء اظتي ٌقفػني الػذين حتػ ٌدث عػنهم مػن قبػل .فػأيمرت أف
رد على الدكتور العفػرم .فقلػت لػه» :ظتػاذا تكػذب كأنػت تػرل أنػ حتػت التعػذيب « فقػاؿ
أٌ
رل» :نعػػم ،لقػػد حضػػرت عنػػدم ،يف عيػػادم ،مػػع األشػػخاص الػػذين ذكػػرهتم!« فقلػػت لػػه:
»اتػا اهلل كال تكػػذب!« حينئػ وػذ شػ ٌددكا علػ ٌػي التعػػذيب ألنػ  ،بالنسػػبة عتػػم ،كنػػت أدتػػادل يف
الكذب.
ف ػ ػ ػأخرجوا العف ػ ػػرم كع ػ ػ َّػذبوشل ظت ػ ػ ػدة أط ػ ػػوؿ ح ػ ػػو يقتلع ػ ػ ػوا م ػ ػ ػ اع اف ػ ػ ػات فيم ػ ػ ػا مت ػ ػػن
االجتماعات الوقتية ال ذكرها الدكتور العفرم .لقػد كنػت شػبه متأكػد أنػ سأسػلٌم الػركح
إذل مواله ػػا يف تلػ ػك اللحظ ػػات ،فك ػ ٌػررت م ػػا قال ػػه العف ػػرم ح ػػو أّن ػػب أه ػػواؿ اظتزيػ ػد م ػػن
التعذيب .كلكن ذلػك دل يكفهػم ،فطلبػوا اظتزيػد مػن التفاصػيل مث تركػوشل أخػريا مكػبال أعػاشل
األمرين لف ة طويلة.
ٌ
كعلمت فيمػا بعػد مػن طػرؼ الػدكتور العفػرم أ ػم رجعػوا إليػه كأمػركل بػأف يقػوؿ اضتقيقػة
كأ م لن ي ذكل .كحينئذ أ ٌكد عتػم أنػه دل لتػدث شػيء مػن هػذا كلػه كأنػه اصػطنع ذلػك حػو
إرل م ػن جديػػد ،كف ٌك ػوا رب ػاطي كأخػػوكشل أ ػػم سػػريجعوف غػػدا.
ينجػػو مػػن التعػػذيب .فعػػادكا ٌ
فقضيت الليلة يف معاناة كبرية متضرعا إذل اهلل العلي القدير.

كيف يػػوـ  17يوني ػػو  ،2112أم يف الي ػػوـ التػػارل ،حػػدثت مناقشػػات طويل ػة بي ػ كبػػني
اثنػػني أك ثالث ػة مػػن عناصػػر الشػػرطة ،بػػدكف تعػػذيب كلكػػن مػػع هتديػػدات مػػن حػػني خػػر.
وضحت عتم أنه فيما متن االجتماع الذم كقع عنػد شػرفاكم ،فػال شػيء مػن هػذا القبيػل
ف ٌ
غري مق ٌػر سػكنال .كفيمػا
حدث ألف آخر زيارة رل له تعود إذل أكير من سنة كاملة ،كأنه قد ٌ
متػػن اللقػػاءات يف عيػػادة العفػػرم ،قلػػت عتػػم أشل دل ألتػ ًػا بالػػدكتور س ػػيدهم عنػػد الػػدكتور
العفرم.

+

تعرض ػت لطريقػػة جديػػدة مػػن التع ػذيب ط ػواؿ الي ػوـ .اصتلػػد
كيف يػػوـ  11يونيػػو ٌ 2112
بػ ػػاعتراكات كأنابي ػ ػب مطاطيػ ػػة علػ ػػى ال ػ ػرأس كالظه ػ ػر العري ػ ػاف كالفخػ ػػذين كال ػ ػركبتني كالسػ ػػاقني
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علي طيلة اليوـ بػدكف شػفقة.
كالذراعني كاليدين .لقد كاف كابالن من الضربات القاسية ينػزؿ ٌ
أحسسػػت أنػ سأسػلٌم ركحػي مػػرة أخػػرل .إ ػػم كػانوا يريػدكف مػ اع افػػات عػػن «اصتػػزأرة»
ال ػ أجهلهػػا كاظتس ػ كلية الوقتيػػة ال ػ أزتلهػػا يف «هيكلتهػػا» .كأمػػركشل بػػالكالـ ع ػن اصتمعيػػة
اإلسالمية للبناء اضتضارم كعن تركيبتها كهياكلها كأهدافها.
كيف آخر النهار ،أعطوشل فنجاف قهوة كشيئا من اطتبز .لقد كنت أبتلع اطتبز مع القهػوة
بصعوبة .مث تيركت مرميان على األرض يف زنزان .
ككػاف يػػوـ  80يونيػػو  2112يشػػبه سػػابقه .فقػد تعرضػػت لػنفس تقنيػػات التعػػذيب طيلػة
اليوـ الذم بدا رل أطوؿ .كلكن هذل اظترة بقيىت آثار اصتلد كالتعذيب على كامػل جسػدم،
آثػػار التعػػذيب ال ػ دل تنػػدمل بعػػد .كيف آخػػر النهػػار أكقػػف التعػػذيب كأعطػػوشل قطعتػػني مػػن
اطتبػز كقليػػل مػػن اصتػػع ،كأخػػوكشل أ ٌف اظترحلػػة األكذل مػػن التحقيػا قػد انتهػػت كبقيػػت اظترحلػػة
اليانية .دل يبا سول تسليم أمرم إذل اهلل رب العاظتني.
أم شػيء يػذكر .كػاف قميصػي كسػركارل الوسػخني ينتنػاف
ىمَّر يػوـ  2يوليػو  2112دكف ٌ
برائحة كريهة من الدـ الذم ساؿ من جركحي الكيرية.
كجاء يوـ  1يوليو  ،2112أيخذت إذل الطوابا العليا من أجل توقيػع القسػم األكؿ مػن
أم نػ ػوع م ػػن
رل ٌ
احملض ػػر .كأيعطيػ ػت قميص ػػني أللبس ػػهما كأغس ػػل ثي ػػايب الوس ػػخة .دل يق ػ َّػدـ إ ٌ
العالج مع أن طلبت ذلك.
كيف يوـ  8يوليو  2112كانػت هنػاؾ مناقشػة طويلػة يف موضػوع التجسػس بػني الػركس
كاألمريكػ ػاف؛ إ ػ ػا طريق ػػة إلع ػػدادم للتحقيػ ػا الق ػػادـ .لق ػػد ا تػ ػهمت يف النهاي ػػة باصتوسس ػػة
كشػػدَّدكا علػػى أ ٌف اللقػػاء الػػذم متٌ مػػع الػػدكتور بلٌحػػرش كالػػدكتور جملػػداشل يف فػػيال يف اظتدنيػػة
كػػاف لقػػاء ّسػػس لصػػاحل اظتخػػابرات اظتركزيػة األمريكيػػة ( .)C.I.Aكطيلػػب مػ ٌ أف أفكػػر مػػن
جديد يف اللقاءات ال دل أذكرها بعد.
اس ػػتدراؾ :نس ػيت أف اذك ػػر مواجه ػػة م ػػع األس ػػتاذ ب ػن حليم ػػة ال ػ أ ٌك ػدت خالعت ػػا أن ػه
برمء .كاف ذلك يف األسبوع السابا.
كيف يػػوـ  2يوليػػو  2112غس ػلت قميصػػي كسػػركارل بصػػعوبة كبػػرية بقليػػل مػػن صػػابوف
أكمو ( )Omoالذم سلٌمه رل ذلك الشرطي "اعتادئ كالظريف" .كطلبت قليال مػن اصتافيػل
لتنقيػة جركحػػي فلػػم أحصػل عليػػه إالٌ بعػػد يػومني حػػني الحظػ أحػػد اضتػػراس يف حالػػة ييرثػى
حتصلت عليه.
عتا .أعطاشل كمية قليلة .هذا هو "الدكاء" الوحيد الذم ٌ
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بػدأت حػػال العامػػة تتػػدهور تػػدهورا خطػريا :ضػػعف يف القػػول مػػع آالـ كيػػرية ،كس ػيىالف
يمتىػ ىقػيح من األنف ،جركح تعفنت بسػبب الصػدمات الػ أحػدثتها الضػربات كاصتػركح ،آالـ
حػػادة يف العين ػني كاـتفػػاض يف الرؤيػػة للعػػني اليسػػرل بسػػبب اللكمػػات عل ػى ىحجػػاج الع ػني،
دكم يف األذنني كاـتفاض السمع بسبب نفوذ كميات كبرية من اظتاء أثنػاء التعػذيب باطترقػة
ٌ
كاظتاء ،خت ٌدر الظهر كاأليدم بسبب تشديد ربط األغالؿ ،أرؽ بسبب األكجػاع اظتسػتمرة يف
جراء اف اش أرضية الزنزانة اإلشتنتية.
العظاـ كاظتفاصل ٌ
لقد كاف أحسن عزاء رل يف تلك اللحظػات هػو ذكػر اهلل رب العػاظتني الػذم شػعرت أنػه
قريب من ركحي .إ ٌف قراءة القرآف شفاء ال مييػل لػه .سػألت اهلل بكػل قػوام يف حالػة تضػرع
كبكاء بأف ينتهي الظلم كتصعيد التعذيب ّاهي كّال كل اظت منني.

يف  2يوليػػو  ،2112يػػوـ عي ػد االسػػتقالؿ ،دل تكػػن لػػدينا أيػػة معلومػػات عمػػا هػػو جػػار
خػارج عاظتنػػا .كحػوارل السػػاعة العاشػرة صػػباحا ،أخػػذ اضتػراس كػػل اظتعتىقلػني يف زنزانػػات حتػت
األرض – مبا فيهم اظتتح ٌدث – إذل الطابا األعلػى فصػعدنا مصػط ٌفني كاحػدا خلػف ا خػر
كالعيناف معصوبتاف .لقد كنا حوارل عشرة ،كيكضعنا يف قفن مسػاحته مػ ين أك ثالثػة أمتػار
مربعػة كنوافػػذل مفتوحػة حيػػث نتكػػن رؤيػػة السػػماء عػػو اظتبػػاشل .كرغػػم أننػػا كنػػا مك ٌدسػػني فقػػد
كنت سعيدا ألشل استنشقت جرعات من اعتواء النقي.
كرأيت الدكتور العفرم الذم عرفته بصعوبة ألنه تغػريت مالػتػه دتامػان .فقػاؿ رل» :معػذرة
يا سعيد ،لقد اصػطنعت ذلػك السػيناريو حتػت التعػذيب فتػذكرت زمالئػي يف اليانويػة ميلػك
كرطتكمػػا أنتمػػا االثنػػني يف أعمػػاؿ إرهابيػػة كقتيػػة «.كاخػػوشل أنػػه هػػو
كميػػل سػػيدهم ،كهكػػذا ٌ
ػطرا كغتبػػورا ،يف يػوـ  21يونيػػو  2112قػرب من ػػزرل كهكػػذا
الػػذم ٌ
كجػػه الفرقػػة اطتاصػػة ،مضػ ٌ
اختيطفت أنػا كأبنػائي علػى السػاعة اليانيػة بعػد الػزكاؿ .كأكػد رل أنػه تراجػع عػدة مػرات فيمػا
بع ػػد ع ٌم ػا ق ػػاؿ كلك ػػن ب ػدكف ج ػػدكل .كهن ػػا فهم ػػت الض ػػراكة ال ػ ك ػػاف يع ػػامل ف ػػا هػ ػ الء
اصتػالٌدكف ،الػػذين أرادكا بأيػة طريقػة أف أؤكػػد تصػػرلتات العفػػرم ،كلكػن مبػػا أنػ أجهػػل تلػػك
م إالٌ اصطناع تصرلتات أكير تلفيقان حو أّنٌب التعذيب.
التصرلتات دل يكن لد ٌ
كعرفػػت صػػديقان آخػػر ،كهػػو الػػدكتور نػػور الػػدين جملػػداشل ،ؼت ػتن يف علػػم األكبئػػة كال ػذم
يشػػتغل ب ػوزارة الصػػحة ،ككػػاف يعػػاشل مػػن مػػرض البواس ػري كال يأكػػل شػػيئا كال يتل ٌق ػى عالجػػا
تن يف اإلعػالـ ا رل أنػه أمضػى ذتػانني يومػان مػن االحتجػاز
بطبيعة اضتاؿ .كقد حكى لنا ؼتػ ٌ
كالتعذيب كأنه ؾتػا مػن اظتػوت عػدة مػرات .كقػاؿ أنػه رأل يف مكػاف آخػر أناسػا نتوتػوف موتػة
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بشعة حتت أنواع من التعذيب ال يتصورها إنسػاف :اظتنشػار ،الشػفاطة ،اطتنػا ،عمليػة اطترقػة
اخل .كحكى لنا آخركف تقنيات للتعذيب رهيبة للغاية!
يا إعتي! إ ٌف كل هػذل اصتػرائم كاإلبػادة تقػع يف صػمت يف األقبيػة كالزنزانػات حتػت األرض
لدل الفرؽ اطتاصة كؼتافر الشرطة ،اخل.
كأخريا كيف ساعة متأخرة من اظتساء ،رجػع ك ٌػل منػا إذل زنزانتػه حتػت األرض حيػث العزلػة
كالركائح الكريهة .لقد صرت أحس فا أكير فأكير.
يف صػػباح  2يوليػػو  2112أخػػذكشل إذل الطػػابا األخػػري ،أك مػػا قبػػل األخػػري ،مػػن أجػػل
لي أف أع ؼ بكل شيء كإالٌ فش ٌف التعذيب كػاف سييسػتأنف مػن
إدتاـ احملضر .ككاف كتب ع َّ
ػوت
جدي ػػد .كبع ػد م ػػا رآشل أح ػػد اصتالٌدي ػػن أت ػػأ ٌدل بش ػ ٌػو أن ػواع األدل ،س ػػأل – كك ػػاف ل ػػه ص ػ ه
رخيم ،ككاف هو الذم أعطاشل من قبل قليال من اصتع بعد يوـ مػن التعػذيب – قػائال» :إ ٌف
ه
أب ػػاؾ ك ػػاف ش ػػهيدا ألػ ػيس كػ ػذلك « فػ ػرددت باإلكت ػػاب .فس ػػأل » :لق ػػد عي ػػذب مػ ػن طػ ػرؼ
الفرنس ػيني « ،فقل ػت بػػالطبع .فقػػاؿ » :ىم ػن الػػذم نػػاؿ أكػػو قسػػط مػػن التعػػذيب ،أن ػت أـ
أبػػوؾ « ،فػ ٌددت عػػن اإلجابػة ،أل ٌشل دل أكػػن أِّػػن أ ٌف هنػػاؾ فرقػػا كبػريا ،كلكػػن قلػػت لػػه مػػع
ذلك» :أِّن أ ٌف أيب قد عيذب أكير «.ف ٌرد» :ترل إذف!« ،كيقصد أ ٌف التعذيب الػذم نتارسػه
اليوـ النظاـ االنقاليب أق ٌل شراسة.
كلكػػن مػػا هػػو الفػػرؽ عنػػدما نتػػوت الشػخن اليػوـ حت ػت التع ػذيب كمػػا مػػات اجملاهػػدكف
كػػذلك حتػػت التعػػذيب إبػٌػاف حػػرب التحريػػر فتػػذ ٌكرت حينئػػذ عن ػواف كتػػاب احملػػامي جػػاؾ
فريجيس الذم يلخن اظتأساة» :رسالة إذل أصدقائي اصتزائريني الذين أصبحوا جالٌدين«.
يف الف ػ ة ب ػػني  8ك 21يولي ػػو  2112كن ػػت ػتبوس ػان يف زنػ ػزان ل ػػيالن ك ػػاران .لق ػد كن ػػت
مشغوال جبركحي ال أصبحت ت ظت أكير فأكير .كلقد كنت أتأ ٌدل خاصة من ضربة قاسػية
عل ػػى رأس ػػي ،كم ػػن عيػ ػ اليس ػػرل حي ػػث أف بص ػػرم ض ػػعف كيػ ػريا كم ػػن ي ػػدم اليم ػػئ الػ ػ
أصبحت ال أستطيع طيٌها ككذلك من آالـ يف ِّهرم.
كيف  28يوليو  2112صػعدنا (أنػا كبعػض اظتعتىقلػني) مػن أجػل إدتػاـ احملاضػر .كيػري مػن
االع اف ػػات اظتقتلع ػ ػة حت ػ ػت التع ػػذيب دل تط ػ ػرح رل مػ ػػن جدي ػػد .فوقٌع ػػت احملض ػػر مي ػػل اظتػ ػػرة
السابقة ،كالعيناف معصوبتاف .كأخوشل احملامي فيمػا بعػد أ ػم أعػادكا النقػاط السػابقة بطريقػة
مضخمة أكير.
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كظتػػا رآشل أحػػد اضتػ ٌػراس أتػأ ٌدل مػػن جركحػػي ،نظٌػف رل اصتػػركح ككض ػع عليه ػا اظتركرك ػركـ .مث
رجعنا إذل زنزاناتنا.
يت يف زنزان أتأ ٌدل من جركحػي أظتػان شػديدان.
كيف أياـ  22 ،22ك 22يوليو  ،2112بق ي
كيف مسػػاء يػػوـ  22يوليػػو أيدخلػت (مػػع معت ىقلػػني آخػرين) عنػػد اظتصػ ٌػور .فأخػػذكا صػ ىػورنا مػػع
بصماتنا.
كيف ليلة  22إذل  28يوليو  ،2112كبينما كنت أتوقٌع أشل ذاهب يوـ الغد ألميػل أمػاـ
قاضػي التحقيػػا ،هػػا هػػم جػػاءكا كأخػػذكشل إذل الطػابا العلػػوم مػػن أجػل اظتناقشػة مػػع القػػادة.
لقػػد أنك ػرت التصػػرلتات ال ػ انتيزعػػت م ػ حتػػت التعػػذيب ،كلكػػنهم أ ٌكػػدكا بػػأن تكلٌمػػت
بك ػػل حري ػػة .حينئ ػػذ ،كخوف ػػا م ػػن أف أرج ػػع إذل التع ػػذيب ،ك ػػررت عت ػػم م ػا قلت ػػه م ػن قب ػل مث
أرجعوشل إذل زنزان .
كبعد ضتظات ،أم عند منتصف الليل تقريبا ،فيتح باب زنزان  .فاندهشػت ،كنػت أِّػن
أ م سيأخذكن إذل مكاف آخر للتعذيب .حقان لقد رتد الدـ يف عركقي من شدة اطتوؼ.
كضعوشل داخل سيارة يف اظتقعد اطتلفي كانطلقت بنا .دل أفهم شػيئا .كبعػد ربػع سػاعة نزلػت
كالعيناف معصوبتاف إذل أف دخلنا عمارة .فتكلٌمػوا عػن بطاقػة طبيػة تيعػ ٌد رل ففهمػت أنػ يف
قاعة استعجاالت من أجل العالج ،كمن احملتمل أف نكوف يف مستشػفى .فتنفسػت بعمػا،
كارحتت أن دل أيزتل إذل مكاف التعذيب .فجاءت امرأة كأخذت تعاجل يػدم اليسػرل كظتػت
اصتػػرح بعػػدة نقػػاط خياطػػة ألف اصتػػرح ك ػاف عميقػػا .كفض ػلت أف تيفحػػن جػػركح رأس ػي ٌمػػن
طرؼ أخصائي يف جراحة األعصاب .كنظران لتأخر هذا األخري قيل رل« :ال يسػمح الوقػت
حو يّرل لك عملية جراحية لعالج التمزقات يف رأسك».
ردشل اصتالٌدكف إذل زنزان حتت األرض من جديد.
كمن ىمثَّ ٌ

كيف  28يوليػػو ،يميل ػت أمػػاـ قاضػػي التحقيػػا باحملكمػػة اطتاصػػة ب ػاصتزائر أيػػن صػػدرت يف
ح ٌقي مذكرة حبس كاعتيقلت يف سجن اضتراش.
 .14..محمد سادات
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.228 .

+

اشتػػي ػتمػػد سػادات ،أبلػ مػػن العمػػر  81عامػان .متػػزكج كأب ليالثػة أطفػػاؿ .أشػػتغل رئيس ػان
لقسػػم اإلدارة يف اطتطػػوط اصتويػػة اصتزائريػػة مبطػػار اصتزائػػر العاصػػمة .أدرل ف ػذل الشػػهادة مػػن
سجن اضتراش يوـ  22أكتوبر .2112
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أكقفػػت يػػوـ  8سػػبتمو  2112يف حػػدكد السػػاعة العاشػػرة صػػباحان ،حينمػػا كنػػت أغػػادر
اظتركػػز الطػػيب للخط ػػوط اصتويػػة اصتزائريػػة علػػى مقربػػة مػػن مقػ ٌػر عملػػي .كان ػػت ت ػرافق ابن ػ
فصلت عػن
الصغرية البالغة من العمر سبع سنوات ،جئت فا إذل طبيب األسناف للمعاينة.
ي
ابن ال أ ًيخذت يف سػيارة تابعػة للخطػوط اصتويػة اصتزائريػة كنػت أكقفتهػا أمػاـ اظتركػز الطػيب.
ال أدرم حو ا ف مصري ابن .
أخذكشل مباشرة إذل ثكنة شاطوناؼ ،كفػورا أكسػعت ضػربا كشػتما .مث ج ٌػردكشل مػن ثيػايب
ػدم بػأغالؿ مشػدكدة
ػذم كي ٌ
ػدمي كفخ ٌ
كم ٌددكشل فوؽ سرير مصنوع من اإلشتنػت مث ربطػوا ق ٌ
بشحك ػػاـ حت ػػت السػ ػرير .كن ػػت كقطع ػػة الس ػػجا ب ػػدكف أيػ ػة إمكاني ػػة للحرك ػػة .مث ش ػػرعوا يف
تعػ و
ػذيب فظيػػع باطترقػػة ،خرقػػة مبلولػػة فػػوؽ الوجػػه كيفػػرغ فوقهػػا اظتػػاء بػػدكف انقطػػاع كمنخػػرم
الكلي عن التنفس .بعػدها ابتلعػت اظتػاء كيف كقػت
مسدكد بأيديهم ،كالنتيجة هي االنقطاع ٌ
قصري امتأل بط  .عندها صعد أحدهم فوؽ بط الستصراع اظتاء.
بعػػد ذلػػك عػ ٌذبوشل بالكهربػػاء ( 200ف ػولط) متبوعػػة باللكمػػات العنيفػػة كالضػػرب ف ػراكة
كحتػػدث جركحػػا يف اصتسػػم .مث أعػػادكا التعػػذيب باطترقػػة كهكػػذا
غتهػػزة بوغػػي ي
تشػػبه مطرقػػة ٌ
دكاليك .تعرضت عتذا التعذيب حوارل اثٍنتا ىع ٍشرة ساعة يوميٌان.
حصػة تعػذيب كػاف علػيهم أف يأخػذكشل إذل زنزانػة انفراديػة حيػث كنػت ال
كيف اية كػل ٌ
أقول علػى اظتشػي كأعػاشل مػن آالـ فظيعػة يف كػل أؿتػاء جسػدم كخاصػة يف ناحيػة الكتػف.
اضتراس درماشل من األكل.
كانوا ييلقوف يب داخل الزنزانة عريانا كيأمركف ٌ

++

كيف الغػػد ،أعػػادكا عمليػػة التعػػذيب بػػنفس الطػػرؽ .كػػانوا يقولػػوف رل يف كػػل مػػرة سػػتموت
اليػػوـ كإف دل دتػػت حتػػت التعػػذيب سنضػػع لػػك رصاصػػات يف ال ػرأس كس ػ ي مى أمػػاـ بيت ػػك.
ه ٌددكشل عدة مرات أ م سيحضركف زكج كسيغتصبها كل اصتنود.
بت بانتظ ػاـ مػػدة اثٍنتػػا ىع ٍشػػرة سػػاعة يوميٌػان.
دامػػت هػػذل الوضػػعية ذتانيػػة عشػػر يومػػا .عي ػذ ي
غتردان من اليياب يف زنزانة انفرادية.
كانوا ييلقوف يب يف اية النهار ٌ
ضتصة األخرية من التعذيب األكير فظاعة حيث كسركا ذراعي بضريب بكػل قػوة
كانت ا ٌ
بكرسػػي بينمػػا كنػػت مقيػػدان إذل الس ػرير اإلشتن ػ  .كمػػا ضػػغط الضػػابط الػػذم كػػاف يض ػرب
بالكرسي – كيقوـ مبراقبة كل عمليات التعذيب منذ البداية – على عي بشفامػه بكػل قػوال
لكي يفقأها كذلػك طػواؿ أكيػر مػن  22دقيقػة .كيف نفػس الوقػت كنػت أعػ ٌذب بالكهربػاء،
فتوصػػل قطػػيب الكهربػػاء ب ػأذشل مث جبهػػازم التناسػػلي .إضػػافة إذل هػػذا تكبٌ ػدت اطتنػػا باظتػػاء
كالضربات ال ال تنقطع.
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تسػػببت الض ػربات القويػػة يف الػػدماغ كالوجػػه يف أكدنتػػا خطػػرية يف ناحيػػة الوجػػه كالعينػػني،
كما ٌأدل ىجلد الرأس إذل فقداف القدرة على فتح العينني كالفم .ككػاف اصتػالدكف يضػحكوف
حني يركشل منتفخا ً
كالق ٍربة.

رل الضػربات كيطفئػوف سػػجائرهم
ليوجهػوف إ َّ
كػانوا يضػعون يف الزنزانػة مث يمتػرج اصتنػػود ٌ
على جلدم ،كعلى أنفي كبط كأذشلٌ.
أنا معتقل حاليا يف سجن اضتراش .كالكسر الػذم تلقيتػه يف ذراعػي األنتػن أثبتتػه األشػعة
يف عيادة السجن يوـ  8أكتوبر .2112
أنبهكم أ م هددكشل بتدمري بي الذم أسكن فيه مع كالدم كعائل .

أشل ش ػػبه أعم ػػى (بص ػػرم مض ػػطرب م ػػن جػ ػٌراء التع ػػذيب) كرل
مب ػػا أ ٌف ذراع ػػي مكس ػػورة ك ٌ
ازرقاؽ الدـ من اللٌطٍم حتت اصتلد ،عالكة على ا ثار النفسية ال تركهػا التعػذيب اظتسػتمر،
فػش ٌف بقػػائي علػػى قيػػد اضتيػػاة يعتػػو معجػػزة .كانػت حيػػام مهػ ٌددة إذل غايػػة ميػػورل أمػػاـ قاضػػي
كهػ ٌددت باإلعػادة إذل التعػذيب يف
التحقيا للمحكمة اطتاصة باصتزائر ،كقػد أيكسػعت ضػربا ي
حالػػة إنكػػار مػػا جػػاء يف ػتضػػر "التحقيػػا" للشػػرطة .كقػػد حػػدث هػػذا أمػػاـ مكتػػب القاضػػي
يف ركاؽ الطابا اطتامس حملكمة اصتزائر.
 .15..الطيّب زيتوني

اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
خراط.
اشتي الطيٌب زيتوشل ،عمرم  12سنة كأقطن دلٌس ،مبدينة اضتدائا أين أمارس مهنة ٌ

السػػاعة التٌاس ػعة صػػباحا دخلػػت فرق ػة مػػن اصتػػيش
ي ػوـ اطتمػػيس  2مػػايو  2112علػػى ٌ
ً
مرفوق ػة بال ػ ٌدرؾ الػػوط إذل ػتلٌ ػي .اسػػتجوب دركػ ٌػي برتبػػة رقيػػب كحينمػػا قلػػت لػػه أ ٌف اشتػػي
زيتوشل ركل ركلة قويٌة يف أسفل بط فوقعت علػى األرض طت ٌفػة كزشل ( 28كيلػوغراـ) .بعػد
لش ػػاحنة
ت علػػى بط ػ كػػي ال ي ػراشل أحػػد ،كعنػػد توقٌ ػف ا ٌ
ككض ػػع ي
ذلػػك أركبػػوشل يف شػػاحنة ي
كجدت نفسي أماـ مقر شركة لوناكو ( )ONACOالواقعة يف ٌبوابػة دلٌػس .لونػاكو م ٌسسػة
(مصنع) قدنتة حت ٌولت إذل ثكنة (مركز أمامي) للجيش يف دلٌس.
السػػاحة
أنزلػػوشل مػػن ٌ
الشػػاحنة ،مثٌ أكثق ػوا ي ػد ٌ
م بش ػ ٌدة دب ػل كراء ِّهػػرم كألق ػوا يب كسػػط ٌ
الرقيػب
حيث أحاط يب ستسة أك ستة جنود كقاموا بتغطية كجهي بيوب مبلٌل ،مث بػأمر مػن ٌ
كل جسػدم مبػا يف ذلػك صػفع كجهػي .دل أسػتطع أف أصػ ٌد ك ٌػل
بدؤكا بتوجيه الضربات إذل ٌ
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ػدم كانتػػا مربػػوطتني .ض ػربوشل بقضػػباف خشػػبيٌة ظت ػ ٌدة عش ػرين دقيقػػة علػػى رتيػػع
ذلػػك ألف يػ ٌ
أؿتاء جسدم .مثٌ أجلسوشل على ركبتام فػوؽ طريػا مزفٌػت لتػرؽ ك ٌػل مػن يلمسػه ،ك ٌػل هػذا
حو ماذا فعلت كظتاذا يعاملون هكذا.
كدل أكن أعلم ٌ

ػك كثػػاقي كأخػػذشل إذل مكتبػه كقػ ٌدـ رل
كي برتبػػة رقيػػب ،ففػ ٌ
كبعػػد الظٌهػػرية جػػاء نفػػس الػػدر ٌ
بعػػض اظتػػاء لش ػ ٌدة عطشػػي .بعػػدها بػػدأ يسػػأل ع ػن أنػػاس مطل ػوبني ،كأل ٌشل دل أكػػن أعػػرفهم
فقد أطلا سراحي قائال أنٌه كاف ؼتطئا يف ح ٌقي.
ص ػة كأ ٌف العيػػد كػػاف علػػى األب ػواب.
كعنػػد رجػػوعي إذل البيػػت فرحػػت عػػائل بعػػودم خا ٌ
ػزرؽ مػػن جػ ٌػراء الض ػػرب
اسػػتحممت ،كبػػدأت الوالػػدة بتضػػميد جركحػػي كده ػن جسػػمي اظتػ ٌ
الزيتػػوف .عنػػدها ر ٌف اعتػػاتف ،كرفعػت ال ٌسػماعة فػشذا بػه نفػس الٌرقيػػب يطلبػ للحضػػور
بزيػت ٌ
إذل اليٌكنػػة يف أسػػرع كقػػت ؽتكػػن حػػامال معػػي بطاقػػة التعريػػف .كهػػذا م ػػا قمػػت بػػه فع ػػال.
طلبت من كالدم مرافق بسيٌارته ،كانطلقنا تاركني ٌأمي تبكي.
الرقي ػب ػتاطػػا بػػاصتنود .أخػػذشل إذل مكتبػػه كطلػػب م ػ ٌ
عنػػدما كصػػلنا إذل اليٌكنػػة كجػػدنا ٌ
بطاقة التعريف ،كقاؿ أن سأمضي الليلػة يف اليكنػة .بعػدها طلػب مػن أحػد اصتنػود أف متػو
الرجوع إذل البيت مبفردل .أشرت إذل أيب طالبا منه الػ ٌذهاب
كالدم أ ٌ م لتتاجون كأ ٌف عليه ٌ
كأف ال يقلػ ػا علػ ػ ٌي ،فغادرن ػػا كالػ ػ ٌدموع ت ػػذرؼ م ػػن عيني ػػه ككأنػٌ ػه ك ػػاف عل ػػى عل ػػم أ ٌف العائلػ ػة
ستقضي العيد بدكشل كأنٌه لن لتتضن إالٌ بعد ستس سنوات من السجن.
أركبوشل على مي سيٌارة إذل ثكنة أخرل تقع على شاط البحر ،يف حدكد مدينة دلٌس،
اشتهػػا لً ً
ني (اظتالحػػة –  )les Salinesكالٌػ تل ٌق ػب ب ػػميلٌث برمػػودا ألنػٌػه ينػػدر مػػن خػػرج
يسػػال ٍ
ى
الشػباب مػن منطقػة دلٌػس دل يسػمع عػنهم أحػد
ات
ر
ػ
ش
ع
ػت
م
ه
الت
ػ
ل
ا
ػة
ن
ك
الي
هذل
حيٌا من
ٌ
ٌ
ٌ
ػت حينئػذ أ ٌف األمػر خطػري،
كانقطعت أخبػارهم .هػذا هػو مصػدر تسػمية ميلٌػث برمػودا .عرف ي
أشل أكشػك أف ال أعػود إذل
حو اظتمػات ،ك ٌ
دتر عل ٌي أيٌاـ ستظ ٌل عالقة يف ذاكرم ٌ
كأنٌه سوؼ ٌ
مركا مػن هػذا اظتكػاف كانقطعػت أخبػارهم ،كػاف
كل الذين ٌ
البيت ٌ
مرة أخرل .كجاء يف ؼتيٌل ٌ
أغلػػبهم شػػباب ميلػػي يعيشػػوف حيػػاة هادئػػة كلتلمػػوف جبزائػػر حػػرة كمسػػتقرة كيػػأملوف مبسػػتقبل
سعيد .كلكن شاءت أقػدار اهلل أف ّػرم األمػور علػى مػا هػي عليػه ،كرمبػا سػيكوف رل نفػس
اظتصري .أثناء اظتسري كاف رأسػي مغطٌػى ككنػت ال أرل شػيئان علػى اإلطػالؽ كدل أكػن أشتػع إالٌ
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شػػتائم مصػػحوبة بض ػربات علػػى رأس ػي .كأحسسػػت ْػػوؼ رهيػػب أل ٌشل دل أكػػن أعلػػم بعػػد
كل هذا.
ظتاذا يفعلوف يب ٌ
عنػ ػػد كص ػ ػولنا إذل اليكنػ ػػة أنزلػ ػػوشل كشػ ػػرعوا يف دفعػ ػػي بقػ ػػوة كض ػ ػربوشل علػ ػػى رتيػ ػػع أؿتػ ػػاء
جسدم .دخلنا ن ٌقالة كنزعػوا عػ العًصػابة الٌػ كانػت حتجػب عػ الرؤيػة ،فوجػدت نفسػي
أمػاـ ثالثػة رجػاؿ أشػ ٌداء داخػػل غرفػة شػبه فارغػة كمفزعػة .كػػانوا كلٌهػم برتبػة نقيػب ،يرتػػدكف
لبػػاس اظتظلٌيػػني .قػػاؿ أحػػدهم» :مػػن الظٌػػاهر أنػٌػه إرهػػايب خطػػري «.أخػػذكشل بسػػرعة ككضػػعوشل
داخػػل مكػػاف يشػػبه اليٌالجػػة طولػػه  2.2م ػ كعرض ػه سػػتة أعشػػار اظت ػ  .كػػاف اظتكػػاف ضػػيقا
علي أف أبقى جالسا على ركب ٌ ،ككاف الظالـ دامسا كالصمت رهيبا.
جدا عتذا كاف ٌ
كيف ح ػوارل الس ػػاعة اضتادي ػػة عش ػػر ل ػػيال فيػػتح الب ػػاب كأخرج ػوشل كأل ٌكؿ م ػٌرة طرح ػوا عل ػ ٌػي
س ػ اؿ» :أيػػن اإلرهػػابيٌوف « أجبػػت أن ػه ليس ػت رل أيػٌػة فكػػرة .عنػػدها ض ػربت عش ػوائيٌا حػ ٌػو
أغمػػي علػ ٌػي ،مث رم ػوا اظتػػاء علػػى كجهػػي كاسػػت نف التعػػذيب .مث أمػػر نقيػػب بػػأف أيؤخػػذ أمػػاـ
شػػاط البح ػر كأيضػػرب ح ػو إذا فقػػدت كعيػػي أيرم ػى يف البحػػر ألفيػػا مػػن غشػػياشل ،كهك ػذا
دكاليك.
الرقيػػب ليس ػأل
يف هػػذل اللٌيلػػة أيغمػػي علػ ٌػي ثػػالث مػ ٌػرات فػػذل الطٌريق ػة ،ككػػل مػػرة يعػػود ٌ
أشل ال أع ػػرؼ دتام ػػا م ػػا
أشل ال أعل ػػم ش ػػيئا ك ٌ
السػ ػ اؿ» :م ػػاذا عن ػػدؾ لتق ػػوؿ « فأجيب ػػه ٌ
نف ػػس ٌ
ػدم بندقيٌتػه مصػوبا إياهػا
بالرصاص ،فأخذ اصتن ٌ
يتح ٌدث عنه .كأمر الرقيب جنديٌا أف يرمي ٌ
الرصػاص!« أجبتػه أنٌػه لػيس عنػدم مػا
ؿتوم كقاؿ رل» :تكلٌم كإالٌ أطلقػت عليػك كابػال مػن ٌ
ألشل ال أعلم شيئا كأضفت» :إنٌك لو قتلت فأنت مس كؿ أمػاـ اللٌػه علػى هػذا العمػل
أقوله ٌ
الرقيػػب م ػ ٌ كقػػاؿ» :مػػن مص ػلحتك أف تػػتكلٌم ،علػػى كػ ٌػل حػػاؿ
الػػذم ال مػ ٌ
ػور لػػه «.اق ػ ب ٌ
فشنٌك لن ترل كالديك بعد اليوـ «.كأمرهم بشرجػاعي إذل اليالٌجػة .دل يكػن مبقػدكرم اظتشػي،
فػػأمر النٌقيػػب جبػ ٌػرم إذل النقالػػة .كظتػػا كصػػلنا رمػػوشل يف اليالٌجػػة كمػػا ترمػػى القػػاذكرات كأغلقػوا
علي الباب كتركوشل يف هذل اضتفرة ٌ
السكوف القاتل.
كهذا
اظتوحشة
ٌ
ٌ
ػدم كرجلػ َّي معػػا دبػػل
يف اليػػوـ اليػٌػاشل ( 2مػػايو  ،)2112أخرجػػوشل مػن حفػرم كأكثقػوا يػ ٌ
بعػػد أف جػ ٌػردكشل مػػن ثٌي ػػايب .كنػػت عاري ػا كي ػػوـ كلػػدت ٌأمػػي .ب ػػدؤكا يض ػربون بعصػ ٌػي م ػن
خش ػب .ك ػاف بػػني اصتالديػػن رجػػل برتبػػة مسػػاعد ييػدعى كليػػد الشػػايب يف األربعينػػات مػػن
ػزكج كلػيس لديػه عائلػة كأنٌػه دل يكػن يعػ ٌذب مػن
كل النٌػاس ،معػركؼ بأنػٌه دل يت ٌ
العمر ،يمتيف ٌ
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أجػػل اضتصػػوؿ علػػى معلومػػات كلكػػن مػػن أج ػل التٌل ػ ٌذذ ،يع ػ أنػػه سػػادم ٌم .كػػاف لتمػػل
موصػػال سػػلكيٌا كيقػوـ جبلػػدم علػػى مسػػتول الوجػػه كالػ ٌػرأس .كػػاف معػػه ثالثػػة أك أربعػػة جنػػود
ٌ
بالعصي .بعد ذلػك قػاموا جب ٌػرم ،كأنػا عػارم اصتسػد ،علػى أرضػيٌة مػن حصػب إذل
يضربون
ٌ
غرفػػة التٌعػػذيب علػػى بعػػد ستسػػني مػ ا .ربطػػوشل عاريػػا إذل قػػاركرة أسػيتيلني كػػي ال أحتػ ٌػرؾ كإالٌ
مبوصػله ال ٌسػلك ٌي حػ ٌو أغمػي علػ ٌي .كظتػػا
فأسػقطها علػى جسػدم .بػػدأ كلػػد الشػايب كتلػػدشل
أفقت كجدت نفسي يف اليالجة اظتظلمة كال أصبحتٌ مأكل بالنسبة إرل ،أين أستطيع أفٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أس يح قليال.
دم عل ػ ٌػي الب ػػاب فرج ػػع قل ػػيال إذل اطتل ػػف مثٌ أدار
كيف الي ػػوـ اليٌال ػػث 2 ،م ػػايو ،ف ػػتح جنػ ػ ٌ
رأسه .دل يكن مبقدكرل رؤي يف تلك اضتالة :كنت عريانا كمليئا باصتركح كالدماء ،كما كنت
أىنٍػ ىػي بٌرائحػػة كريهػػة .فأحضػػر رل سػػركاال كقميصػػا ،أحسػػبها ملكػػي ،ال أدرم ،دل أعػػد أتػػذ ٌكر
مػػاذا كنػػت أرتػػدم .بعػػدها أحضػػر رل قطعػة خبػز يػػابس مػػن بقايػػا أيػػاـ كجػػدهتا لذيػػذة ألنٌػ
كنت دل آكل شيئان منذ ثالثة أيٌاـ .مث أحضر رل اظتاء ككاف مندهشا كيػف كنػت أتلػ ٌذذ هػذا
الطٌع ػاـ ككأنٌػه عصػػري اظتػػوز .كقػػد تػػأثٌر لدرجػػة أنػٌػه ضػػرب البػػاب بيػػدل ض ػربة شػػديدة ،كقتػػس
رل كػي يقفػل
بكلمات دل أفهمها ألن كنت منشغل الباؿ يف أكل تلك اللقيمات .اعتذر إ ٌ
الصػدر
إرل بكلمة تشجيع .فرجعت إذل قبػوم منشػرح ٌ
الباب كقاؿ» :إ ٌ ا األكامر!« مثٌ قتس ٌ
ألنٌ كجدت إنسانا فيه بقية رزتة ،كلك كنت قلقا لكونه رٌمبا الوحيد يف هذل اليٌكنة.
بعدها جاء أحدهم برتبة نقيب يػدعى مػوالم كفػتح البػاب .أخػرج كسػأل عػن بعػض
األشػػخاص اظتطلػػوبني .ذكػػرت لػػه مػػن أع ػرفهم ،فمػػنهم مػػن هػػو جػػار رل كمػػنهم مػػن شتعػػت
عنه ،كلكن أ ٌكدت له أنه ليس رل أية عالقة فم ،كهذل هػي اضتقيقػة .فبػدأ يهػ ٌددشل ،كقػاؿ
رل » :من األفضل لك أف تتكلٌم كإالٌ فش ٌف ؼتابرات بػومرداس سيحضػركف لرؤيتػك ،كصػ ٌدق
علي يف اليالجة كذهب.
فمعهم ستتكلٌم ح ٌو عن ٌأمك!« مثٌ أغلا ٌ
ػدت أمػػامي ثالثػػة رجػػاؿ بلبػػاس
كيف ح ػوارل ال ٌسػػاعة اضتاديػػة عشػػر ل ػيال فيػتح البػػاب ،فوجػ ٌ
م ػػدشلٌ ،أح ػػدهم يف األربعين ػػات م ػػن عمػ ػرل ،يرت ػػدم نظٌػ ػارات ،ضػ ػخم كمالػت ػػه ت ػػوحي بأنٌػػه
مي ٌقفٌ .أما االثناف ا خراف فكانػا شػابني .فهمػت أ ٌ ػم مػن اظتخػابرات ،يعػ رجػاؿ يق ٌػرركف
إف كنت ستموت أـ ال ،كيف بعض األحياف كتهزكف عليك يف التٌػ ٌو.
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مالحظػػة احملػػررين :السػػادم هػػو الشػػخن اظتصػػنف بالسػػادية ،كهػػي اشػػتقاؽ اللػػذة عػػن طريػػا تعػػذيب ا خػرين ،سػواء
بعدكاف مادم كالضرب كاإليذاء البدشل أك بعدكاف معنوم كالتقليل من شأف ا خر كعدـ مراعػاة مشػاعرل ككرامتػه .كغالبػا
مػػا دتتػػزج السػػادية بالنشػػاط اصتنسػػي للسػػادم ،فػػال يشػػتا لذتػػه اصتنسػػية إال عنػػد إيقػػاع األذل كالضػػرر اظتػػادم كاظتعنػػوم
بضحيته .السادية منسوبة إذل اظتركيز دك ساد (.2820-2722 )Marquis de Sade
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التعذيب كالضحايا

ألشل الحظت من قبل عالمة زتػراء دتيػل لالسػوداد يف حػائط النقالػة ،كعنػدما
أقوؿ هذا ٌ
رآشل أحػػد اصتن ػود اق ػ ب م ػ ٌ كقػػاؿ» :أتػػدرم أ ٌف هػػذل العالمػػة عبػػارة عػػن دـ « كأقسػػم بػػأ ٌف
اظتقتوؿ كاف شابا متٌ القضاء عليه أماـ عينيه .فبدأت أحاكؿ فك هويته ألن أعرؼ الشباف
الذين اعتقلوا هنا كانقطعت أخبارهم.
ردم دائمػا
بدأ أكو ا ٌلرجاؿ اليٌالثة سػنٌا لتػ ٌدث فػدكء ػتػاكال أف يق ٌػول شػيئا مػا ،فكػاف ٌ
ػأشل ال أعلػػم شػػيئا ،كلػػو كنػػت أعلػػم م ػا كنػػت ألحت ٌمػػل مػػا القيتػػه ضت ػ ٌد ا ف .فغضػػب كبػػدأ
بػ ٌ
يضرب هػو كا خػرين مهػ ٌددا إيٌػام بػاظتوت .لقػد أصػبح كاظتسػعور .بعػدها أخػذكشل إذل غرفػة
اضتساس ػػة م ػن
التٌع ػػذيب ،كق ػػاموا بربط ػػي كّري ػػدم م ػػن ثي ػػايب ككض ػػعوا الكهرب ػاء يف اظتن ػػاطا ٌ
جس ػػدم ،كيف نف ػػس الوق ػػت ق ػػاموا بض ػػريب عل ػػى الوج ػػه كال ػ ٌػرأس ح ػ ٌػو أغم ػػي عل ػ ٌػي .بع ػػدها
كهليػ ٌػم ىجػ ٌػرا .يف هػػذل اللٌيلػػة أغمػػي
أيقظػػوشل كأعػػادكا الكػ ٌػرة مبضػػاعفة ش ػ ٌدة التٌيػػار الكهرب ػائي؛ ى
مرات .دل يكن باستطاع اظتشي كال الكالـ ،فأرجعوشل إذل حفرم شبه ميٌت.
علي ع ٌدة ٌ
ٌ
الرابع ( 8مايو) جاء النٌقيػب مػوالم مرفوقػا مبػدشلٌ معػركؼ باسػم كليػد،
يف صبيحة اليوـ ٌ
الش ػػعر ،ه ػػو األعن ػػف كاألرع ػػب .ككػ ػاف متي ػػف
السػ ػمرة ،أمل ػػس ٌ
ك ػػاف ش ػػاب ق ػ ٌ
ػوم ،ش ػػديد ٌ
اصتميػػع ،كيقػػاؿ بأنػٌه قتػل الكيػػري مػػن النٌػػاس .فػػتح علػ ٌػي كليػد البػاب كقػػاؿ» :عنػػدؾ مهلػػة إذل
غاية منتصف اللٌيل لتتكلٌم ،ف ٌكر جيٌدا ،هذل فرصػتك األخػرية «.مثٌ أغلػا البػاب تاركػا إيٌػام
السكوف القاتل.
يف هذل اضتفرة اظتظلمة ك ٌ
دل أعد أعرؼ ماذا أفعل كال ما أقوؿ عتػم عنػد عػودهتم يف منتصػف اللٌيػل .هػل أصػطنع
حتمػػل ميػػل هػػذا العػػذاب ال
كلكػػن مػػاذا أصػػطنع هػػل أكرط أناس ػان أبريػػاء دل أعػػد أسػػتطيع ٌ
أدتئ اظتوت رغم أ ٌف عمرم  12عاما.
جسديٌا كال معنويٌا ،فأصبحت كاجملنوف ٌ
كيف حوارل ال ٌساعة العاشرة ليال جػاء كليػد لوحػدل حػامال معػه أغػالال .أخػرج مثٌ كبٌلػ
أشل ال أعل ػػم ش ػػيئا عل ػػى اإلط ػػالؽ.
كق ػػاؿ» :أرج ػػو أف تك ػػوف ق ػػد ف ٌك ػػرت جيٌ ػػدا!« فأجبت ػػه ٌ
ػائي .مثٌ ن ػػادل كلي ػػد
فأخ ػػذشل إذل غرف ػػة التٌع ػػذيب مثٌ ن ػػزع ثيػ ػايب كب ػ ػدأ كتلػ ػدشل ٌ
مبوص ػػل كهرب ػ ٌ
الشػػايب قػػائال لػػه» :أعمػػل بػػه مػػا بػػدا لػػك «.فػػأثٌر هػػذا األمػػر علػػى كليػػد الشػػايب إذ تغػػريت
عالمات كجهه ككأنه عير علػى كن ػز .بػدأ كتلػدشل بكػ ٌل مػا أكم مػن ق ٌػوة .بعػدها طلػب كليػد
إحض ػػار آل ػة الكهرب ػػاء ،كه ػػذل اظت ػ ٌػرة كض ػػعها يف دب ػػرم مض ػػاعفا التٌيػ ػار الكهرب ػػائي .دل يك ػػن
ػكرم ليكشػػف عػ  ،فقػػاؿ
مبقػػدكرم ٌ
حتمػػل ذلػػك األدل فػأيغمي علػ ٌػي .أحضػػركا الطٌبيػػب العسػ ٌ
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عت ػم» :قليػػل مػػن اصتػػو ( )Jusسػػريلته دتامػػا!« فوضػػعوا الكهربػػاء هػػذل اظتػػرة يف قضػػييب حػػو
علي مٌرة أخرل ككجدت نفسي بعدها يف زنزان أرتعد.
أيغمي ٌ

يف الي ػػوـ اطتػ ػامس 7 ،م ػػايو  ،2112ج ػػاءكا ألخ ػػذم ظتمارس ػػة نف ػػس ألػ ػواف التع ػػذيب.
تطبَّعوا على التعذيب فأصبح اطرادان آليػان بالنسػبة عتػم يف حػني أنػه كػاف جحيمػان بالنٌسػبة رل.
أم اس ػم متط ػر علػػى بػػارل .بػػدأت ب ػذكر إمػػاـ كن ػت
أم شػػيء ،أذكػػر ٌ
عن ػدها بػػدأت أقػػوؿ ٌ
أعرفػػه سػػطحيٌا ،خطػػر اشت ػه صػػدفة ببػػارل .كنػػت أختل ػا عتػػم حكايػػات كسػػيناريوهات ك ػانوا
يأخذك ا جب ٌديٌة .ذكرت عتم أشتاء اصترياف .كاف قتٌي الوحيد أف ي كوشل ضتارل.
تغػ ٌػريت طريقػػة تعػػاملهم معػػي ،فتوقٌػف التٌعػػذيب فقػػط ليسػػهل علػ ٌػي الكػػالـ كأقػػوؿ عتػػم
فعاؿ.
حسوا أنه ٌ
كل ما أعرؼ استأنفوا التعذيب الكهربائي أل م أ ٌ
اظتزيد .كظتٌا قلت عتم هذا ٌ
ػدم كرجل ػ ٌػي كأذشلٌ ،فػػذكرت عت ػػم أشت ػػاء أخػػرل .ك ػػاف األم ػػر
أكص ػػلوا الكهرب ػػاء إذل أصػػابع ي ػ ٌ
بسػيطا بالنٌسػبة عتػم أل ٌ ػم أحضػركا رل قائمػة مػن األشتػاء كمػا كػاف عل ٌػي إالٌ القػوؿ بػأ ٌف فالنػػا
فعػػل كػػذا كفالنػػا فعػػل ك ػذا كمػػن ىمثَّ لتضػػرك م كيعػػذبو م ليحملػػو م علػػى إمض ػاء ػتضػػر،
أم شػػيء ،أضػػحك
كهكػػذا يكونػػوا قػػد أؾتػػزكا عملهػػم .بعػػد ذلػػك أصػػبحت كػػاجملنوف ،أقػوؿ ٌ
لوحدم بدكف سبب ،كنت أرل كالبا كنساء كرجاال دل يكن عتم كجود.
كيف ليلػة مػػن اللٌيػػارل أخػػذشل اصتػػالدكف إذل كسػػط اظتدينػػة ،فػأنزلوشل كأمػػركشل بػػاعتركب .بػػال
فلمػا رفضػػت كضػػعوشل عل ػى ركبػ ٌ كا ػػالوا علػ ٌػي ضػػربا
شػػك كػػانوا يريػػدكف رميػي بالرصػػاصٌ ،
ح ػ ٌو نزفػػت دمػػا مػػن فمػػي كأنفػػي كرأسػػي ،مثٌ أرجعػػوشل إذل اليٌكنػػة حيػػث أكثقػػوشل عريانػػا يف
ػدت أف أمػ ٌػزؽ مػػن طػػرؼ الكػػالب ال ػ كانػػت دتػ ٌػر أمػػامي مػػن حػػني
لس ػاحة .كقػػد كػ ي
كسػػط ا ٌ
خر.
كيف الغد الباكر أخذكشل إذل قاعة كليد الشايب حيػث طلػب مػ ٌ معلومػات أخػرل .كمبػا
السػاحة أيػن أمضػيت ك ٌػل الصػبيحة
أنه دل يكن ٌ
لدم ما أقوله ضرب دزامه ،مثٌ أخرج إذل ٌ
الشمس احملرقة.
أشعة ٌ
حتت ٌ

كيف اظتساء جاء مفػتش الشػرطة كمعػه قائػد فرقػة الػ ٌدرؾ الػوط  .كػانوا مندهشػني ضتػال ،
حقيقي .فبدؤكا يسػتهزؤكف يب ،مثٌ أمػر النٌقيػب
أضحك بال سبب كأتكلٌم لوحدم كمجنوف
ٌ
بأخػذم إذل العيػادة العسػكريٌة أيػن فحصػ الطبيػب كلكنٌػه دل يػداك جركحػي .كأمػر الطبيػػب
بشرجاعي إذل ثالٌج .
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كحػ ػػني اس ػ ػ حت أخػ ػػذكشل إذل مركػ ػػز ال ػ ػ ٌدرؾ مثٌ أعػ ػػادكشل إذل اليٌكنػ ػػة ،أيػ ػػن ع ػ ػ ٌذب كليػ ػػد
الشػػايب مػ ٌػرة أخػػرل بالكهرب ػاء .مثٌ تعبػػوا م ػ ٌ أل ٌشل كنػػت أفقػػد كعيػػي فيعيػػدكشل إذل زن ػزان .
كبعػػد ذلػك نقلػػوشل إذل قسػػم الشػػرطة أيػػن أمضػػيت علػػى ػتضػػر ال أعلػم مػػا فيػػه ،مثٌ أرجعػػوشل
إرل
إذل اليٌكنػػة حيػػث أمضػػيت بضػعة أيٌػاـ ،طلػػب الطٌبيػػب خالعتػػا مػػن اصتنػػود عػػدـ التٌعػ ٌػرض ٌ
ػب
الس ٌ
كيريا ،غري أف الضباط كػانوا يػأتوف أحيانػان لضػريب باللكمػات أك بػأحزمتهمٌ .أمػا عػن ٌ
عتدت عليها.
كالشتم كاإلهانات فح ٌدث كال حرج ،أل ٌشل ا ٌ
الس ػػجن ػتكوم ػا عل ػ ٌػي ْم ػػس س ػػنوات ،م ػػع آالؼ
بع ػػد ه ػػذا كلٌ ػه ،كج ػ ي
ػدت نفس ػػي يف ٌ
اضتػػاالت الػ تشػبه حػال أك أسػوأ .كػػاف معػػي أنػػاس كنػػت سػػببان يف سػػجنهم ،أنػػاس أبريػػاء
ذكػػرت أشتػػاءهم حتػػت التٌعػػذيب كبػػدكرهم تكلٌم ػوا عػػن أشػػياء دل يقوم ػوا فػػا لالفػػالت مػػن
التٌعػذيب أك الػتخلن منػه .أنػاس كنػت أتعػ ٌذب ضتػاعتم كلٌمػا رأيػتهم فػأقوؿ يف نفسػي» :هػػل
يعذركن كيساػتون عند علمهم باضتالة ال كنت فيها «
الشهادة.
من يدرم رٌمبا يساػتون عندما يطٌلعوف على هذل ٌ
 .16..صالح بوزينة
اظتصدر :شهادة يمبػلَّغة شخصيا.

اشتي صاحل بوزينة .أنا يف سن األربعني كمتزكج .أشتغل أسػتاذان يف ال بيػة اإلسػالمية كإمامػان.
أنػػا مػػن العاصػػمة كلكػػن أكتػػب هػػذل الشػػهادة مػػن اظتنفػػى يف شػػهر أغسػػطس عػػاـ .1002
قبػػل أف أشػػرع يف الشػػهادة عػػن التعػػذيب الػػذم تعرضػػت لػػه يف  2112ك ،2112أريػػد أف
أصرح أ ٌف هذا النظاـ الوحشي َّ
عذب من قبل يف سبتمو .2172
ٌ
ح ػدث ذل ػػك يف ي ػػوـ م ػػن أيػػاـ الربي ػػع س ػػنة  2112كق ػػد كن ػػت نائم ػػا يف كق ػػت القيلول ػػة
فهجػ ػػم علػ ػ ٌػي جػ ػػيش ىعىرٍمػ ػ ىػرهـ مػ ػػن عناصػ ػػر اظتخػ ػػابرات بأيػ ػػديهم رشاشػ ػػات الكالشػ ػػينكوؼ
كاظتسدسات كقىػلىبوا البيت رأسان على عقب مث أنزلوشل بسػرعة كأركبػوشل سػيارة بيضػاء مث غطٌ ٍػوا
كجهي بالس ة ( )Vesteالزرقاء ال كنػت ألبسػها كانطلقػوا يب إذل مركػز التعػذيب يف منطقػة
اشتهػػا عػػني اهلل باّػػال ىدارل بٍػ ىػراهيم ككضػػعوشل يف زنزانػػة منفػػردة كسػػخة كقػػالوا رل» :تبقػػى هنػػا
حو يأم األمػر «.ككانػت الزنزانػة مضػاءة بشػبه َّ و
حولػوشل إذل
كشػاؼ للنػور ( )Projecteurمث ٌ
غاصػ وػة بالشػػباب اظت ػ من .كانػػت تلػػك الزنزانػػة مظلمػػة ،نتنػػة أل ٌف فيهػػا حفػػرة
زنزانػػة مظلمػػة َّ

+

توجػػد الشػػهادة الكاملػػة عػػن تعػذيب صػاحل بوزينػػة يف سػػبتمو  2172يف البػػاب التػػارمتي مػػن هػػذا الكتػػاب ،يف مقالػػة
حررها ص .د .سيدهم كـ .آيت مبارؾ.
بعنواف ؽتارسة التعذيب يف اصتزائر (ٌ )2::2-2:73
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مسػػدكدة ؽتلػػوءة بالغػػائط ،ككانػػت بػػاردة بػػالرغم مػػن كيػػرة األنفػػاس .أخػػذكا مػػن بيننػػا شػػابا يف
كع ًويلىهي كتأىتكىههي ككاف قليب يتمزؽ...
اخه ى
عمر التزهور كعذبول عذابا كحشيٌا .كنا نسمع صر ى

دل أتنػػاكؿ يف تلػػك الف ػ ة مػػن الطعػػاـ سػػول قطعػػة كاحػػدة مػػن اطتبػػز القػػدصل كشػػيئان يس ػريان
ج ػ ٌدان مػػن البطاطػػة اظتقليػػة ( )fritesكجرعػػة أك جػػرعتني مػػن اظتػػاء .نقػػن كزشل بس ػبعة كيل ػوا.
ً
كأل ػػم أخػػذكا م ػ اضت ػزاـ ،ف ػش ٌف سػػركارل صػػار أكػػو م ػ بكيػػري كاضػػطررت إذل أف أ ٍيمسػػكهي
باستمرار حو ال يسقط.
أخرجوشل يف اليوـ اليالث كأمركشل باالنصراؼ فظننت أ م عازموف على قتلػي فانصػرفت
كصرت أمشي كألتفت كرائي ىخشية رصاصة تسكن ًدماغي .كأسرعت اطتطى حو كصلت
إذل مكاف قريب من ملعب  2يوليػو فرأيػت شػبابا يهتفػوف باسػم فػريقهم الرياضػي فقلػت يف
نفسي» :ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم! الناس يعػذبوف علػى بعػد كيلػوم ات مػنكم
كانتم تلهوف كتلعبوف!«
ككصلت إذل البيت كيب من اصتوع ما ال يطاؽ ..كمػن أدل الػرأس كالقلػب ميػل ذلػك كاهلل
اظتستعاف.
ػت علػػى السػػفر إذل زتػػاـ بوحنيفيػػة ألنػ كنػػت أعػػاشل مػػن مػرض القوبػػاء ()eczéma
ىعىزمػ ي
ً
يف أصابع القدمني كقد سبٌب رل ذلك حرجا ال قبى ىل رل به.
ككنت قػد شتعػت عػن اظتيػال اظتعدنيػة السػاخنة الػ ختػرج مػن أعمػاؽ األرض يف بوحنيفيػة
كأ ا مفيدة ج ٌدان ظترض القوباء فتحمست للسفر.

كال يفػػوت هنػػا أف أذكػػر أف رتيػػع األم ػراض (بػػدكف اسػػتيناء) ،ال ػ كنػػت كال أزاؿ أعػػاشل
السجن يف سنوات  2112 ،2172ك.2112
منها إذل يوـ الناس هذا ،هي من آثار ٌ
ؼ
ذهبت إذل بوحنيفية بسيارم كيف الطريا أكقفت فرقة من ال ٌد ىر ًؾ قريبا من مدينة ٍس ًػف ىيز ٍ
الس ػ ٌكر اظتشػػهور) باّػػال الغػػرب اصتزائػػرم .فتٌش ػوا السػػيارة فوجػػدكا يكتيبنػػا كيػػرية
(حيػػث مصػػنع ٌ
فأخػػذهتم الدهشػػة كقػػالوا» :دل كػػل هػػذل الكتػػب « فقلػػت» :ألقػرأ!« مث فتٌشػ أحػػدهم كشتػػح
رل باالنصراؼ! فحمدت اهلل ككاصلت طريقي.
أجػ ٍػرت غرفػػة يف فنػػدؽ أذكػػر اشتػػه كهػػو فنػػدؽ األمػػري
كعنػػد كصػػورل إذل زتػػاـ بوحنيفيػػة ٌ
كبعػػد ترتيػػب أمتع ػ يف الغرفػػة ،خرجػػت إذل اضتمػػاـ كقضػػيت سػػاعة أك سػػاعتني مث تعرفػػت
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علػػى نىػ ىػواحي اظتدينػػة كصػػليت يف مسػػاجدها كتعشػػيت كدخلػػت إذل الفنػػدؽ كبعػػد ضتظػػات
استسلمت لنوـ عميا لذيذ دل يعكر صفول سول دقات عنيفة على بػاب غػرف بعيتػ مػن
رقػػادم كأنػػا طػػائر اللتػػب .شتعػػت صػػوتا قبيحػػا مزعجػػا» :افػػتح البػػاب! ؿتػػن رجػػاؿ الشػػرطة!«
ففتحػػت البػػاب كدل أكػػن مرتػػديا سػػول سػػركاال قص ػريا خفيفػػا مػػن نػػوع برمػػودا ()Bermuda
ككنػزة خفيفة (.)Tricot de peau
كانت الساعة تق ب من اليانية بعد منتصف الليل .كما إف دخلػوا الغرفػة حػو مسػك
أحدهم بعنف ككأنه عير علػى غتػرـ عػاث يف األرض فسػادان .كدركػة سػريعة ،كضػع القيػد يف
ً
ص ىػم َّي كضػػيٌقه علػ َّي حػو أحسسػػت أ ٌف اضتديػػد سػييػ ٍغىريز يف عظػػم يػدم .أمػا أصػػحابه فقػػد
م ٍع ى
قىػلىبيػوا السػرير كنيػػركا أمتعػ كفتشػوا يكتػػيب كأخػػذكا أكراقػػي كدريهمػػام ،مث أنزلػػوشل بسػػرعة كبػػرية
كأنا بذلك اللباس اطتفيف ككاف اصتو باردا نوعا ما.
ً
ً
كرسي كأنػا مقيٌػد
مث أدخلوشل سيارة الشرطة كأيخ ٍذ ي
ت إذل ؼتىٍ ىفر بوحنيفية فأجلسوشل على ٌ
اليدين كراء ِّهرم كمنعوشل من القياـ أك الكالـ أك اضتركة.
كبقيػػت علػػى تلػػك اضتػػاؿ ثالثػػة أيػػاـ بلياليهػػا بػػدكف طعػػاـ كال شػراب إال جرعػػات ؽتزكجػػة
بال اب .كال نوـ إالٌ غفوات قليلة ال تزيد اإلنساف إال تعبا كاضطرابا! ككانػت الغرفػة مضػاءة
بنور قوم ي ذم العينني.
ىمنىػعيػػوشل مػػن الػػذهاب إذل اظترحػػاض ككضػػعوا علػػى ىم ٍق يربػى وػة ًمػ ٌ حارسػان شػػيطانان يرصػػد أدسل
حركة م ٌ ! طلبت منه مرة الذهاب إذل اظترحػاض فضػرب جبزمتػه ( )botteضػربة عنيفػة علػى
ت يج ٍر نحا بالغا كصار الدـ يسيل .أشػبع سػبٌان ككالمػان ال أقػدر علػى ذكػرل َّ
ألف
فج ًر ٍح ي
ساقي ي
أبوم عليهما رزتة اهلل ربياشل صغريا على اضتياء.
َّ
كيف الصػػباح البػػاكر دخػػل رئػػيس اظتخفػػر كضػرب بلكمػػة قويػػة كقػػاؿ كالمػػا قػػذرا .شػعرت
باحتً ىق و
اف يف البىوؿ أكرمكم اهلل فطلبت منهم بشضتاح شديد أف أخرج إذل اطتالء فقبلوا أخػريا
ٍ
كفكوا قيدم كلكن أجوكشل علػى اإلسػراع فمػا قضػيت حػاج كاملػة .مث أعػادكشل إذل القيػد
كالكرسي اظت دل.
كيف الي ػػوـ اليالػػث كض ػػعوشل يف الص ػػندكؽ اطتلف ػػي لس ػػيارة ( )malleكط ػػافوا يب عل ػػى ك ػػل
ؼتافر الغرب.
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أخػػذكشل إذل ؼتفػػر معسػ ىكر ً
ؼ ،كقػػد تعرضػػت للسػػب
ػفيز ٍ
كغليػزاف ك ٌٍ
الشػلى ٍ
ف كبيوقىػػادير ٍ
كسػ ى
يى ٍ ٍ
ً
كالضػػرب يف غلي ػزاف كجرحػػت جرحػػا بالغػػا علػػى ىحػػاجًيب األيسػػر يف بوقػػادير فقػػاؿ رل أحػػد
وب!«
العبيد » :ىمكٍتي ٍ
كقػػاؿ رل أحػػد الشػػرطة يف ؼتفػػر الشػػلف» :مػػا هػػي مهنتػػك « فقلػػت» :أسػػتاذ!« فكافػػأشل
بض ػربة قويػػة علػػى كجهػػي .هػػذل هػػي اعتػػدايا التشػػجيعية ال ػ تيق ػ ٌدـ إذل األسػػاتذة يف جزائػػر
اصتنػراالت اطتونػػة! نعػػم! كقضػػيت ليلػػة يف زنزانػػة أشػػبه باظتزبلػػة كأجػوكشل علػػى تنظيفهػػا بيػػدم
قبل خركجي منها.
و
ً
ت إذل "الس ػػن اؿ" (ؼتف ػػر الش ػػرطة اظترك ػػزم بالعاص ػػمة)
صػ ػ ٍل ي
كبع ػػد أي ػػاـ خ ٍلتيػ ىه ػػا ىس ػػنىوات ىك ى
ككضػعوشل يف نفػس اضتػبس ( )géôleالػػذم سػجنت فيػه سػػنة  2172ككجػدت شػبابا جػػددا
أعمار بعضهم ال تتجاكز سبعة عشرة سنة رمبا كاف بعضهم أطفاال سنة .2172
كػاف سػاقي يػ ظت مػن أثػر الضػربة الػ تلقيتهػا يف ؼتفػر بوحنيفيػة ككػاف جسػمي منهكػػا.
لقػػد أخػػذكا م ػ سػػيارم ،فاضػػطررت إذل السػػفر مػػرة أخػػرل إذل بوحنيفيػػة السػػتالمها مقابػػل
مبل من اظتاؿ كذلك بالرغم من الوساطة.
اؼ يف اي ػػة
كدل ينتػ ػه تعرض ػػي للتع ػػذيب هن ػػا ،فق ػػد عاني ػػت من ػػه م ػػرة أخ ػػرل يف ىشػ ػاطيونى ٍ
.2112
كانت الساعة تق ب مػن الواحػدة لػيال .كنػت نائمػا .كفجػأة شتعػت أصػواتا غػري عاديػة
يف ميل هذل الساعة من الليل .أحسست أ ػم عناصػر مػن الشػرطة يريػدكن  .ككنػت بلبػاس
النػوـ .ىدقػوا البػػاب بعنػػف ففتحػت .قػاؿ أحػػدهم» :أنػػت فػالف « قلػػت» :نعػػم!« فػػأمرشل بػػأف
م كراء ِّهرم كقيٌدقتا بشحكاـ كعنف!
أٍ
ىجييو على يركب ٌ ككضع يى ىد ٌ
ىدخلوا ميل اللتصوص إذل بيت النػوـ فكسػركا حقائػب زكجػ  .كلػو طلبػوا مػ ألعطيػتهم
اظتف ػػاتيح .فتش ػوا اظتكتب ػػة فوج ػػدكا أش ػػرطة دركس فق ػػاؿ أح ػػدهم» :أل ػػيس فيه ػػا أش ػػرطة عل ػ ٌػي
بلحاج « قلت» :ال «.مث رأل كتابا البن رتاعػة الكنػاشل كهػو مػن علمػاء اضتػديث القػدامى.
فقاؿ» :مػن هػذل اصتماعػة « فبينػت لػه أ ٌف هػذا هػو اسػم أحػد العلمػاء .فقػاؿ» :ألػيس هنػاؾ
رتاعة « فشعرت بغي و
صة يف حلقي ال أستطيع كصفها!
مث أنزلوشل الػدرج بعػدما اختلسػوا الػذهب كاعتػدايا الػ أهػديت ألهلػي كأبنػائي .أخرجػوشل
مبالبس النوـ ككاف اصتو باردان .ككضعوشل يف صندكؽ سيارة من نوع نيساف ب كؿ ( Nissan
 )Patrolككبوا رأسي إذل أسفل كأمركشل أف أبقى على تلك اضتالة كأالٌ أرفع رأسي كأالٌ...
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توج ً
هت السػيارة إذل مكػاف عرفػت بسػرعة أنػه مركػز الشػاطوناؼ ( .)Châteauneufكمػا
ٌ
خرصػػاف«
إف كصػػلت حػػو التػ ٌ
ػف حػػورل عشػػرة شػػياطني كضػػعوا يف أذشل أسػػالؾ الكهربػػاءٍ » ،
يسمو ا كأطلقوا التيار الكهربائي حو شعرت باق اب اظتوت.
( )boucles d'oreilleكما ٌ
ػدم اظتقيػػدتني إذل
مث أمػػر أحػػدهم أكلئػػك الشػػياطني كقػػاؿ عتػػم» :علقػػول!« فعلقػػوشل مػػن يػ َّ
السقف حو كاد القيد أف يقطع التر ٍسغى ٍ ً
ني كبدأت دقات قلػيب تتسػارع كالػدـ يفػور يف رأسػي
بدأت أصرخ كأقوؿ» :يا ناس أنػا معػرض ظتػرض القلػب! أنزلػوشل!
كبقيت على تلك اضتالة مث ي
ي
يا ناس!«
كبعػػد فػ ة مػػن الػػزمن كأ ػػا أيػػاـ أنزلػػوشل ككضػػعوشل يف مرحػػاض صػػغري كجػػاؤكا بقصػػعة مػػن
اظتعكركنة الباردة كرمول ميل ما يرمى األكل للكلب يف حجرته كألزموشل باف آكل كإالٌ...
كبعد ثالثة أياـ كضعوشل مع غتموعة مػن الشػباب اظتػ منني الػذين أعػرؼ معظمهػم أل ػم
من مدين كهم فخر اصتزائر اظتسلمة!
كبقي ػػت  12يوم ػػا ح ػػو أذف اهلل ب ػػالفرج ،ف ػػأخرجوشل كأخ ػػذكشل م ػػع أكلئ ػػك الش ػػباب إذل
احملكمػػة ،ػتكمػػة العػػار كالشػػنار ،كقػػاؿ أحػػد اطتبيػػاء مػػن الشػػرطة» :كػػاف ينبغػػي أف نقػػتلكم
ص ٍلنا إذل احملكمة حكم على بعضنا بالسجن كعلى بعضنا ا خر باإلفراج
رتيعا!« كعندما ىك ى
اظت قت ككنت من الذين أفرج عنهم.
صورتاف ال تفارقاف يؼتىػيػلى

:

الص ػػورة األكذل :ش ػػاب ج ػريح كػػاف يت ػأدل كيطل ػػب مػػنهم جرع ػػة م ػػاء .منع ػػول إياه ػػا ح ػػو
مات!
الصورة اليانية :كومة من القيود اضتديدية مكتوب عليهػا »Made in USA« :أم صػنع
أمريكا! رأيتها يف فناء احملكمة كأنا أنتظر اضتكم .كلقارئ شهادم أف يتأمل يف ذلك!

َّ .3
معذبو سنوات الدم 2002-1996
هنا كذلك ييستعمل ال تيب الزم كمبدأ تنظيمي عتذل اجملموعػة مػن الشػهادات الػ تغطػي
الف ػ ة مػػن سػػنة  2112إذل يومنػػا هػػذا ،كذلػػك ظتسػػاعدة القػػارئ علػػى اختػػاذ أحكػػاـ حػػوؿ
تطػػور هػػذل اظتمارسػػة .ليقبػػت هػػذل اظترحلػػة بسػػنوات ال ػ ٌدـ أل ٌف سػػنة  2112شػػهدت انتشػػاران
السياسػػي
كاسػػعان لظػػاهرة اظتػػذابح الٌػ حجبػػت اخ اقػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف األخػػرل كػػاضتبس ٌ
كالتع ػػذيب كاإلخفػ ػػاءات القس ػ ػرية .إف ؽتارس ػػة التعػ ػػذيب دل تتوقٌػ ػػف كم ػػا تبينػ ػػه الشػ ػػهادات
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اظتعركضة هنا ،كلكن بعد أف متَّ القضاء على تنظيم اجل.إ.إ .كفركعها شبه السياسػية يف سػنة
حتوؿ تركيز جهود الطٌغمة العسكرية من هيكلػة اجل.إ.إ .إذل
 ،2112شهدت سنة ٌ 2112
قاعدهتا االجتماعية ،فشنَّت زتلة لقلب كالءها السياسي بواسطة اجملازر.
حتتوم هذل العينة على شهادات من ضحايا ذكػور فقػط كلكػن تغطػي أصػنافان كيػرية مػن
أعمار ً
الشػهادات ليسػت
كمهػن كأكضػاع غتتمعيػة تعػرؼ هػ الء الضػحايا  .الكيػري مػن هػذل ٌ
ركايػػات مكتوبػػة علػػى فتػػط اظتػػتى ىكلم اظتفػػرد بػػل هػػي تقػػارير كتبهػػا احملػػاموف عػػن الضػػحايا علػػى
ي
الشػ ػػهادات ؼتتلػ ػػف تقنيٌػ ػػات التعػ ػػذيب كاعتويػٌ ػػات
فتػ ػػط اظتفػ ػػرد الغائػ ػػب .كمػ ػػا تغطػ ػػي هػ ػػذل ٌ
اظت سساتية للجالٌدين.
 .1.3محمد عيبدة
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف

++

أدعػػى ػت ٌمػػد عيبػدة ،يكلػػدت بػػدلٌس يف التٌاسػػع ينػػاير  .2122أقطػػن يف قريػػة بغليٌػػة الفالحيػػة
متزكج كأب لستٌة أطفاؿ.
أين أشتغل كفالٌح .أنا ٌ
ي ػػوـ اطتم ػػيس  11فواي ػػر  2112كن ػػت عائ ػػدا م ػػن عمل ػػي منه ػػك الق ػػول ،ف ػػأردت أف
مرش اظتسجد القريب من بي  ،كبينمػا كنػت
أستحم كلكن دل أجد ماء بالبيت .ذهبت إذل ٌ
ٌ
كي كهو يكسر الباب ،مثٌ أخرج كا اؿ عل ٌػي سػبٌا كشػتما كأنػا تقريبػا
أخلع ثيايب فاجأشل در ٌ
نصػػف عػار .مثٌ طلػػب مػ ٌ كثػػائقي فأعطيتهػا إيػٌػال مغتنمػػا الفرصػػة ألرتػػدم ثيػػايب .بعػػد ذلػػك
أخػػرج كأركبػ عربػػة أيػػن كجػػدت حػػورل سػػتة أك سػػبعة أشػػخاص أكقف ػوا يف ال ٌشػػارع .كقبػػل
الوص ػػوؿ إذل مق ػٌر ال ػ ٌدرؾ ال ػوط ببغليٌػػة ،ك ػاف ال ػ ٌدركيوف يوقفػػوف أناس ػػا آخػػرين عش ػوائيان يف
الشارع كيركبو م معنا .هل كانت هيئتهم سبب إيقافهم
ٌ
ظت ػػا كص ػػلنا إذل مق ػ ٌػر الػ ػ ٌدرؾ ق ػػاؿ لن ػػا درك ػ ٌػي» :مرحب ػػا بك ػػم يف ه ػػذا الفنػ ػدؽ الف ػػاخر ،ال
ينقصٌ
جردكنػػا مػػن كػ ٌػل مػػا كػػاف دوزتنػػا،
«
!
ا
ػ
ع
م
ػة
ػ
ع
ؽتت
ػا
ػ
ت
أكقا
ػي
ػ
ض
نق
أف
ػئ
ػ
دت
أ
ػا،
ػ
ن
ه
ػيء
ػ
ش
ػكم
ػ
ٌ
ٌ
دراقتنا كح ٌو أحزمتنا ،كأدخلونا إذل غرفة .بعدها ذلك دخػل علينػا درك ٌػي برتبػة رقيػب كبيػدل
قائمة أشتاء بدأ بسردها .بعدها طلػب مػن الػذين ال توجػد أشتػاؤهم ضػمن القائمػة أف يػدلوا
كي برتبة مساعد.
فا .كحينما ذيكر اشتي ق ٌدمت نفسي فأخذشل إذل مكتب يوجد به در ٌ
أشل
بدأ يكلٌم بطريقة هادئة عن معلومات كصػلتهم ،مفادهػا أ ٌف رل عالقػة بشرهػابيٌني ،ك ٌ
ػدخلت
ػادة األموني ػػوـ لص ػػنع القناب ػػل كاطت ػراطيش كأش ػػياء أخ ػػرل ...فت ػ َّ
كن ػػت ق ػػد ٌزكدهت ػػم مب ػ ٌ
كل هذل األشياء ا ٌهتامات باطلة كمضػحكة ،كأنػا غت ٌػرد فػالٌح أعيػل سػتة أشػخاص
كقلت أ ٌف ٌ
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التعذيب كالضحايا

كل ػػو ك ػػاف د ػػوزم ا موني ػػوـ لك ػػاف األج ػػدر يب أف أس ػػتعمله طتدم ػػة أرض ػػي ع ػػوض إعطائه ػػا
ػن اإلرهػابيٌني أقسػمت
لشخن آخر ،باعتبارها ٌ
مادة باهظة اليٌمن كشبه مفقودة .كفيما مت ٌ
لػػه أنػه ال عالقػػة رل فػػم إطالقػػا ،كإف كػػاف هنػػاؾ أحػػد يػ ٌدعي غػػري ذلػػك فليػواجه  .عنػػدها
إرل مط ػ ٌػوال مثٌ ق ػػاؿ» :س ػػتع ؼ كص ػ ٌدق ح ػ ٌػو ربٌػػك ال يس ػػتطيع
رف ػػع اظتس ػػاعد رأس ػػه كنظ ػر ٌ
أقرر االع اؼ.
إنقاذؾ!« مثٌ أمر دركيٌني بأخذم إذل غرفة التٌعذيب كإرجاعي عندما ٌ
تتوسػػطها طاكلػػة كجػػدرا ا ملطٌخػػة بػػدماء أشػػخاص قػػد سػػبا تعػػذيبهم
أدخلػػوشل غرف ػة ٌ
ػوم يف أنفػػي كفمػػي .ك ػانوا ح ػوارل
كا ػػالوا علػ ٌػي ٌ
بالضػػرب العش ػوائي حػ ٌػو أصػػاب نزيػػف قػ ٌ
الركبتني كالكتفني كعلى رتيع أؿتاء اصتسد.
ستسة .كانوا يضربون
بعصي على ٌ
الرأس ك ٌ
ٌ
كبع ػػد ذل ػػك كبٌل ػػوشل كربط ػػوشل إذل الطاكل ػػة ،كقيٌ ػػدكا رجل ػ ٌػي ح ػ ٌػو ال أق ػػول عل ػػى التٌحػ ػٌرؾ
كحو يف سوأم ،كيف نفس
كأحضركا جهاز تعذيب كهربائي .فوضعول يف أنفي كفمي كأذشلٌ ٌ
الوق ػت كػػاف دركػ ٌػي يض ػرب يف اظتكػػاف ذاتػػه .صػػرخت بػػأعلى صػػوم حػ ٌػو أخ ٌفػػف مػػن آالـ
التٌعػػذيب ،فوضػػعوا جػوارب قػػذرة يف فمػػي حػ ٌػو كػػدت أختنػػا .دامػػت العمليٌػػة سػػاعة كاملػػة
علي ،كدل أعد أقول على اضتركة.
دكف توقٌف ٌ
حو أغمي ٌ
أشل ال أعػرؼ شػيئا ،كك ٌػل تلػك اال ٌهتامػات
إرل الوعي استنطقوشل ثانية ،فقلت ٌ
كحني عاد ٌ
باطلػػة .حينئػػذ بػػدأ تعػػذييب م ػن جديػػد فكػػاف أقسػػى مػػن اظتػ ٌػرة األكذل ،حيػػث داـ أكيػػر مػػن
ساعة كنصػف .صػرخت كحاكلػت الػتٌخلٌن مػن القيػود لكػ كنػت مربوطػا ربطػا ػتكمػا إذل
الطاكلػة .توقٌفػوا فظننػػت أ ٌف األمػػر قػد انتهػػى كأ ٌ ػم سػػي كون كشػأشل .كلكػػن طرحػوا السػ اؿ
نفسػػه حػػوؿ األمونيػػوـ كاطت ػراطيش فكػػاف جػػوايب نفس ػه« :هػػذل االهتامػػات باطلػػة كلػػيس رل
عالقة فم».

+

عن ػ ػػدها ق ػ ػػرركا إجب ػ ػػارم عل ػ ػػى االع ػ ػ اؼ بأش ػ ػػياء دل أفعله ػ ػػا فأحض ػ ػػركا كص ػ ػػلة كهربائي ػ ػػة
كأكص ػػلوها إذل ىمٍن ىش ػب كهرب ػػائي ( 110ف ػولط) يف اضت ػػائط .كأحكم ػوا قي ػػدم ح ػ ٌػو اخػ ػ ؽ
اللٌحم يف ِّهرم مثٌ ربطوا إفػاـ يػدم اليمػئ إذل خػيط كهربػائي كأكصػلول إذل ىمٍن ىشػب التيٌػار.
أحسسػػت فجػػأة كػػأ ٌف جسػػدم لت ػ ؽ ككػػاد رأسػػي أف ينفجػػر .كػػاف أظتػػا ال أسػػتطيع التٌعبػػري
عن ػػه .ال أس ػػتطيع أف أكق ػػع عل ػػى أي ػ ػة كلم ػػة ،أِّ ػ ػن أ ٌف ه ػػذل الكلم ػػات معدكم ػػة .داـ ه ػػذا
حتم ػل ميػػل هػػذا
التٌعػػذيب ربػػع سػػاعة .كنػػت ال أسػػتطيع ٌ
الص ػراخ فكنػػت أفضػػل اظتػػوت ع ػن ٌ
ػأم شػػيء يريػػدكف مػ االع ػ اؼ بػػه حػ ٌػو كلػػو تعلٌػا
التعػػذيب .كنػػت مسػػتع ٌدا أف أعػ ؼ بػ ٌ
أم ش ػػخن كبالقي ػػاـ بك ػػل اظتػ ػ امرات يف اظتنطق ػػة ،ح ػػو أتف ػػادل ب ػػذلك
األم ػػر بتهم ػػة قت ػػل ٌ
كل ما تريدكف كسػأع ؼ بأعمػاؿ
ٌ
الصدمات الكهربائيٌة الفظيعة .لذلك قلت عتم» :سأقوؿ ٌ
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زجػ ػوا يب داخ ػػل زنزان ػػة كق ػػالوا رل:
دل أق ػػم ف ػػا عل ػػى اإلط ػػالؽ «.فس ػ ٌػرهم ذل ػػك كأخ ػػذكشل مثٌ ٌ
»سنعود ألخذ اظتزيد من االع افات ،إذان فكر جيٌدا!«
كمٍنػ ىهكػػني مػػن التٌعػػذيب .أح ػدهم اشتػػه
داخ ػل الٌزنزانػػة كج ػدت ثالثػػة أش ػخاص ػتطمػػني ي
كػػرصل رابػػح يف اليالثػػني مػػن عمػػرل كػػاف يف حالػػة متق ٌدمػػة مػػن التٌعػػذيب ،كػػاف مرتػػديٌا قميصػػا
ألصػػقته دمػاء كقييػػوح اصتػػركح جبسػػدل .كػػاف عليػػه أف ينػػزع قميصػػه شػػيئا فشػػيئا تفاديػػا لػػألدل.
كاف منظرا ال يطاؽ إذ كاف كػرصل رابػح يشػبه شػاة أك خركفػان بػدكف جلػد .كػاف يهػذم بابنتػه
الوحي ػػدة الٌػ ػ عمرهػ ػا ع ػػامني .دل يػ ػرد االعػ ػ اؼ ب ػػالتٌهم اظتنس ػػوبة إلي ػػه ،حي ػػث ك ػػاف يق ػػوؿ
كل هذل البالكم.
باستمرار أنٌه برمء كال يعلم من أين نزلت عليه ٌ
الشخصػاف ا خػراف فقػد كانػا مػن نفػس اضت ٌػي الػذم أقطػن فيػه ،أحػدقتا كػاف صػانعا
ٌأما ٌ
للٌزجػاج ببغليٌػة .دل يكػػن يسػػتطيع الوقػػوؼ بسػػبب اضتػركؽ اظتوجػػودة يف رجليػػه حتمػػا مػػن أثػػر
الكهرباءٌ .أما اليٌالث فاشته رشيد ،دل يكن يقول هو ا خر على اضتركة بتاتا.
ٌأمػػا أنػػا ،فكػػاف جسػدم كلٌػػه ملتهبػػا كمتعبػػا .كزاد يف قلقػػي ا الـ الشػػديدة إلفػػاـ يػػدم
اليمػئ ،األمػػر الػػذم ح ٌػرـ علػ ٌػي النٌػػوـ أك الراحػة .أحضػػركا لنػػا قطعػة خبػػز ال ت كػل ،نقتسػػمها
ؿتن األربعة كقليال من اظتاء كأغلقوا الباب .كنا نقضي حاجتنا يف الزنزانة نفسها ألنٌنػا منعنػا
من اطتركج.
كالسػػنة .بػػدأ جػػرح إفػػامي يػػتع ٌفن كبػػدأت
أمضػينا سػػتة أيػػاـ علػػى هػػذا اضتػػاؿ ،كػػاف اليػػوـ ٌ
تنبعػث منػه رائحػة أشػد كراهيػةن مػن نتانػة الزنزانػة .كانػت الرائحػة تن ٌفػر الػ ٌدركيٌني عنػد قيػامهم
الرابػػع أحضػركا أناسػان آخػرين إذل زنزانتنػػا كالزنزانػات اجملػػاكرة .أصػػبح
بدكريٌػة اظتراقبػة .كيف اليػوـ ٌ
عػػددنا تسػػعة عشػػر فػػردا يف زنزانػػة كاحػػدة ،ككػػاف معنػػا أطفػاؿ ال تتجػػاكز أعمػػارهم  22سػػنة
الس ػػبعني .كنٌػػا تس ػػعة عش ػػر شخصػ ػان يف مس ػػاحة طوعت ػػا ال يتج ػػاكز  2أمت ػػار
كش ػػيوخ بلغػ ػوا ٌ
كعرضػػها  2.2م ػ  .كػػانوا لتضػػركف لنػػا ل ػ ا مػػن اظتػػاء نتقاشتػػه بػػني تسػػعة عشػػر أشػػخاص.
ص ػػقة مش ػػمعة
ك ٌ
الشػ ػيء ال ػػذم زاد آالم ػػي هػ ػو إغ ػػالؽ الػ ػ ٌدركيني ش ػػباؾ الب ػػاب كإلص ػػاقهم لى ٍ
( )sparadrapفوؽ اظتواصل لكظم تنفسنا .أمضينا ثالثة أيٌاـ كؿتن نعت حسب استطاعتنا
بالذين يعودكف بعد تعذيب فظيع.

++

الزنزانػػة كأركبونػػا كقطيػػع الغػػنم يف شػػاحنة يميىػلجػػة .كبعػػد
كيف اليػػوـ ال ٌسػػادس أخرجونػا مػػن ٌ
بالضػػبط أيػػن كػاف اصتػػيش الفرنسػػي
سػػاعة مػػن السػػري كجػػدنا أنفسػػنا يف ثكنػػة سػػيدم داكدٌ ،
يعذب آباءنا إبٌاف حرب التٌحرير .هل كاف أحد يتخيٌل أ ٌف نفس طػرؽ التٌعػذيب ستيسػتعمل
يف نف ػػس اليٌكن ػػة بع ػػد  82س ػػنة م ػػن االس ػػتقالؿ عل ػػى ك ػ ٌػل ح ػػاؿ ،ح ػ ٌػو آباؤن ػػا دل يكونػ ػوا
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ليتخيٌلػوا هػػذا الوضػع .أنزلونػا مػػن الشػػاحنة كا ػػالوا علينػػا ض ػربا بأيػػادم ف ػ كس كقضػػباف مػػن
ػتمر ذل ػػك ط ػػوؿ النٌه ػػار .مثٌ كض ػػعونا يف
حدي ػػد دكف أف يراعػ ػوا يػتاش ػػاة الوج ػػه كال ػ ٌػرأس .اس ػ ٌ
زنزانات ستسة عشر فردا يف ك ٌػل كاحػدة منهػا .كانػت مسػاحة الزنزانػة  8أمتػار ×  8أمتػار.
ك ػانوا ي ػػأتوف ألخ ػػذنا للتٌعػػذيب كاح ػػدا كاح ػػدان دكف توقٌػػف ،كبعػػدها يرج ػػع اظت ػػأخوذ ػتطم ػان
جراء الصعا الكهربائي.
كمنهك القول ٌ

كيف الٌزنزانػػة اجملػػاكرة أخػػذكا مػ ٌػرة أخػػرل كػػرصل رابػػح لػػيال .شتعنػػال يصػػيح كيصػػرخ م ػن اصتهػػة
ػأخر كنػا نسػمعه يسػعل كيبكػي علػى مصػري ابنتػه ذهبيٌػة.
األخرل .كعند إرجاعه يف كقت مت ٌ
ك ػاف غتركحػػا ْطػػورة كمكسػػور األضػػلع .ككػػاف يوص ػينا بالعنايػػة بابنتػػه كيبكػػي ط ػواؿ اللٌيػػل.
كاف يستشعر أنٌه لن ينجو .كيف اللٌيل جاء أعواف الػ ٌدرؾ كحقنػول .كمػات قبػل طلػوع الفجػر
كهو يبكي ابنته ،رزته اهلل.
أمػػا أنػػا ،فقػد دت ٌكنػػت مػػن الػػتٌخلٌن مػن اصتػػزء اظتػػتع ٌفن يف إفػػامي حيػػث كضػعوا عليػه مػاء
كضمادة لكن األدل كاف يرهق .
أككسيجي
ٌ

كيف  2مارس ،بعد أف أرغمونا على إمضاء احملضر حتت التهديػد ،نقلنػا بواسػطة شػاحنة
ميلٌجػػة مكبٌلػػني .كنػػا  20شخصػػا ككػػاف الػػود قارصػػا؛ أعتقػػد أف اليالجػػة كانػػت تشػػتغل.
كزك .كعن ػػد كصػ ػولنا إذل
كص ػػلنا إذل ػتكم ػػة ب ػػرج امناي ػػل ،كبع ػػدها بس ػػاعة اّهن ػػا إذل تيػ ػزم ٌ
السػػجن طلبػػت مػػنهم إسػػعايف أل ٌف إصػػبعي ك ػاف ين ػػزؼ دمػػا مػػن جػ ٌػراء سػػقوطي عليػػه أثنػػاء
لسفر .فكانت إجابة ضابط السجن» :أسكت كإالٌ قطعػت يػدؾ األخػرل!« دل أدت ٌكػن مػن
ا ٌ
النٌوـ ظت ٌدة ستسة عشر يوما.

الزي ػػارة األكذل يف الس ػػجن دل أس ػػتطع التٌع ػ ٌػرؼ عل ػػى أكالدم .كبكي ػػت عن ػػد رؤي ػػتهم،
يف ٌ
كشرعوا هم كذلك يف البكاء.
عندها تذ ٌكرت كرصل رابح كابنته ذهبيٌة.

 .2.3عمار لحياني
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اشت ػي عمػػار ضتيػػاشل .كلػػدت يػػوـ  8سػػبتمو  2128بسػػيدم داكد .أنػػا ف ػالٌح كأب لس ػبعة
أطفاؿ .أقطن بأكالد عيسى ،دائرة برج منايل.
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كػػاف يومهػػا  11فوايػػر  .2112كػػاف اظتط ػر غزي ػرا ؽتػػا أرغم ػ علػػى اظتكػػوث يف البيػػت.
انتهػػزت الفرصػػة للقيػػاـ بػػبعض األعم ػاؿ اظتن ػػزليٌة .عنػػدها شتع ػػت خريػػر سػػيٌارة تتوقٌػػف أمػػاـ
منػػزرل ،ككانػت مػن نػػوع بوجػو ( 202 )Peugeotللنٌقػػل العمػومي .نػػودم بػاشتي فخرجػت.
عندها رأيت أربعة أشخاصان يرتػدكف بػى ىدالت جلديٌػة كسػراكيل عسػكريٌة ،اظته ٌػم أ ٌ ػا مزركشػة.
بالسػػالح ككانػػت ًس ػيماهم ش ػريرة .فكػػرت فػػوران أ ػػم قطٌػػاع طػػرؽ فارتػػاب
كػػانوا مػ ٌ
ػدججني ٌ
عندها خػوؼ كبػري .سػأل أحػدهم عػن أخػي مثٌ قػاؿ» :أهػو أنػت « أجبتػه أنٌػه ذهػب لزيػارة
ترددكا قليال ،مثٌ سػأل أحػدهم م ٌػرة أخػرل إف كػاف رابػح هػو أخػي .فقلػت:
بعض األقاربٌ .
»نع ػػم «.عن ػػدها قبضػ ػ بفظاِّ ػػة كأس ػػقط عل ػػى األرض ككجه ػػي عل ػػى الػ ػ اب ،مثٌ هػ ػ ٌددشل
بر ٌشاشه ككضع األغػالؿ يف رسػغي .كقػع كػل هػذا علػى مػرأل مػن زكجػ كأكالدم .ألقػوا يب
يف اظتك ػاف اطتلف ػػي للس ػػيٌارة كانطلق ػوا .كظت ػػا التفت ػػت رأي ػػت زكج ػ كأكالدم خلف ػػي كتهش ػػوف
ٌ
بالبكاء.
الض ػربات
ػب ك ٌ
الشػػتم ك ٌ
سػػألتهم عػػن هػػويٌتهم كمػػا الػػذم يريدكنػػه م ػ ٌ  .فػ ٌ
ػردكا علػ ٌػي بال ٌسػ ٌ
اظتت ػواترة .كقػػالوا رل» :لػػك كػ ٌػل الوقػػت لتعػػرؼ ذلػػك «.كبعػػد مػػركر سػػاعة كجػػدت نفسػػي يف
الس ػيارة كسػػط كابػػل مػػن الػ ٌػركالت كضػربات العصػ ٌػي
مركػػز الػ ٌدرؾ بسػػيدم داكد .أنزلػػوشل مػػن ٌ
ك ً
م كأنا أجهل دتاما مباذا يتٌهمون .
ى
العقب .أصاب نزيف دمو ٌ
يتوسػطها مكتػب كطاكلػة .كانػت الغرفػة ؼتيفػة كتشػبه اظت ٍسػلىخ .كانػػت
كضػعوشل يف غرفػة ٌ
ى
الػػدماء تلطٌػػخ كػػل مكػػاف :اصتػػدراف كاألرض كالبػػاب كالطاكلػػة ،كأ ػػا قصػػابة .سػػألوشل مػػاذا
أعػػرؼ عػػن اإلرهػػابيٌني .فقلػػت عتػػم اضتقيقػػة أن ػ ال أعػػرؼ شػػيئا عػػنهم كال عالقػػة رل فػػم.
ػالركالت مثٌ بالعصػ ٌػي كقضػػباف مػػن حديػػد .صػػرخت مػػن شػػدة األدل كأنػػا أؤٌكػػد
فا ػػالوا علػ ٌػي بػ ٌ
براءم فما زادهم ذلك إالٌ عنفان.
بعدها ربطوشل إذل طاكلة كأتوا ب لة الكهرباء كشرعوا يف كضػعها علػى أذشلٌ كشػف كأنفػي
كعلى كل جسدم ظتدة ساعة على األقل .قلت عتم تكرارا أشل برمء.

++

زجوا يب بعد ذلك يف زنزانػة ال يزيػد طوعتػا عػن مػ ين كعرضػها  2.2مػ ا .تركػوشل يمٍنػ ىهػك
ٌ
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صرخات عالية ألناس حتت التٌعذيب ليال ك ارا دكف توقٌف.
كيف اليوـ الٌرابع أخرجوشل كع ٌذبوشل بػنفس الطٌريقػة .كبينمػا كنػت مربوطػا إذل الطٌاكلػة شػبه
علي من جراء الكهرباء ،شتعت صيحات كصرخات امرأة فعرفت أنٌه صػوت كصػراخ
مغمى ٌ
أشل ؼتط ػ كأنػٌػه كػػابوس كأ ٌف كػ ٌػل ذلػػك كػػاف نارت ػان عػػن التٌعػػذيب .كلكػػن
زكج ػ  .مثٌ ِّننػػت ٌ
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جرهػػا اظتسػػاعد كالػػدركيني داخػػل الزنزانػػة حتػػت
انفػػتح البػػاب كإذا بػػزكج اظتسػػكينة أمػػاميَّ .
ب .كظتا رأت أدمي كمربوطا إذل الطٌاكلػة صػرخت مثٌ أغمػي عليهػا .كظتػا
الشتم كالس
كابل من ٌ
رأيتها يف تلك اضتالةٌ ٌفقدتٌ صوايب كدل أعػد أقػول علػى التحمػل أكيػر .سػحبوها إذل اطتػارجٌ
ٌ ٌ
كدل أشت ػػع صػ ػراخها بع ػػد ذل ػػك .ق ػػاؿ رل أح ػػدهم س ػػاخرا » :ال خت ػػف إ ٌ ػ ػم يعتن ػػوف ف ػػا كم ػػا
ينبغي «.كنت قلقان ج ٌدان كأصاب على إثر ذلك أسى رهيب.

مث عاكدكا التٌعذيب .كنػت يمٍنهكػان ككػاف كتػب أف أصػطنع أم اعػ اؼ بسػرعة .كأكالدم
ماذا فعلوا فم ما هو مصريهم كنت قلقا ألنٌ كنت أعلػم أ ػم قػادركف علػى القيػاـ بكػل
اصترائم .كاف العذاب جسديٌان كنفسيان.

أشل أعطيػتهم اظتػاؿ رغػم أنػ ال
أشل قمػت بنقػل اإلرهػابيٌني يف سػيٌارم ،ك ٌ
عندها قلت عتم ٌ
أم شػػيء ،حػ ٌػو
السػػبعة .فػػا ٌهتموشل بكػ ٌػل ش ػيء ك ٌ
أسػػتطيع حػ ٌػو تػػوفري قػػوت زكجػ كأكالدم ٌ
أ ٌ م كانوا متلطوف بني اشتي كاسم أحد سكاف اظتنطقة .كاف من الواضح أ م كتهلوف حػو
قصػػدهم ككػػانوا يتناقضػػوف فيمػػا بيػػنهمٌ .أمػػا أنػا فكنػػت أكافػػا علػػى كػػل مػػا يقولػػوف بتحريػػك
رأسػػي بسػػبب كسػػر يف ف ٌكػي كػاف يػ ظت كيػريا كبسػػبب سػػقوط معظػػم أسػػناشل الػ دل يتبػ ٌػا
منها إالٌ ستسة أسناف.

بعدها نقلوشل شبه فاقػد للػوعي إذل زنزانػة ،كيف الغػد نقلػوشل إذل زنزانػة أخػرل .كػاف يقبػع
فذل الزنزانة الصغرية جدان حوارل عشرة أشخاص ككانت تنبعث منها رائحة اظتػوت كالػتعفن.
كاف رتيعهم يف حالة يرثى عتا ،كمن حني خر كاف اصتػالدكف يػأتوف ألخػذ أحػدنا لتعذيبػه
مثٌ إعادته يف حالة أكير سوءان .بقينا على هذا اضتاؿ م ٌدة عشرة أيٌاـ بأيامها كلياليها.
الزنزانػػة بعػػدما أجوكنػا علػػى توقيػػع احملضػر ،كحشػػركنا داخػػل
كيف  2مػارس ،أخرجونػػا مػن ٌ
كزك.
شاحنة ميلجة مثٌ نقلونا إذل سجن تيزم ٌ
 .3.3رشيد مصلي
اظتصدر :يومية لوتاف (الزمن –  ،)Le Tempsسويسرا 80 ،مارس .1002

يف يوـ  82يوليو  2112كاف رشيد مصلي يظن ،عند خركجه من عمله ،أنه
اختيطف من قبل اظتتطرفني اإلسالميني ،كاضتقيقة أ م كانوا شرطة يف لباس مدشل.
لقد أنقذت الضغوط الدكلية حياة هذا احملامي من دكف شك .خالؿ ػتاكمته
الصيف اظتاضي اهتم بانتمائه إذل »رتاعة إرهابية« .كيف النهاية يحكم عليه بالت ًوئة من
هذل التهم كلكن يف آخر ضتظة أضيفت له هتمة أخرل تتميل يف »التشجيع على
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اإلرهاب« .كيف  22يوليو  2118مت اضتكم عليه بيالث سنوات سجنان ،دكف أف
ينت ٌكن من الدفاع عن نفسه .تقوؿ منظمات الدفاع عن حقوؽ اإلنساف أف رشيد
مصلي »اختطف بطريقة غري شرعية مث حبس يف مكاف غتهوؿ كحكم عليه بطريقة
خترؽ األعراؼ الدكلية كاضتا يف ػتاكمة عادلة «.إف حالة رشيد مصلي تي ٌبني ضركرة
ؼتولة من
التحقيا عن األحداث بشكل ال يي ٍدحض من طرؼ هيئة دكلية مستقلة ٌ
طرؼ األمم اظتتحدة .كهذا ما ترفضه السلطات اصتزائرية حو ا ف .ننشر فيما يلي
شهادته ال مت إعدادها جبمع ما دتكن تدكينه من طرؼ ؼتتلف احملامني الذين تسئ
عتم زيارته يف السجن كتبدأ القصة بيوـ اختطافه.

رشيد مصلي ،ػتامي غمر يف عادل التعذيب
م خػػاؿ الحظػػت كجػػود سػػيارة مػػن نػػوع
أثن ػاء عػػودم م ػن قريػػة اظترجػػة علػػى طريػػا بػىلى ػد ٌ
قولػػف ( )Golfكاقفػػة علػػى جان ػب الطريػػا .انطلقػػت بسػػرعة عن ػد مركرنػػا فػػا .تع ػدتنا ه ػذل
السيارة مث أرغمتنا على التوقف .كعندما أكقفت سيارم ،نزؿ مػن سػيارة قولػف أربعػة رجػاؿ
أحاطوا بنا كأجوكنا على اطتركج من السيارة بعنف .سألتهم» :من أنتم « فلم أحصل علػى
أم ج ػواب .ثالثػػة مػػنهم أحػػاطوا يب كالرابػػع أرغ ػم صػػهرم (أخ زكج ػ ) علػػى اصتييػ ٌػو خل ػف
ٌ
سيارم كاضعا يديه فوؽ رأسه .مث قادشل الرجاؿ اليالثة إذل سيارهتم بقوة.
بعد حني بدأت أشعر بالقلا على مصري اب كصهرم اللذين كانػا بػرفق  .كنػت أتوقػع
شتػاع طلقػػات ناريػػة كلكػن ال شػػيء .شتعػػت البػاب األمػػامي للسػػيارة ينفػػتح .جلػػس اظتعتػػدم
الرابػػع جبػػوار سػػائا السػػيارة الػػذم سػػأله» :انتهػى « فػرد باإلكتػػاب ،فتيقنػػت أف ابػ كصػػهرم
قد قتال.
كظتا انطلقت السيارة ترددت قليالن مث سألتهم هل ينتموف إذل الشرطة كهل نتكنهم اظتركر
مبخفرٌ الشرطة مبدينة الركيبة ،الذم كاف على مسافة حوارل ثالثة مائػة مػ فقػط .فػ ٌرد عل ٌػي
أم
السػػائا» :أنػػت غتنػػوف تريػػد أف يطلق ػوا علينػػا النػػار « فاسػػتنتجت أ ػػم ال يريػػدكف تػػرؾ ٌ
شاهد كأف ما جرل رل يعتو اختطافان ال غري.

الزنزانة

شتعػػت فجػػأة كالب ػان تنػػبح .كػػاف نباحهػػا قريب ػان كقوي ػان كاسػػتمر طػػويالن .نظ ػػرت إذل ب ػاب
زن ػ ػزان فأبصػ ػػرت بصػ ػػعوبة شػ ػػباكان صػ ػػغريان طولػ ػػه ح ػ ػوارل  15س ػ ػػنتم كعرض ػ ػه ح ػ ػوارل 20
سػػنتم ات .دفعػػت الشػػباؾ ب ػػأصابعي فرأيػػت ركاقػػا كزنزانػػات .دل ىأر بوضػػوح سػػول الزنزان ػة
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اظتقابل ػػة .يف ناف ػػذهتا أبص ػػرت كجه ػان ملتحي ػا يلت ػػدؽ يف كجه ػػي ،كك ػػاف جبانب ػػه ش ػػخن ب ػػدل
أصغر سنان كأشقر البشرة.

سػػألته» :أيػػن ؿتػػن « فأجػػاب» :يف مرك ػز شػػاطوناؼ ( «!)Châteauneufبعػػدها سػػألته:
»مػن أنػت « دل أتلػ ٌا جوابػان هػػذل اظتػرة .سػألت مػرة ثاليػة »ظتػػاذا هػذا النبػاح « أجػاب اظتلتحػػي
بشنت ػاءات .قػػرص أذنػػه كلسػػانه بأصػػبعه مث قػػاؿ» :كهربػػاء ،لػػئال يسػػمع صػػراخ اظتعػػذبني «.مث
يسئًلت عن شخصي .دل أعلم هوية السائلني ،غري أف كجهي أصػغى ًرهم كسػب ثقػ  .اعتقػدت
أشل لن أخسر شيئان إذا أجبتهم لعلٌه ييطلا سراحهم فيبلغوا أهلي عن كجودم هنا.
دل أكن أرل رفقػائي يف النكبػة يف الزنزانػة اجملػاكرة علػى نتيػ كلكػن كنػت أشتػع أصػواهتم.
قاؿ رل أحدهم أنه يعرؼ اشتي كأنه صهر موكلي نذير زتودم.
شػػعرت بالتعػػب ألن ػ دل أزل .كػػاف ال ػبالط يم ىع َّجج ػان بالصراص ػري فاا ػأززت مػػن التمػػدد
علػػى األرض .حينهػػا فكػػرت يف اب ػ كصػػهرم ،كفكػػرت يف نفسػػي كػػذلك كتصػػورت أن ػ
َّ
سأعذب لسبب ما زلت أجهله.
كنػػت دائم ػان ؽتتػػيالن لق ػانوف بػػالدم كالتزاماتػػه الدكليػػة .ال أجػػد شػػيئان أيؤن ػب ضػػمريم مػػن
أجله .أهتيأ لقوؿ كل شيء حو أؾتو من التعذيب .كانت الزنزانة خالية .كاف طوعتا م ين
كعرضػػها م ػ ان كنصػػف .كػػاف فػػا مرحػػاض يف أحػػدل الزكايػػا .ال نتكػػن التمػػدد إالٌ يف اّ ػال
الطوؿ ،كيستعمل اضتذاء كوسادة .ال فراش كال غطاء كال ماء.
كنػػت انتظ ػر دكرم .كػػاف االنتظػػار جهنمي ػان .سػػيكوف الليػػل طػػويالن .أغلى ػا أح ػ هد شػػباؾ
زن ػزان فانبعيػػت رائحػػة ال تطػػاؽ .مػػن أيػػن تػػأم هػػذل الرائحػػة كانػػت عينػػام ،الػ تعػػودت
ض ػ  .أبصػػرت ثقوب ػان علػػى أعلػػى اصتػػدراف .كانػػت الرائحػػة اطتانقػػة تتسػػرب
علػػى الظػػالـ ،دت ٌ
منها .كاف حلقي لت ؽ كعينام تدمعاف .كدل يكن بوسعي إال أف أدت ٌدد على األرض بقرب
الباب ،ديث يكوف فمي كأنفي أقرب ما نتكن الستنشاؽ هواء الركاؽ.

التعذيب
شتعػ ػػت خطػ ػػوات يف الػ ػػركاؽ .كانػ ػػت س ػ ػريعة كتق ػ ػ ب .كلكنهػ ػػا تع ػ ػ ٌدت بػ ػػاب زن ػ ػزان ،
ػت هػذل اظتػرة مػن رؤيػة رجػل .كػػاف
كتوجهػت ؿتػو الزنزانػات الػ تقػع يف مػ خر الػركاؽ .دتكن ي
اظتسكني عمرل ستسة كستسني عامان تقريبان ككاف عارم الصدر .كاف ييدفع بقوة ،كعنػدما مػٌر
ببضػػع سػػنتم ات مػػن نافػػذم عرفتػػه .إنػػه السػػيد رضػػا بوشػريف ،الػػذم يحكػػم عليػػه باإلعػػداـ
سنة  1993من طرؼ احملكمة اطتاصة باصتزائر العاصمة كالذم ٌفر بعدها من سجن تازكلػت
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فوجهتػه إذل أحػد زمالئػي احملػامني .أكػد
بوالية باتنة .زارشل ابنه من قبل يف مكتيب بالعاصمة ٌ
رل جرياشل يف الزنزانة اجملاكرة أنه فعػالن أحػد الفػارين مػن سػجن تازكلػت ،كقػد مت القػبض عليػه
مع صهرل قبل بضعة أياـ.
كنت أشعر بالتعب كالفشل .ما كدت أمشي بضع خطوات داخل زنػزان حػو شتعػت
ص ػراخان يم ٍر ًعب ػان .إنػػه ص ػراخ اظتعػ َّػذب مػػن األدل .كيف ه ػذل اظتػػرة دل يكػػن هنػػاؾ ال موسػػيقى كال
نباح كالب لتغطية هذل اصترنتػة يف حػا الػنفس البشػرية كاضتيػاة .اسػتمر ذلػك طػويالن .كنػت
علي شخصيان.
أشعر ككأ ٌف التعذيب ى
نتارس ٌ

االستنطاؽ

بعد الظهرية ،فيتح باب زنزان خلف ِّهرم .دل أدتكن مػن رؤيػة شػيء ،حػو يكضػع ليػاـ
على رأسي كيربط على رأسي بشدة .كنت أختنا كلكن دل أدتكن حو من االحتجاج على
ً
ػدمي يف ال ػ ٌدرج فا الػػت عل ػ ٌػي
م مػػن اطتلػػف كأ ٍ
يخ ًرج ػ ي
ذلػػك .أكثقػػت يػػد ٌ
ػت بقػػوة .تعيػػرت قػ ٌ
الشتائم.
شعرت بوجود العديد من األشخاص ،كبدأ اثناف منهم يصرخاف يف أذشلٌ .كنت أحاكؿ
أف أحفػػظ كػرام  .شتعػػت» :هنػػا ال يوجػػد حػػا ،كال قػػانوف كال ػتػػامي .عليػػك أف تقػػوؿ كػػل
شيء كتع ؼ بكل شيء «.شتعت الكيري من الكػالـ الفػاحش كالشػتائم كالتهديػد بػاظتوت.
كنػػت أتػػنفس بصػػعوبة كبػػرية .كػػل شػيء كػػاف متػػتلط يف رأسػػي .شتعػػت ثانيػػة» :مػػاذا ذهبػػت
تعمػل يف سػػد اضتػاميز « فهمػػت أنػػه كػػاف يعػ االتصػػاالت الػ أجريتهػػا مػػع مػػوكل ٌي الفػػارين
الذين أبلغوشل عن نيتهم يف االستسالـ إذل العدالة.
دل أكن أنتظر الضربات ال ا الت على كجهي .كنت أختنا ،كل ضربة كانت تقػرب
مػػن حالػػة الغيبوبػػة .كنػػت مقتنعػػا أشل أعػػيش آخػػر ضتظػػات حيػػام .عندئػػذ خطػػرت بػػذه
كلي الػذم
فجأة فكرة لعلها تنقذشل .صرخت أشل لعبت دكر الوسػيط بػني ع .ح .كأحػد مػو ٌ
كػػاف فػػارا .كنػػت كاع أشل أختلػػا أحػػداثان كلكػػن اعتقػػدت أف هػػذا هػػو السػػبيل الوحيػػد الػذم
قػػد ينقػػذشل مػػن اظتػػوت .ككنػػت ػتقػػا ،فقػػد توقػػف الضػػرب كتبػػع ذلػػك صػػمت طويػػل .أردت
االسػػتفادة أكيػر بالطلػػب أف ييرخػى الليػػاـ الػذم كػػاف متنقػ  .كلكػػن مػػا كػػدت أطلػػب ذلػػك
حػػو يس ػئلت» :مػػن هػػم القضػػاة الػػذين تع ػرفهم مبحكمػػة اصتزائػػر العاصػػمة « كنػػت أعػػرؼ
أغل ػبهم إمػػا باالسػػم كإمػػا بالوج ػه ،فػػذكرت بػػال ترتيػػب الوكيػػل العػػاـ كمس ػػاعديه .أ ض ػػوشل
ْشونة كساقوشل إذل الزنزانة ،ككاف اللياـ الذم على رأسي ال يزاؿ متنق .
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ػرددت قلػػيال ،مث
ِّهػػر الرج ػل اظتلتحػػي يف نافػػذة الزنزانػػة اظتقابلػػة ،كسػػأل هػػل عي ػذبت .تػ ٌ
قلػػت لػػه»:ال ،ض ػربات كركػػالت علػػى الوجػػه فقػػط «.قػػاؿ رل أنػػه دل ي ػتمكن م ػن رؤي ػ ألشل
كنػ ػػت مليٌمػ ػػا كأضػ ػػاؼ أشل رمبػ ػػا لػ ػػن أعػ ػ َّػذب ألشل ػتػ ػ وػاـ .قػ ػػاؿ رل الش ػ ػػاب األشػ ػػقر ػت ػ ػػاكال
تشجيعي» :إ ٌف أصعب ما يف التعذيب هو أكله« ،كأنه هو شخصيا دل يع ٌذب منذ شهرين.

اية م قتة

كاف يوـ اليالث مػن شػهر أغسػطس يتمػدد .دل يعػد اإلتصػاؿ بالزنزانػة اظتقابلػة ؽتكنػان .دل
أعػػد أميػػز مػػركر الػػزمن .كنػػت أشتػػع صػراخا كبكػػاء كتوسػػالت كصػػياحان .إنػػه مصػػنع كحشػػي
للتعذيب .كنت أنتظر دكرم بشػيء مػن الريبػة .كفجػأة فيػتح بػايب .كػاف الليػاـ يفػوح برائحػة
العػرؽ كشػػعرت دبػل الليػػاـ الػػذم يسػػتعمل للخنػػا .صػػعدكا يب إذل الػػدكر العلػوم هػػذل اظت ػرة
كأعطػ ػوشل كرس ػػيا .ش ػػعرت بوج ػػود ع ػػدد م ػػن األش ػػخاص لتيط ػػوف يب .ك ػػاف ينت ػػاب ش ػػعور
باطتوؼ ؽتزكج بشيء من األمل.
كحػػني شتعػػت ألكؿ مػػرة صػػوت ا لػة الكاتبػػة ،ابتهجػػت يف قىػر ىارة نفس ػي .ك ػاف البػػد أف
أنقذ حيام ،كعلى كل حاؿ ،فشنه ال يوجد شيء آخذل على نفسي رغم أشل غ ٌػريت هػدؼ
زيػػارم لسػػد اضتػػاميز كاسػػتبدلت مكانػػه قصػػة خياليػػة .استشػػعرت أ ػػم كػػانوا لتػػرركف ػتض ػران
لالسػػتماع لشػػهادم ،كأ ػػم سػػيقدمون إذل العدالػػة .كيف األخػػري ،ع ػػاد الشػػك مت ػامرشل .دل
يطلب ػوا م ػ إمضػػاء احملضػػر .شتعػػت أحػػد األشػػخاص اضتاض ػرين يقػػوؿ بوض ػوح» :أنػػت ،إف
أيطلػػا سػراحك ،فسػػأنظم لػػك شخصػػيان عمليػػة إرهابيػػة «.هػػل نتكػػن أف ييطلػػا سػراحي كمػا
داـ هػػذا الرجػػل فكػػر يف ذلػػك ،فهػػذا يع ػ أنػػه شػػيء ؽتكػػن اضتصػػوؿ .دل أبػػد أيػػة مقاكمػػة،
كنت أحلم بالعودة إذل أسرم .كنت يف شيء من الذهوؿ يصعب كصفه.
كيف األخػػري ،جػ ٌػركشل إذل اطتػػارج كلػػيس إذل الزنزانػػة .أيخػػذت فعػػال إذل اطتػػارج .مت إرخػػاء
اضتبل كاللياـ بالقدر الكايف .دفعوشل للحائط حو التصػقت بػه .كانتظػرت طػويال ،مث شتعػت
صرير عجالت .عندها رموشل داخل عربة قد تكوف شاحنة.
كصػػلنا إذل ؼتفػػر الشػػرطة ظتدين ػة ب ػومرداس .كهنػػاؾ أخػػذكشل إذل زنزانػػة يف ال ػدكر السػػفلي
(حتػػت األرض) .مػ ٌػرت دقػػائا مث أيخرجػػت منهػػا ب ػاللطم كالرك ػل ،كأيدخلػػت مكتبػػا فيػػه ه ػواء
مكيٌػػف .كنػت أشػعر بػػاإلذالؿ كأحػػس بػػاألدل يف رتيػػع أطػرايف .كنػػت أن ٌفػذ األكامػػر كا لػػة.
أم ش ػتم ،ككن ػػت جالس ػػا عل ػى
كفجػػأة غػ ٌػري اصت ػػالدكف أس ػػلوفم يف معػػامل  .دل يع ػػد هنػػاؾ ٌ
كرسي كأيستنطا "برفا".
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رٌكز االسػتنطاؽ علػى دكرم كمحػاـ لقػادة اصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ باحملكمػة العسػكرية
بالبلي ػ ػػدة س ػ ػػنة  .2111س ػ ػئلت كي ػ ػػف تعرف ػ ػػت عل ػ ػػيهم ،كه ػ ػػل كن ػ ػػت مناض ػ ػػال يف اصتبه ػ ػػة
اإلسالمية لالنقاذ.
ككػػانوا يركػػزكف كػػذلك عل ػى عالقػػام مبنظمػػات الػػدفاع ع ػن حق ػوؽ اإلنسػػاف ،كالس ػػيما
منظمة العفو الدكلية.
كأخريا كانت النهاية ،ساقوشل إذل اطتارج كأخذكشل يف سيارة أخرل .كاف ذلك يف سػاعة
متأخرة من الليل ،رمبا اليانية صباحا .أدخلت زنزانة أخػرل .كنػت جائعػا كعطشػانا .كنػت
أدث عن قاركرة كسط قاركرات كيرية فارغة مرمات على األرض.
األح ػد  2أغسػػطس .كنػػت أنظ ػر مػػن حػػورل .كانػػت هنػػاؾ نافػػذة كسػػط بػػاب زن ػزان .
عن ػػدما دفعته ػػا رأي ػػت زنزان ػػة عت ػػا ب ػػاب ذك قض ػػباف .رأي ػػت حػ ػوارل عش ػرة أش ػػخاص مكبٌل ػػني
إرل بش ػػيء مػ ػػن الفض ػػوؿ مػ ػػن خػ ػػالؿ
فس ػ ػألتهم» :أيػ ػػن ؿت ػػن « ال ج ػ ػواب .اق ب ػ ػوا لينظػ ػػركا ٌ
القضباف.
كنػت أفكػػر .حسػب اظتسػػافة الػ قطعػػت كصػوت الطػائرات عنػد إقالعهػػا رمبػا كنػت يف
ثكنة اضتميز.
 .4.3محمد غضاب
اظتصدر :ػتمود خليلي ،الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
تعسػػفيٌة
أكدع ػتمػػد غضػػاب بسػػجن اضتػٌراش حيػػث يقضػػي عقوبػػة  1سػػنوات سػػجن بصػفة ٌ
م إثبات .رقم أمرل باضتبس هو .78778
كدكف أ ٌ
غض ػاب يعػػيش يف سويس ػرا .كيف يػػوـ  22سػػبتمو  2112ع ػاد إذل اصتزائػػر
ػتمػػد ٌ
كػػاف ٌ
عل ػى مػػي طػػائرة للخطػػوط اصتويػػة اصتزائريػػة رقػػم رحلتهػػا  .AH2049كاختطػػف مباش ػرة عنػػد
خركجػه مػػن الطػػائرة مػػن طػػرؼ أربعػػة أشػػخاص مسػلٌحني ،يرتػػدكف زيػٌػا مػػدنيٌا ،اقتػػادكل بعػػدها
إذل مركػػز شػػاطوناؼ أيػػن حػػبس مػػدة ستسػػة عشػػر يومػػا ،تعػ ٌػرض خالعتػػا لتعػػذيب كحشػ ٌػي ال
إنسػػاشل ،بكػ ٌػل مػػا أتػػيح مػػن الوسػػائل اظتسػػتعملة يف هػذا اجملػػاؿ اظت سػػف كاظتخػػزم :الكهربػػاء،
الضػػرب علػػى كػ ٌػل اصتسػػد العػػارم
اظتنشػػفة اظتبلٌلػػة باظتػػاء القػػذر ،رك ػالت األقػػداـ ،اللكمػػاتٌ ،
بػأنبوب مطػٌػاطي ،الكهربػاء اظتيبٌتػة يف األجهػػزة التٌناسػليٌة كاألذنػػني ،كتقييػد األيػػدم باألصػػفاد
كراء الظٌهر اخل.
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ضػػحيٌة للعدالػػة ي ػوـ  2أكت ػػوبر  2112يف ح ػني كان ػػت عائلتػػه يف سويس ػػرا ال
قيػ ٌدمت ال ٌ
ػف مػ ٌزكر متٌ رتػػع أجزائػه مػػن
تعػرؼ عنػه شػػيئا كيف غايػة القلػػا علػى مصػػريل .كعلػى أسػاس ملػ ٌ
غضاب مبا يلػي :االنتمػاء إذل رتاعػة إرهابيػة ،تػدعيم هػذل
السيٌد ػت ٌمد ٌ
أحداث باطلة ،ا يهتم ٌ
اصتماعة ،عدكاف ،تكوين غتموعات مسلٌحة كاضتيازة على أسلحة حربيٌة .كبػالطبع ك ٌػل هػذا
غري صحيح.
ػرطي سويسػرم
كا ٌ
ضتا هو أ ٌف األجهزة األمنية اصتزائرية حت ٌ
صلت على كثائا ،من طػرؼ ش ٌ
السويس ػرية بػػوزارة ال ٌداخليػػة .كقػػد
غػػري أم ػني ،يس ػرقت بطريقػػة غػػري شػػرعيٌة مػػن أجهػػزة األمػػن ٌ
كانػت هػػذل الوثػػائا دتيٌػل عمػال إحصػػائيٌا كقائيٌػػا حػػوؿ اصتاليػػة اظتغاربيػػة الػ يلتتمػػل أف يكػػوف
غض ػػاب كاحػ ػدا م ػػن ه ػػذل
ػتم ػػد ٌ
أص ػػحافا إس ػػالميوف عت ػػم عالق ػػة باإلرهػ ػاب .ككػ ػاف اس ػػم ٌ
السويسريٌة دل تدنه بشيء.
السلطات ٌ
األشتاء ،غري أ ٌف ٌ
باسػػتغالؿ هػػذل الوثػػائا اظتسػػركقة ،أطلق ػت األجهػػزة اصتزائريػٌػة العنػػاف لتخيٌالهتػػا لصػػياغة
غضػاب كحػدل ،الػذم قيػ ًر ىف اشتػه
ملف" ي ٌكد على ما شتٌي بشػبكة إرهابيػة بسويسػرا بقيػادة ٌ
" ٌ
بأشتاء مشبوهني مطلوبني لدل األمن اصتزائرم.
ػدكرل ،إربػػاؾ الػ ٌػرأم العػػاظتي كبعػػض الػػدكؿ
هػػذل اطتي ٍدعػػة كانػػت تقصػػد ،علػػى اظتسػػتول الػ ٌ
األكركبي ػػة منهػ ػا سويسػ ػرا ،كم ػػا تقص ػػد – عل ػػى اظتس ػػتول ال ػػوط – اضتص ػػوؿ عل ػػى اضتكػ ػم
باإلدانة غيابيٌا على متٌهمني منهم اب مدشل عبٌاسي كمراد دهينة ،باعتبارقتػا األشتػاء األكيػر
شيوعا.
كتعرفػت علػى مػدبٌرم العمليٌػة:
لسويسػريٌة اكتشػفت أمػر سػرقة الوثػائا ٌ
كلكن ال ٌسػلطات ا ٌ
السويسرم ليوف جػويب كمسػاعدل اصتزائػرم عبػد القػادر هػوم .عنػدها عزمػت علػى
الشرطي ٌ
جسس لصاحل دكلة أجنبية.
فتح حتقيا
قضائي بتهمة التٌ ٌ
ٌ
غضػاب ،أعلمػت كزارة ال ٌداخليػة السويسػرية هػذا األخػري كتابيػا حتػ ٌذرل
ػتمػد ٌ
كبطلب من ٌ
ػأخرة .كقامػػت عائلػػة
مػن خطػر ػت ٌقػػا يف حالػػة سػػفرل إذل اصتزائػر ،غػػري أ ٌف الٌرسػػالة كصػػلت متػ ٌ
غضػػاب بتكليػػف ػتػ وػاـ سويسػػرم كهػػو األسػػتاذ قاربػػاد الػػذم اتٌصػػل يب كأرسػػل رل كثػػائا
ٌ
َّع باضتا اظتدشل.
ػتمد غضاب يمد و
السيٌد ٌ
جسس ال اعتيو فيها ٌ
قضيٌة التٌ ٌ
لت إثرهػػا لػػدل قاض ػي التٌحقي ػا ،ال ٌسػػيٌد الشػػريف ج ػواشل ،كق ػ ٌدمت طلػػب إطػػالؽ
تػ ٌ
دخ ي
سراح موٌكلي كتوقيف ضابط شرطة التٌحقيا الذم قاـ بتسريع حتقيػا اصتزائػر كأمضػى اظتلػف
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أم دليػػل يف اظتلػػف .كػػاف القاضػػي قػػد
اظتػ ٌ
ػزكر .كعػػد القاضػػي بتعجيػػل القض ػيٌة لعػػدـ كجػػود ٌ
ضاب.
توعد بشطالؽ سراح غ ٌ
طلب شخصيٌا من أجهزة األمن كثائا اإلثبات ال بدك ا ٌ
أم سػػند قػػانوشل ،رفػػض أ ٌكدت ػه غرفػػة اال ٌهتػػاـ رغػػم علمهػػا
طلػػيب هػػذا قوب ػل ب ػا ٌلرفض دكف ٌ
كتايب.
بتزكير التٌحقيا أثناء رفعي للقضيٌة ،ال د ٌعمتيها بعرض ٌ
َّأما قاضي التٌحقيا الشريف جواشل فقد يخلع من منصبه كح ٌػوؿ إذل مصػلحة القاصػرين.
ك ٌأما سكرتريته ا نسة ؾتول بوغابة كأختها نعيمة بوغابة فت ٌم اختطافهما أثناء تو ٌجههمػا إذل
اضتراش .هذا كلٌه يف نفس اليوـ تقريبا .عائلة مػوكلي سػحبت القضػيٌة
مقر عملهما مبحكمة ٌ
ٌ
م لتكلٌف فا ػتاميٌا آخر كاف قد نصح به القاضي.
تبعا لنفس التٌسلسل لألحداث ،العدالة السويسريٌة ال كانت كافقت على مشارك إذل
َّع باضتا اظتدشلٌ ،قررت صدفة كاعتباطان منعي من اظتمارسة بصػف
جانب األستاذ قارباد ك يمد و
كتعهػػدت بػدفع مصػػاريف اإلقامػة كالتن ٌقػل يف حالػػة قبػػورل للميػوؿ كشػػاهد يف القضػػية
أجنبيٌػا ٌ
فقط.
السويس ػ ػ ػرم اظتتٌػ ىهمػ ػ ػػني يف قض ػ ػ ػػيٌة
كيف  18أكت ػ ػ ػوبر  2118حػ ػ ػػاكم القضػ ػ ػػاء الف ػ ػ ػػدرارل ٌ
جسس ،كأصدر عقوبات رمزية دتيٌلت يف  27شهرا ك 22شهرا سجن مع كقف التٌنفيذ.
التٌ ٌ
غض ػػاب م ػػن ط ػػرؼ احملكم ػػة اصتنائي ػػة
كيف  22ن ػػوفمو  2118دتػٌػت ػتاكم ػػة الس ػػيد ػتم ػػد ٌ
الشػػاقٌة .كقػػد
بالعاص ػمة كأصػػدرت حكمه ػا فيػػه بتسػػع س ػنوات س ػجن نافػػذة مػػع األشػػغاؿ ٌ
أحيل القرار إذل احملكمة العليا إثر تق ٌدـ اظتتٌهم بطعن حتت رقم .218780
األختػػاف بوغابػػة ال تػزاالف مفقػػودتني إذل اليػػوـ .كتػػب اإلشػػارة إذل أ ٌف نعيمػػة كانػػت كاتبػػة
(سكرترية) ككيل اصتمهوريٌة.
 .5.3مالك أعراب
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
متٌ إيقػػاؼ مالػػك أع ػراب يف مػػارس  .2118مكػػث خالعتػػا شػػهرا مبركػػز شػػاطوناؼ حي ػػث
كحشي ال إنساشل.
تعرض لتعذيب
ٌ
ٌ
متٌ تع ػػذيب مال ػػك أعػ ػراب كه ػػو غت ػ ٌػرد م ػػن ثياب ػػه كموث ػػا الي ػػدين كراء ِّه ػػرل عل ػػى طاكل ػػة
خشبيٌة .بلٌلول باظتاء مث ع َّػذبول بالكهربػاء اظتولػدة مػن علبػة بػيج مػن صػنع ركسػي حتتػوم علػى
أزرار للتٌح ٌكم يف ٌقوة الكهرباء ،كتشبه جهاز ؼتطٌط القلب.
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تناكب اصتالدكف يف التعذيب الكهربائي كالتعذيب باطترقة حيث تستعمل اظتنشفة اظتبلٌلػة
باظتاء القػذر .تع ٌػرض بعػدها للتٌعػذيب اصتنسػي بوسػيلة قضػيب يملػبس بػالكركـ كقطاعػه مربػع
كاف يدخل يف دبرل بصػفة متك ٌػررة سػادية ٌأدت إذل سػيالف الػ ٌدماء بغػزارة مػن ذلػك العضػو.
نقػ ػػل إثره ػ ػػا إذل مص ػ ػػلحة االسػ ػػتعجاالت كاإلنع ػ ػػاش باظتستش ػ ػػفى اصتػ ػػامعي مص ػ ػطفى باش ػ ػػا
بالعاصمة.
مرة يفقد فيها كعيه ،مػن طػرؼ أحػد اظتعػذبني –
كل ٌ
كاف ٌ
يتم إنعاشه أثناء التٌعذيب يف ٌ
الذين كانوا مقنٌعني – يدعى رتاؿ .أ ً
يخضع مالك أعراب للتظاهر بشعدامه إلرهابه.
الضحيٌة يف بيتها ،كه ٌددها رجاؿ الشػرطة دػرؽ البيػت عنػدما جػاءكا
متٌ كذلك ضرب ٌأـ ٌ
تعرضػت للكمػات أصػابت طفلػة يف اليٌانيػة مػن
إليقاؼ ابنهػا كهػم يسػبٌوف كيشػتموف .كمػا ٌ
عمرهػػا كانػػت حتملهػػا .ككضػػع أثنػػاء ذلػػك االبػػن علػػى بطنػػه غتػ ٌػردا مػػن ثيابػػه كمقيٌػػد األيػػدم
للرصػػاص يف اعت ػواء .كقبػػل اإلنس ػػحاب مػػن
بسػػلك حديػ ٌ
ػدم ،كمتٌ إرهابػػه بػػشطالؽ أحػػدهم ٌ
البيت قاـ رجاؿ الشرطة بكسر اطتزانة ال فتشت من فوؽ إذل حتت.
التحرشػات اظتتك ٌػررة مػن طػرؼ رجػاؿ الشػرطة.
جراء ٌ
تسبٌب هذا يف هجر العائلة للمنػزؿ ٌ
السلطات اظتعنيٌة كلكن دكف أيٌة نتيجة حو يومنا هذا.
كل ٌ
كقاـ ػتامي العائلة بشخبار ٌ

مالػػك أع ػراب موقػػوؼ بسػػجن اضتػ ٌػراش ،أمػػر اضتػػبس رقػػم  .72222كهػػو مص ػاب ا ف
بأمراض عصبية.
 .6.3كمال برار
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف

متٌ اختطػػاؼ كمػػاؿ ب ػرار مػػن طػػرؼ شػػرطة مقنٌعػػني صػػبيحة يػػوـ  22سػػبتمو  2118علػػى
ػائم .فقػػد اقػػتحم اظتن ػػزؿ عػػدد معتػػو مػػن الشػػرطة
السادسػػة كالنٌصػػف صػػباحان كه ػو نػ ه
السػػاعة ٌ
ٌ
اظتقنٌعػػني دكف أف تع ض ػػهم أيٌػػة مقاكم ػػة ت ػػذكر .دل يكػػن يف البي ػػت يومه ػػا م ػػع كم ػػاؿ س ػػول
ثػػالث نس ػوة ،إحػػداهن حامػػل يف شػػهرها السػػابع .لقػػد كػ ٌػن خائفػػات كمػػذعورات لالقتحػػاـ
الصاخبة ال تبعته.
االستعراضي لرجاؿ الشرطة كعمليٌة التٌفتيش ٌ
متٌ انتزاع كماؿ من فراشه كقيذؼ إذل م ٌخرة سػيٌارة مػن نػوع ركنػو ( .21 )Renaultكػاف
رأسػػه مغطػٌػى بقميصػػه كهػػو ػتصػػور بػػني رجلػػني عمالقػػني ،مكبػػوب الوجػػه يف قػػاع السػػيٌارة،
حػ ٌػو ال يػػتم ٌكن مػػن التٌعػ ٌػرؼ علػػى اظتكػػاف الػػذم سػػي خذ إليػػه .دل ينػػبس كاحػػد مػػن رجػػاؿ
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ػنم م ش ػراته عػػن
الشػػرطة كلػػو بكلمػػة كاحػػدة عػػن أسػػباب هػػذا االعتقػػاؿ العش ػوائي الػػذم تػ ٌ
عمليٌة اختطاؼ دتة.

انطل ػػا موك ػػب س ػػيٌارات مكافح ػػة اإلره ػػاب نيس ػػاف ( )Nissanاظتكتظٌػػة برج ػػاؿ الش ػػرطة
الرهينػػة كمػػاؿ بػرار إذل
اظتقنٌعػػني يف ٌاّػػال أمػػن دائػػرة حسػػني دام بالعاصػػمة ،حيػػث متٌ حتويػػل ٌ
ّول ػت الس ػػيارة ظتػػدة ث ػػالث
صػػندكؽ سػػيٌارة أخػػرل مػػن نفػػس النٌػػوع (ٌ .)R19 tourisme
يتعرؼ على الطٌريا.
ساعات كاملة ٌ
حو ال ٌ
أيخذ كماؿ يف النهاية إذل ؼتفر الشػرطة بالعناصػر ( ،)Les Sourcesكيػدال مغلولتػاف كراء
معرضػػا
السػػيٌارة .لقػػد كػػاف ٌ
ِّهػػرل ،كهػػو يف كضػػعيٌة انكمػػاش جانبيػػة ،بسػػبب ضػػيا صػػندكؽ ٌ
ػتركها.
ٌ
لتسمم أكيد ٌ
جراء غازات ثاشل أكسيد الكربوف اظتندفعة من ٌ

كداخػػل ؼتفػػر الش ػرطة اظتػػذكور تعػ ٌػرض كمػػاؿ ب ػرار إذل تعػػذيب كحشػ ٌػي باسػػتعماؿ اطترقػػة
ػيب.
كاظتاء اظتمزكج بسائل قريزيػل ( ،)grésilبعػد أف مت تقييػدل كقطعػة ال تس ي
ػجا إذل مقعػد خش ٌ
للضػػرب علػػى كػ ٌػل جسػػمه قرابػػة الس ػاٌعة كالنٌصػػف ،ألقػػي بعػػدها يف
كمػػا صػ ٌػرح بأنػٌػه تعػ ٌػرض ٌ
زنزانة مساحتها م على م ين ،يوجد فا ثقب (مبيابة مرحاض) كموصدة بباب مص ٌفحة.
بقػػي بعػػد ذلػػك ثالثػػة أيػٌػاـ كليلتػػني دل يتعػ ٌػرض فيهػػا للتٌعػػذيب كدل يقػػدَّـ للعدالػػة إالٌ يػػوـ
اطتميس صباحا دكف إجػراء أيٌػة فحػوص طبٌيػة عليػه ،رغػم طلبهػا مػن ككيػل اصتمهوريٌػة الػذم
دعال لالمتياؿ أماـ القضاء صبيحة يوـ السبت.
سجل اضتبس مبركز الشرطة الذم كاف لتمل مالحظة تقوؿ بأ ٌف كماؿ بػرار
لقد متٌ تزكير ٌ
السػاعة
سيا إذل تلك اظتصلحة (مركز الشرطة) على اطتامسة مساء ،بينمػا بػدأ تعذيبػه علػى ٌ
السادسة كستسة كأربعني دقيقة من صباح نفس اليوـ.
ٌ
كبعد امتياله أماـ ػتكمة حسني دام ،استفاد من حكم باإلفراج.

تعػػرض كمػػاؿ ب ػرار لكػػل هػػذا رغػػم أن ػه دل تكػػن لديػػه أيػٌػة س ػوابا جنائيػػة كهػػو مػػن عائلػػة
شريفة .أبول غتاهد يف حرب التٌحرير كأخول مفتٌش شرطة جرح أثناء تأدية كاجبه خالؿ ف ة
أمنية ؽتاٌ أبقال غتبٌسا ظتدة ستسة كسبعني يوما كقد قدـ أربعة عشر سنة خدمة للوطن.
الصػػلب،
تن أف كمػػاؿ ٌتعػػرض للتعػػذيب الػػذم تػػرؾ مػػا يلػػي :جػػرح يف ٌ
أ ٌكػػد طبيػػب ؼت ػ ٌ
الصػدر كالػبطن كآثػار جػركح متعػ ٌددة.
جركح متع ٌددة على مستول جلد ال ٌػرأس ،رضػوض يف ٌ
كل هذا يف عجز م قٌت داـ  28يوما.
تسبٌب ٌ
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 .7.3محمد أمين تكارلي
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
الرؤيػة
مت إيقافه يوـ  2ديسمو  2118من طرؼ عسػكريٌني كنيقػل علػى مػي شػاحنة تنعػدـ ٌ
مػػن خالعتػػا .سػػيا إذل مكػػاف غتهػػوؿ ،حيػػث تعػ ٌػرض لتعػػذيب كحشػ ٌػي لػػيال ك ػػارا :التٌعػػذيب
الكهرب ػػائي باألقط ػػاب الكهربائي ػػة عل ػػى اصته ػػاز التناس ػػلي ،التٌع ػػذيب باظتنش ػػفة اظتبلٌل ػػة باظت ػػاء
الق ػػذر ،الض ػػرب عل ػػى ك ػ ٌػل أعض ػػاء اصتس ػػم باألنابي ػػب اظتطٌاطي ػػة .دام ػػت عمليٌ ػػة التع ػػذيب
اصتسػػدم حػ ٌػو أصػػيب السػػيٌد تكػػاررل بنوبػػة عصػػبية تبعهػػا إغمػػاء ،ؽتٌػػا اسػػتدعى حقنػػه يف
مرة أخرل للتعذيب اظتتك ٌػرر
األكردة ٌ
مبادة غتهولة .مثٌ أعيد إذل الزنزانة ٌ
حو استفاؽ .كأحضر ٌ
مرات ذلك اليوـ ،مثٌ ثالثة أيٌاـ بعد ذلك ،كأخريا أسبوعا بعدها.
ثالث أك أربع ٌ
عسػػفي متٌ تقدنتػػه للعدالػػة مػػن طػػرؼ "مػػدنيٌني" يػػوـ 17
كبعػػد  11يومػػا مػػن االعتقػػاؿ التٌ ٌ
ديسمو .2118
كػػاف ػتمػػد أمػػني تكػػاررل قبػػل إيقافػػه مصػػابان باضػػطرابات سػػيكولوجية تعػػاجل بانتظػػاـ مػػن
أخصائيٌني .كلعلم اصتهاز العسكرم مبلٌفػه اظترضػي متٌ اسػتعماعتم للحقػن أثنػاء تعذيبػه.
طرؼ ٌ
السجن تطلٌب تدخلٌي لدل إدارة مصلحة اضتبس.
كلوضعه حتت العالج الطٌ ٌيب يف ٌ
اضتراش ،أمر اضتبس رقم 10707.
السيد ػتمد أمني تكاررل ػتبوس يف سجن ٌ

 .8.3فريد مدني
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اشتػػي فريػػد مػػدشل .أنػػا مػػن مواليػػد  7أكتػػوبر  2180بػػاضتراش ،مهنػ مػػدرس ،كأسػػكن دػػي
ديسوليي عمارة  ،Eرقم  ،20بلدية بوركبة (العاصػمة) .أدرل فػذل الشػهادة مػن اصتزائػر يػوـ
 18مايو .1000
أكقف ػػت ي ػػوـ  27أكت ػػوبر  2111عل ػػى الس ػػاعة العاش ػػرة مس ػػاء يف مس ػػك م ػػن ط ػػرؼ
مػػدنيني مسػػلحني كػػانوا حػوارل عشػرين شخصػػا .دخلػوا البيػػت كبػػدؤكا التفتػػيش فقلبػػول رأسػان
علػػى عقػػب .ككػػاف حينهػػا رتيػػع أف ػراد أسػػرم اظتتكونػػة مػػن ذتانيػػة أشػػخاص موجػػودين معػػي.
ػدم كراء ِّهػػرم ،مث أيخػػذت علػػى مػػي سػػيارة مػػن نػػوع ركنػػو إكسػػوس ( Renault
غلَّلػوا يػ ٌ
 )Expressلو ا أبيض توج ىهت مباشرة ؿتو بن عكنوف إذل مركز التعذيب.
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و
ض ػربت
كفػػور كصػػورل أيخػػذت إذل قاعػػة أيػػن تعرضػػت إذل ؽتارسػػات التعػػذيب ،كبعػػدما ي
ػدم كذراع ٌػي متصػالباف كؽتػدكداف
ػدت ي َّ
بشدة بعصا فأس على مستول كل أؿتاء اصتسػم ،قيٌ ٍ
علي مػاءن قػذرا
ن
جدا ،ككذا رجالم بواسطة حبل .بعدها رفعوا قميصي كخنقوشل به ،مث رشوا ٌ
لػػه رائحػػة الغريزيػػل ( .)Grésilكأخػػذكا يص ػبٌوف اظتػػاء يف فمػػي كهػػم يض ػربون بالعصػػا يف كػػل
أؿتػػاء بػػدشل .لقػػد داـ هػػذا التعػػذيب علػػى األقػػل ثػػالث سػ و
ػاعات ،ككنػػت كلمػػا أغمػػي علػ ٌػي
أيقظوشل بالصفع مع توقيف الضرب م قتان.
بعػػدما قضػػيت الليلػػة يف الزنزانػػة فاقػػدا الػػوعي تقريبػان ،أيخػػذت يف الغػػد إذل قاعػػة التعػػذيب
ضػربت مػػن جديػػد بعنػػف بواسػػطة العصػػا .كقػػد داـ العػػذاب هػػذا إذل أف أغمػػي علػ ٌػي
حيػػث ي
مرة أخرل.
صػعادنا علػى
كبعد حوارل عشرة أياـ عيذبت بالفينقا (تعذيب باظتشنقة) كيتميل هذا يف إ ٍ
نتر اضتبل حػوؿ العنػا يػدفع اظتقعػد
مقعد كشنقنا دبل ذم أنشوطة (عقدة متحركة) .حينما ٌ
بعنف كيبدأ االختناؽ كحػني نفقػد الػوعي ي كوننػا نسػقط بعنػف علػى األرض ،كعلػى الفػور
تطبا الكهرباء علينا كباطتصوص على مستول الصدر ،كفور استعادة الوعي يعػاد التعػذيب
إذل غاية اإل اؾ التاـ.
أ يهتمػ ػػت بالػ ػػذهاب إذل إي ػ ػراف عػ ػػاـ  2118رغػ ػػم أشل كنػ ػػت يف السػ ػػجن يف اصتزائػ ػػر مػ ػػن
ديسمو  2112إذل غاية  2نوفمو .2117
صر اظت ٍعئ – كلكن كنػا نيضػرب يوميػا بالعصػي
أكقفت ؽتارسات التعذيب – التعذيب دى ٍ
ى
كاعت ػراكات مػػن طػػرؼ ح ػراس اظتعتقػػل ،كباطتصػػوص مػػن طػػرؼ شػػخن يػػدعى رض ػواف .كنػػا
يفتنح مدة دقيقتني على األكير كل صباح لقضاء اضتاجة ،ككنا نفعل ذلػك دائمػا حتػت كابػل
مػػن الض ػربات العنيفػػة إذل كػػل أؿتػػاء اصتسػػم .كنػػت أخشػػى هػػذا التعػػذيب اظتهػػني فكػػل ليل ػة
كنت أدتئ أف ال يطلع النهار.
بقيػ ػػت  21يومػ ػػا يف مركػ ػػز التعػ ػػذيب ،مث نيقلػ ػػت إذل سػ ػػجن اضت ػ ػراش يػ ػػوـ  17ديسػ ػػمو
 .2111كا يهتمت بنفس التهم ال بػيرئت منها سابقان .كبعد أربعة أشهر سجنان أطلا قاضي
التحقيا سراحي مع قرار بالواءة.
الش ػيء الػػذم ي ػ ظت أكيػػر مػػن كػػل هػػذا هػػو أنػػه ال ي ػزاؿ هنػػاؾ أنػػاس يعيشػػوف حاليػػا يف
ذلك اظتركز يف ِّركؼ ال تطيقها حو اضتيوانات.
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 .9.3خالد ياحي
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اشتي خالد ياحي .أكقفت يػوـ  2فوايػر  1000عنػد ؼتػرج مسػجد مبدينػة دلػس مػن طػرؼ
شرطة دلس .أيخذت على الفور إذل ػتافظة الشرطة كدل أتعرض هناؾ ال إذل الضرب كال إذل
التعذيب .سألوشل عن حسن حطاب فقط.
بعػػدها أيخػػذت علػػى مػػي سػػيارة ؿتػػو اصتزائػػر العاصػػمة .علمػػت فيمػػا بعػػد أنػ كنػػت بػػع
عكنػػوف مبقػػر األمػػن العسػػكرم .علمػػت هػػذا مػػن طػػرؼ شػػابني كانػػا معػػي ،أشتاءقتػػا كمػػاؿ
بعزيػػز كعمػػر شتغػػوشل ،ككالقتػػا مػػن دلػػس .شتغػػوشل أطلػػا س ػراحه ميلػػي ،كهػػو يقطػػن حالي ػان
بالشراقة ألنه متشى العودة إذل دلس .أما بعزيز فهو ا ف معتقل بسجن اضتراش.
يف اضتقيقػػة أنػػا أخػػاؼ أف أدرل بشػػهادم كال أريػػد أف أذهػػب معػػك إذل احملػػامى ،أخشػػى
أف أعتق ػػل م ػػن جدي ػػد .فً ٍعػ ػالن أن ػػت رأي ػػت جس ػػمي ،لق ػػد أحرق ػػت بش ػػناعة م ػػن ال ػػبطن إذل
الف ػػرج ...كه ػػذا بع ػػد أي ػػاـ كأي ػػاـ م ػػن التع ػػذيب بالش ػػيفونة (اطترق ػػة) كالكهرب ػػاء .كبع ػػد ه ػػذا
التعػػذيب قػػالوا رل» :لقػػد تعػ ٌػودت علػػى التعػػذيب كعتػػذا فأنػػت ملتػػزـ الصػػمت ،س ػ ل مػػاذا
س ػػنفعل ب ػػك «.حينئ ػػذ مػ ػ ٌددكشل عل ػػى ِّه ػػرم ،كج ػ ٌػردكشل م ػػن ثي ػػايب ،مث لفػ ػوا أكراؽ اصترائ ػػد
ككضعوها على بط مث أشعلوا فيها النػار إذل أف انطفػأت علػى جلػدم ،ككػرركا ذلػك مػرات
عدة.
كبعدما عانيت أشد العذاب أيطلا سراحي يف شهر مايو .يف البداية أيخػذت إذل جانػب
كرميت على حافػة الطريػا .آكاشل تػاجر لػه
الطريا السريع بضواحي بودكاك (كالية بومرداس) ي
دكاف غري بعيد عن الطريا ،فق ٌدـ رل األكل مث اصطحب إذل حافلة متوجهة إذل دلس.
كفور كصورل إذل البيت – بصعوبة شديدة – نقل أهلي إذل مستشفى دلس.

ملحا :اشتي ػتمد ياحي .أنا أخ خالػد يػاحي .حينمػا رأيػت أخػي بعػد إطػالؽ سػراحه
دل أتعػػرؼ عليػػه .كػػاف يػػزف  81كلػ قبػػل أف يقػػبض عليػػه كهػػو ا ف ال يػػزف إالٌ  21كل ػ ،
لقد أصبح ال ييعرؼ دتاما.

أكير من ذلك فهو مصدكـ نفسيان كخائف .بعدما كاف يف غاية التوازف كسعيدان باضتياة،
أصبح يشػبه الظػل .إنػه شػديد اطتػوؼ مػن كػل شػيء ،حػو أنػه ال متػرج مػن البيػت إطالقػا.
أعطال الطبيب مسكنات كمهدئات باإلضافة إذل أدكية لعالج اضتركؽ علػى مسػتول الػبطن
كأسفل البطن ال دل تلتئم بعد.
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تغري أخي دتاما من الناحية السيكولوجية كؿتن ا ف ـتشى على حياتيه.
لقد ٌ
 .10.3علي لعشب
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اشتػػي علػػي لعشػػب .متٌ إيقػػايف مػػن طػػرؼ اظتخػػابرات اصتزائريٌػة يف يػػوـ  8أبريػػل  1000علػػى
السػػاعة اليانيػػة بعػػد الظهػػر بشػػارع اصتزائػػر يف اضت ػراش ،عن ػدما كنػػت ذاهبػػا إذل اطتيٌػػاط .كػػاف
ٌ
يرافق كقتها بائع اجملوهرات بن عمر .كانوا أربعة أشخاص داخل سيٌارتني خاليتني مػن أيػة
ؽتيٌزات ،كاحدة من نوع ركنو كونقو ( )Renault Kangoكاليانية من نوع بوجو ()Peugot
 .102أيخذت مباشرة إذل بن عكنوف أين أنزلوشل عاريا يف مكاف حتت األرض.
بعػػد ذلػػك تعرضػػت لضػػرب كحشػػي بعصػػا ً ٍػت ىفػػر كبالركػػاالت علػػى الوجػػه كيف رتيػػع أؿتػػاء
اصتسػػم ظتػ ٌدة سػػاعتني .بعػػدها قػييٌػػدت إذل طاكلػػة مثٌ أدخلػػت خرقػػة مػػن قمػػاش يف فمػػي كأفػػرغ
ػت .أعػػادكا الكػ ٌػرة ع ػ ٌدة مػ ٌػرات خػػالؿ اليٌمانيػػة أيػٌػاـ الٌػ قضػػيتها حتػػت
فيهػػا اظتػػاء حػػو اختنقػ ي
التعذيب.
قاموا كذلك باستعماؿ الكهرباء ع ٌدة م ٌػرات ،مػا ال يق ٌػل عػن أربػع م ٌػرات ،حيػث قيٌػدكشل
أشل عل ػػى كش ػػك اظت ػػوت .دل يتوق ػػف ه ػػذا
باضتدي ػػد كق ػػاموا بتبلي ػػل ك ػ ٌػل جس ػػدم .أحسس ػػت ٌ
التعذيب إالٌ عندما كنت أتبوؿ على نفسي.
أخذكشل بعد ذلك إذل بي يف هذل اضتالة أنػزؼ دمػا كعنػدما رآشل أهلػي – ٌأمػي ،زكجػ
أشل سػػأقتل فبػػدؤكا يصػػيحوف .قػػاموا بتفتػػيش البيػػت ككسػػر
كأخ ػوام – يف تلػػك اضتالػػة ِّنٌػوا ٌ
التٌلفاز كعندما دل يعيركا على شيء قاموا بضرب اصتميعٌ ،أمي ال تبل من العمػر  22سػنة
كأختػػام كسػػيلة كمسػػعودة البػػالغتني  21ك 12سػػنة علػػى التَّ ػوارل ،ككػػذا زكجػػة أخػػي نعيمػػة
كابنتها شهرية ذات  27عاما.

أِّن سػاعة مػن الوقػت ،جػاء شػرطة بوركبػة إذل اظتكػاف ،أِّ ٌػن أ ٌ ػم قػد أخػوكا
كبعد ف ةٌ ،
من طرؼ اصترياف الذين انتبهوا إذل اظتكيدة.

++

عنػػدما رأيػػت الشػػرطة ،اس ػ جعت اليقػػة ،أل ٌف رجػػاؿ األمػػن كػػانوا يرتػػدكف لباسػػا م ػػدنيٌا
ككنػت جػ ٌد خائفػا مػن أف اظتخػابرات سػيختطفون كمتفػون قسػران .دخػل رجػاؿ الشػرطة إذل
ػدخلوا .طلبػػت مػػن رجػػاؿ الشػػرطة
البيػػت كلكػػن بعػػد أف تكلٌم ػوا مػػع رجػػاؿ اظتخػػابرات دل يتػ ٌ
أخػػذم معهػػم ؼتافػػة أف أعػػود إذل التٌعػػذيب علػػى يػػد اظتخػػابرات .أخػػذكشل إذل مركػػز ش ػػرطة
أشل مطلػػوب مػػن طػػرؼ اظتخػػابرات كأف ال
بوركبػػة حيػػث عػػاملوشل معاملػػة حسػػنة فػػأخوكشل ٌ

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

++

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
221

التعذيب كالضحايا

داعي للخوؼ ،كما قالوا أنه نتكنػ الػذهاب ثانيػةن مػع اظتخػابرات .كعنػد كصػوؿ اظتخػابرات
علي ضربا كرموشل داخل سيارة من نوع ركنو كانقو كأرجعوشل إذل ثكنة حيدرة.
ا الوا ٌ

عما كانوا يبحيوف – قالوا رل بعػد ذلػك
كمبا أ ٌ م دل كتدكا شيئا يف البيت (دل أكن أعلم ٌ
الس ػػالح) ع ػػادكا م ػػرة أخ ػػرل لتع ػػذييب كط ػػرح عػ ػ ٌدة أس ػػئلة ع ػػن عالق ػ ػ
أ ٌ ػػم يبحي ػػوف ع ػػن ٌ
كخاصة بقاضػي التحقيػا الػذم يقطػن جبػوارم.
بأشخاص ال أعرفهم كمبيىف َّوض شرطة بوركبة
ٌ
كعندما دل يكن عندم ما أقوله ه ٌددكشل بأ ٌ م سيتٌهمون يف قضيٌة ؼت ٌدرات.
يف الغد ،كبعد ليلة من التٌعذيب أرجعوشل كه ٌددكشل بشحضار زكج كاب يف حالة ما إذا
أزكدهػػم باظتعلومػػات الٌػ يريػػدك ا ،كبعػػد سػػاعة كنػػت ال أزاؿ مربوطػػا فػػوؽ طاكلػػة شتعػػت
دل ٌ
ص ػػوت اب ػ كزكج ػ فخف ػػت أش ػ ٌد اطت ػػوؼ عليهم ػػا ،كظت ػا شتع ػػت صػ ػراخ زكج ػ أص ػػبحت
كاجملنوف .عندها بدأت أقوؿ أم شيء كأذكر أشتاء ٌ
أناس أعرفهم سطحيان فقط.
ٌ
كمبا أ م دل يص ٌدقوا ما كنت أختلقه عتم رجعوا للتعػذيب .أكيػر مػا كػاف يػ ظت هػو شتػاع
ص ػ ػراخ زكج ػ ػ كاب ػ ػ  .فقػ ػػالوا رل أثنػ ػػاء التعػ ػػذيب يف حالػ ػػة مػ ػػا إذا دل أقػ ػػل عتػ ػػم مػ ػػا يريػ ػػدكف
السجن كسأينسى هناؾ إذل األبد.
سي كون يف ٌ
كيف اليومني األخريين كنت أشتػع صػراخ زكجػ باسػتمرار .العجيػب أف األصػوات كانػت
ً ً
مرة تكوف مرتفعة كأخرل منخفضة.
دائما ه ىي ه ًيٌ ،

ػجة
كيوـ ميورل أماـ القاضي ،جاء رجػاؿ اظتخػابرات كقػالوا رل» :إ ٌف قضػيٌتك أحػدثت ض ٌ
كعلي ػػك أف تع ػ ػ ؼ كتق ػػوؿ أنٌػػك مه ػ ٌػرب ؼت ػ ػ ٌدرات ،كأنٌػػك تع ػػرؼ ه ػػذا كذاؾ كإالٌ س ػػتيودع
زكجتك « .إذل آخر دقيقة كنت كاجملنوف ،كنت ال أف ٌكػر إالٌ يف أمػن زكجػ ككنػت مسػتع ٌدا
كل شيء إلطالؽ سراحها .فأقنعوشل أ ٌ ػم سػيطلقوف سػراحها يف نفػس اليػوـ يف حالػة
لفعل ٌ
ما إذا قلت ما يريدكف .لذلك قلت ما يريدكف أماـ قاضي التحقيا.
ػت مػػنهم أف متػػوكشل عػن زكجػ هػػل أطلقػوا سػراحها أـ ال.
السػػجن طلبػ ي
كيف طريقػي إذل ٌ
عندها بدؤكا يضحكوف كلك دل أفهم ظتاذا يضػحكوف .فقػالوا رل» :أال تعػرؼ آلػة تسػجيل
الصوت «
الزيارة األكذل لزكج .
دل أفهم ماذا كانوا يقصدكف إالٌ عند ٌ
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 .11.3سعيد الزاوي

اظتصدر :منظمة العفو الدكلية ،تعذيب ،اصتزائر ،سعيد الزاكم 22 ،فً ٍواير .1002
اصتزائر ،سعيد الزاكم ،يف سن السبعني

عيذب عضو سابا ينتمػي إذل منظمػة إسػالموية ؽتنوعػة ،يف سػن السػبعني ،حػني اعتقالػه
مػػن طػػرؼ ق ػوات األمػػن .كتعتقػػد منظمػػة العفػػو الدكليػػة أنػػه علػػى كش ػك التعػػرض لتعػػذيب
إضايف كختشى أف تكوف سالمته يف خطر.
أيكقًػف سػػعيد ال ػزاكم ،كهػػو عضػػو سػػابا يف اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ احملظػػورة ،يػػوـ 8
فً ٍواير  1002يف دلٌس كهي مدينة ساحلية تقع على بعد حوارل مائػة كيلػوم شػرؽ اصتزائػر
العاصمة .أيخذ سعيد الزاكم إذل قاعدة لقوات األمن غتاكرة للمدينة حيػث ال يػزاؿ معػتقال.
كصػ ٌػرح معتقلػػوف آخػػركف ،كػػانوا قػػد أيكقًفػوا معػػه كأيطلًقػوا بعػػد ذلػػك ،أف السػػيد سػػعيد ال ػزاكم
تعرض للتعذيب.
ٌ
أيكقًػف سػعيد الػزاكم مػع عشػرين شخصػان آخػر علػى إثػر هجػوـ علػى كحػدة عسػكرية يف
اظتنطقة استيعملت فيػه قنبلػة .أخلًػي سػبيل كػل اظتعتقلػني ،مػا عػدا سػعيد الػزاكم ،بػدكف هتمػة
بعػػد يػػومني أك ثػػالث .يبػػدك أف ق ػوات األمػػن اسػػتخدمت التعػػذيب النت ػزاع اظتعلومػػات مػػن
اظتعتىقل ػػني ال ػػذين تعرض ػوا ب ػػدكف اس ػػتيناء للض ػػرب .كق ػػد تع ػ ٌػرض بعض ػػهم للتع ػػذيب بالص ػػعا
الكهرب ػػائي عل ػػى أجس ػػادهم بينم ػػا أج ػػو آخ ػػركف عل ػػى اب ػػتالع م ػػاء ق ػػذر بوض ػػع خرق ػػة يف
أفواههم.
كمػػا أعػ ًػدـ رجػػل بػػال ػتاكمػػة يف حػػادث ؼتتلًػف يػػوـ  8فً ٍوايػػر  1002كيبػػدك أ ٌف ذلػػك
انتقاـ إثر نفس اعتجوـ .كقيتًل كرصل بن توام ،من مواليد  ،2188رميا بالرصاص مػن طػرؼ
حي الجنة ( )Ladjenaيف مدينة دلٌس.
قوات األمن كهو أماـ بيته يف ٌ
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ُ .12.3م َّ
عذبو أميزور

اظتصدر :رشيد زتداد ،الوطن 21-22 ،يونيو .1002
ستسة شباف على األقل ،من بينهم طفل يف سن اطتامسة عشر ،يجٌردكا كلهم من
كعذبوا بوحشية أماـ كداخل مقر دائرة أميزكر بوالية
ثيافم كقيدكا بأسالؾ حديدية ،ي
جباية.

انطلقػػت الشػرارات األكذل مػػن أميػػزكر كمػػن بػ دكالػػة .إف إشػػعاؿ هػػذل الشػرارات انتهػػى
إذل اضترؽ كالقتل يف منطقة القبائػل بأسػرها .كػاف االعتػداء علػى بعػض التالميػذ كاالعػ اض
من طرؼ زمالئهم ،إضافة إذل العجز الواضح الذم أبدتػه السػلطات احملليػة كالوالئيػة ،كافيػا
ختمػر منػػذ زمػػن بعيػػد – أف تػػدمر كػ ٌػل شػيء يف طريقهػػا.
لنػػار التمػ ٌػرد – الػ كانػػت يف حالػػة ٌ
اظتتفجرة كافية ضتدكث ما يتع ٌذر ترميمه .فهػا هػو "جسػر
كانت ثالثة أياـ يف هذل الظركؼ ٌ
الصوماـ" ،ذلك اصتسر القدصل الذم يشا اظتدينة ،يبػدك كقػد انقطػع ائيػا بػني قػوات القمػع
من جهة كشباف أميزكر من جهة أخرل ،كانقسم بػني اصتالديػن كالشػباف اظتعػذبني كبػني قتلػة
األطفاؿ كالصدكر الويئة العارية.
دل يكػػن يف الواقػػع ؽتكنػان التنبػ مبػا كػػاف قػػد يقػػع ظتنطقػػة أميػػزكر اعتادئػػة يف ذلػػك اطتمػػيس
 21أبري ػػل  ،1002ي ػػوـ سػ ػػوقها ] .[...كدل يك ػػن عل ػػى اإلطػ ػػالؽ يف ؼتيل ػػة أكلئ ػػك الػ ػػذين
تظاهركا يومي اطتميس كاصتمعة ما كاف يدبٌر كلتاؾ ضدهم يف اظتسػتقبل القريػب .كػاف هػذا
اظتدرس يف ال بية البدنية مبدرسة التعليم األساسػي عبػد القػادر بػأميزكر.
بالتأكيد شأف ذلك ٌ
كػػاف ذلػػك يػػوـ األحػػد  11أبريػػل علػػى السػػاعة العاشػػرة حػػني كػػاف يرافػػا قسػػمه ()9eAF3
ضتصة تدريبية يف اظتلعب البلدم الذم يبعد دوارل  700ـ عن اظتتوسطة.
عند مركرهم بالقرب من مركز الدرؾ ،كقبل دخوعتم يف جسر الصػوماـ الػذم نتػر بوسػط
اظتدينة ،كاف األستاذ كتالميذل كتهلوف دتاما أف سيارتني من الدرؾ كانتا تستعداف ظتتابعتهم.
كػػاف ـ.ق .علػػى بضػػعة أمتػػار حػػني الحػػظ »حركػػة غريبػػة« لعربػػات الػػدرؾ» .كػػاف الػػدركيوف
اطتمػػس علػػى مػػي سػػيارة طويوتػػة ( )Toyotaكسػػيارة لنػػدركفر  .)Rover Land( 2x2كقبػػل
الوص ػػوؿ إذل اصتس ػػر ّ ،ػػاكزت الس ػػيارتاف التالمي ػػذ ككص ػػلت إذل مس ػػتدير الش ػػركة الوطني ػػة
للعربػػات الصػػناعية ( )SNVIعلػػى عش ػرات األمتػػار مػػن اصتان ػػب ا خ ػػر للجس ػػر .كفجػػأة،
عادكا على أعقافم كمركا أماـ التالميذ ،مث داركا مرة أخرل على مستدير أميزكر ،الذم يقع
أماـ مركز الدرؾ كمقر أمن الدائرة ،كرجعوا يف االّال اظتعاكس.
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كبع ػػد ذل ػػك ع ػػادكا م ػػرة أخ ػػرل كأكقفػ ػوا حرك ػػة اظت ػػركر؛ ك ػػاف ه ػػذا يف الوق ػػت ال ػػذم ش ػػرع
التالمي ػػذ يف عب ػػور اصتس ػػر .حينئ ػػذ ن ػػزؿ أح ػػد رج ػػاؿ ال ػػدرؾ كألق ػػى الق ػػبض عل ػػى تلمي ػػذين
اختارقتػػا »اعتباطػػا« كأمرقتػػا بالصػػعود يف السػػيارتني .لقػػد ا ٌهتًم ػا بالص ػراخ بعبػػارة »ؿتػػن لس ػنا
ػدخل األسػػتاذ كمنػػع تالمي ػػذل مػػن تنفيػػذ األمػػر .كحينه ػػا »تنػػازع ال ػػرجالف
عرب ػان!« ،عنػػدها تػ ٌ
الطفلني ،فنػزؿ الدركيوف األربع ا خركف من عرباهتم قابضػني أسػلحتهم «.فأخػذكا التلمػذين
اظتدرس أكير« كذلك بعد شتمه كمعاملته بعنػف .التالميػذ
ك»تلميذا آخر ثالث بغية احتقار ٌ
اليالثة هم متلف ؾ ،.شتري ـ .كفريد ب .قاؿ لنا أحد اظتدرسني أف » اظتلفػت للنظػر هػو أف
التالمي ػػذ اليالث ػػة ه ػػم األحس ػػن يف القس ػػم (  ،)9eAF3ال ػػذم ييع ػػد ب ػػدكرل أحس ػػن قس ػػم يف
متوسطة األمري عبد القادر«.
عػػاد األسػػتاذ ككتػػب تقريػػرل ظتػػدير اظتتوسػػطة الػػذم كػػاف حينهػػا يف الػ ػ CFPAعنػػد كقػػوع
اضتادثة ،كما أخو زمالءل مبا حدث .فالتقى عماؿ اظتتوسػطة تلقائيػا يف اجتمػاع عػاـ كق ٌػرركا
االلت ػزاـ بػػالتوقف عػػن العمػػل ظتػػدة سػػاعة مػػن  22إذل  21احتجاج ػػا عل ػػى مػػا كقػػع .كم ػػن
جهتػػه انتبػػه مػػدير اظتتوسػػطة فػػأخو مديريػػة ال بيػػة لواليػػة جبايػػة ،مث اّػه ؿتػػو نائػػب اصتمهوريػػة
ظتطالبته بشخالء سبيل التالميذ كلتقدصل شكول ضد الدركيني لتجػاكزهم سػلطتهم كاخػ اقهم
اضترم ػػات اظتدرسػ ػػية .ك»عػ ػػوض أف يسػ ػػجل الشػ ػػكول ،طلػ ػػب نائػ ػػب اصتمهوريػ ػػة مػ ػػن مػ ػػدير
اظتتوس ػػطة إع ػػداد ملف ػػات للتالمي ػػذ م ػػع ش ػػهادات طبي ػػة اخل .اقتص ػػر نائ ػػب اصتمهوري ػػة عل ػػى
التدخل بشأف تعرض التالميذ لضربات كجركح إذا أمكن إثبات ذلك ،كدل تكػن لػه النيػة يف
متابعػػة جنايػػة اخػ اؽ اضتػػرـ اظتدرسػػي .كلقػػد زاد هػػذا الوضػػع مػػن حػػدة التػػوتٌر يف اظت سسػػة«،
يضيف الراكم.
كيف نفػػس الوقػػت ،خػػرج التالميػػذ إذل الشػػارع كأخػػوكا زمالءهػػم مػػن اظتػػدارس األخػػرل.
كانطلقػوا علػى السػاعة الواحػدة ِّهػرا ،كذلػك بعػد أف أطلػا الػدركيوف سػراح األطفػاؿ اليالثػة
كّمػع تالميػػذ مػػن ثانويػػات للبنػػات كثانويػػات ؼتتلفػػة كمتوسػػطة
بعػػد اسػػتنطاقهم كصػػفعهمٌ .
األم ػ ػػري عب ػ ػػد الق ػ ػػادر كتل ػ ػػك اظتس ػ ػػماة  200-100ك 700-800كالقاع ػ ػػدة  8كاظتػ ػ ػدارس
االبتدائيػة كمدرسػة اظتقػراشل ،كتظػاهركا أمػاـ مقػر الػدرؾ» .دل يكػن معظػم التالميػذ علػى علػم
أف زمالءهػػم احملتجػزين قػػد مت إطػػالؽ سػراحهم بعػػد تػػدخل نائػػب اصتمهوريػػة .كػػانوا يػي ىعػ ٌدكف
با الؼ ككانوا يهتفوف بشعارات معادية للدركيٌني كيرموف اضتجارة على مركزهم«.
رد الدركيوف بالقنابل اظتسيلة للدموع ،فهرب األطفاؿ اظتذعوركف يف كل االّاهات إذ دل
يسبا عتم ّربة ميل هػذا الوضػع .كلكػن عػوض أف تشػتت القنابػل اظتتظػاهرين فقػد سػاقتت
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بالعكس يف هيجاف التالميذ كيف التحاؽ الكبػار كغػري التالميػذ فػم .فتػدخلت الشػرطة هػي
األخرل بالقنابل اظتسيلة للدموع كباظتًقمعات .كتواصلت اظتواجهات حػو سػاعة متػأخرة مػن
الليل.
كيف يػػوـ االثنػػني  18أبريػػل ،اجتمػػع عمػػاؿ مػػن ؼتتلػػف اظتػػدارس يف أميػػزكر يف متوسػػطة
جم ػ ػػع عم ػ ػػاؿ ال بي ػ ػػة ألمي ػ ػػزكر
 200-100كانت ػ ػػدبوا ؽتيل ػ ػػني عت ػ ػػم كأنشػ ػ ػ كا م ػ ػػا يس ػ ػػمى مبي َّ
تجمػ ػع أم ػػاـ دار البلدي ػػة كذل ػػك يف الي ػػوـ
( .)CTEAكيف تصػ ػريح ل ػػه ن ػػادل ه ػػذا األخػ ػري ب ٌ
اظت ػوارل ،اليالثػػاء  12أبريػػل علػػى السػػاعة العاشػػرة صػػباحا .كلكػػن منػػذ السػػاعة التاسػػعة مػػن
ذلػػك اليػػوـ» ،كػػاف هنػػاؾ حػوارل  10ألػػف شػػخن يف سػػاحة اظتدينػػة .ذكػػر لنػػا شػػاهد أ ػم
جاءكا من أميزكر كمن برباشة كالقصر اخل«.
»مػػن جهتنػػا ،كبصػػفتنا اعتيئػػة اظتػػن ًظم عتػػذا اللقػػاء ،فقػػد طلبنػػا مػػن سػػلطات كاليػػة جبايػػة،
كخاصػة مػن الػوارل ،اختػػاذ اجػراءات ضػد الػػدركيني .كػاف ذلػك اضتػػل الوحيػد إلعػادة اعتػػدكء«
يالحظ أحد أعضاء اظت ىج ٌمع .كاف رئيس البلدية داخل مقر البلدية ككاف معػه رئػيس الػدائرة
كقائػػد أمػػن الػػدائرة كضػيػباط مػػن شػػرطة اظتػػدف كقائػػد ثكنػػة الػػدرؾ اخل .ككػػاف النػػاس يطػػالبوف
بالرحيل الفورم للدركيني اطتمسة ،مبا فيهم »عمار ،كهو أكير الدركيني زتيٌةن«.

خاطب قائػد الػدرؾ ،كهػو مػالزـ أكؿ ،اصتمهػور كاعػ ؼ بعجػزل التػاـ عػن السػيطرة علػى
األحداث .حينئػذ كصػل اضتشػد كمعػه رئػيس البلديػة – الػذم كػاف ػتميػا مػن طػرؼ أعضػاء
ردكا برمػػي قنابػػل
اظت ىج ٌمػػع – أمػػاـ مركػػز الػػدرؾ ،كطػػالبوا برحيػػل الػػدركيني فػػوران ،غػػري أف هػ الء ٌ
ي
ً
َّي يحنني.
مسيلة للدموع ،فرجع رئيس البلدية كأعضاء اظتي ىج ٌمع إذل مقر البلدية ْيف ٍ
ضتػػل اظتشػػكلة » ٌقررنػػا كتابػػة نػػداء للشػػعب ،غػػري أننػػا قيضػػنا توزيعػػه بوصػػوؿ بيػػاف ال ػوارل«،
أضػػاؼ عضػػو مػػن اظت ىج ٌمػػع قػػائالن» .كلكػػن ،رغػػم كعػػود مػػن مسػ كلني ػتليػػني – كنػػا نقلقهػػم
كي ػ ػريا بض ػػركرة اإلضتػ ػيػاح عل ػػى ال ػ ػوارل بأخ ػػذ موق ػػف – دل يصػ ػػل ذل ػػك البيػ ػػاف ال ػػذم طاظتػ ػػا
انتظرنال«.

+

زاد التػػوتر يف الشػػارع كحػػاكؿ رئػػيس الػػدائرة طمأنػػة أعضػػاء اظت ىج ٌمػػع بػػأف الػوارل »يف نقػػاش
مػػع مس ػ كلني م ػػن الػػدرؾ» ،كبأن ػه «عل ػػى كشػػك تس ػػليم ف ػ ي
ػاكس ال ػوارل ال ػػذم س ػػيعلن ع ػػن
عقوبات ضد الدركيني ».كلكن بقي الوارل صامتا حو الساعة اطتامسة مساء .يقوؿ عضو
ككتنٌػب
آخر من يغتى ٌمع أميزكر» :إف موقفان شجاعا مػن الػوارل كػاف قػد يوقػف التم ٌػرد الشػعيب ي
اظتنطقػػة الكيػػري مػػن الػػويالت .إف مسػ كلية الػوارل علػػى مػػا كػػاف سػػيقع بعػػد سػػاعات لعظيمػػة
جدان«.
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كلكػػن عوضػػا مػػن إرسػػاؿ الفػػاكس ،فقػػد كصػػل تعزيػػز مػػن شػػرطة  .CNSعندئػػذ ع ٌم ػت
االنتفاض ػػة كاتس ػػعت .فنيه ػػب مق ػػر ال ػػدائرة كأيح ػػرؽ جزئي ػػا .كم ػػا يهػ ػدـ مرك ػػز ال ػػدرؾ جزئي ػػا
كأحرق ػت س ػػيارة كلي ػػو ( )Clioتابع ػػة ألح ػػد عناص ػػر ال ػػدرؾ ،بينم ػػا دل يتع ػػرض أح ػػد لس ػػيارة
 Renault 16ل ػػدركي آخػ ػر مع ػػركؼ باس ػػتقامته .يجػ ػرح طف ػػل يف السادس ػػة عش ػػر م ػػن عم ػػرل
(ؾ.س ).يف يدل برصاصة حقيقية ،كتلقى طفػل آخػر عمػرل إحػدل عشػر سػنة قنبلػة مسػيلة
للدموع على رأسه كنقل جرلتا إذل مدينة سطيفِّ .ن اظتتظاهركف أف هذا األخري قد تويف،
فضاعفوا من شراستهم ،كتواصلت اظتواجهات إذل ساعة متأخرة من الليل.
غ ػ ػػري أف األم ػ ػػر دل يتح ػ ػػوؿ إذل ك ػ ػػابوس حقيق ػ ػػي إالٌ يف ي ػ ػػوـ الغ ػ ػػد 12 ،أبري ػ ػػل ،حي ػ ػػث
استأنفت اظتواجهات بدءا من الساعات األكذل من النهار .فعلى الساعة العاشػرة كالنصػف،
اًعتػػدل شػػرطي كػػاف يف السػػابا تلميػػذا يف متوسػػطة األمػػري عبػػد القػػادر علػػى ثػػالث سػػيدات
مدرسات يف تلك اظتتوسطة .كاف هذا هو االخ اؽ اليػاشل للحرمػات اظتدرسػية الػذم سػبٌب
ٌ
حوادث عنيفة كم ٌدد اظتواجهات.
ي كد أحد أعضاء يغت َّمع عماؿ ال بية قائال» :هتفنػا إذل رئػيس الػدائرة كطلبنػا منػه إيقػاؼ
اسػػتفزازات قػوات الشػػرطة كالػػدرؾ ،فقػػاؿ لنػػا" :عجزنػػا علػػى الػتحكم يف جنػػدنا" «.كنيشػػرت
عناصػػر شػػرطة ال ػ CNSبسػػرعة يف كػػل أحيػػاء اظتدينػػة كشػػرعوا يف مطػػاردة اظتتظػػاهرين حػػو يف
أصغر خبايا تلك األحياء.
كبعد الظهر ،كادت اظتواجهات أف تنقطع كلية .كلكن بقي عدد قليػل جػدا مػن الشػباف
يواجهػػوف شػػرطة الػ ػ CNSبرمػػي اضتجػػارة أك حػػو بشِّهػػار أنفسػػهم فقػػط ،فأصػػبحوا بػػذلك
فريسػػة للغرائػػز السػػادية كاضتيوانيػػة للق ػوات القمعيػػة .يضػػيف ػتػػدثنا قػػائال» :لقػػد يحػ ٌػوؿ مقػػر
اظتخرب كما جػاكرل إذل مركػز حقيقػي لتعػذيب الشػباف اظتتظػاهرين .ستسػة شػباف علػى
الدائرة ٌ
األقػػل ،مػػن بيػػنهم طفػػل يف اطتامسػػة عشػػر مػػن عمػػرل ،يجػ ٌػردكا مػػن ثيػػافم كقيػيٌػػدكا بأسػػالؾ
حديدية كعي ٌذبوا بوحشية«.
كفيمػػا يلػػي مض ػػموف الش ػػهادات األربع ػة ال ػ كتبػػت مػػن ط ػػرؼ شػػهود عي ػػاف كض ػػحايا
التعذيب.
كتػػب أحػػد اظتدرسػػني قػػائال» :رأيػػت شػػرطة ال ػ CNSكهػػم يػػأتوف بيالثػػة شػػباف قػػرب م ٌقػػر
الػػدائرة الواقعػػة أمػػاـ بيػ  .لقػػد أجػػوكهم علػػى أف يتعػ ٌػركا كقيٌػػدكهم بأسػػالؾ حديديػػة ،مث بػػالوا
ػب هػ الء الشػػرطة أنواعػػا
علػػيهم قبػػل أف ينهػػالوا علػػيهم ضػربا بػػالركالت .كبعػػد ضتظػػات ،صػ ٌ
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م ػػن الس ػوائل عل ػػى الش ػػباف مث ق ػػادكهم إذل داخ ػػل مق ػػر ال ػػدائرة حي ػػث أخض ػػعوهم لتع ػػذيب
جنسي«.
ككت ػػب ش ػػاهد آخ ػػر ق ػػائال» :رأي ػػت ستس ػػة م ػػن الش ػػرطة ت ػػابعني للف ػػرؽ الوطني ػػة لألم ػػن
( )CNSكه ػػم كت ػ ٌػركف ش ػػابا يف ح ػوارل اطتامس ػػة كالعشػ ػرين س ػػنة م ػػن عم ػػرل .ك ػػاف اظتس ػػكني
جردكل من ثيابػه كقيٌػدكا يديػه كراء ِّهػرل بسػلك حديػدم ،مث ج ٌػركا
يتوسل إذل جالٌديه .لقد ٌ
جسدل العارم يف الرماد اظتوجود داخل مقر الدائرة«.
»مػػا بػػني السػػاعة  20ك 22صػػباحا ،كنػػت بصػػحبة ع ٌمػي يف مكػػاف غػػري بعيػػد عػػن مقػػر
الدائرة .رأيت شػابا يف سػن اطتامسػة عشػر يرّػف كمتتبػ بػني اظتسػجد كاظتدرسػة االبتدائيػة.
كشػػفه شػػرطياف مػػن فػػرؽ  CNSفأكسػػعه أحػػدقتا ضػربا كنػػزع عنػػه حػػذاءل كرمػػال علػػى سػػطح
أحػػد اظتنػػازؿ القريبػػة ،مث نزعػػا عنػػه سػػركاله كا ػاال عليػػه ض ػربا بػػالركالت كاظتطرقػػات ،فا ػػار
الصػػيب علػػى األرض كجسػػدل ع ػا ور .بعػػد ضتظػػات أتػػى الشػػرطياف بصػػيب آخػػر كهػػو يف نفػػس
األكؿ«.
اضتالة ،كألقوا به جبانب الطفل ٌ
أكقًػف كػػذلك شػػخن معػػوؽ يف األربعػػني مػػن عمػػرل مػػن طػػرؼ أف ػراد مػػن شػػرطة الفػػرؽ

الوطنية لألمن ( )CNSدجة أنه لتمل عيصػيبة علػى يػدل اليسػرل كبالتػارل فهػو يعػد مشػاركا
يف اظتظػػاهرات! »لقػػد أكسػػعوا ذلػػك اظتسػػكني ضػربا مث جػ ٌػركل علػػى األرض فػػوؽ الرمػػاد الػػذم
كاف يغطي مقر الدائرة حو أصبح ال ييعرؼ«.
كأخػػذ حارس ػاف م ػػن مفتشػػية األم ػػالؾ نص ػػيبهما مػػن التعػػذيب أيض ػان .فقػػد كت ػػب أح ػػد
اظتسػػكينني قػػائال» :ط ػواؿ يػػومي اليالثػػاء كاألربعػػاء كنػػا نقػػدـ اظتػػاء لشػػرطة فػػرؽ  CNSكذلػػك
من باب الواجب اإلنساشل .كيف يوـ األربعاء ،علػى السػاعة التاسػعة كالنصػف لػيال ،هجمػوا
علينا كشتمونا كدفعونا يف األدراج فانكسرت يد أحدنا«.

كيف الغػػد ،يػػوـ اطتمػػيس ،مت اغتيػػاؿ لتػػي ش ػريف البػػال مػػن العمػػر  81سػػنة ،كذلػػك يف
مكػػاف يبعػػد ذتانيػػة كيلػػوم ات مػػن أميػػزكر .كيف يػػوـ جنازتػػه 17 ،أبريػػل ،ش ػ ٌكل تالمػػذة مػػن
ثانويػات كمتوسػػطات أميػػزكر موكبػػا ضػخما يف اًّػػال القصػػر .يقػػوؿ أحػد ػتػدثينا» :كنػػا نػػرل
خطػػاهم مػػن بعيػػد ككنػػا فخػػورين فػػم .كػػدنا ننسػػى اصتالديػػن اظتسػػاكني الػػذين كػػانوا ال زال ػوا
متتفوف يف أسوار مدينتنا«...
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 .13.3رابح ربيع الشريف
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
سجن سركاجي ،يونيو .1001
اشتي رابح ربيع الشريف .أنا معتقل بسجن سػركاجي يف اصتزائػر العاصػمة .إشل مسػجوف
يف قاع ػػة رق ػػم  ،12رق ػػم اإلي ػػداع  .21712أبل ػ ػ م ػػن العم ػػر  22س ػػنة ،أن ػػا مت ػػزكج كأب
لطفلني ،كعنواف بي  12شارع حسني نوردين ،اضتامة ،حي بلكور بالعاصمة.
أتشػػرؼ عػػو مراسػػل هػػذل بشحػػاطتكم علمػػا مبػػا عانينػػال  -عػػائل كأنػػا – مػػن أحػػداث،
كسأسرد لكم بشيء من االختصار الوقائع كما عشناها منذ سبعة سنوات كإذل يومنا هذا.
لقد تعرضنا لتهديدات كّاكزات رتة من قول األمن كاصتيش.
ؿتػػن عائلػػة تضػػم اث ػ عشػػر عض ػوا :سػػبعة إخػػوة كستسػػة أخ ػوات ،كالػػدتنا عمره ػػا 22
عامان.
بػػدأت كػػل األحػػداث سػػنة  ،2112يف شػػهر ينػػاير مػػن تلػػك السػػنة ،كيف ثػػاشل يػػوـ مػػن
شهر رمضاف بالتحديػد .كانػت منطقػة كاد األربعػة (بػدائرة بػرج منايػل) ككػذا مدرسػة حػوش
بػػارل مسػػرحا لعمليػػة دتشػػيط .استشػػهد أحػػد إخػػوم ،اظتػػدعو رتػػاؿ ،بعػػدما رشػػته بالرصػػاص
الق ػوات اظتش ػ كة (اصتػػيش كاظتيليش ػػيات) كه ػػو أمػػاـ منػ ػزلنا .دل التحػػا مبق ػػر عمل ػػي يف ذل ػػك
اليػوـ ،فمكيػت بالبيػت كرأيػت كػل مػا حػدث أمػاـ من ػزلنا ،غػري أف ػتضػر الػدرؾ ٌادعػى أ ػػم
ً
أرضي كأنه كاف دوزته بندقية آلية .كػاف بػاقي إخػوم كلهػم
عيركا على أخي داخل ىم ٍعقل ٍحت ٌ
ألم منهم عالقة باظتقاكمة.
بأماكن شغلهم كدل يكن ٌ
غادرت اظتنطقة عقب تلك الفاجعة ،كاف ذلػك يف شػهر فوايػر  ،2112كدل أرجػع إليهػا
ي
إذل يومنػػا هػػذا .أمػػا أشػػقائي ،فػػالتحقوا الواحػػد تلػػو ا خػػر باصتماعػػات اظتسػػلحة .كػػاف أخػػي
سػػعيد ،كهػػو طبيػػب ،أكؿ مػػن فعػػل ذلػػك .كتبعػػه سػػيد علػػي مث ػتمػػد ،ككالقتػػا حػػائزاف علػػى
شهادة بكالوريا .بعدها التحا أخػي الرابػع كاشتػه رضػواف الػذم كػاف يػدرس يف السػنة الياليػة
ثانوم ،مث تالل أخي يوسف – كهو اطتامس كآخرهم – الػذم كػاف تلميػذ يف السػنة الرابعػة
متوسط.

++

أما أنا ،ف كت عائل يف شهر فواير  2112كصتػأت إذل عائلػة زكجػ دػي العناصػر –
 2شػػارع بايػػار – بالعاصػػمة .فبعػػدما غػػادر إخػػوم البيػػت كالتحق ػوا باظتقاكمػػة ،م ػا بقػػي يف
البيػػت إالٌ أمػػي كحػػدها كاثنتػػني مػػن أخ ػوام (ضػػاكية ككهيبػػة) .يف عػػاـ  2118قػػاـ إخ ػواشل
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التعذيب كالضحايا

بتزككتهن من مسلحني إسالميني .قيتػل أحػدهم سػنة  2111كال يػزاؿ اليػاشل – كهػو حسػن
حط ػػاب – عل ػػى قي ػػد اضتي ػػاة .كاعتيقل ػػت ض ػػاكية ككهيب ػػة س ػػنة  2117كقض ػػتا عش ػػرة أش ػػهر
بالسجن عقابا عتػن علػى زكاجهػن مػن «إرهػابيني» حسػب ادعػاء السػلطة .كرزقػت الضػاكية
كلػدان عمػرل أربػع سػنوات ا ف .أمػا كهيبػة – زكجػة حسػن حطػاب – فلهػا بنػت عمرهػا هػػي
األخرل أربع سنوات ،كهي ا ف معتقلة بسجن اضتراش كحامل يف شهرها السابع.
ػن كالػػدم ،فقػػد قاسػػت األلٍػواء كالػألٍكاءى علػػى أيػػدم أعضػػاء اصتػػيش كقػوات
أمػػا فيمػػا متػ ٌ
األمن خاصة التػابعني مػنهم لواليػة بػومرداس .إف اظتػدعو بػدكم – اظتسػ كؿ عػن أمػن الواليػة
الع ػ ٍػيش .فقاس ػػت العائلت ػػاف م ػػن
– كرجال ػػه ق ػػد أذاقػ ػوا ع ػػائل كعائل ػػة حس ػػن حط ػػاب يم ػ ٌػر ى
االعتقػاالت التعسػفية كالتجػاكزات اظتختلفػة كالشػػتائم كالتهديػدات كغريهػا مػن االعتػػداءات.
لقد رمتنا السلطة بتهمة اطتيانة كدل يكن لنا من كسيلة للتعبري عن حقيقة أمرنا.
يف يػػوـ  12فوايػػر  1001كعلػػى السػػاعة الواحػػدة بعػػد منتصػػف الليػػل ،داقتػػت غتموعػػة
مسلحة بي  ،كاختيطفت من أماـ أعػني أطفػارل .نقلػت عنػوة علػى مػي سػيارة إذل مكػاف دل
أستطيع التعرؼ عليه إالٌ من بعد .كظتا كصولنا إذل ذلك اظتقر ،أخوكشل أنػ ا ف بػني أيػدم
رجػ ػػاؿ مديريػ ػػة االسػ ػػتخبارات كاألمػ ػػن ( )DRSبػ ػػع عكنػ ػػوف ،كاقتػ ػػادكشل مباشػ ػػرة إذل أحػ ػػد
اظتكاتػػب حيػػث عػ ٌػركشل دتامػػا مث أدخلػػوشل إذل إحػػدل غػػرؼ التعػػذيب .فبػػدأت هنػػاؾ سلسػػلة
األسػػئلة عػػن عػػدد مػػن األشتػػاء كانػػت علػػى قائمػػة مكتوبػػة .داـ ذلػػك االسػػتنطاؽ بػػني 10
ك 80دقيقػ ػػة مث شػ ػػرعوا يف تعػ ػػذييب باظتػ ػػاء كخرقػ ػػة القمػ ػػاش ( طريقػ ػػة «الشػ ػػيفوف») .بعػ ػػدها
ػت للتع ػ ػػذيب بالص ػ ػػعا الكهرب ػ ػػائي ،فك ػ ػػانوا يض ػ ػػعوف أس ػ ػػالكان كهربائي ػ ػػة – ىم ٍوص ػ ػولة
تعرض ػ ػ ي
ٌ
بػ ىػمٍن ىشب التيػػار يف اصتػػدار – علػػى أعضػػائي التناسػػلية كعلػػى أذشل كعلػػى رأسػػي ،كمػػا كنػػت
أبلٌػػل ليشػػتدد الصػػعا الكهربػػائي .بعػػد ذلػػك التنكيػػل رمػػوشل كأنػػا مػػبلال كليػػا داخػػل إحػػدل
الزنزانات اظتظلمة فيها بطانيػة يتيمػة .كأعػادكا هػذا األسػلوب مػن التعػذيب طيلػة سػبعة أيػاـ،
فكنت َّ
أعذب كل يوـ بعد الظتهر.
كيوـ  18فواير  ،1001أم يوـ كاحد بعد اعتقارل ،اختطفوا صهرم – لتػ عػوين –
مػػن بيتػػه يف بلديػػة درقانػػة علػػى السػػاعة اضتاديػػة عشػػر لػػيال .كيف نفػػس الليلػػة كنفػػس الوقػػت
اختطفوا أخ كهيبة ،زكجػة حسػن حطػاب ،مػن مقػر بيتهػا يف بلديػة بػن زرقػة علػى السػاعة
اضتادية عشر ليال كأمطركها بسيل من الشػتائم كالكػالـ البػذمء كاأللفػاظ الفاحشػة .تع ٌػرض
صهرم لت عوين هو ا خر للتعذيب بطريقة االختناؽ باظتاء كاطترقة كبالصػعا الكهربػائي،
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كما هددكل كي يطلٌا أخ باعتبارها أختا لػ«إرهابيني» .أمػا شػقيق كهيبػة ،فا ػالوا عليهػا
ضربا كشتما كو ا حامل ،فقالوا عتا أ ا كهبت نفسها لػ«ابن حركي» كأ ا عاهرة.
يػوـ  17فوايػر  ،1001أم يػػومني بعػد اعتقػػارل ،ذهػب يب رجػػاؿ مديريػة االسػػتخبارات
كاألمػػن العتقػػاؿ السػػيد الشػريف عػ ٌدل ،كهػػو أحػػد أقػػاريب يبلػ  28عػػاـ مػػن العمػػر لػػه اثٍنػػا
عشر أكالد منهم اثنني التحقا باظتقاكمة .كانوا كتهلوف عنواف بيتػه فأخػذكشل عنػوة كػي أدعتػم
ض ٍػيعة نائيػة ببلديػة سػيدم داكد بػدائرة دلػس .ظتػا كصػولنا
على اظتكاف يف قريػة زتركنػة ،كهػي ى
هنػاؾ علػى السػػاعة السػابعة صػباحا دل يعيػػركا عليػه بالبيػػت ،كػاف قػد ذهػػب بػاكرا إذل مكػػاف
عملػػه ،فأخػػذكا ابنػػه ليػػدعتم علػػى موقػػع كالػػدل .كجػػدكل بشحػػدل اضتق ػػوؿ يف مك ػػاف يس ػػمى
حوش اظتخفي بدائرة بودكاك ،ككاف ذلك يف منتصف النهار .ظتا كجدكل كاف يػزرع شػجريات
التني برفقة عدد من اظتػزارعني ككػذا أحػد أقاربػه يسػمى رابػح األزرؽ الػذم اعتيقػل هػو ا خػر
– كػػاف السػػيد األزرؽ يف سػػن السػػتني تقريب ػان ككػػاف يقطػػن هػػو أيضػػا دمركنػػة .فػػتم اعتقػػاؿ
السيد الشريف ع ٌدل بينما أيطلا سراح ابنه فيما بعد يف نفس اليوـ.
قادنا رجاؿ مديرية االستخبارات كاألمن ،كعند كصولنا إذل مقػرهم يف مسػاء ذلػك اليػوـ
( 17فوايػػر  )1001شػػرعوا يف مواجهػػة بعضػػنا للػػبعض .دل أر السػػيد الش ػريف ع ػ ٌدل قػػط
منذ ذلك اليوـ .أما السػيد رابػح األزرؽ ،فػأخلى سػبيله رجػاؿ مديريػة االسػتخبارات كاألمػن
بعد ليلتني من االعتقاؿ يف مقرهم.
يف نفس اليوـ ( 17فواير  )1001ألقػوا القػبض أيضػا علػى السػيد ػتمػد رداف مػن مقػر
بيتػػه مبدرسػػة حػػوش بػػارل يف كادم األربعػػاء بػػدائرة بػػرج منايػػل بواليػػة بػػومرداس .للسػػيد ػتمػػد
رداف ثالثػػة أكالد التحقػوا باصتماعػػات اظتسػػلحة باصتبػػاؿ ،استشػػهد أحػػدهم كمػػا زاؿ ا خػراف
علػػى قيػػد اضتيػػاة .يبلػ السػػيد رداف السػػتني مػػن العمػػر ،كيقبػػع يف سػػجن سػػركاجي منػػذ 22
مارس  1001إذل اليوـ.
يوـ فاتح مارس  1001أيلقي القبض على السيد سػعيد حطػاب ،كالػد حسػن حطػاب،
يف بيته بع زرقة .كقضى هذا الرجػل ،الػذم يبلػ  88عامػان مػن العمػر ،أربعػة أك ستسػة أيػاـ
بزنزانات مديرية االسػتخبارات كاألمػن .كيف نفػس الوقػت كنفػس البيػت اعتقلػوا السػيد أزتػد
سعدم ،يف سن السابعة كاليالثني ،كهو نسيب سعيد حطاب – أم صهر حسػن حطػاب
– كأب ألربعػػة أطفػػاؿ .تعػ ٌػرض السػػيد سػػعدم لتهديػػد كػػي ييطلػػا زكجتػػه ،كال ي ػزاؿ معػػتقال
بسجن سركاجي إذل يومنا هذا.
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كيف اليػػوـ التػػارل (أم  1مػػارس  )1001اعتيقػػل بػػدكرل صػػهرم حسػػني هويػػدم ،كهػػو يف
سن اطتمسني كأب ألربعػة أطفػاؿ يقطػن مبدينػة بسػكرة .لقػد اعتقلػول إثػر عيػورهم علػى رقػم
إرل مػػذكرم حػػو
هاتفػػه مبػػذكرم ال ػ تضػػم هواتػػف كعنػػاكين األصػػدقاء كاألقػػارب .دل تػ ٌ
ػرد ٌ
اليوـ .فبعد اعتقاؿ صهرم حسني هويدم جاءكا به ككاجهوشل بػه ،مث شػرعوا يف تعذيبػه هػو
ا خػر باظتػاء كاطترقػة كالصػػعا الكهربػائي ،كمػا هػددكل كػػي يطلٌػا أخػ  .كهػو ا ف مسػػجوف
منذ اطتميس  12مارس .1001
كتدر اإلشارة إذل أف اصتالدين كانوا يأتوف بأخ إذل غرفة التعذيب بينمػا أنػا عػار دتامػا،
مث كػػانوا يقولػػوف رل« :سنغتصػػبها أمامػػك!» كانػػت توجػػد قػػابل كتبك ػي .لقػػد فعل ػوا ذلػػك
طيلة يومني من التعذيب .أذاقوشل األمرين من شدة أثر الشتائم كالبذاءة كالكالـ الفاحش.
كمػػا كتػػدر بالػػذكر أ ػػم زتلػػوشل قس ػران علػػى م ػرافقتهم م ػرتني يف عمليػػات دتشػػيط يػػومني
متتػػاليني .ك ػػاف التمش ػػيط األكؿ بغاب ػػة يف منطق ػػة بغليػػة (ب ػػقزركاف) حي ػػث أرادكا قتل ػػي .أم ػػا
اليػػاشل فكػػاف بشحػػدل الغابػػات دػػوش بػػارل .كػػدت أيقتػػل هنػػاؾ أيض ػان .كال سػػبب يف ذلػػك
التهديد بالقتل إالٌ أشل أخ ألربعػة «إرهػابيني» كصػهر ل ػ«إرهػايب» – األمػري الػوط للجماعػة
السلفية للدعوة كالقتاؿ – كأخ لشقيقاف (رتاؿ كػتمد) استشهدا.
كمبا أ م عجزكا على إبانػة الػتٌهم الػ ألصػقوها يب صتػ كا إذل التلفيػا ،فص ٌػوركشل بشػريطي
في ػػديو يػ ػ ٌدعوف فيهم ػػا أشل مت ػػورط يف اظتت ػػاجرة بالس ػػالح كال ػػذخرية ،كم ػػا ل ٌفق ػوا فيهم ػػا قص ػػة
مفادها أف ػتمد رداف كالشريف عدل شريكاف يف اصترنتة .بعدها زتلوشل قسػران علػى إمضػاء
ػتضر االستجواب طبقا للسيناريو اظتل ٌفا سلفا الهتامنا كمن ىمث حبسنا .قػالوا رل سػاعتها أف
األمر تصفية حسابات.

+

اهتم ػػوشل كاهتم ػوا ص ػػهرم حس ػػني هوي ػػدم كالس ػػادة ػتم ػػد رداف كالشػ ػريف ع ػػدل بتزكي ػػد
اصتماع ػػات اظتس ػػلحة بالس ػػالح كال ػػذخرية ،غ ػػري أف داف ػػع ج ػػورهم ه ػػو عالقاتن ػػا العائلي ػػة .إ ٌف
إخػػوم األربعػػة التحقػوا باظتقاكمػػة ،أمػػا السػػيد رداف فلػػه كلػػداف يف اظتقاكمػػة ،كالسػػيد عػػدل يف
نفػػس الوضػػع .فػػالغرض مػػن تلفيػػا ػتاضػرنا هػػو إدانتنػػا كإيػػداعنا يف السػػجن .األمػػر ال يعػػدك
كونه انتقامان ال أكير كال أقل.
مكينػػا عشػػرة أيػػاـ مبركػػز مديريػػة االسػػتخبارات كاألمػػن بػػع عكن ػػوف ،كيف اليػػوـ اضتػػادم
عشػػر – كػػاف ذلػػك يػػوـ األربعػػاء  2مػػارس – نقلونػػا علػػى مػػي شػػاحنة لتقػػدنتنا أمػػاـ قاضػػي
التحقيػػا مبحكم ػػة عب ػػاف رمض ػػاف .فاج ػػأشل غيػػاب الس ػػيد الش ػريف ع ػػدل .دل يك ػػن ض ػػمن
اجملموعة كضننت ساعتها أنه أفرج عنه بعد إطالؽ سراح السيد رابح األزرؽ.
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نقلػػت بعػػدها مػػع صػػهرم لتػ عػػوين إذل سػػجن سػػركاجي .أمػػا أخػ فنيقلػػت إذل سػػجن
اضتراش حيث هي ػتبوسة إذل يومنا هذا .أفرج قاضي التحقيػا علػى اطتمسػة ا خػرين ،غػري
أف عناص ػػر مديري ػػة االس ػػتخبارات كاألم ػػن اعتقل ػػوهم م ػػرة ثاني ػػة ستس ػػة أي ػػاـ بع ػػدما أيخل ػػي
سبيلهم .كلهم ػتبوسوف اليوـ معنا بسجن سركاجي.
علمػػت بعػػد قضػػاء أسػػبوع بالسػػجن أف السػػيد الشػريف عػ ٌدل استشػػهد .لقػػد مت العيػػور
عليػػه ميتػػا ،جيتػػه ػتركقػػة داخػػل سػػيارته بض ػواحي العفػػركف ،غػػرب اصتزائػػر العاصػػمة .ك ػػاف
اظتسكني ،رزتة اهلل عليه ،غترد فالح على عاتقه إعالة اث عشر من أفراد أسرته .كاف قريبػان
رل ككػػاف قريبػان زتيمػان .كػػل أعضػػاء عائلتػػه متيقنػػوف أف عناصػػر مديريػػة االسػػتخبارات كاألمػػن
هم الذين اغتالول.
معرض ظتخاطرة كبرية حو يف حالة اإلفراج عػ أل ػم هػددكشل بالقتػل،
فيما متص  ،أنا ٌ
اإلدالء
كمػا هػددكا أخػ ككالػدم – مػػا تبقػى رل مػن أفػراد عػائل – بػػنفس اظتصػري .قػػررت ٍ
فػذل الشػػهادة ألريػػح ضػػمريم بشػػأف مػػا أعلمػػه ككػي أكشػػف اضتقيقػػة كأزيػػل القنػػاع عػػن هػػذا
الغوؿ الذم يبتلع اجملتمع برمته كيف صمت رهيب .منذ اضتادم عشػر مػن سػبتمو ،1002
الدام كأقارب أعضاء اصتماعات اظتسلحة.
ختوض السلطة حربان بال رزتة ضد ك ٌ
كيف هػػذا الشػػأف ألػػتمس مػػنكم علػػى عػػدـ الكشػػف عػػن أشتػػي كأشػػكركم مسػػبقا عل ػػى
ذلػػك .كأقسػػم بػػاهلل العظػػيم أف كافػػة أعضػػاء عػػائل الػػذين اعتيقل ػوا مػػن قًبػػل رجػػاؿ مديريػػة
االستخبارات كاألمن بع عكنوف ،كلهم أبرياء كاهلل شاهد على ذلك.

 .4الشر بال حدود :أطفال ،أقارب ونساء تحت التعذيب
تيلقي الشهادات اظتعركضة يف هذا الفصػل الضػوء علػى تعػذيب األطفػاؿ كالنسػاء كاألقػارب.
إ ٌف التع ػػاليم اإلس ػػالمية ،كغريه ػػا م ػػن ق ػ ػوانني اصتي ػػوش اظتتحض ػػرةً ،
توج ػ ػب ع ػػدـ اس ػػتهداؼ
األطفاؿ كالنساء كاألقارب كلكن الطغمة العسػكرية يف اصتزائػر ال تبػارل مبيػل هػذل اضترمػات.
فه ػػي تنظ ػػر إذل ه ػػذل األص ػػناؼ االجتماعي ػػة كأه ػػداؼ ىش ػ ٍػرعيٌة إلره ػػاب كإخض ػػاع اجملتم ػػع
اصتزائرم برمته.
كقد تأثٌر األطفاؿ كفصيل اجتماعي تأثٌرانكبريان من جػراء القمػع كذلػك مباشػرة بتعرضػهم
للتعػػذيب ،أك غػػري مباشػػرة مبشػػاهدهتم ضتػػاالت م ػ ثٌرة جػػدانكتعػػذيب أف ػراد مػػن العائلػػة .إ ٌف
تعػ ػػذيب األطفػ ػػاؿ أك التهديػ ػػد بػ ػػذلك يهػ ػػدؼ إذل إرغػ ػػاـ النػ ػػاس علػ ػػى الوشػ ػػاية بػ ػػا خرين
كتفكيك أكاصر العائلة كهدـ الركح االجتماعية.
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اظتقدمػػة هنػػا كػػذلك علػػى حػػاالت عي ػذب فيهػػا عض ػواف أك أكيػػر مػػن
حتتػػوم الشػػهادات ى
نفػػس العائلػػة مع ػان ،أك يف أمػػاكن حجػػز ؼتتلفػػة يف آف كاحػػد (أنظػػر الشػػهادات 2.2-1.2
ك 2.8من الفصل السػابا) .تنظػر الطغمػة العسػكرية يف اصتزائػر إذل العائلػة اظتسػلمة كفصػيل
اجتمػػاعي عػػدائي ػتتمػػل .فعنػػد تعػػذيب العػػائالت يغتػػنم اصت ػالٌدكف مشػػاعر القرابػػة لوضػػع
الضحايا يف قفن اطتيارات اظتستحيلة ككسرهم بذلك نفسيا.
توض ػ ػ ػػح الش ػ ػ ػػهادات  8.2-2.2اظتعركض ػ ػ ػػة أس ػ ػ ػػفله كالش ػ ػ ػػهادات 1.8 ،22.. ،1..
ك 20.8ك 28.8أعالل تعذيب النساء كأفراد أك كأعضاء يف عائلة (زكجػات أك أمهػات أك
أخػ ػوات) .ييس ػػتعمل تع ػػذيب النس ػػاء أك هتدي ػػدهن ب ػػذلك – ال ػػذم كيػ ػريان م ػػا لتت ػػوم عل ػػى
االعتػداء اصتنسػػي – كسػالح لسػػحا ركحهػػن النفسػية أك ركح أقػػارفن كدفعهػن للتعػػاكف مػػع
اصتالدين .كما ييوٌِّف تعذيب النساء كرسالة للمجتمع كاستعراض للقػوة تب ٌػني ىمػن اظتسػيطر
كمػن كتػػب عليػػه اطتضػػوع ،كييسػػتعمل كوسػػيلة إلذالؿ عػػائالت كغتتمعػػات ،ككغنيمػة حػػرب
ى
(نوع من «العًالكة» ألفراد قوات األمن).
قػػد يعتقػػد ال ػبعض أ ٌف تعػػذيب النسػػاء ِّػػاهرة نػػادرة نظ ػران لقلػػة عػػدد الشػػهادات يف هػػذا
الشػػأف ،كلكػػن هػػذا راجػػع بػػاألحرل إذل نقػػن يف اظتعلومػػات .كدليػػل ذلػػك هػػو مػػا ٍأدلػػت بػػه
للص ػػحفي ركب ػػرت فيس ػػك بع ػػدما ف ػ ٌػرت م ػػن ق ػوات الش ػرطة كطلب ػػت
مفتش ػػة الش ػػرطة دليل ػػة ٌ
السػػجينات إذل قسػػم خػػاص يف مقػػر
اللٌجػػوء السياسػػي يف بريطانيػػا ،فقالػػت« :تيأخػػذ النسػػاء ٌ
الشرطة بشاطوناؼ»  .كتضيف اظتفتشة دليلة قائلػة« :منػع األمػن العسػكرم اصتزائػرم كػل
السػػامني كذلػػك
النػػاس الػػدخوؿ إذل ذلػػك القسػػم إالٌ حػػاملي بطاقػػات خاصػػة مػػن الضػػباط ٌ
نظػ ػرا للطريق ػػة الػ ػ تيعام ػػل ف ػػا النس ػػاء يف ذل ػػك اظتك ػػاف ».إ ٌف س ػػبب ال ػػنقن يف اإلخب ػػار
بتعذيب النساء راجع إذل الشعور باإلمث أك الذنب ككصمة العار اظترتبطة بالعنف اصتنسي.
ًً
هن بشرؼ عظيم.
ٌ
كتبني هذل الشهادات أ ٌف النساء ييقاكمن كييواجهن كيتغلٌع على ػتىن ٌ

R. Fisk, ‘Witness from the front line of a police force bent on brutality’, The Independent, 30
October 1997.
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 .1.4عمار بكيس
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.211 .
اشت ػػي بك ػػيس عم ػػار .أن ػػا مول ػػود بت ػػاريخ  22ين ػػاير  2187يف ب ػػاب الػ ػوادم (العاص ػػمة).
اعتيقلػػت يف  1أكتػػوبر  2118كأنػػا يف سػػن اطتامسػػة عشػػر .أدرل فػػذل الشػػهادة مػػن سػػجن
اضتراش.
طيػ ٌػوؽ منػ ػزلنا مػػن طػػرؼ الشػػرطة يػػوـ  1أكتػػوبر  ،2118علػػى السػػاعة اليانيػػة صػػباحا.
استيقظت مذعوران .كانت الشرطة مقتادة بشخن ملػيم .مػا كػاف ذلػك اظتشػهد إالٌ إحػدل
ي
اظتسػػرحيات اظتعتػػادة .إف حجػػة اقتحػػامهم منػ ػزلنا كانػػت كجػػود "إرهػػايب" ،كأن ػا ه ػو اإلرهػػايب
ػدم ،كرمػػوشل داخػػل إحػػدل سػػياراهتم
حسػػب هػ الء اظتعتػػدين .فػػاعتقلوشل علػػى مػرأل مػػن كالػ َّ
كأخذكشل إذل ؼتفر شرطة باب الوادم .كعند كصولنا ،أخذكا اشتي ،كتػاريخ مػيالدم كبػدؤكا
علي األسئلة» :هل عبد القادر الذم قيتًل أخ لك « فقلت نعػم .مث سػألوشل» :هػل
يطرحوف ٌ
تع ػػرؼ أص ػػدقاء أخي ػػك « ف ػػرددت بالس ػػلب .فق ػػاؿ رل أح ػػدهم» :إن ػػك تك ػػذب« ،كأخ ػػذ
يصفع كيلكم .
كأخػذ ا خػركف يشػتمون كيبصػقوف علػى كجهػي كيركلػون  .كنػت أحػاكؿ إخفػاء رأسػػي
لتفػػادم الض ػربات .لقػػد كػػانوا حريصػػني علػػى أف يتحصػػلوا علػػى أشتػػاء أصػػدقاء أخػػي بكػػل
كسػػيلة .فػػأمر قائػػدهم بػػأف أيرمػػى يف زنزانػػة كأف أيحػػرـ مػػن األكػػل كالشػػرب مػػن ذلػػك اضتػػني
فصاعدا.
كيف الغد جاء ضابط شرطة كاقتادشل إذل مكتبه .كقاؿ رل» :هل أنػت عمػر « .قلػت لػه:
«نعػػم ».فقػػاؿ رل» :هػػل تعػػرؼ أصػػدقاء أخيػػك « قلػػت« :ال ».فقػػاؿ» :هػػل تريػػد أف تعػػود
ػرد» :إذف قػػل رل مػػن هػػم أصػػدقاء أخيػػك .كإف
إذل من ػزلك يػػا عمػػر « فقلػػت لػػه« :نعػػم ».فػ ٌ
رفضػت ،فسػأقتلك كأرميػك أمػاـ منػػزؿ كالػديك «.فأكػدت لػه كأقسػمت علػى أشل ال أعػػرؼ
أحدا منهم .فنادل الشرطة كأمرهم بأخذم إذل مكاف خاؿ كبقتلي هناؾ.
فبػػدأت أبكػػي كأتوسػػل إليػػه كمسػػكت يف الطاكلػػة غػػري أف ذلػػك دل لتػ ٌػرؾ أيػػة شػػفقة يف
نفوسهم ،لقد كانػت قلػوفم متحجػرة .فوضػعوا علػى رأسػي قناعػا كرمػوشل يف سػيارة مػن نػوع
بيجػ ػػو  202كاقتػ ػػادكشل إذل ؼتفػ ػػر شػ ػػرطة الػ ػػدائرة األكذل ،كأثنػ ػػاء الطريػ ػػا كنػ ػػت أِّػ ػػن أ ػ ػػم
سيقتلون غري أشل كجدت نفسي يف مكاف يف هيأة مستودع كاراج.
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كظتػػا نزع ػوا القنػػاع عػػن كجهػػي قػػاؿ رل أحػػدهم» :أنظػػر!« فلقػػد أكشػػكت أف يغمػػي علػ ٌػي
أماـ رؤية ذلك اظتشهد .لقد كاف هنػاؾ رجػاؿ عرايػا معلقػني يف السػقف مػن أرجلهػم .ككػاف
رجػػل آخػػر مربوطػان علػػى مقعػػد ينػػتفض كلمػػا كضػػعوا سػػلكا كهربائيػػا علػػى جهػػازل التناسػػلي.
ػدؽ بسػرعة
كقد كانت اصتدراف ملطخة بالدـ .فبدأ رأسي يدكر ،كشفتام ترتعشاف ،كقلػيب ي ٌ
حو كاد أف مترج من صدرم .هل هذا فيلم رعب أـ حقيقة
ػرد عل ٌػي الضػابط الطاغيػة أ ٌف هػذا مصػري
كبدأت أصرخ» :أنا دل أفعل شيئا ،أنا بػرمء «.ف ٌ
ػض علػ ٌػي جػالدكف م ٌقنعػػوف فنػػزعوا ثيػػايب كلهػا كربطػػوشل مػن الػػرجلني
كػل مػن ال يطيعنػػا .كانق ٌ
كاليػػدين ،مث عيلقػػت فكانػػت رجلػ ٌػي إذل األعلػػى كرأسػػي إذل األسػػفل .ككضػػعوا رل خرقػػة علػػى
منخرم .كأخذ أحدهم يصب ماء كانت له رائحة كريهة يف فمػي .صػرت ال
كجهي كسدكا
ٌ
أس ػػتطيع الت ػػنفس ،كاختنق ػػت .لق ػػد ك ػػاف اظت ػػاء ؽتزكجػ ػان بزي ػػت الس ػػيارات اظتس ػػتعملة اظتفرغ ػػة.
أصبحت ال أقول ال على الصراخ كال على البكاء .لقد كاف قتي الوحيد هو اظتػوت السػريع
حو أختلٌن من ذلك العذاب.
صب اظتاء القذر كسأل الضابط الطاغية عن أشتاء أصدقاء أخي،
كبعد ف ة توقٌفوا عن ٌ
فقلػػت لػػه أن ػ ال أعػػرفهم .فػػأمرهم كهػػو يصػػرخ فػػيهم بػػأف يسػػتأنفوا التعػػذيب .لقػػد أصػػاب
أحتمػػل كمػػن أجػػل أف أّنػػب ذلػػك اصتحػػيم قلػػت عتػػم:
الرعػػب كػػوشل سػػأخنا مػػرة أخػػرل .دل ٌ
»توقفػوا سػػأقودكم إلػػيهم «.فػػأمر الضػػابط بػأف يوقفػوا التعػػذيب كأمػػر رجالػػه بػػأف يقػػودكشل إذل
ؼتفر الشرطة بباب الوادم.
فوضػػعوشل يف زنزانػػة .كانػػت السػػاعة تشػػري إذل اليانيػػة عشػػر زكاال .كنػػت جائع ػان جوع ػان
شديدان .فطلبت من اضتارس أف يأتي بقطعة خبز كقليل من اظتاء ،فأجػاب أف ذلػك ؽتنػوع.
كبدأ اصتوع ي ظت أكير فػأكير حيػث دل آكػل مػدة سػتة كعشػرين سػاعة .كيف منتصػف الليػل
أيغم ػي علػ ٌػي .فوج ػػدت نفسػػي فيم ػػا بعػػد يف مستشػػفى ب ػػاب ال ػوادم .هن ػػاؾ ق ػػاؿ الطبي ػػب
للشػػرطة أنػػه كتػػب أف آكػػل .كفحػػن جرحػػا علػػى مسػػتول حنجػػرم ،اصتػػرح الػػذم نػػتج عػػن
التعذيب باطتنا حيث كانوا يغرغركف رل اظتاء اظتمزكج بزيت السيارات اظتستعملة .فكتب رل
مزؽ الوصفة كأعطاشل شػرطي آخػر قطعػة خبػز كشػيئا مػن
كصفة طبية ،غري أ ٌف أحد الشرطة ٌ
اظتاء.
كيف اليػػوـ اليالػػث ،كعنػػد منتصػػف الظهػػرية ،رجػػع ضػػابط الشػػرطة كأخػػرج مػػن الزنزانػػة
كأخ ػ ػػذشل إذل مكتب ػ ػػه ،مث ق ػ ػػاؿ رل» :أن ػ ػػت تع ػ ػػرؼ ا ف م ػ ػػا لتص ػ ػػل لل ػ ػػذين يك ػ ػػذبوف! فم ػ ػػن
مصلحتك أف تقوؿ رل من هػم أصػدقاء أخيػك عبػد القػادر كأيػن يسػكنوف .أعػدؾ بػشطالؽ
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سراحك إف قبضنا عليهم «.كمبا أشل كنت خائفان من أف َّ
أعذب من جديد ،فقد شػرعت يف
سرد أشتاء أشخاص بريئني ،كلكن كاف اظتهم أال أعود إذل ذلك اظتستودع اظتش كـ.
كهكػذا ذهبػت الشػػرطة علػى السػػاعة اليانيػة لػيالن لتعتقػػل أكلئػك الػػذين أدليػت بأشتػػائهم.
لقػػد كػػاف عػػددهم ستسػػة .ف ػواجه ضػػابط الشػػرطة كقػػاؿ رل» :مػػا الػػذم فعلػػول « فقلػػت لػػه
كلما خطر على بػارل ،خوفػان مػن أف أيعػاد إذل فظاعػة كػابوس التعػذيب .لقػد كػاف اظتسػاكني
بريئني .أسأؿ اهلل أف يغفر رل .كعند الفجر ،أيقفلت علينا الزنزانة أنا كشباب اضتي اطتمسة.
يف اليػػوـ السػػادس أخػػذكشل مػػن زن ػزان إذل مكتػػب ضػػابط الشػػرطة فقػػاؿ رل الضػػابط يف
ابتس ػػامة كه ػػو متكػ ػ عل ػػى أريكت ػػه» :لق ػػد كع ػػدتك ب ػػشطالؽ سػ ػراحك إذا اعتقلن ػػا أص ػػدقاء
أخيك كها أنا أيف بوعدم ،كلكن قبل أف نطلا سراحك أطلب منك أف تعمل كلمػا آمػرؾ
أم نقػاش كإال فشنػك تعػرؼ مػا ينتظػرؾ «.فتػذكرت مػا عانيتػه يف الكػاراج مث قلػت
به ،بدكف ٌ
بدكف أدسل تردد» :نعم ،سأفعل كل ما تريدكف «.فواصل الضػابط» :كتػب ٌأكال أ ٌف تشػهد أف
أم خيار.
ه الء اطتمسة فعلوا كذا ككذا ك ى
لدم ٌ
كنت أنت ضمن غتموعتهم «.دل يكن ٌ

كيف اليوـ اليالث عشر قيدمت لنا أكراؽ مطبوعة كأيمرنػا أف نوقعهػا .لقػد كنػت سػعيدا أف
أسػػتعيد ح ػري  .كيف الغػػد أخرجػػوشل مػػع ج ػرياشل اطتمسػػة إذل اظتخفػػر اظتركػػزم للشػػرطة الػػذم
قضػػينا فيػػه يومػػا .مث زتلون ػػا مػػن جديػػد يف س ػػيارة بيج ػػو  202إذل ػتكمػػة اصتزائ ػػر .عن ػػدها
أخذكشل منفردا كقالوا رل» :حػذار أف ت اجػع أمػاـ القاضػي عػن الػذم اتفقنػا عليػه ،كإالٌ فػش ٌف
ػأم شػػيء
التعػػذيب ينتظػػرؾ «.لقػػد كنػػت مسػػتعجال ألف أميػػل أمػػاـ القاضػػي فػػاع ؼ لػػه بػ ٌ
حرا كألقى كالدم مرة ثانية بعد الزكاؿ .فقػالوا رل» :إنػك طفػل سػيطلا سػراحك
حو أكوف ٌ
كا خركف سيذهبوف إذل السجن«.
كأماـ القاضي ،ص ٌػرحت بكػل الػذم أمػرشل الضػابط بػأف أعػ ؼ بػه .كيف ايػة التحقيػا،
قاؿ رل القاضػي الػذم ِّهػرت منػه القسػوة ،كهػو يشػ ٌد نظػرل إرل» :إنػك سػتدخل السػجن«.
ٌ
فشعرت ب ًر ٍع ىشة ىهلىع كدل أستطع أف أتكلٌم .السجن يف س هذل ما الذم فعلته لقػد قيتػل
أخي من طرؼ الشرطة كا ف سيكوف مصريم السجن ظتاذا كل هذا الظلم يا إعتي
إرل س ػػبعة :أشل أخفي ػػت اإلره ػػابيني عن ػػد كال ػػدم ،أشل
كان ػػت ع ػػدد ال ػػتهم ال ػ يكجه ػػت ٌ
عاصت ػ ػت اجمل ػ ػركحني بالرصػ ػػاص يف اظتستشػ ػػفيات ،أشل خب ػ ػأت األسػ ػػلحة ،أشل كنػ ػػت عنصػ ػػر
اتصاؿ ،أشل التحقت باصتباؿ تكراران ،كأشل نقلت األسلحة عػو حػواجز الشػرطة ،كأشل ٌزكرت
بطاقات التعريف.
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 .2.4اإلخوة بن نائل
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
العمية بن نائل من اظتعطوبني الكبار ،يتقاضى منحة مػن طػرؼ ال ٌدكلػة بنسػبة .%200
الصغريين.
حي للبيوت القصديرية مع زكجته كطفليه ٌ
يسكن كوخا قصديريٌا يف ٌ

متٌ اعتقاله يف  7مارس  ،2118كأثناء إيقافه عومل بقسوة شديدة أماـ عائلتػه ،مث أيخػذ
تعسػفيٌة
دي اضتياة حيث متٌ اعتقالػه بصػفة ٌ
إذل اظتخفر التابع ظتركز القيادة العملياتية (ٌ )PCO
مدة أحد عشػر يومػا ،قضػى سػبعة منهػا دكف طعػاـ .تع ٌػرض خػالؿ اعتقالػه للتٌعػذيب حيػث
خشيب بعد أف يربطت يدال كراء ِّهرل .مثٌ أيجو علػى ّ ٌػرع مػاء
غتردا من ثيابه إذل مقعد
قػييٌد ٌ
ٌ
ق ػػذر م ػػن خ ػػالؿ خرق ػػة أدخل ػػت يف فم ػػه ،ييس ػػتخرج بع ػػدها – أم اظت ػػاء – بص ػػعود كردي ػػاف
أحدهم على بطنه.
كقػػد صػ ٌػرح السػػيد العميػػة بػػن نائػػل أيضػػا أ ٌف رجػػاؿ الشػػرطة قػػاموا بكشػػف سػوأت زكجتػػه
جردكها من ثيافا – كأهانوها كأشػبعوها بصػاقا كسػبٌا كشػتما .كػاف مػن بػني رجػاؿ
أمامه – ٌ
أم اهتماـ لبطاقة العطب ال كانت دوزته.
الشرطة أحد يدعى ٌ
عز ال ٌدين .كدل يعريكا ٌ
تتم أيٌة متابعة قضائية عتذل القضيٌة.
كدل ٌ

متزكج كأب لصغريين يكلد
أما أخ هذا الناجي من التعذيب ،السيد سعيد بن نائل ،فهو ٌ
اضتي.
أحدقتا بعد اعتقاله .يقطن هو كذلك كوخا قصديريٌا يف نفس ٌ
اعتيقػػل يػػوـ  7مػػارس  ،2118يف نفػػس الوقػػت مػػع أخيػػه كأكدعػا الزنزانػػة معػان ظتػ ٌدة أربعػػة
الزكجػة) قيتًػل يف عمليٌػة إرهابيػة ،كمػا كػاف لػه صػهر
عشر يومػا .لقػد كػاف لسػعيد صػهر (أخ ٌ
انضم بعدها إذل ٌقوات «الباتريوت».
آخر يجرًح ك ٌ

سػػعيد هػػو ا خػػر تعػ ٌػرض العتػػداءات خػػالؿ م ػ ٌدة االعتقػػاؿ يف مراكػػز الشػػرطة ،مػػع أ ٌف
العدالػػة ٌبرأتػػه بعػػد ذلػػك .أكدع اضتػػبس االحتيػػاطي يف  11مػػارس  2118كحػػوكم يػػوـ 21
فواير  ،2117أمر اضتبس رقم.72.882 :

 .3.4محمد الصغير طويلب
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف

+

ػتمػد الصػػغري طويلػػب .يكلػػدت يػػوـ  12ديسػػمو  2121بسػػيدم داكد ،دائػػرة دلٌػػس.
اشتػػي ٌ
أقطن بصاحل بوبراؾ؛ مهن الفالحة.
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السػاعة العاشػرة صػباحا ،اقػتحم بيتنػا حػوارل
يوـ اطتميس  2سبتمو  2112كيف حدكد ٌ
أربعػوف جنػديٌا كػانوا يصػرخوف كيعػاملوف كػ ٌل العائلػػة بوحشػيٌة .قػاموا بتفتػيش ك ٌػل ركػن كبقعػػة
مػػن بي ػ ككأنٌػه هػػدؼ عسػػكرم مهػػم .اقتحم ػوا البيػػت كفتشػػول بػػدكف إذف تفتػػيش كبػػدكف
تقدصل أيٌة شركحات.

ػوم االثن ػػني راب ػػح كعم ػػر ،كس ػػألوشل إف ك ػػاف يوج ػػد يف البي ػ ػت
أخ ػػذكنا بعن ػ ػف أن ػ ػا كأخ ػ ٌ
أشػػخاص آخػػركف بػػالغوف ،لك ػ ٌن أيب كػػاف كقتهػػا غائبػػا .قػػاموا بتغطي ػة رؤكس ػنا كأكثق ػوا أيػػدينا
بوثػػاؽ مػػن حديػػد كػػاف نت ػٌزؽ جلودنػػا علػػى مسػػتول اظتقػػبض .أخػػذكنا حتػػت ض ػربات عنيفػػة
السالح ،ف كػوا ٌأمػي كإخػوم كأخػوام يف حالػة يٍػت ًزنػة حيػث كػانوا يبكػوف.
باألرجل كأستن ٌ
الشػباب اظتختطفػني
كانت ٌأمي تتوسل إليهم بأف ال يقتلونا ،أل ٌ ا كانت تعلػم أ ٌف كيػريا مػن ٌ
من طرؼ اصتيش انقطعت أخبارهم.
لشػتم.
َّ
ب كا ٌ
الس ٌ
مشتنا العساكر حوارل  200م ا كؿتن مغمضي العينني كحتت كابل من ٌ
مثٌ توقٌفػوا ككضػعونا علػى ركابنػا .خفػت كيػريا علػى نفسػػي كعلػى إخػوم أل ٌف العسػكر صػ َّػوبوا
أسػلحتهم كقػالوا لنػا أ ٌف ايتنػا قػد حانػػت .فش ٌػهدت كانتظػرت اظتػوت .كبعػد ضتظػات أكقفػوا
بالضػػرب بالعصػ ٌػي كأخ ػامن األسػػلحة يف الوجػػه كيف كػ ٌػل أؿتػػاء اصتسػػد.
دتشػػيتنا مث أكسػػعونا ٌ
مشػػونا ثالثػػة كيلػػوم ات أخػػرل
كنػػت أنػػزؼ دمػػا ،كاعتقػػد أف إخػػوم كػػانوا يف نفػػس اضتالػػةٌ .
يف هذل اضتالة ،يف ٌاّال دلٌس .كانت يرؤي ػتدكدة لبضعة أمتار من خالؿ أسفل ثويب.
ك ػ ػػاف اصتن ػ ػود مص ػ ػػحوبني باظتيلش ػ ػػيات ،فش ػ ػػرع أح ػ ػػد أعض ػ ػػاء ه ػ ػػذل اظتيلش ػ ػػيات كتل ػ ػػدنا
دتزق ػػه .ك ػػاف
خاص ػػة أ ٌ ػػا كان ػػت خت ػ ؽ اصتل ػػد ك ٌ
باألسػػالؾ الش ػػائكة ال ػ كان ػت م ظت ػة ج ػػدان ٌ
أِّن أنٌه كاف سكرانان .أره ىقنا اظتشي اظترفوؽ باألدل الواخز ككذا اضترارة كاطتوؼ.
كاظتسعور ك ٌ
دل يتوقٌف العساكر عن ترديد» :من كضع القنبلة هل رأيتمػوهم هػل اإلرهػابيٌوف يػأتوف
إذل القرية أنتم كلٌكػم شػركاء!« لقػد متٌ عشػية اليػوـ السػابا انفجػار قنبلػة عنػد مػركر شػاحنة
عسكريٌة على بعد كيلوم من البيت ،كلكن مػا عالقتنػا ؿتػن فػذا زد علػى ذلػك ،أنػه منػذ
أم كقػت ظتالحظػة
ػدم ٌ
بضعة أيٌاـ كنت مشغوال بقطف العنب عند أحد اظتيالٌؾ ،كدل يكن ل ٌ
م شيء .من جهة أخرل كاف اإلرهابيوف الٌذين نت ٌػركف بالقريػة ال يتوقٌفػوف إالٌ نػادرا .فضػال
أٌ
عن ذلك ،كاف أعضاء اظتيليشيات يرك م ،ككانوا هم ٌأكؿ من يكلٌمهم عندما كانوا يش كف
رل فلػم تكػن رل أيٌػة صػلة فػم ،عتػذا اندهشػت
بعض األغراض من عند الب ٌقاؿٌ .أما بالنٌسػبة إ ٌ
لقدكـ اصتيش إذل البيت.
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السػػياط ،مثٌ أرغمونػػا علػػى اصتيػ ٌػو علػػى يريكبنػػا مػ ٌػرة
أخػػريا تابعنػا سػرينا اظترهػػا حتػػت ضػربات ٌ
أخ ػػرل بع ػػدما أحكم ػوا تغطي ػػة رؤكس ػنا بواس ػػطة مالبس ػػنا ،مثٌ أدخل ػوا رؤكس ػػنا داخ ػػل ش ػػيء
سػػخن كنػػي .كان ػت رائحتػػه قػػذرة ال تطػػاؽِّ .ننػػت يف ٌأكؿ األمػػر أ ٌ ػػم كض ػعوا رؤكسػػنا يف
عجلػػة جػ ٌػرار كػػانوا قػػد أشػػعلوا فيه ػا النٌ ػار .ك ػاف اصتنػػود يضػػحكوف كيض ػربوننا كػػي تػػنغمس
الرائحػػة الكريهػػة
رؤكسػػنا أكيػػر يف ذلػػك ٌ
الشػػيء اظتيتعػػذر حتديػػدل .كنػػت أختن ػا مػػن اضت ػرارة ك ٌ
ػالركالت كأخ ػ ػامن
أردت أف أيخ ػ ػرج رأس ػػي ي
كنق ػػن اعت ػ ػواء ،كلك ػ ػ كن ػػت كلٌم ػػا ي
ض ػ ػربت ب ػ ٌ
ػت
حتمػػل أكيػػر مػػن ذلػػك ،فأخرجػ ي
السػػالح .اسػػتغرؽ هػػذا األمػػر ح ػوارل نصػػف س ػاعة .دل أ ٌ
ٌ
رأسػػي كإذا يب أفاجػػأ أ ٌف أداة االختنػػاؽ هػػي جيفػػة زتػػار ميٌػػت كمبقػػور .كاتَّضػػح أف مػػا كنػػت
جرار كاف يف الواقع بطن زتار مليء بال ٌديػداف يف طريقػه إذل التٌحلٌػل .فهمػت
أحسبه عجلة ٌ
عندها ظتاذا كاف اصتنود يضحكوف ،لقد أهنت كتأظتت إذل أبعد ح ٌد.
الضػرب كاإلهانػة
اضتر ك ٌ
كاصلنا بعد ذلك طريقنا يف ِّركؼ أشد قسوة ألنٌه باإلضافة إذل ٌ
كانػت هنػاؾ رائحػة مقػززة كغػري ػتتملػة تنبعػث مػن الػتعفن الالٌصػا يف مالبسػنا .توقٌفػوا م ٌػرة
أخرل يف الطٌريا ،كتركونا مع ثالثة جنود دل يتوقٌفوا عن جلد كجوهنا كأجسامنا كعن ركلنا،
بينمػػا دخػػل اصتنػػود ا خػػركف إذل حقػػل مػػن العنػػب بعػػدما طػػردكا حارسػػه كأخػػذكا يس ػػرقوف
استمرت هذل اضتالة إذل الظٌهرية.
العنبٌ .

بعػػد ذلػػك أكقػػف اصتنػػود شػػاحنة مػػن نػػوع جػػي 1علػػى الطٌريػػا ،كأنزل ػوا السػػائا بض ػربات
باّػػال اليٌكنػة .قػػاموا بشيقػاؼ بعػػض
أخػامن أسػلحتهم ،مث أركبونػػا مػع بعػػض اصتنػود كسػاركا ٌ
الن ػػاس ؽتٌػػن صػ ػادفوهم يف الطري ػا كؽت ػ ٌددكنا كاح ػػدا ف ػػوؽ ا خ ػػر .عن ػػدما كص ػػلنا إذل اليٌكن ػػة
كضػػعونا يف زاكيػػة حتػػت حراسػػة عػ ٌدة جنػػود ككلبىػني مػػن النٌػػوع األظتػػاشل .ن ٌكلػوا بنػػا مػ ٌػرة أخػػرل،
نتزقاف مالبسنا .لقد هارتوا أخػي
لترضوف الكلبني علينا ،فكانا يعضاننا ك ٌ
حيث كاف اصتنود ٌ
كيريا إذ عاسل منهم أش ٌد العناء.
ارحتنا يف اظتساء عندما أدخلونا يف زنزانة مساحتها 8ـ×1ـ ،حيث كجػدنا حػوارل ستسػة
عشر شخصػا تبػدك علػيهم عالمػات مذهلػة مػن التٌعػذيب كالضػرب .تركونػا بػدكف أكػل غػري
األقل يف مأمن من الكالب.
أننا كنٌا على ٌ
يف الغد أتى رجاؿ الشرطة كأخرجونا كاحدا كاحػدان ،هػذل اظت ٌػرة كانػت للتٌعػذيب .ظتػا جػاء
وصػػل كهرب ػائ ٌي .مث ا ٌحضػػركا
ػدم خلػػف ِّهػػرم بواسػػطة م ٌ
دكرم ،قػػادكشل إذل غرف ػة كأكثق ػوا يػ ٌ
الشػفتني كاألذنػػني كمػ ٌخرة اليٌػدم
جهػػازان كهربائيػان كشػػرعوا يف تعػػذييب يف كػ ٌػل أؿتػػاء اصتسػػمٌ :
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مرات من ش ٌدة األدل .دل يبدؤكا استنطاقي إالٌ بعد كقػت طويػل
علي ع ٌدة ٌ
كالقضيب .أغمي ٌ
من التعذيب.
كان ػػت أس ػػئلتهم غامض ػػة كت ػػدكر دائم ػػا ح ػػوؿ نفػ ػس اظتوض ػػوع» :ه ػػل رأي ػػتهم م ػػا ن ػػوع
األسػػلحة الػ نتتلكو ػػا مػػن أيػػن هػػم كػػم عػػددهم كيف يػػوـ القنبلػػة « كنػػت أقػػوؿ اضتقيقػػة
السػالح!« ففهمػت
كأردد ٌ
بأشل برمء .مثٌ قاؿ أحدهم» :إ ٌ ا غلطة عائلتكم ال دل ترد زتػل ٌ
ت كسبب استهداؼ إخوم إضافة إذل أيب الٌذم أحضر هػو ا خػر بعػد
حينها ظتاذا استهدف ي
يػػوـ مػػن إلقػػاء القػػبض علينػػا .مػػا كػػاف كػػل هػػذا التعػػذيب إالٌ عمليٌػػة عسػػكريٌة ظتعاقبتنػػا كلػػدفع
السالح.
كل القرية إذل زتل ٌ
ٌ
السػاعة العاشػرة صػباحا إذل
ٌ
استمر التٌعػذيب هكػذا ظتػ ٌدة ثالثػة أيٌػاـ متتاليٌػة ،ك ٌػل يػوـ مػن ٌ
لساعة العاشرة مساء دكف انقطاع .ختيٌلوا كيػف كانػت حػال البدنيٌػة كالنٌفسػيٌة .كنػت قلقػا
ا ٌ
تعرفػػت علػػى ص ػراخه
ج ػ ٌدا علػػى أيب ،الٌػػذم كػػاف قػػد أجػػرل عمليٌػػة جراحيٌػػة م ػ ٌخرا ،كالٌػػذم ٌ
عنػػدما كػػاف ييع ػ ٌذب .لقػػد كػػاف ضػػعيفا ككنػػت أخشػػى عليػػه كي ػريا .أثٌػػر علػػى نفسػػي القلػػا
كاإلهانة ،فكنت أذكب غمان كقتان.

بع ػػد مض ػ ٌػي أس ػػبوع كام ػػل أعطػ ػوا لك ػ ٌػل كاح ػػد منٌ ػػا قطع ػػة خب ػػز .كيف ي ػػوـ اطتم ػػيس 22
باظتوصػػالت الكهربائيٌػػة
سػػبتمو ،أخػػذكنا إذل مركػػز ال ػ ٌدرؾ بسػػيدم داكد .اسػػتقبلونا باصتلػػد
ٌ
الركػػل كالضػػرب بالقضػػباف اضتديديػٌػة .لقػػد المون ػا – أنػػا كأيب كإخػػوم – مػ ٌػرة أخػػرل لعػػدـ
كٌ
قبولنػػا التٌجنيػػد مػػع اظتيليشػػيات .كيف اظتسػػاء جػػاء رئػػيس اظتركػػز إذل قاعػػة التٌعػػذيب ،كبػػدكف أف
يكلٌمنػػا قػػاؿ لل ػ ٌدركيني» :اىنسػػبوا عتػػم قضػػيٌة قنبلػػة اصتسػػر كقنبلػػة الشػػاحنة «.كػػاف يشػػري إذل
القنبلة ال انفجرت بضعة أيٌاـ قبل اعتقالنا يف اظتنطقة فأسقطت جسرا.
بعػػد مػػركر بضػعة أيػٌػاـ ،جػػاء دركػ ٌػي فأخػػذنا لالمضػػاء علػى ػتضػػر ،بػػدكف أف يسػػمعوا مػػا
ت إمض ػػاء احملض ػػر أخ ػػرج أحػ ػد أعض ػػاء
ل ػػدينا أف نقول ػػه خ ػػارج نط ػػاؽ التٌع ػػذيب .كظت ػػا رفضػ ػ ي
اظتيليشػػيات – الػػذم كػػاف موجػػودا مػػع ال ػ ٌدرؾ – مس ٌدسػػه كأقسػػم بأنػٌػه لػػن ي ػ ٌدد يف تفج ػري
تردد ،فأمضيت على احملضر دكف معرفة ما فيه.
دماغي .كنت أعلم أنٌه سيفعلها دكف ٌ
كضػػعونا بعػػد ذلػػك يف زنزانػػة أرض ػيٌة م ػ ٌدة ح ػوارل عشػػرة أيٌػػاـ .كنٌػػا عشػػرة أش ػػخاص يف
السجن يوـ  12سبتمو.
مساحة أربعة أمتار مربٌعة .بقينا على هذل اضتالة حو دخولنا ٌ
السجن منقذنا من التعذيب.
كنٌا سعداء ألنٌنا كنٌا نرل ٌ
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 .4.4عائلة عزيزي
اظتصدر :جزائر اعتمس ،ص.78 .
اسم الوالد عبد الكرصل عزيزم .تاريخ كمكاف االزديػاد 12 :مػارس  2122باظتديػٌة .هػو مػن
قدماء اجملاهدين كابن شهيد .اسػم االبػن عبػد الصػمد عزيػزم .تػاريخ كمكػاف االزديػاد10 :
أغسطس  2182باصتزائر .عنواف بيتنا 12 :حي رشيد كوريفة ،اضتراش ،اصتزائر.
هذل أحداث كاقعية كليست من نسيج اطتياؿ .يعجػز اإلنسػاف عػن سػرد مػا حػدث ليلػة
األربعػػاء  11سػػبتمو  .2112كانػػت ليلػػة ليسػػت ككػػل الليػػارل .عان ػت أس ػرتنا مػػن هػػذل
األحداث كيريان.

تبدأ أحداث هذل الليلة على الساعة الواحدة ليالن حني كػاف أهػل البيػت يغطػوف يف نػوـ
عميػػا .اسػػتيقظوا بعػػدل علػػى صػػوت كسػػر البػػاب .دل يتمكن ػوا حينهػػا مػػن معرفػػة مػػا لتػػدث
أبيركػػاف هػػو أـ زلػزاؿ .اسػػتيقظوا لػػريكا قػوات األمػػن منتشػػرة كػػاصتراد األخضػػر الػػذم يػػأم علػػى
األخضر كاليابس .كانوا يصرخوف» :ال تتحركوا من مكانكم!« حني سأؿ رب البيت» :من
أنػػتم مػػاذا تريػػدكف « كجػػه إليػػه كابػػل مػػن الشػػتائم خاصػػة بعػػدما علمػوا أنػػه صػػاحب البيػت.
دفع ػػول ح ػػو أكش ػػك أف يس ػػقط دكف مراعػ ػاة لسػ ػنٌه .فاس ػػتنكر ذل ػػك كاستفس ػػر ع ػػن س ػػبب
سػػخطهم كه ػػو ع ػػوض أبػػيهم ؽت ػػا زاد يف سػػخطهم علي ػػه .ألفػػاظ كش ػػتائم تصػ ٌػم األذاف م ػػن
شتاعها.
ضتظات بل ثػواف أصػبح فيهػا البيػت خرابػان ،كػل شػيء فيػه ػتطٌػم كأغراضػه مشػتتة متنػاثرة
يف الغرؼ.
أ ًيخ ىذ الوالد ؿتو غرفػة النػوـ كتركنػا يف غرفػة أخػرل ،كبعػد مػدة عػاد أحػدهم ،كفػتح البػاب
كطلب منا مفكان ك ٍأكعية ختزين اظتيال .بعدها أغلا الباب ].[...

جػػاء دكرنػػا ؿتػػن .سػػألوا عػػن الػػذكور ككػػاف عبػػد الصػػمد ( 27سػػنة) مػػا ي ػزاؿ نائم ػػا يف
س ػريرل .فطلػػب القائػػد مػػن اصتنػػدم إيقاِّ ػه دكف مراعػػاة توسػػالت أمػػه ،غتيبػػني إياهػػا بػػأ م
اضتكومة كأف عتم اضتا أف يفعلوا ما يشاءكف .فأيقظول فزعان من نومػه .دل يفهػم مػا يػدكر .دل
ييسمح لنا حو توديعه ،ش ٌدكل من قميصه كدفعول .كدل نر بعد عبد الصمد إذل يومنا هذا.
رأينػػاهم كهػػم يعصػػبوف عػػني الوالػػد بغ ػراء ش ػريطي ع ػريض ،مث يدفػػع أرضػػا ،كبعػػدها أيشػػبع
شتما كضربا .كحينما اكتشفوا أننا نشاهد ما لتدث للوالد شتمونا كأغلقوا النافذة كالباب.
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دل يكفهػػم مػػا فعلػػول ،فن ٌكل ػوا بنػػا أشػػد التنكيػػل .كػػدنا فتػػوت مػػن شػػدة العطػػش كالفػػزع.
كليت األمر توقف عند هذا اضتد بل ّاكزل إذل أبعد اضتدكد.
كجػػه إلينػػا قائػػدهم ؿتػػن الفتيػػات عػػدة أسػػئلة (السػػن ،اظتهنػػة إذل غػػري ذلػػك مػػن األسػػئلة)
هذا عالكة على االستفزازات ،فكاف كتونا على التكلٌم كحينمػا التزمنػا الصػمت أقسػم علػى
أف ينتقم منا أشد االنتقاـ.
طلػػب مػػن البنػػت الكػػول أف تتبعػػه فكػػاف لػػه مػػا أراد .كنػػا نسػػمع ص ػراخها كتوسػػالهتا
كلكػػن قلػػوفم غلػػف ،كدل ي ػراع كو ػػا ام ػرأة .صػػفعاته كانػػت تػػدكم أركػػاف البيػػت ،كبعػػد ربػػع
سػػاعة عػػادت كهػػي تشػػها مػػن شػػدة البكػػاء .دخػػل معهػػا قائػػدهم كهػػو يقػػوؿ» :ال ختشػػني
ػدم اليػػوـ سػواكم« ككأنػػه كػػاف يتمتػػع
شػػيئا ،سػػيأم دكركػػن الواحػػدة تلػػو األخػػرل .ال عمػػل لػ ٌ
بأنيننا كآالمنا.
خػػرج مث عػػاد كطلػػب مػػن البنػػت الوسػػطى أف تتبعػػه ككػػاف مصػػريها نفػػس مصػػري األخػػرل،
ضػػرب كركػػل كشػػتم .دل يكفػػه كػػل ذلػػك فأمسػػكها مػػن شػػعرها كقػػاؿ عتػػا »أتريػػدين أف ت ػرين
كيف أصبح كالدؾ «
أيخ ػػذت إلي ػػه كه ػػو ملقػ ػ نى يف ح ػػوض اضتم ػػاـ كاظت ػػاء حول ػػه كضتيت ػػه متن ػػاثرة بع ػػدما عيػ ػذب
بالشيفونة [اطترقة] .كانت عينال معصبتاف ككاف فمه مكمم .كػانوا قػد أكلػوا مػا كجػدكا يف
اليالجة كرموا على الوالد بقايا الطعاـ.
مررنا بكابوس مرعب داـ ثالث ساعات كاملة ،كحني دقت الساعة اليالية صػباحان قػاؿ
للوالػػدة سػػأحرقك كالبيػػت كهػػددنا قػػائال» :ل ػػو تكلم ػػتم كحكي ػػتم م ػػا ح ػػدث لكػػم فس ػػوؼ
أحرقكم رتيعان! نتكن أف أفعل ما أريد فال يوجد من نتنع !« كطلب منا عدـ التحػرؾ مػن
الغرفة كأف ندله على مكاف الدكاف ليأخذ كما قاؿ ما لتتاج إليه.
ذهب ػوا بعػػد مػػا ترك ػوا البيػػت نتن ػان برائحػػة اطتمػػر كالسػػجائر .دل نكتشػػف ذهػػافم إال بعػػد
سػػاعة كاملػػة .فتحنػػا بػػاب الغرفػػة فػػدكء كتوجهنػػا إذل اضتمػػاـ فوجػػدنال يع ػج باظتيػػال كجدرانػػه
ملطخة بدـ الوالد الذم تناثرت ضتيته هنا كهناؾ.
انتهػػت أحػػداث هػػذا الكػػابوس بعػػدما أيخػػذ الوالػػد كاألخ إذل مركػػز التعػػذيب دػػي اصتبػػل
بوركبة .انقطعت أخبار الوالد كاألخ إذل يومنا هذا.
يمٍل ىحا :حسب ضابط سابا يف الشرطة فقد استشهد السيد عبد الكرصل عزيزم كابنه
عبد الصمد حتت التعذيب يف ػتافظة الشرطة ببوركبة .قاؿ هذا الشاهد أ ٌف اسم
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الضابط اظتس كؿ عن اغتياعتم هو كلد عمي بوعالـ .هذا اجملرـ متهم كذلك
بانتهاكات عديدة ضتقوؽ اإلنساف كباغتصاب مساجني شباف متهمني بػ»دعم
اإلرهاب« .كحسب مصادر من األمن الوط فقد اغتيل الضابط كلد عمي بوعالـ
عاـ .2112

 .5..نوال زمزوم
اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اشتػػي نػواؿ زمػػزكـ .أنػػا يف سػػن اطتامسػػة عشػػر .أكقفػػت يف مكػػاف إقػػام قريبػػا مػػن العاصػػمة
يػػوـ  22أكتػػوبر  2118مػػن طػػرؼ رجػػاؿ يرتػػدكف الػ ٌػزم اظتػػدشلٌ ،كاقتػػدت يف سػػيٌارة يف ٌاّػػال
غته ػػوؿ .دي ػػت ع ػ كال ػػدم يف مراك ػػز الش ػػرطة كلك ػػن ب ػػدكف نتيج ػػة ،إذل غاي ػػة  20ن ػػوفمو
.2118
قدـ رجػاؿ مسػلٌحوف إذل مكػاف إقػام الواقػع قريبػا مػن العاصػمة ،كأركبػوشل داخػل سػيٌارة
مػػن نػػوع دايػػوك ( ،)Daewooكبعػػد مسػػافة عػ ٌدة كيلػػوم ات كصػػلنا إذل عمػػارة كبػػرية لترسػػها
عدد من رجاؿ الشرطة .كخالؿ تلك الرحلة منعوشل من النٌظر ،ككاف رأسي ثابتا بني ركب ٌ.

أشل ال
بعػػد ذلػػك ،أخػػذكشل إذل مكتػػب السػػتجوايب حػػوؿ زكجػػي .كظتػٌػا كنػػت أصػػر علػػى ٌ
أعلم شيئا ،أخذ رجالف منهم يغمضاف عي ٌ بقماش مثٌ أخذكشل إذل قاعة أخرل عرفت أ ٌ ػا
الصػػابوف يف فمػػي كأنفػػي
ػدم دبػػل كأفرغ ػوا اظتػػاء ك ٌ
قاعػػة تعػػذيب ألنػٌػه مبجػ ٌػرد كص ػولنا ربط ػوا يػ ٌ
مرات عديدة حيث أعاقوشل عػن التٌػن ٌفس بوضػعهم خرقػة كسػخة كانػت تطلػا رائحػة كمػذاقا
ٌ
كريهني.

حتس أنٌك على كشك اظتػوت عنػد فقػدانك التٌػن ٌفس يف ك ٌػل
طريقة التٌعذيب هذل ّعلك ٌ
مػ ٌػرة إذل غايػػة االختنػػاؽ التٌػػاـ .كج ػالٌدؾ يلعػػب باضتيػػاة كاظتػػوت بوضػػعه كنزعػػه للخرقػػة كصػػبٌه
ردم علػى أسػئلتهم الػ دل يكػن
لكميات هائلة من اظتاء حسب هػوال .كأمػاـ صػم كعػدـ ٌ
ٌ
بالسجائر.
رل ٌ
أم جواب عتا ،قاموا بشحراؽ يدم اليسرل ٌ
كقاـ رجالف بشتمي كهتديدم باظتوت كقاال كلمات يٍندل عتا جبني اضتياء.
كيف يوـ الغد ،كضعوشل يف زنزانة بقيػت فيهػا مػ ٌدة أربعػة أيٌػاـ قبػل أف أقػف أمػاـ احملكمػة.
رفػػض القاضػػي إبػػالغ عػػائل  .دل أعلػػم ظتػػاذا صػػادركا حػ ٌػري حػ ٌػو يػػوـ  20نػػوفمو،2118
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كخاصة ابن البالغة من العمر شػهرين .لقػد كنػت جػ ٌد
حني استطعت أخريا أف أرل عائل
ٌ
قلقة عليها أل ٌ ا كانت ترضع من ثديي.
 .6.4لويزة بركان
اظتصػػدر :الرابطػػة اصتزائريػػة للػػدفاع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف كاللجنػػة اصتزائريػػة للمناضػػلني األحػرار
عن كرامة كحقوؽ اإلنساف
فيتم القبض على أخته ،كحتت
إرهايب»ٌ ،
حياة حطٌمها قدر التٌعذيب .ييقتل « ٌ
كل األشتاء الٌ ختطر بباعتا .هكذا بدأ عذاب لويزة بركاف – كهي ٌأـ
التٌعذيب تق ٌدـ ٌ
طتمسة أطفاؿ – رغم أ ٌف عالقتها باظترأة ال ذكرت اشتها إكراها حتت التعذيب دل
تكن إالٌ معرفة سطحية.

اليوـ األكؿ 6 ،سبتمو 2::6

السػاعة اطتامسػة صػباحا ،متٌ حتطػيم البػاب كاقػتيحم بيتنػا مػن طػرؼ
يف هذا اليػوـ ،كعلػى ٌ
بالسػػالح .كػػانوا أكيػػر مػػن عش ػػرة .كانػػت كج ػػول الػػذين دخل ػوا
رجػػاؿ الشػػرطة اظتػ ٌ
ػدججني ٌ
البيػػت مكشػػوفة ،أمػػا الػػذين بق ػوا خارج ػه فكػػانوا مقنٌعػػني .اسػػتيقظت أنػػا كزكجػػي كاألطفػػاؿ
مذعورين .لقد هالنا اضتدث كأصابنا اطتوؼ كالفزع.
مباشرة متٌ إلقاء زكجي (أستاذ اللغة العربيػة باليانويػة) علػى األرض بشػ ٌدة يف ال ٌػركاؽ .قػاـ
كجه ػوا
بع ػػدها رج ػػاؿ الش ػػرطة بوض ػػعه عل ػػى بطن ػػه كل ٌف ػوا عل ػػى كجه ػػه منش ػػفة .اثن ػػاف م ػػنهم ٌ
إرل ،كمتٌ ج ٌػر األطفػػاؿ كّمػيعهم يف غرفػة كاحػػدة .ابنػ زينػب ذعػػرت لرؤيػة أبيهػػا
أسػلحتهم ٌ
الػػذم كػػاف ط ػريح األرض ملقػػى علػػى بطنػػه كأخػػذت تبكػػي بػػدكف انقطػػاع ،كبػػدأت تصػػرخ
»اتركػوا أيب! اتركػوا أيب!« ؽتػٌػا أغضػػب الشػػرطة فقػػاـ ثالثػػة مػػنهم بتعنيفهػػا .جٌرهػػا أحػػدهم مػػن
لت
شػػعرها كاليٌػػاشل ركلهػػا برجلػػهٌ ،أمػػا اليٌالػػث فضػػرفا مبقػػبض سػػالحه علػػى الكتػػف .فتػ ٌ
ػدخ ي
بالس ػػالح
قائلػػة» :إ ػػا فتػػاة ص ػػغرية خائفػػة!« فػػشذا ف ػػم ينقلب ػوف عل ػ ٌي كينه ػػالوف علػ ٌػي ض ػربا ٌ
كقعت على األرض .لقد أطلا ه الء الشرطة العناف لوحشيتهم بك ٌػل
حو ي
كركالت األرجل ٌ
حٌرية.
كداخ ػػل اظتط ػػبخ ق ػػاموا بكس ػػر ك ػ ٌػل األكاشل كأكقع ػػوا ص ػػهركتا للم ػػاء .رمػ ػوا بع ػػدها الكت ػػب
اطتاصة على األرض اظتبلٌلة .مثٌ أخذكا زكجي كدفعول يف مدرج العمارة دفعا كحشيان
كأغراضنا ٌ
إذل اطتارج .كقامت إثرها غتموعة أخرل من رجاؿ الشرطة كانت متواجدة يف اطتارج ،ثالثػة
مػػنهم مقنٌعػػني ،باال يػػاؿ عليػػه ض ػربا عنػػدما كصػػل إلػػيهم .كظت ػا كػػانوا داخػػل البيػػت ،صػػادركا
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ستس مائة فرنػك فرنسػي كانػت ملكػا ألخػي كأربعػة آالؼ دينػار جزائػرم إلحػدل اظتسػنٌات
( 12سػػنة) كانػػت قػػد سػلٌمتها لزكجػػي ليشػ م عتػػا قطعػػا مػػن ال ٌ نيػػت ل مػػيم سػػقف بيتهػػا.
ػت أثناءهػػا هتدئػػة
أخػػذكا أيضػػا ج ػواز سػػفر زكجػػي معهػػم .لقػػد مػ ٌػرت بنػػا ليلػػة مفجعػػة حاكلػ ي
كبت ليلتها ج ٌد قلقة على حياة زكجي.
األطفاؿ دكف فائدةٌ .
كيف الي ػػوـ اظتػ ػوارل ،أخ ػػوشل اصتػ ػرياف ب ػػأ ٌف رج ػػاؿ الش ػػرطة ق ػػدموا م ػػن مرك ػػز س ػػادل ب ػػام .
السػػاعة
فػػانتظرت اليػػوـ كلٌػػه آملػػة يف إطػػالؽ س ػراح زكجػػي ،كلكػػن بػػدكف جػػدكل .كح ػوارل ٌ
توجهػت إذل ؼتفػػر الشػرطة لسػػادل بػػام ،مرفوقػة بأبنػػائي :عبػد اصتليػػل (ذتػػاف
السادسػة مسػػاءٌ ،
ٌ
ػألت أحػدهم مبػدخل
سنوات) ،عبد اطتالا (ست سنوات) كعبد الفتٌاح (أربػع سػنوات) .س ي
اظتركز عن زكجي ،فأجاب ذلك الشرطي ْطػاب فى َّ
ػظ اللٌهجػة فيػه كعيػد» :مػن قػاؿ لػك أنٌػه
هنا « مثٌ أمرشل باالنصراؼ أل ٌف زكجػي لػيس موجػودان عنػدهم .كلكػ ٌ دل أذهػب ،لقػد بقيػت
يف عني اظتكاف ،مقتنعة أ ٌف زكجي كاف بني أيديهم.
ػدم كأدخلػ
إرل نفػػس ٌ
ػرطي كأخػػرج أصػػفادا كقيٌػػد إحػػدل يػ ٌ
كبعػػد بضػػعة دقػػائا عػػاد ٌ
الشػ ٌ
إذل اظتبػػئ .كهنػػاؾ ربطػ إذل سػرير كػػاف موجػػودا يف مكتػػب مػػن اظتكاتػػبٌ .أمػػا األطفػػاؿ فقػػد
تيركػوا لوحػدهم يف ال ٌػركاؽ .كمػا هػي إالٌ ضتظػات ح ٌػو قػدـ ؿتػوم ستسػة مػن الشػرطة مرفػػوقني
ػت ه ػػذا اظتس ػ ػ كؿ ألن ػػه كػ ػػاف م ػػن اظتش ػػاركني يف اعتج ػػوـ عل ػػى بيتنػ ػػا .كدكف
مبس ػ ػ كعتم .عرف ػ ي
مق ػ ٌدمات ،قػػاموا بشػػتمي كأخػػذكا يتل ٌفظػػوف بكػػالـ فػػاحش .ككانػػت أسػػئلتهم ش ػنيعة كمنفػػرة
أيضػػا ،ميػػل» :كيػػف كتامعػػك زكجػػك ]…[ عنػػد اصتمػػاع تكػػونني عاريػػة أـ تتجػ ٌػردين مػػن
ػتم اسػتمتاعك ] [...هػل تشػاهدين أفػالـ الػ ٌدعارة علػى التٌلفػاز (قنػاة
ثيابػك كليػة كيػف ي ٌ
الصعاليك بلسػاف
 Canal+الفرنسية) ] «[...لقد كانوا يف غاية الفحش كالبذاءة .رهط من ٌ
بذمء.
كاف اظتس كؿ يظهر ككأنه يتل ٌذذ من اظت ٍش ٌهد الذم يعرضه مػأموركل .كػاف أصػهب كعػارل
البنيػة .بعػدما ق ٌػرر اظتشػاركة علػى ًمٍنوالػه اطتػىػاص يف لعبػة مأموريػه أخػرج خنجػرا كبػريا ذا قبضػػة
حديديٌػة صػػفراء ،كأخػػذ يػػديرل بػػبطء حػ ٌػو أدت ٌكػػن مػػن رؤيتػػه ،مثٌ أمػػر شػػرطيٌا بشحضػار أبنػػائي.
ائتمػػر هػػذا األخػػري كذهػػب إلحضػػار عبػػد اصتليػػل الػػذم كػػاف مػػذعورا .جذبػػه اظتس ػ كؿ مػػن
قميصه ككضع خنجرل على عنقه .كنت أنظر إذل كلدم كأنػا عػاجزة .كانػت عينػال تكػاداف
خترجاف من حجاجهما من ش ٌدة اطتوؼ.
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»سأذبح ربٌه أمامك كأماـ ابنيك ا خرين إذا دل تع يف ا ف!« فأجبته» :أع ؼ مبػاذا «،
كأنػػا أحػػاكؿ اضتفػػاظ علػػى هػػدكئي» .أخوينػػا عػػن نشػػاط زكجػػك كعػػن أصػػحابه!« فأجبػػت:
»إ ٌف زكجي معلٌم كيدخل مباشرة بعد عمله إذل البيت«.
إجاب هذل دل تعجبه البتٌػة كدتػادل يف التهديػد .فضػغط بػاطتنجر علػى عنػا عبػد اصتليػل
قوة أكير ،كتصلٌب جسم الطفل مػن شػ ٌدة اطتػوؼ .فقػاؿ» :آل ...أتشػاهدكف! أنظػر إليهػا
بٌ
هتتم ظتا قد يصيب أبناءها! هيٌا أحضركا االبن األصغر!«
ليس عتا قلب! إ ٌ ا ال ٌ

ػرطي إلحض ػار عب ػػد الفتٌػػاح ال ػػذم ك ػػاف دل يتج ػػاكز س ػػن الرابع ػة بع ػػد.
ذه ػػب نف ػػس ٌ
الش ػ ٌ
فأخذل ذلك اظتس كؿ ْشػونة ككضػع اطتنجػر علػى رقبتػه .لقػد أحسسػت أنٌػه سػيذده ح ٌقػا،
إرل دقػػد ق ػائال:
فصػػرخت بش ػ ٌدة ،مثٌ قػ ٌػرب اظتس ػ كؿ اطتنجػػر مػػن ا ٌ
لضػػوء لػػريل بريقػػه ،كنظػػر ٌ
»ظتاذا أؾتبت ه الء األطفاؿ « فقلت» :إ ٌ م عطػاء مػن اهلل «.فيػارت حفيظتػه أكيػر ؽتٌػا كػاف
عليه من قبل كصرخ قائال» :ال تكلٌمي بعد عن هذا اإلله اللٌئيم ،إنٌ ال أؤمن به!«
استمر األمػر هكػذا كقتػا طػويال بػني اللٌعػب بػاطتنجر كبػني تركيػع األطفػاؿ .مثٌ أخػذكهم
ك ٌ
كتركػػوشل كحيػػدة .كبعػػد كقػػت طويػػل مػ ٌػر شػػرط ٌي آخػػر فسػػألته عػػن مصػػري أبنػػائي .فقػػاؿ أنػٌػه متٌ
بالص ػ ػراخ
ػيتم ذده ػػم حقيق ػػة .فأخ ػػذت ٌ
نقله ػػم إذل إح ػػدل اليكن ػػات العس ػػكريٌة حي ػػث س ػ ٌ
الس ػرير الػػذم كنػػت مقيٌػػدة إليػػه باألصػػفاد كاسػػتطعت عنػػدها اطتػػركج إذل
كالعويػػل ،كجػػررت ٌ
الركاؽ .من ذلك اظتكاف أمكن مشاهدة غرفة التٌعذيب من ال ٌداخل .لقػد كػاف أمػرا فظيعػا.
ٌ
الزكايا ،رأيت زكجي ؽت ٌددا على خشػبة كمقيٌػدان مػن فػوؽ إذل حتػت دبػل ،كقػد
ففي زاكية من ٌ
كضػػعوا قضػػيبا حديػػديٌا بػػني يديػػه كاألصػػفاد ،ف ػزاد ص ػراخي لرؤيػػة هػػذا اظتنظػػر .جػػاء حينهػػا
رجػػاؿ مػػن الشػػرطة كا ػػالوا علػ ٌػي ض ػربا مثٌ نزع ػوا ع ػ ٌ القيػػود ال ػ كانػػت موثٌقػػة إذل الس ػرير،
اظترة إذل اظتدفئة اظتركزيٌة اظتيبٌتة إذل اصتدار.
كجركشل مرة أخرل داخل الغرفة حيث قيٌدكشل هذل ٌ
ٌ
إرل األطفػػاؿ .لقػػد كػػانوا مرعػػوبني حقػػا كيف غايػػة اصتػػوع .فطلبػػت مػػن
كبعػػد ف ػ ة أعػػادكا ٌ
اضتارس إعطاءهم شيئا من اطتبز أك أخذ بعض اظتػاؿ مػن ػتفظػ كشػراء بعػض الطٌعػاـ عتػم.
مهمػػا ألننػػا
إرل بػػازدراء كقػػاؿ» :هػػذل ليسػػت حضػػانة ،زيػػادة علػػى ذلػػك لػػيس األمػػر ٌ
فنظػػر ٌ
سػػنقتلكم رتيعػػا ،كاحػدا تلػػو ا خػػر!« دل يتوقٌػػف األطفػػاؿ عػػن البكػػاء ،لكػنٌهم أذعنػوا للنٌػػوـ
بت نفسي ألشل أحضرهتم معي ،غػري أنػه دل
جراء اإل اؾ من التٌعب كاطتوؼ كاصتوع .لقد أنٌ ي
ٌ
يك ػػن بشمك ػػاشل ت ػػركهم ،ح ػ ٌػو اصتػ ػرياف ك ػػانوا سريفض ػػوف إبق ػػاءهم عن ػػدهم خوف ػػا م ػػن انتق ػػاـ
الشرطة.
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التعذيب كالضحايا

كعند حلوؿ الليل جاء الشرطياف ألخذم .كاقتاداشل إذل غرفة التٌعذيب أين كاف يتواجػد
زكجػػي .لقػػد كػػاف يف حالػػة يرثػػى عتػػا ،دل يكػػن مػػن اظتمكػػن حػ ٌػو التعػ ٌػرؼ عليػػه .كػػاف كجهػػه
إرل يف صػػمت كعينػػال
منتفخػػا ،ككانػػت ضتيتػػه ػتركقػػة كيػػدال اظتقيػػدتاف تسػػيالف بالػػدـ .نظػػر ٌ
تعواف عن معاناة شديدة .قاؿ رل الشرطي» :أترين ماذا صنعنا بزكجك أما أن ً
ػت فسػيكوف
ٌ
ٌ
أسوأ!«
أمرؾ ٍ

مثٌ أعػػادكشل إذل الغرفػػة الػ كنػػت فيهػػا .كػػاف نتػ ٌػر شػػرطياف كػ ٌػل سػػاعتني لشػػتمي كإشتػػاعي
كالمػػا بػػذيئا مػػع البصػػاؽ علػ ٌػي .كلكػػن األدهػػى كاألمػ ٌػر الػػذم ال يلتتمػػل ،أنٌػ كنػػت أشتػػع
ص ػراخ كأنػػني زكجػػي كؿتيبػػه ط ػواؿ اللٌيػػل! إذل جانػػب ذلػػك كنػػت أشتػػع ضػػحكات اظتعػػذبني
الساخرة ،ككاف كلٌما زاد صراخ زكجي كلٌما تعالت ضحكاهتم.
ٌ
األكؿ عل ػػى ه ػػذل اضت ػػاؿ ،ب ػػني صػ ػراخ األدل ال ػػذم ك ػػاف يص ػػدرل زكج ػػي أزت ػػد
م ػ ٌػر الي ػػوـ ٌ
بالسكر ظتع ٌذبيه .كدل تكن األيٌاـ األخرل أحسن حاال.
ك ٌ
الساخر اظتمزكج ٌ
الضحك ٌ
اليوـ اليٌاشل 7 ،سبتمو 2::6

الصػػباحٌ .أمػػا أنػػا فلػػم يغمػض رل جفػػن كلػػو للحظػػة كاحػػدة .طلبػػت
اسػتيقظ األطفػػاؿ يف ٌ
للصػػبياف ،كلكػػن دل كتبػ أحػػد .كحػوارل السػػاعة التٌاسػػعة أحض ػر
إحضػار شػػيء مػػن الطٌعػػاـ ٌ
ػارا يف ال ٌػركاؽ .كػاف
قسػمتها بػني أطفػارل .كيف حػدكد العاشػرة ،رأيػت زكجػي م ٌ
أحدهم خبزة ٌ
بالصػراخ كالصػػياح
كتركنػػه ألنػٌػه دل يكػػن يقػػول علػػى الوقػػوؼ .مثٌ تعػػاذل صػػوته ٌ
رجػػاؿ الشػػرطة ٌ
لش ٌدة األدل ،ؽتٌا كاف يزيد من أظتي كحزشل.
عنػدها قمػت باسػتعماؿ ريقػي لتبليػل يػدم كبعػد جهػد جهيػد دت ٌكنػت مػن إخراجهػا مػػن
القيػػود ،فػػانتظرت حػ ٌػو دل أعػػد أشتػػع شػػيئا يف الػ ٌػركاؽ ،مثٌ تقػ ٌدمت دػػذر السػػتطالع مػػا كػػاف
كتػػرم .أمػػر فظيػػع! كيػػف نتكػػن للبشػػر أف يصػػلوا إذل هػػذا اضتػ ٌد مػػن الفظاعػػة دل أسػػتطع أف
السػػماع ال يػي ٍغػ
أفهػػم .لقػد شتعػػت ككػ ٌػل النٌػػاس عػػن طػػرؽ التٌعػػذيب الػ نتارسػػو ا ،كلكػػن ٌ
عن رؤية ما لتدث إلدراؾ أ ٌف هػ الء النٌػاس لػيس عتػم ديػن كال يخليػا ،قػوـ ال نتكػن كصػفهم
إالٌ بالساديٌة.
كػػاف زكجػػي يرتػػدم تبٌانػػا ،ككػػاف ؽتػ ٌددا علػػى شػػبه طاكلػػة ،مقيٌػػد اليػػدين كالقػػدمني ،ككػػاف
الشرطي الذم يع ٌذبه يرتدم ق ٌفازا كلتمل يف يديه جهازا كهربائيٌا كاف يستعمله على أعضػاء
ٌ
زكجي التٌناسليٌة .كاف يطلػا مػن خػالؿ اصتهػاز شػحنات كهربائيػة قويٌػة علػى أعضػاء ؼتتلفػة
من جسد زكجي الذم كاف يلتػوم مػن األدل يف ك ٌػل م ٌػرة ،ككػأ ٌف ركحػه توشػك علػى اطتػركج.
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كك ػػاف الش ػػرطة يض ػػحكوف عنػ ػدما يص ػػرخ أزت ػػد .كلق ػػد قتم ػػت ٌ
بالصػ ػراخ أن ػػا أيض ػػا كلك ػ ػ ٌ
دتاسكت كعدت إذل مكاشل.
ػتمرت إذل غايػػة اليٌاليػػة بعػػد الظٌهػػر .سػػاعة بعػػد ذلػػك جػػاء عػػدد مػػن
صػػرخات زكجػػي اسػ ٌ
رجػػاؿ الشػػرطة إذل الغرفػػة مرفػػوقني مبسػ كعتم األزتػػر الشػػعر .ضػرب هػػذا األخػػري برجلػػه علػػى
رأسي ضربة عنيفة ألقت عرض اضتائط .امتألت عينػام إثرهػا بالػ ٌدماء كدل أعػد أرل بوضػوح
السػابعة،
علي ضربا .اس ٌ
ػتمر العػذاب إذل غايػة ٌ
مثٌ نزعوا ع ٌ ستارم كغطٌوا به عينام كا الوا ٌ
متوعدين أ ٌ م سيص ٌفوف حسايب عندما يعودكف.
مثٌ ذهبوا ٌ
كل جسمي ي ظت  .كعلػى السػاعة الواحػدة صػباحا ،شتعػت أصػواتا مثٌ تعػاذل
كاف حينها ٌ
الصػػباح .فقلػػت يف نفسػػي اظتػػوت
ػتمركا يف تعذيبػػه إذل غايػػة ٌ
ص ػراخ زكجػػي مػػن جديػػد ،كاسػ ٌ
كتوجهػت
أهوف له ؽتٌػا يلقػال مػن عػذاب .كلكػن سػرعاف مػا طػردت هػذل األفكػار عػن ذهػ
ٌ
الصالة .لقد كنٌا بني أيدم أناس ال يعرفوف دينان كال يخليقان ،فال منجى لنا منهم إالٌ اهلل،
إذل ٌ
كحسيب اهلل كنعم الوكيل.
اليوـ اليٌالث 8 ،سبتمو 2::6

يف ٌأكؿ الظٌهرية ،كبعد صالة الظٌهر ،جػاءت غتموعػة مػن الشػرطة إذل الغرفػة م ٌػرة أخػرل.
دل يكونوا مصػحوبني مبسػ كعتم هػذل اظت ٌػرة .أراد أحػدهم أف يتعػ ٌدل عل ٌػي جنسػيٌا كقػاؿ رل أف
أختار بني أف يفعل ذلك طواعيػة مػ ٌ أك يسػتعمل الق ٌػوة .فغضػبت كعزمػت كصػممت علػى
نتس ػ ،
عػػدـ دتكينػػه مػػن نفسػػي .فأجبتػػه بكػ ٌػل هػػدكء كثبػػات بػػأ ٌف اظتػػوت أفضػػل رل مػػن أف ٌ
فشػػتم كي ػريان مثٌ قػػاؿ صػػاخبا» :زكج ػك ًخسػػيس كقػػذر كسأضػػع رصاصػػة يف رأسػػه عنػػدما
مترج!« دل أقل شيئا غري أنٌ كنت عازمة على حفظ نفسي من االعتداء.
السػػاعة الواحػػدة صػػباحا عػػادكا مػ ٌػرة أخػػرل كاقتػػادكشل إذل مكتػػب آخػػر يف الطػٌػابا
كعلػػى ٌ
الس ٌػن ،يبػدك أنٌػه أحػد
ٌ
العلوم حيث كاف يتواجد شػرطيٌاف مقنٌعػاف كشػخن آخػر متقػ ٌدـ يف ٌ
اظتس ػ كلني .كان ػػت ب ػػدرم ف ػػائزة أمام ػػه عاري ػػة ال ػ ٌػرأس – ب ػػدكف ست ػػار – متفاقت ػػة م ػػع رج ػػاؿ
ػرطي اظتس ٌػن ظتػدة طويلػة مثٌ قػاؿ» :أنصػحك بػأف تعػ يف
إرل ٌ
الشرطة حسب الظٌاهر .نظر ٌ
الش ٌ
كتقصػػي علينػػا كػ ٌػل شػػيء «.قلػػت» :ال أعػػرؼ شػػيئا «.دل أنتػػه مػػن ج ػوايب هػػذا حػ ٌػو ض ػرب
ٌ
بالقوة على األرض كأمرشل بػأف أنظػر إذل فػائزة جيٌػدا.
أحدهم على كجهي بشدة ،مثٌ أقعدشل ٌ
فنظػػرت إليهػػا كسػػرعاف مػػا غػ ٌػريت كجهػػة نظرهػػا» .إ ٌ ػػا رتيلػػة ألػػيس كػػذلك! إ ٌ ػػا سػػتتكلٌم«،
أضاؼ ذلك الشرطي» ،هيٌا احك القصة«.
ٌ
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أذعنت فائزة بسرعة كأخذت تصطنع كل األكاذيب ال دل أشتع فا طواؿ حيام (سػرد
كل مػا قالػت كا ٌهتمتيهػا بالكػذب .جػوايب
مطوال) .لقد
ي
ما قالته فائزة يتطلٌب تفصيال ٌ
أنكرت ٌ
هػػذا أثػػار غضػػبهم ،فػػأخرجوشل إذل الػ ٌػركاؽ ككضػػعوا علػػى عي ػ َّ حاجبػػا .أخػػذكشل إذل مكػػاف
كن ػػت أشت ػػع من ػػه اس ػػتنطاؽ زكج ػػي حت ػػت التٌع ػػذيب .عن ػػدما شتع ػػت ص ػػوت زكج ػػي ب ػػدأت
بالصػراخ ،فضػرب أحػػد الشػػرطة علػػى الظيٍنبػػوب بينمػػا ركلػ آخػػر بقدمػػه علػػى ِّهػػرم .بقينػػا
ٌ
على تلك اضتاؿ حوارل أربع ساعات .كنت أشتع زكجي يصرخ من ا الـ فأصػيح أنػا أيضػا
مث يقوموف هم بضريب من جديد ،كهكذا.
أخػذكشل بعػد ذلػػك إذل مكتػب حيػث كجػػدت أبنػائي يف حالػة يرثػػى عتػا .كػانوا يشػػهقوف
مػػن ش ػ ٌدة اطتػػوؼ .دل يسػػتطيعوا قػػوؿ كلمػػة كاحػػدة .كعلمػػت بعػػد ذلػػك أ ٌف رجػػاؿ الشػػرطة
أخ ػػوكهم ب ػػأ ٌف ٌأمه ػػم قػ ػػد ذيد ػػت! س ػػاديوف حقيقي ػػوف! لقػ ػػد حاكل ػػت ك ػ ٌػل اللٌي ػػل هتػ ػػدئتهم
كل ساعة كاف يػأتي كاحػد مػن رجػاؿ الشػرطة ليقػ ح عل ٌػي عالقػات
كالتٌخفيف عنهم .كيف ٌ
كيتوع ػػدكف مقس ػػمني أ ٌ ػػم
جنس ػػيٌة ،كن ػػت أجي ػػب يف ك ػ ٌػل م ػ ٌػرة »اظت ػػوت أه ػػوف!« فيش ػػتمون
ٌ
استمرت هذل اظتكيدة اللٌيلة كلٌها.
سيقتلوننا رتيعا ،ك ٌ
اليوـ الرٌابع 9 ،سبتمو 2::6

الساعة اضتادية عشر ،جاء أحد الشرطة كحاكؿ استدراجي ،فدفعته بق ٌػوة فمػا كػاف
على ٌ
ػب علػ ٌػي مػػاء قػػذرا .كيف اظتسػػاء ،علػػى السػػاعة اليانيػػة تقريبػػا ،جػػاء ثالثػػة مػػن
منػػه إالٌ أف صػ ٌ
رج ػػاؿ الش ػػرطة ،اثن ػػاف م ػػنهم ك ػػانوا ؽتٌػػن اقتحمػ ػوا علين ػػا البي ػػت ي ػػوـ أخ ػػذكا زكج ػػي .ج ػػاءكا
يسألون فيما إذا كانت معي أسلحة كمن هم أصدقاء زكجػي .مثٌ سػأل أحػدهم عػن عػدد
أطفارل ،فأجبت» :عندم أربعة أطفاؿ كبنت « .فقاؿ» :أنا عنػدم بنػات فقػط .هػالٌ قبل ً
ػت
الزكاج م ٌ  ،كهكذا ستنجبني رل ذكرانا«.
قتل زكجك مثٌ ٌ
أحض ػركا بعػػد ذلػػك فتػػاة تػيػدعى فاطمػػة ،لقػػد متٌ اغتصػػافا يف اظتكتػػب أمػػامي م ػن طػػرؼ
ػمى ب ػ coupe
ػرطي شػ ٌ
ػاب يف اطتامسػػة كالعش ػرين مػػن عمػػرل ،كانػػت تسػػرلتة شػػعرل مػػا يسػ ٌ
شػ ٌ
( dégradéeتػػدريج القطػػع) ،بعػػد أف قيٌػػدها إذل س ػرير ( )lit de campمسػػتعينا بضػ ٌػمادات
طبٌيػػة .ال أسػػتطيع أف أشتٌػي أك أصػػف الكػػالـ الفػػاحش كالشػػتم الػػذم كػػاف متػػرج مػػن فمػػه.
بكل الوسائل ليناؿ م ٌ كلك ٌ قاكمتػه بك ٌػل قػوام .كنػت عازمػة علػى اظتػوت إذا
لقد حاكؿ ٌ
تطلٌػػب األمػػر ذلػػك علػػى أف أم ٌكػػن ذلػػك الػػوحش السػػافًل مػػن أف يعبػػث بعرضػػي كشػػريف.
ػرد علػ ٌػي يف كويػػاء كأسػػلوب
كمهمتػػه تتميػٌػل يف الػ ٌدفاع عػػن الشػػعب .فػ ٌ
ػرطي ٌ
كقلػػت لػػه بأنػٌػه شػ ٌ
ب هذا الشعب!«
يف غاية الفجور» :الشعب نقتله كسنقتل ٌ
حو ر ٌ
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كل اليػوـ ،إذ لػيس رل ملجػأ كال منجػى مػن هػ الء الوحػوش إالٌ
لقد صلٌيت كدعوت اهلل ٌ
ػرطي مكشػػوؼ الوجػػه كاقتػػادشل إذل مكتػػب يف
اهلل .كعلػػى السػػاعة اليانيػػة صػػباحا جػػاءشل شػ ٌ
األكؿ .كػػاف اظتكتػػب مكتظ ػان بالشػػرطة .كانػػت بػػدرم فػػائزة متواجػػدة هنػػاؾ .ركل ػ
الطػٌػابا ٌ
أحػػدهم علػى ِّهػػرم كأمػػرشل بػػاصتلوس ،مثٌ نػػزع عػ ٌ ستػػارم كجعلػػه علػػى عينػػام .كمػػن ذلػػك
اظتكػػاف كنػػت أشتػػع صػػوت زكجػػي الػػذم كػػاف يصػػيح تػػارة كيتػػأ ٌدل أخػػرل ػتػػاكال اإلجابػػة علػػى
أسئلتهم.
اليوـ اطتامس : ،سبتمو 2::6
الرابعة صباحا .كنت أشتػع صػراخ زكجػي مػن شػدة
الساعة ٌ
أخذكشل إذل الزنزانة يف حدكد ٌ
األدل .كبعػػد حػػني أخػػذكا يضػربوف رأسػػه علػػى اضتػػائط ،كاظتعػ ٌذبوف يصػػيحوف كيصػػرخوف .لقػػد
ختلٌػوا عػػن آدميػتهم كأصػػبحوا كحوشػا مسػػعورة .يسػبٌوف كيتلػ ٌذذكف بػالتٌل ٌفظ بً يسػػباب يمتػرج مػػن
فتوجهػوا ؿتػوم،
بكل قوام» :اتركػول! اتركػول!« ٌ
اظتلٌة ،يف حني كاف زكجي ينوح أظتا .فصحت ٌ
إرل
قػػاـ ٌأكعت ػم جبػ ٌػرم مػػن شػػعرم بعنػػف شػػديد فيمػػا كػػاف ثالثػػة أك أربعػػة آخػػركف ٌ
يوجهػػوف ٌ
علي .فصبٌوا عل ٌػي دلػوا مػن اظتػاء كػانوا قػد تبولػوا فيػه .مثٌ
ضربات عنيفة بأرجلهم ٌ
حو أغمي ٌ
عزلوشل عن أطفارل ككضعوشل يف غرفة أخرل.
على العاشرة أك اضتادية عشر تقريبا ،أحضركا األطفاؿ .لقد كانوا يبكوف كدل يسلموا هم
أيضػػا مػػن هػػذل اظتأسػػاة اضتقيقيػػة ،إذ أخػػوهم رجػػاؿ الشػػرطة مػ ٌػرة أخػػرل بػػأ ٌف ٌأمهػػم قػػد ذيدػػت
كأ ٌ م لن يركهػا أبػدا .كذهبػوا إذل حػ ٌد أ ٌ ػم كصػفوا عتػم ك ٌػل تفاصػيل الػذبح ككيػف كػاف الػ ٌدـ
يس ػػيل م ػػن عنق ػػي كع ػػن م ػػوم البط ػػيء» .إ ٌف ٌأمك ػػم ذيد ػػت كم ػػا تيػػذبح ال ٌدجاج ػػة« ،هك ػػذا
أخوهم رجاؿ الشرطة.
إنػٌ دل أفهػػم أبػػدا كيػػف يسػػتطيع بشػػر أف يفعػػل هػػذا ألطفػػاؿ صػػغار .مثٌ قػػالوا رل أنػٌػه يف
كررت فعل – أجهل ما يقصدكف بذلك – ،أ ٌ ػم سينػػزعوف ثيػايب كيغتصػبون
حالة ما إذا ٌ
عارية أماـ األطفاؿ.
كاف أكالدم يف غاية اصتوع ،ؽتٌا دفع أف أطلب منهم بعض الطعاـ لألطفػاؿ .فأجػاب
ػرطي مػػاال مػػن حقيب ػ
أحػػدهم بػػأ ٌف خػػدمتهم ليسػػت مػػن ٌ
مهامػػه .يف كقػػت الحػػا أخػػذ شػ ٌ
ػأشل لػن أراهػم أبػدا بعػد اليػوـ.
الرابعة أخذكهم كأقسموا ب ٌ
كاش ل عتم خبزتني .كعلى الساعة ٌ
كقالوا رل أشل ىسأيقاضى كسػيحكموف عل ٌػي بعشػرين سػنة حبسػان ،كمػا أخػوكشل بػأ ٌ م سػيبيٌوف
صورم على التٌلفاز كأنا أبكي على أطفارل.
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ضػػبان كأخػػذت أصػػيح قائلػػة» :إنػ ال أخػػاؼ شػػيئا ،ألشل بريئػػة كال
لقػػد كنػػت استىشػيط ىغ ى
الصباح«.
أخاؼ إالٌ اهللٌ «.
علي أحدهم» :سن كك لوحدؾ إذل ٌ
فرد ٌ
اليوـ السادس 21 ،سبتمو 2::6

كانػػت السػػاعة اضتاديػػة عشػػر عنػػدما دخػػل علػ ٌػي ش ػرطيٌاف كقػػاال رل إنػٌػه مػػن صػػاضتي أف
أع ػ ؼ بك ػ ٌػل ش ػػيء .فقل ػػت عتم ػػا أشل ال أع ػػرؼ ش ػػيئا ،ف ػػتل ٌفظ أح ػػدقتا ،كك ػػاف كتل ػػس كراء
اظتكتػب ،بألفػػاظ فاحشػة كقػػاؿ» :إ ٌ ػا أفعػػى ،كلػن تأخػػذكا منهػا شػػيئا «.مثٌ تفػل شػػرطي آخػػر
استمرت هذل اضتاؿ إذل غاية صباح اليوـ اظتوارل.
على كجهي كركل زميله بع ٌدة ركالتٌ .
اليوـ السٌابع 22 ،سبتمو 2::6

قػػادكشل إذل قاعػػة التٌعػػذيب .كػػاف زكجػػي هنػػاؾ مقيٌػػدا إذل طاكلػػة ذات أرجػػل حديديػػة،
ليس عليها سول قطعتاف خشبيتاف ،كاحدة يف الوسط كاليانية يف اظتق ٌدمةٌ ،أما باقي الطاكلة
فكػػاف فارغ ػػا .ك ػػاف زكجػػي مربوط ػػا دب ػػل مػػن مق ٌدم ػػة رجلي ػػه إذل ح ػ ٌد خص ػػرل ،كان ػػت ي ػػدال
يتوسػطهما قضػيب حديػدم يسػتعمل للبنػاء .كػاف ثالثػة مػن
مقيٌدتني بأصفاد حتت الطٌاكلػة ٌ
إرل كسألول» :أحتبٌها « فأجاب» :إ ٌ ا زكجػ « فػرٌدكا» :إذف ،إذا
الشرطة على جانبيه كأشاركا ٌ
دل تع ػ ؼ فسنكشػػفها عاريػػة كنغتصػػبها أمامػػك!« كنػػت خائفػػة ج ػ ٌدا كقلػػت لزكجػػي» :إذا
ػرد علػ ٌػي بصػػوت منهػػك» :إنػٌػك
كنػػت تعػػرؼ شػػيئا فػػأخوشل بػػه ،فشنػٌػه ال علػػم رل بشػػيء «.فػ ٌ
تعػػرفني أنٌػ دل أفعػػل شػػيئا «.زاد غضػػب الشػػرطة كأعػػادكا هتديػػدهم باغتصػػايب أمامػػه ،فأخػػذ
لكل شيء كخلٌوا سػبيل امػرأم،
زكجي ي ٌجاهم» :أرجوكم اصنعوا يب ما شئتم ،إنٌ مستع ٌد ٌ
أترجاكم«.
ٌ
ػتمر التعػػذيب مػ ٌػرة أخػػرل بوحشػػيٌة دل أر عتػػا ميػػيالن .لقػػد كػػانوا يتل ػ ٌذذكف
كأمػػاـ عي ػ ٌ اسػ ٌ
بفعله ػػم ذاؾ .ك ػػانوا يض ػػحكوف .ك ػػانوا يض ػػعوف خرق ػػة يف فم ػػه كيضػ ػربونه دكف أيٌػػة رزت ػػة.
أرغمػػوشل علػػى مشػاهدة تعػػذيب زكجػػي ظتػػدة ربػػع سػػاعة مث أخػػذكشل إذل اظتكتػػب .بعػػد ذلػػك
ػب علػ ٌػي قػػاركرة مػػاء .كنػػت أشتػػع
أكثقػػوشل باألصػػفاد إذل اظتشػػعاع .جػػاء أحػػدهم لػػيال كصػ ٌ
صيحات زكجي تتعاذل من ش ٌدة ا الـ باستمرار .كداـ ذلك الكابوس اللٌيل كلٌه.
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اليوـ اليٌامن 23 ،سبتمو 2::6

تركوشل كحدم حػو اظتسػاء .بعػد ذلػك جػاءشل أحػدهم كقػاؿ رل» :هػل شتعػت زكجػك
ػرد باسػػتهتار» :هػػل تعػرفني ظتػػاذا كػػاف يصػػرخ عاليػان لقػػد حرقنػػا ضتيتػػه بنػػار
فأجبتػػه» :نعػػم« .فػ ٌ
الوالٌعة«.
كل ربع ساعة كاف يأتي أحدهم ليصػف رل الفظػائع كالتٌعػذيب
منذ تلك اللٌحظة كبعد ٌ
الػ ػػذم كػ ػػاف يتعػ ػ ٌػرض لػ ػػه زكجػ ػػي» .أتػ ػػدرين ظتػ ػػاذا كػ ػػاف زكجػ ػػك يصػ ػػرخ لقػ ػػد حرقنػ ػػا س ػ ػوأته
بسجائرنا!« فيذهب كسرعاف ما تتعاذل صيحات زكجي أظتػا مػن جديػد .لقػد انتػاب اطتػوؼ
إرل
كدل أعػػد أحتمػػل البقػػاء لوحػػدم ،فبػػادرت ٌ
بالص ػراخ بكػ ٌػل مػػا أكتيػػت مػػن قػ ٌػوة ،فج ػػاؤكا ٌ
ػأشل سأصػػرخ
كه ػ ٌددكشل بالتٌعػػذيب إف دل أمسػػك عػػن ذلػػك .فاستىشػػطت غضػػبان كقلػػت عتػػم بػ ٌ
كحولػػوشل إذل قاعػػة كػػاف ف ػا ستسػػة
بقػ ٌػوة أكيػػر حػ ٌػو يسػػمع اصت ػرياف .كأخ ػريا غػ ٌػريكا مكػػاشلٌ ،
نساء.
«

تزكجػت يمػ ى َّخران ،يػوـ 28
كانت هناؾ نادية تسػكرات البالغػة مػن العمػر  27سػنة كالػ ٌ
ص ٍػهباء تبلػ مػن العمػر 18
يوليو اظتاضي فقط ،كنٌا نناديها العركسة .ككانت غنية بػودكاشل ،ى
س ػػنة ،كفاطم ػػة آن ػػو س ػنٌها  18س ػػنة ككان ػػت ح ػػامال يف ش ػػهرها الس ػػابع ،إذل جان ػػب كج ػػود
ثػػالث نس ػاء مس ػنٌات :نتينػػة ػتفػػوِّي ( 20سػػنة) ،زهيػػة كليػػوة ( 20سػػنة) كعائشػػة دعػػاس
( 22سنة) .فاطمة آنػو ،اظتػرأة اضتامػل ،متٌ إحضػارها مػن قريػة العوانػة بواليػة جيجػل .لقػد متٌ
السيٌارة .ككانت هنػاؾ امػرأة
اختطافها من طرؼ رجاؿ شرطة قاموا بوضعها داخل صندكؽ ٌ
سادسػػة حفيظػػة عطػٌػوـ ال ػ أيخػػذت يف مكػػاف أختهػػا فتيحػػة كمتٌ إطػػالؽ س ػراحها بعػػد 21
يوما.
ػزم اظتػدشل .شػتم كأمػرشل بالقيػاـ كأخػذ يضػرب بق ٌػوة علػى
جاء اظتسػ كؿ مسػاء مرتػديٌان ال ٌ
أصػػابعي مبسػػطرة مػػن حديػػد كػػاف لتملهػػا ،مثٌ بصػػا علػػى كجهػػي كأمطػػرشل بوابػػل مػػن الكػػالـ
البذمء.
اليوـ التٌاسع 24 ،سبتمو 2::6

++

كانت الساعة تزيد عن اليانيٌة عشر ليال .حاكلنػا النٌػوـ علػى أيٌػة حػاؿ ،كبصػعوبة كبػرية،
ػرطي يف زيػٌػه اظتػػدشل كػػاف ؽتٌػػن
ٌ
خاصػػة علػػى األرض .يف تلػػك اللحظػػة دخػػل علينػػا الغرفػػة شػ ٌ
اختطفوا زكجي يومها .كاف يظهر أنٌه سكراف ،ككانت أربع أك ستس قنابل يدكيٌة معلٌقػة يف
حزام ػػه .ك ػػاف ك ػػاجملنوف ،يص ػػيح ق ػػائال» :ل ػػيس رل بي ػػت كال زكج ػػة كال أطف ػػاؿ!« مثٌ ق ػػاؿ رل:
»أنػػت سػػتخرجني معػػي «.كأخػػذ يصػػرخ كيػػدفع بقػ ٌػوة إذل مكتػػب آخػػر كأمػػرشل أف أّػ ٌػرد مػػن
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ػرطي آخػر كفػتح البػاب كقػاؿ رل بػأف ال أعػري اهتمامػا عتػذا السػكراف
ثيايب .عنػدها ت ٌ
ػدخل ش ٌ
كأعادشل إذل الغرفة ال كنت فيها مع النسوة األخريات.
السػكراف إلينػا كأمػر
ػرطي ٌ
غري أ ٌف األحداث دل تتوقٌف عند هذا اضت ٌد ،فقد عاد ذلػك الش ٌ
مرة أخرل كأغلػا
نادية بالقياـ ،فقامت كهي تستنجد ٌ
رطي ا خر كي ينقذهاٌ ،
فتدخل ٌ
بالش ٌ
الضػربات العنيفػة
الساعة الواحدة تقريبا ،شتعت زكجػي يصػرخ علػى كقػع ٌ
الباب علينا .كبعد ٌ
حو أغمي عليه.
استمر صراخه إذل غاية الفجر ٌ
ال كاف يتل ٌقاها .لقد ٌ
اليوـ العاشر 25 ،سبتمو 2::6
على الساعة العاشرة أخذشل رجاؿ الشرطة رفقة حفيظة عطٌوـ كنادية تسكرات لتنظيػف
السػػاعة اليٌاليػػة بعػػد الظهػػر .دل
الطٌػػابا ٌ
األكؿ ،حيػػث فاضػػت اظتيػػال .لقػػد اشػػتغلنا إذل غايػػة ٌ
ػرطي كػ ٌػل كاحػػدة منٌػػا
آكػػل شػػيئا طيلػػة عشػػرة أيػٌػاـ ،اللٌهػ ٌػم إالٌ جرعػػات مػػن اظتػػاء .فػػأعطى شػ ٌ
أشل رفضػػت أخػػذها .فقػػاؿ رل» :مػػاذا هنػػاؾ تريػػدين أف دتػػوم حػ ٌػو
قطعػػة شػػكوالطة غػػري ٌ
الصػػحافة اطتارجيػػة « دل أسػػتطع إجابتػػه لشػ ٌدة التٌعػػب كمػػع ذلػػك دل أقبػػل أخػذ
تػػتكلٌم عنػػك ٌ
أم شخن آخر.
شيء منه أك من ٌ
اليوـ اضتادم عشر 26 ،سبتمو 2::6

الساعة العاشرة لتنظيف اظتكاتب .كعلػى اطتامسػة مسػاء تقريبػا،
أخذكنا ٌ
مرة أخرل على ٌ
الشػخن الػذم كػاف يقػود
قادكشل للتٌحقيا من جديد .كاف هنػاؾ رتػع مػن رجػاؿ الشػرطةٌ .
التحقيػػا معػػي يػػدعول زمػػالؤل ب ػ»الشػ ٌػر« .ككانػػت فػػائزة بػػدرم يف نفػػس الغرفػػة ،نازعػػة ستارهػػا
ػردد:
الرقيػػا .قالػػت رل يف حتػ ٌد كدكف تػ ٌ
مسػ ٌػرحة الشػػعر ،ترتػػدم قميصػػا كسػػركاال مػػن القمػػاش ٌ
»إ ٌف زكجك طػردشل م ٌػرة عنػدما أتيػت بيتػك كسػيدفع الػيٌمن!« فوصػفتها بالكاذبػة كدل يعجػب
ه ػػذا رج ػػاؿ الش ػػرطة فضػ ػربوشل بشػ ػ ٌدة عل ػػى ِّه ػػرم مثٌ ج ػ ٌػركشل إذل قاع ػػة التٌع ػػذيب .قيٌ ػػدكشل
ػدمي إذل خصػػرم دبلػػني مثٌ كضػػعوا خرقػػة
باألصػفاد إذل خشػػبة العػػذاب كشػ ٌدكا ربػػاطي مػن قػ ٌ
حو خرج من أنفػي كمػن أذشلٌ كهػم يضػربون علػى رجلػي
على كجهي كأخذكا يفرغوف اظتاء ٌ
كبط .
ػدت فيهػػا أعصػػايب ،ككػ ٌػل جسػػمي كػػاف ي ػ ظت  .كأخ ػريا
ػتمر التٌعػػذيب سػػاعة كاملػػة فقػ ي
اسػ ٌ
ت عل ػػى ق ػػوؿ اضت ػ ٌػا كإنك ػػار ا ٌهتام ػػاهتم ،كلٌم ػػا زادكشل تع ػػذيبا ب ػػدكف
فهم ػػت أنٌػػه كلٌم ػػا أص ػ ٌػر ي
إشل أع ػ ؼ أ ٌف م ػػا قالت ػػه ف ػػائزة
انقطػػاع .فق ػ ٌػررت حينئ ػػذ إيق ػػاؼ هػػذا الع ػػذاب كقل ػػت عت ػػمٌ » :
صحيح كأنا مستع ٌدة إلمضاء كل ما تريدكف«.
ٌ
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أخػػذكشل بعػػد ذلػػك إذل القاعػػة ال ػ كانػػت فػػا النٌسػػاء األخريػػات .كيف اظتسػػاء أح ػاط بنػػا
قلػػا كبػػري بسػػبب غتموعػػة مػػن الشػػرطة كػػانوا لتومػػوف حولنػػا كيتكلٌمػػوف بيػػنهم بصػػفة غػػري
الساعة اليٌانيػة لػيال ،دخػل الغرفػة شػرطياف ،أحػدقتا يػيدعى
مسموعة .بعد ذلك ،كيف حدكد ٌ
دراجي كاف معركفا بارتكابه اغتياالت يف حي بوركبة كحي ليفيػي بالعاصػمة ،كاليٌػاشل يػدعى
ٌ
دراجػي سػكرانا ال يرتػدم إالٌ لباسػا داخليٌػا ،ككػاف لتمػل كيسػا بالسػتيكيٌا
»خنيتشو« .كاف ٌ
توسط
لتتوم على قاركرة ستر يف شكل مربٌع .كانت رائحته نتنة ككالمه فاحش بذمء .مثٌ ٌ
الزجاجػة قػائال» :اشػربن ،إنٌػه جػائز ،إ ٌف اهلل لػن لتاسػبكن ألنٌك ٌػن مكرهػات،
الغرفة كق ٌدـ لنا ٌ
اًشربن كستصعدف إذل السماء السابعة«.
ٌ
ٌ
مثٌ ضاعف من كالمه الفاحش كهو يػرم لنػا سػوأته .كػاف أمػرا شػنيعان! تنبٌػه أحػد الشػرطة
الس ٌكرياف ففتح الباب كدخل الغرفة .كػاف كاضػحا علػى كجهػه
لألصوات ال كاف يصدرها ٌ
دراجػػي بػػازدراء كقػػاؿ
دراجػػي كخنيتشػػو .فنظػػر إذل ٌ
االائػزاز للمشػػهد اظتريػػع الػػذم كجػػد فيػػه ٌ
بالرصػاص مػ ٌػرتني كدل أصػب كأنػا معػاىٌ .أمػػا
لػه» :أنػا ال أض ٌػر النٌػاس كال أعتػػدم .قػد ضػربت ٌ
أنت فسيأخذكنك يف يػوـ مػن األيٌػاـ حيٌػا كسػتدفع الػيٌمن غاليػا علػى ك ٌػل اظتفاسػد الػ تقػوـ
فا «.كدخل اليٌالثة يف شجار عنيف فيما بينهم.
رطي أؾتانا من الوجود اظت ذم ألكلئك السكارل.
تدخل ذلك ٌ
إ ٌف ٌ
الش ٌ
اليوـ اليٌاشل عشر 27 ،سبتمو 2::6

الساعة العاشرة .كانوا قد انتهوا من طبع احملضر كقػ ٌدمول
أخذكشل إذل أحد اظتكاتب على ٌ
رل كػػي أمضػػيه دكف أف أق ػرأل كإالٌ أعػػادكشل للعػػذاب باظتنشػػفة .أخػػذ أحػػد الش ػػرطة سػػالحه
ككجػه اظتاصػورة إذل رأسػػي قػائال» :أمضػػيه كإالٌ أفرغتػه يف رأسػك «.أمضػػيت احملضػر يف هػػدكء
ٌ
كالتحقت بالنٌساء األخريات.
اليوـ اطتامس عشر 2: ،سبتمو 2::6
طلب ػوا م ػ ٌ أف أعط ػػيهم اس ػػم كعن ػواف إحػػدل الفتي ػػات كإالٌ أخ ػػذكشل إلح ػػدل اليٌكن ػػات
عاريػػة حيػػث سػػتنقطع أخبػػارم إذل األبػػد .مثٌ بصػػا علػ ٌػي شػػرطي كه ػ ٌددشل بالقتػػل .دل تكػػن
لدم أيٌة معلومات أعطيها عتم.
ٌ
اليوـ السٌادس عشر 31 ،سبتمو 2::6

++

خاصػػة لعائشػػة دعػػاس.
يتوجػػه ٌ
ػرطي سػػكراف كأخػػذ يشػػتمنا .كػػاف ٌ
دخػػل علينػػا الغرفػػة شػ ٌ
الشتم كالكالـ الفاحش هذل دامت أكير من ساعتني.
حصة ٌ
ٌ
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اليوـ اليٌاشل كالعشركف 37 ،سبتمو 2::6

يف حوارل الساعة اليٌانية ليال ،أخذكنا يف شاحنة خالية من اظتميٌػزات لو ػا بػيج كنوافػذها
مغطٌػػاة بسػػتائر .كػػاف رتػػع مػػن رجػػاؿ الشػػرطة اظتقنٌعػػني يسػػبٌوننا كيقولػػوف لنػػا أنٌنػػا يف ايػػة
اظتطاؼ كأ ٌ م سيقتادكننا لشاط صابالت (الرمليات –  )Sabletteحيث سيقوموف بقتلنػا.
كقػػاؿ أحػػدهم أنٌنػػا سػػني خذ إلحػػدل اليٌكنػػات ،كسػػتنقطع أخبارن ػػا بعػػد ذل ػػك .كيف النهايػػة
الزنزانة .قاموا بعدها بأخػذ بصػماتنا
الرئيسي حيث يكنٌا ستٌة يف نفس ٌ
أخذكنا ظتخفر الشرطة ٌ
الزنزانة أين قضينا ليلتنا.
كصورنا مثٌ أعادكنا إذل ٌ
الساعة التٌاسعة تقريبا ،نقلونا يف شاحنة أخرل حتتػوم علػى زنزانػات
كيف ٌ
الصباح ،كعلى ٌ
ػت نسػاء كإحػدل عشػر رجػال.
فردية صغرية ،مث أخذكنا بعد ذلػك إذل قصػر العدالػة .كنٌػا س ٌ
مثٌ أصػػيبت فػػائزة بػػدرم بػػدكار يف حػػدكد اليٌاليػػة مسػػاء ،أعادكنػػا إثرهػػا ظتركػػز الشػػرطة لنقضػػي
السػػاعة التٌاسػػعة ،أخػػذكنا مػ ٌػرة ثانيػػة لقصػػر العدالػػة .كيف
ليلػػة أخػػرل .كيف الغػػد ،يف ح ػوارل ٌ
باضتريٌة اظت قٌتة.
حدكد اطتامسة مساء ،أصدر قاضي التٌحقيا حكما يقضي ٌ
أيطل ػػا سػ ػراحي كك ػػذا أبن ػػائي اليالثػ ػة ال ػػذين ت ػػأثركا كيػ ػريا مب ػػا عايشػ ػوا كش ػػاهدكا يف مرك ػػز
التعذيب .لقد أصبحوا مذهولني كأ م بلهاء! ٌأما زكجي فقد اعتيقل يف سجن سركاجي.
سنة بعد هذل الواقعة ،اقتحم بيػ نفػس الرجػاؿ اظتسػلحني علػى السػاعة اليانيػة صػباحا.
كنػػت مػػع أبنػػائي .كػػاف أبػػوهم بالسػػجن .أرهبػػوشل ظتػػدة سػػاعة تقريبػان ،مث طلػػب مػ قائػػدهم
بأف أتقدـ إذل مركز شاطونوؼ يف اليوـ اظتوارل.
عند الصباح تقدمت إذل مركػز الػنحس ذاؾ أيػن قضػيت فيمػا سػبا أيامػا مرعبػة .يسػئًلت
عن حيام اليومية كعن أصل قوتنا .هددكشل ككعدكشل بػ«زيارات ليلية جديدة«.
أفوض أمرم إذل اهلل.
ماذا عسام أف أفعل أماـ هذل اضتقرة إشل ٌ
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زهية كليوة
ّ .7.4

اظتصدر :الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
زهية كليوة سيدة يف سن اطتمسني .عذبت يف ؼتفر شرطة سادل بام ()Salembier
يف شهر سبتمو  .2112السيدة كليوة هي إحدل َّ
اظتعذبات ال ذكرهتن لويزة بركاف
يف شهادهتا.

مكيت أحد عشر يوما عند اظتعػذبني .جػاءكا يف اظت ٌػرة األكذل إذل البيػت كدل
اشتي زهية كليوة.
ي
كتدكشل ،دل يكن هناؾ سول زكجي كابن الكػول .أخػذكا ابنػ يف مكػاشل .كنػت يومهػا يف
ؼتربا.
ٌ
اضتماـ االستشفائي بقرقور بوالية سطيف ،كظتٌا عدت إذل البيت كجدته ٌ
سألت زكجي ما الذم جرل ،فأجاب » :ال ختايف إ ٌ ا ابنتك رحلت من البيػت «.فقلػت
اطتاصػػة فػػا
لػػه » :كبعػػد ،ظتػػاذا فعلػػت بأشػػيائي هػػذل الفعلػػة كػػاف بشمكا ػػا أخػػذ حاجتهػػا ٌ
كانتهػػى األمػػر!« ابنػ تقطػػن معػػي منػػذ سػػنتني .بقػػي صػػامتا ،لكػػن صػػمته أقلقػ فقلػػت لػػه:
»قل رل اضتقيقة ،ما الٌذم كترم « فقاؿ رل بأ ٌف الشرطة قدموا للبحث ع ٌ بتهمة شراء ًعقد
مػػن ذهػػب سػػرؽ كإعػػادة بيعػػه ،كأ ٌف اظت ػرأة الٌػ بػػاعت إيػٌػال صػ ٌػرحت فػػذا لشػػرطة س ػادل ب ػام
كقدموا إثرها للبحث ع ٌ .
ألشل دل أش ػ كدل أبػػع ًعقػػدا مػػن ذهػػب .فػػاق ح علػ ٌػي زكج
أشل سػػأذهب إلػػيهمٌ ،
قلػػت لػػه ٌ
ابن الكول أالٌ أذهب إذل الشرطة كأف أذهب معه لقضاء بضػعة أيٌػاـ ح ٌػو أرتػاح مػن عنػاء
السفر مثٌ نرل بعد ذلك.
ٌ
ً
السػاعة اليٌانيػة صػباحا
السػبب .أخػذكها علػى ٌ
يف الواقع ،ظتٌا أخذكا ابن شػرحوا لصػهرم ٌ
السػػاعة اليٌاليػػة بعػػد الظٌه ػػر .كنػػت أصػ ٌػر علػػى ال ػ ٌذهاب إذل
ليطلػػا س ػراحها يف الغػػد عل ػػى ٌ
الشرطة كلكن صهرم حاؿ دكف ذلك ،فقػاـ جبمػع ك ٌػل حاجػام كأخػذشل إذل بيتػه بضػواحي
الرجػػل دل يكػػن طبيعيٌػػا حيػػث كػػاف
سػػحاكلة .مكيػ ي
ػت هنػػاؾ ذتانيػػة أيػٌػاـ .الحظػػت خالعتػػا أ ٌف ٌ
كلٌما دخل إذل البيت تع ٌكر مزاجه ،كيف األخري ٌقرر أف يكلٌم .
»خػػال زهيٌػػة ،أقػػوؿ لػػك اضتقيقػػة ،جػػاءكا للبحػػث عنػك إثػػر بػػالغ قيػ ٌدـ ضػ ٌدؾ .إ ٌف فتػػاة
قامت باإلبالغ عنك ،إذان قورل اضتقيقة ،هل ً
قمت بعمل سياسػي كمسػاعدة اإلخػوة مػيال
متورطػػة سأسػػاعدؾ علػػى
قػػورل رل بص ػراحة .إذا حصػػل أنػػك سػػاعدهتم ،قػػورل رل ،لػػو كنػػت ٌ
الفرار ،أك أقوـ بتأجري بيت بعيد من هنا .إف كانت ابنتك ال تريدؾ يف بيتهاٌ .أمػا إف كنػت
دل تفعلي شيئا ،فاألحسن أف تسلٌمي نفسك«.
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فقلت له أن دل أفعل شيئا كال أريد أف أقضػي ك ٌػل حيػام أتن ٌقػل مػن بيػت خػر كمػا ال
أفضػل
أم أحػد بوجػودم .كأضػفت» :مػن الػذم يقبػل فػذا يف كقتنػا اضتاضػر ٌ
أريد أف أقلػا ٌ
الػ ٌذهاب إلػػيهم كسػػأرل بعػػد ذلػػك «.فقػػاؿ عنػػدها» :فػػائزة بػػدرم هػػي الػ بلٌغػػت عنػػك .ال
أعلم ظتاذا ذكرت اشتك « .أخوت ابن أ ٌ م سألوها ع ٌ كعن ابن ياشتني .الشرطة كانت
اطتاصػة فػا كأركهػا لفػائزة بػدرم ،هػذل األخػرية شػرحت عتػم بأ ٌ ػا
قد أخذت بطاقػة التعريػف ٌ
ليست هي كهذل ليست إالٌ زائرة.
ذهبػػت إذل شػػرطة سػادل بػػام فػػأدخلوشل يف مكتػػب بػػه مفػػرش كتركػػوشل أنتظػػر .زكج ابن ػ
كػػاف يعػػرؼ رجػػال يشػػتغل هنػػاؾ فأخػػذشل عنػػدل .أحسسػػت بضػػيا شػػديد داخػػل اظتكتػػب.
الس ٌكرم ككنت أعاشل من كيرة القلا .كنػت
فأردت قضاء حاج  ،حيث ٌ
أشل مصابة مبرض ٌ
أري ػػد أف أرت ػػاح كدل أع ػػد أق ػػول عل ػػى الوق ػػوؼ .طرق ػػت يف الب ػػاب ع ػ ػ ٌدة م ػ ٌػرات كلك ػػن دكف
جدكل .عندها ٌقررت اطتركج فوجدت شابٌا سألته عن اظترحاض فدلٌ عليه.
كعند خركجي كجدت اظتكاف مكتظٌػان بالشػرطة ،ذكم القبٌعػات ال ٌػزرؽ .فسػأل أحػدهم:
حاج ػػة « »أن ػػا هن ػػا م ػػن اطتامس ػػة ،كض ػػعوشل يف اظتكت ػػب حي ػػث اظتف ػػرش
»م ػػن أي ػػن أتي ػػت ي ػػا ٌ
كصػػهرم هػػو الٌػػذم أتػػى يب إذل هنػػا «.سػػأل » :مػػا اشتػػك « فأجبػػت» :فاطمػػة «.قػػاؿ رل:
سرؽ«.
»ظتاذا أنت هنا ماذا فعلت « فأجبت» :يقولوف أشل بعت عقدا من ذهب كاف قد ي

+

باّ ػػال اظتكت ػػب ،كعن ػػدها س ػػأل م ػػن جدي ػػد» :م ػػا ه ػػو اشت ػػك
مش ػػيت قل ػػيال يف الػ ػركاؽ ٌ
ػدم قتػػا
ا خ ػر االسػػم الزائػػف « قلػػت لػػه» :لػػيس رل أشتػػاء أخػػرل ،رل اشتػػاف رشتيٌػػاف ،ككالػ ٌ
سجلت باسم فاطمػة «.عنػدها سػأل » :آل،
اللٌذاف أعطوشل إيٌاقتا ،ل ٌقبوشل بزهيٌة كيف الوثائا ٌ
فرد» :تعارل! تعارل!«
حي ديار ٌ
الشمس « قلت له« :نعمٌ ».
أنت زهية من ٌ
أم مكتب كنت .فأشرت إليػه ،فػدفع بداخلػه.
أخذشل كهو كتٌرشل بعنف ،مثٌ سأل يف ٌ
عما يوجد بداخلها ،فقلت لػه لػيس فػا إالٌ فوطػة كمنػديل .فأخػذ
كاف دوزم حقيبة سأل ٌ
اضتقيبة مثٌ ذهب.
بعػدها جػاء شػخن آخػر كأخػذشل إذل مكتػػب غتػاكر كطلػب مػ ٌ اصتلػوس علػػى األرض.
استندت إذل اضتائط كبقيت كاقفػة .بػدأ يف اسػتجوايب» :هػل تعػرفني فػائزة بػدرم « قلػت لػه:
أم عقػػد ،كال أعػػرؼ أحػػدا باسػػم فػػائزة «.فػػرٌد» :اقعػػدم ،قلػػت لػػك!«
»ال أعرفهػػا ،كدل أشػ ٌ
علي.
قلت له» :أقسم ٌ
أشل لن أقعد!« عندها بدأ يصفع دكف توقٌف ٌ
حو أغمي ٌ
حو استعدت كعيي .فأيعيد استجوايب» :هل تعػرفني فػائزة أـ ال « قلػت
علي اظتاء ٌ
صبٌوا ٌ
إرل حػػو أرل إف كنػػت أعرفهػػا «.أحضػػركا الفتػػاة فقلػػت عتػػم
لػػه» :ال ،ال أعرفهػػا ،أحضػػركها ٌ
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ػدخلت هػي قائلػة» :ال
أمامها ٌ
أشل ال أعرفها باسم فائزة بل أعرفها باسػم شتيٌػة أك خدكتػة ،فت ٌ
يا خال زهيٌة ،ليس اشتي شتيٌة كال خدكتة بل اشتي عائشة«.

ػأشل أعطيتهػا مالبػس عسػكريٌة كأخػرل
علي ضربا بينما كانت هي تتٌهم ب ٌ
حينها ا الوا ٌ
أشل ذهبػػت صتنػػازة اظتػػدعو عبػػد اللٌطيػػف .قلػػت عت ػػا ال
للرجػػاؿ كس ػراكيل كج ػوارب .أ ٌهتمت ػ ٌ
ٌ
ػاؿ
ػ
ق
ف
.
ػف
ػ
ي
ط
ل
ال
ػد
ػ
ب
ع
ػدعى
ػ
ي
ا
ػد
ػ
ح
أ
ػرؼ
أعػ
الشػػرطي» :إذا ذهبػػت إذل اصتنػػازة « أجبتػػه» :ال«.
ٌ
ني
ٌ ٌ
بػدأ يصػفع دكف انقطػاع ح ٌػو دميػت أذنػام .كمنػذ تلػك اضتادثػة أصػبحت ال أشتػع جيٌػػدا.
ػتمر يف ضػػريب كهػػو يصػ ٌػر علػػى أف أع ػ ؼ بشعطػػاء مالبػػس .ككنػػت كلٌمػػا أنكػػرت ىكلًب ػوا
اس ػ ٌ
ً
ب م ٌ بعد ذلػك خلػع اضتجػاب كج ٌػردكشل كلٌيػا مػن مالبسػي ،مثٌ قػاؿ
كضاعفوا تعذييب .فطيل ى
أحدهم» :سأضاجعك!« قلت له» :عار عليػك ،أنػا يف مقػاـ ٌأمػك«،فأجػابٌ » :أمػي ليسػت
امرأة رخيسة ميلكٌ ،أمػي ال تصػعد إذل اصتبػل «.قلػت لػه» :دل أصػعد أبػدا إذل اصتبػل ،رل أخ
يسػػكن يف الطػٌػابا العاشػػر كدل أذهػػب لزيارتػػه منػػذ أحػػد عشػػر سػػنة مضػػت «.مث قػػاؿ رل» :ال
ب ػ ٌد أف تع ػ يف أنػٌػك ذهبػػت إذل اصتبػػل ،كأنػٌػك س ػلٌمت اظتالبػػس ،كأنػٌػك ذهبػػت إذل اصتنػػازة«،
فأجبته» :كيف أع ؼ بأشياء دل أقم فا«.
ػدخلت اظتس ػ ٌػماة ف ػػائزة قائل ػػة» :تكلٌم ػػي خ ػػال زهيٌ ػػة ق ػػورل اضتقيقػ ػػة
كيف ه ػػذل األثن ػػاء ت ػ ٌ
ً
كستتناكلني كيريا من الياؤكرت (اللع الرائب –  «.)Yaourtقلت عتا» :دلى تريدين أف أكػذب
علػػى النػػاس يف سػػبيل اليػػاؤكرت .دل أظتػػس أيػٌػة مالبػػس عسػػكريٌة «.تػػد ٌخل الشػػرطي كطلػػب:
»قورل فقط أنٌك ذهبت إذل اصتنازة «.قلت له» :ليس هذا بصحيح ،دل أذهب«.
فعاكدكا الضرب مػن جديػد ،صػفعات تلػو صػفعات ...دكف توقٌػف .طلػب مػ ٌ أحػدهم
أف أقػػف فقل ػػت ل ػػه أنٌػ ال أس ػػتطيع الوق ػػوؼ كقػػد أص ػػاب دكار .يف الواق ػػع دل أرد الوق ػػوؼ
ػرطي» :اعػ يف أنٌػك أعطيػت اظتالبػس
رجلي قدر اظتستطاع .قػاؿ رل ٌ
إلخفاء عورم جبمع َّ
الش ٌ
كإالٌ سػػن كك عاريػػة كسػػأفعل فيػػك «.عنػػدها تق ػ ٌدـ ؿتػػوم ،كػػاف يريػػد اغتصػػايب فصػػرخت:
ألشل مصابة مبرض!« فسأل » :كما نوع هذا اظترض « قلت لػه» :أنػا
»إنك ال تستطيع ظتسي ٌ
أم ناحي ػػة أن ػػت مريض ػػة « أجب ػػت» :أن ػػا
مريض ػػة كال كت ػػب أف يلمسػ ػ أح ػػد «.س ػػأؿ» :يف ٌ
ىخػ ىذ
الرحم «.قاؿ» :من قاؿ لك هذا « قلػت لػه» :الطٌبيػب طبعػا ،أ ى
مصابة بسرطاف يف عنا ٌ
م ٌ عيٌنة لتحليلها .هذا اظترض تسبٌب يف سقوط شعرم كحاجيب«.
ٌ
عنػػدها أصػػبح عنيفػػا كأكيػػر شراسػػة مػػن ذم قبػػل .فقلػػت لػػه» :حػػافظ علػػى شػػريف ،أنػػت
ػاب كرل إبػػن أكػػو منػػك سػنٌا .أعطػ مالبسػػي كسػػأقوؿ اضتقيقػػة «.ألقػػى فػػا كهػػو يطلػػب
شػ ٌ
أشل ل ػػن أق ػػف كس ػػأرتدم مالبس ػػي كأن ػػا جالس ػػة .ق ػػاؿ رل:
مػ ػ ٌ الوق ػػوؼ الرت ػػدائها ،فقل ػػت ٌ

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
100

التعذيب كالضحايا

»اشتعي ػ جيٌػػدا ،ال ب ػ ٌد أف تع ػ يف ف ػػذل األشػػياء كإالٌ س ػ خذؾ إذل ثكنػػة العس ػػكر كأنس ػػاؾ
ػم رائحتػك أحػد«.
هناؾ .ستصبحني غتهولة اعتوية كسػننكر كجػودؾ كلػن يسػمع بػك أك يش ٌ
أشل أعطيتهػػا مالبػػس كبػػدلتني عسػػكريتني ،أعطيػػتهم لفػػائزة كهػػي
حينئػػذ قلػػت لػػه» :صػػحيح ٌ
الصػػباغة .البػػدلتاف كانتػػا البػ أيػٌػاـ قضػػى
الٌػ طلبػػت مػ ٌ ذلػػك ألخيهػػا حػػو يسػػتعملها يف ٌ
خدمته العسكريٌة«.
كنت أقوؿ يف نفسي األحسن أف أصطنع عتػم سػيناريو عػن الٌػذم أرادكل تفاديػا للطٌاكلػة
الشيفوف) ،أك كضعي يف ثكنة عسكرية .مث طلب م ٌ ارتػداء مالبسػي كسػأل عػن
كاطترقة ( ٌ
مكاف ابن  .فقلت لػه» :ابنػ كانػت موجػودة عنػدكم «.أجػاب» :ال ،أنػا أتكلٌػم عػن ابنتػك
يػػاشتني «.نظػػرت إذل فػػائزة كقلػػت» :ذك ػرت أنػػا ،فلم ػاذا ذكػ ً
ػرت اسػػم ابن ػ « قالػػت» :هيٌػػا،
هيٌػػا ،تكلٌمػػي أيػػن هػػي « قلػػت عتػػم» :منػػذ شػػهر كامػػل دل أر ابن ػ  ،ذهبػػت قبػػل غتيػػئكم«.
سأؿ الشػرطي» :أيػن ذهبػت « فقلػت» :ال أدرم .أنػا ذهبػت إذل زتٌػاـ قرقػور كعنػد رجػوعي
ليتزكجوهػا يف اصتبػل « قلػت» :ال أعػرؼ
دل أجدها «.قاؿ» :أين هي أخذهتا إذل اإلرهابيٌني ٌ
اإلرهاب ،كلست ابنة اصتبػل .ابنػ عمرهػا  21سػنة ،كهػي مريضػة منػذ أف أكقػف أبوهػا .دل
أتوقٌف عن رقيتها «.سأؿ» :من الٌذم كاف يقوـ برقيتها هػل هػم رجػاؿ أـ نسػاء مػن كػاف
ً
متزكجػػة «.قل ػػت» :ال،
يقػػوـ بػػذلك « قلػػت لػػه» :صػػهرها (زكج أختهػػا) «.قػػاؿ» :إذا ،هػػي ٌ
للزكاج ،كلكن دل أكافا بعد«.
طلبت ٌ
كم ػػن جدي ػػد ع ػػادكا إذل ض ػػريب كس ػ ػ ارل ع ػػن مك ػػاف ابن ػ ػ  ،كإض ػػافةن إذل الض ػػرب ك ػػانوا
يشػػتموف كيسػػبوف اهلل تعػػاذل .كػػانوا لتػػاكلوف كػػذلك إرغػػامي علػػى الوقػػوؼ بتهديػػدم أ ٌ ػػم
سيقوموف باالعتػداء علػي كأخػذم إذل اليٌكنػة العسػكرية .قػاؿ رل شػرطي» :قفػي يف اضتػني!«
ٌ
فأجبػػت» :أقسػػم أف ال أقػػف!« ركل ػ بقػ ٌػوة علػػى ِّهػػرم (مػػا زاؿ األدل يالزم ػ حػ ٌػو ا ف)
كأصػػيبت كلي ػ إثرهػػا .سػػأل مػػن جديػػد» :إذا ّهلػػني مكػػاف ابنتػػك « قلػػت» :أقسػػم لػػك
أشل ال أعلم أين هي «.قاؿ» :اذهيب كارتدم مالبسػك «.عنػدما قلػت» :نػاكل إيٌاهػا«،
باللٌه ٌ
رد قائال» :أنا ال أظتس هذل القاذكرات ،خذيها بنفسك ،لن أعطيها إياؾ«.
ٌ
ألشل كنت عاريػة ككػاف أمػامي رجػالف أحػدقتا كػاف يعػذب كا خػر كػاف
رفضت الوقوؼ ٌ
ػت إذل مالبسػػي بصػػعوبة
الراقنػػة .كانػػت فػػائزة كاقفػػة أمػػامي .زحفػ ي
يكتػػب أق ػوارل علػػى ا لػػة ٌ
ؽتزقة ،كرغم ذلك ارتديتها .دل يبا رل سول ارتػداء
كبرية رغم آالمي .كانت مالبسي كلٌها ٌ
حجػػايب الػػذم كػػاف بعيػػدان ،فقلػػت ألحػػدهم» :اعط ػ اضتجػػاب «.رٌد علػػي مػػرة ثانيػػة أنػػه ال
يلمس هذل القاذكرات .زحفت مرة أخرل إذل ثويب كارتديت حجايب.
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كبعػػد ذلػػك أخػػرج مثٌ أعػػادشل إذل اظتكتػػب الػػذم كنػػت فيػػه سػػابقان .قػػاؿ رل أحػػدهم:
»ارت ػػاحي قل ػػيال كف ٌكػ ػرم جي ػػدا يف اظتك ػػاف الٌػػذم توج ػػد في ػػه ابنت ػػك «.كيف اظتكت ػػب ،كم ػػا إف
الش ًر ىسة ،قفي ،هنػا ال مػرض
حو عاد ثالثة منهم قائلني» :ا ضي ،أيٌتها العجوز ى
استلقيت ٌ
ي
ألم مرض ،هيا ا ضػي للطٌاكلػة
س ٌكر كال مرض ضغط كال سرطاف ...هنا ال نعطي اعتبارا ٌ
كاطترقة (الشيفوف)!« قمت فأخذكشل إذل اظتكتب اجملاكر كأحضركا فائزة ال خاطبت مباشرة
نتسػػوؾ
قائلػػة» :اع ػ يف خػػال زهيٌػػة ،اع ػ يف .قػػورل عتػػم عػػن مكػػاف ابنتػػك ،كأعػػدؾ أ ٌ ػػم لػػن ٌ
بسوء«.
كػػاف أحػػد الشػػرطة جالسػػا أمػػامي كدل يتوقٌػػف عػػن صػػفعي ،ككػػاف بيػػدل قلػػم ككرقػػة ككنػػت
ػجله .مػ ٌػرت عػ ٌدة دقػػائا كهػػو يصػػفع دكف توقٌػػف مثٌ صػػرخ قػػائال:
تفوهػػت بشػػيء سػ ٌ
كلٌمػػا ٌ
»أين ابنتك « كنت منهكة القول ،ككنت أقسم له أنٌ تركتهػا يف اظتنػػزؿ كعنػد رجػوعي مػن
زتٌػػاـ قرقػػور دل أجػػدها هنػػاؾ ،كال أعلػػم أيػػن ذهبػػت ،هػػذل هػػي اضتقيقػػة .مث يسػػئلت» :هػػل
فردت فائزة» :آل نعم ،هي رتيلة جدان ،لو أنٌك رأيت شعرها!«
ابنتك رتيلة « ٌ
 .8.4معتقالت عين الحمراء
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية جبنيف
هذل شهادة من نساء جزائريات ،من منطقة عني اضتمراء يف دائرة برج منايل بوالية
بومرداس ،عذبن من طرؼ قوات األمن .إف ه الء اظت منات يستصرخن يف نن هذل
الرسالة العادل عن كحشية ما لتدث كراء القضباف يف السجوف اصتزائرية .كصلت هذل
الرسالة إذل منظمة اعتجرة الدكلية جبنيف بتاريخ يوـ  10يونيو  ،2112أم بعد
يومني من إخراج الرسالة من السجن عن طريا أحد الوسطاء .كيف ما يلي نن
الرسالة.

ؿتػػن اصتزائريػػات ،أخ ػوات كزكجػػات غتاهػػدين رفع ػوا السػػالح ضػػد الزمػػرة االنقالبيػػة ،كنٌػا
كالزلنػػا يف سػػجن الغػػدر كالعػػدكاف الػػذم تتواجػػد بػػه عػػدة مئػػات مػػن األخ ػوات اظتسػػلمات
العفيفات ،ذنبنا الوحيد أ ٌف أزكاجنا كإخواننا قالوا اهلل أكو على من طغػى كّ ٌػو كسػاندناهم
ؿتػػن مػػن صػػميم قلوبنػػا .نكتػػب للػرأم العػػاـ العػػاظتي عػػن طريػػا منظمػػتكم اظتػػوقرة ،آملػػني أف
تي ً
سمعوا صوتنا لالنسانية رتعاء ككذا للمتشدقني دقوؽ اظترأة مػن ؽتيلػي النظػاـ االسػتبدادم
أم
يف اصتزائر .إف الطغمة العسكرية يف اصتزائر أعلنت احتفاعتا منذ أياـ فقط بعيػد اظتػرأة ،ك ٌ
نئن ليل ػار حتػت القمػع كالتعػذيب الوحشػي .إف مػا نعانيػه يفػوؽ اطتيػاؿ كال
عيد لنا كؿتن ٌ
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تص ٌدقه العقوؿ كال العيػوف ،كلكػن ال شػيء يسػتبعد علػى أيػدم أبنػاء فرنسػا كعمالئهػا .إننػا
نعيش جحيما كما صونا إال باهلل.
أنػػا اشتػػي عائشػػة كأخػ يف اهلل فاطمػػة الزهػراء زكجتػا غتاهػ ىػدين مػػن منطقػػة عػػني اضتمػراء،
دائ ػػرة ب ػػرج مناي ػػل كالي ػػة ب ػػومرداس ،لق ػػد أيخ ػػذنا إذل مراك ػػز التع ػػذيب فرأين ػػا األه ػػواؿ الػ ػ دل
تشػػاهد إال يف األفػػالـ اطتياليػػة .أدخلونػػا السػػجن يف نػػوفمو  ،2112كنػػا يومئػػذ طالبػػات،
كِّننا يومها أننا ٌأكؿ من أيدخل السجن من بنات اصتزائر اضتػرة .لكننػا فوجئنػا بوجػود مئػات
م ػػن األخػ ػوات – يص ػػرخن ب ػػأعلى أصػ ػواهتن كيس ػػألن اهلل أف ينق ػػذهن م ػػن أبن ػػاء اضتػ ػراـ م ػػن
اضتيوانات اظتف سة – اعتيقلنا منذ عدة سنوات ،إذ يوجد مػن اعػتقلن هنػا أك جػيء فػن مػن
سػػجن آخػػر منػػذ انقػػالب  .2111أيػػن ؿتػػن مػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف كأيػػن حقػػوؽ اظت ػرأة كأيػػن
الرزتة ال يتشدؽ فا اظتس كلوف .كأين ؿتن من »اإلسالـ دين الدكلة« ،بل أين العدالة
إ ٌف فرائص ػنا ترتعػػد كلمػػا قتمنػػا أف ؿت ػدثكم عػػن كضػػعنا اضتقيقػػي كاظت ػ دل جػػدا .لقػػد بل ػ
ضربنا يف أعماؽ أعماقنا حو كددنا أننا دل تلدنا أمهاتنػا .إننػا نقػ ب مػن
السيل الزا ،فقد ي
ػترمػػا يف ديننػػا ظت ػا بقيػػت منػػا كاحػػدة علػػى قيػػد اضتيػػاة .لقػػد انتهك ػوا
االنتحػػار كلػػو دل يكػػن ٌ
حرماتنا كلوثوا شرفنا باعتدائهم علينا جنسيا .فلله اظتشتكى كإليه الدعاء أف ينقذنا مػن هػذا
العار .لقد زتلت غتموعة منا من اصتالدين الذين دل يرزتوا ضعفنا ،كمنا من كضػعت زتلهػا
منذ أشػهر كأخريػات يف طريػا الوضػع .ككػاف أحػد اصتالديػن الزنػاة كلمػا قػاـ باالعتػداء علػى
تيمنػا باسػم
كاحدة منا يقوؿ لضحيته» :سػتنجبني رل طفػال عمػا قريػب كسػوؼ أشتيػه رتػاؿ ٌ
صػػديقي رتػػاؿ الػػذم قتلػػه اإلرهػػابيوف« ،كيقصػػد إخواننػػا اجملاهػػدين ،فمػػن هػػم اإلرهػػابيوف يػػا
ترل

+

لق ػػد حلقػ ػوا رؤكس ػػنا كألبس ػػونا لب ػػاس ال ػػدعارة .كك ػػانوا لتض ػػركف أحيانػ ػان بع ػػض الس ػػجناء
كمػػن امتنػػع عػػن ارتكػػاب
كيرغمػػو م علػػى هتػػك أع ػراض أخواتنػػا اظت منػػات اظتعػػتقالت معنػػا ،ى
اصترنتة يميل به كقيتًل يف حينه .كإذا فعلها كزسل بواحدة منا خاب كندـ.
إ ػػم متتػػاركف أحيانػػا الفتيػػات اصتمػػيالت منػػا ؿتػػن األس ػريات فيق ػ ٌدمو ن لقػػادة اصتػػيش
كيلوث ػوا شػػرفهن ،ككي ػريا مػػا ت خػػذ ه ػ الء األخ ػوات بعػػد ذلػػك
كالضػػباط لينتهك ػوا أعراضػػهن ٌ
طتدمة الضباط زيادة عػن إكػراههن علػى ؽتارسػة اضتػراـ .كمػنهن مػن ختتفػي فػال ييعلػم مكا ػا
كختفى جييهن كال يعرؼ أهلهن مصريهن.
أهي حية أـ ميتة ،ككيريا ما تيقتلن ي
لقػػد عشػػنا حػػاالت مػػن الرعػػب كالفػػزع اليػػومي كنػػا نفضػػل فيهػػا اظتػػوت علػػى اضتيػػاة .مػػاذا
تقولوف أيها األحرار إذا بلغكم أف كاحدة مػن أخػواتكم أك زكجػاتكم قػد اغتيصػبت مػن قبػل
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ستسػػني غترمػػا نعػػم ستسػػني رج ػالن! مػػاذا تقولػػوف أيهػػا اظتسػػلموف يف مشػػرقنا كمغربنػػا للػػذين
يستعملوف مكوات الصوت داخل قاعات التعذيب إلشتاع باقي اظتعتقالت أصوات النسػاء
أم نػػوـ
أثنػػاء عمليػػة االغتصػػاب ،يف أكقػػات متقطعػػة ،خاصػػة يف أكقػػات النػػوـ كالصػػالة ك ٌ
كؿتػػن نقػ ب مػػن فقػػداف عقولنػػا يف أكقػػات الصػػالة كأيػػة صػػالة يػػا رب اغفػػر لنػػا كارزتنػػا،
توفنا خريان لنا يا ربنا ،إننا كصلنا إذل مرحلة نفضل فيها االنتحار على االنتظار.

إ ا من أبشع اصترائم الوحشػية الػ تيرتكػب دقنػا يف معركػة ال ناقػة لنػا فيهػا كال رتػل إال
أنن ػا قلنػػا احكمونػػا باإلسػػالـ .هػػذل شػػهادتنا لألح ػرار يف العػػادل .هػػذل شػػهادتنا غػػدا للدكلػػة
اإلسالمية ال نتعذب من أجلها كما عيذبت شتية كبالؿ من قبلنا يف صدر اإلسالـ ،كهػي
أيضا شهادتنا ال سندرل فا غدا أماـ اهلل يوـ يقوـ األشهاد.
لسػػنا نػػدرم هػػل تصػػل رسػػالتنا هػػذل إذل أيػ واد أمينػػة لكػػي يسػػمع العػػادل أكجاعنػػا كآالمنػػا.
ذلك أملنا كرجاؤنػا ،فػشف اكتشػف أمػر الرسػالة قيتًلنػا كذاؾ أشتػى مبتغانػا ،كهلل األمػر مػن قبػل
كمن بعد.

ق ػػاؿ تع ػػاذل»:أفحس ػػبتم أفت ػػا خلقن ػػاكم عبي ػػا كأنك ػػم إلين ػػا ال ترجع ػػوف« ،كق ػػاؿ س ػػبحانه
كتع ػػاذل»:إ ٌف فرع ػػوف ع ػػال يف األرض كجع ػػل أهله ػػا ش ػػيعا يستض ػػعف طائف ػػة م ػػنهم ،ييػ ػذبٌح
أبناءهم كيستحي نساءهم ،إنه كاف من اظتفسدين .كنريػد أف فتػن علػى الػذين استضػعفوا يف
م فرع ػ ػػوف كهام ػ ػػاف
األرض كؾتعلهػ ػػم أئم ػ ػػة كؾتعله ػ ػػم ال ػ ػوارثني ،كفتك ػ ػػن عت ػ ػػم يف األرض كنيػ ػ ًر ى
كجنودقتا منهم ما كانوا لتذركف«.

 .5وشهد شاهد من أهلها
ضم هذا اصتزء شهادات ألعضاء سابقني من الشرطة كمن اظتخابرات كمػن اصتػيش يصػفوف
يٌ
من الداخل كيف كاف ينتارس كيينظٌم التعذيب من طرؼ قواهتم .كما لتتوم على شهادات
حوؿ تعذيب أعضاء من قوات األمن من طرؼ أصدقائهم.
 .1.5المفتّش عبد السالم

اظتص ػػدر :ركب ػػرت فيس ػػك (' ،)Robert Fiskك ػػابوس التع ػػذيب يرت ػػاد ش ػػاهدا يف اظتنف ػػى'،
اإلندبندانت ( )The Independentبلندف 2 ،نوفمو .2118
الرئيسي
السالـ ،التٌابع ظتركز ٌقوات األمن ٌ
طواؿ أربع سنوات شاهد اظتفتٌش عبد ٌ
باصتزائر العاصمة ،إعداـ ع ٌدة أشخاص بأيدم زمالئه .رأل معتقلني يتأظتوف أشد
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التعذيب كالضحايا
ا الـ عند اقتالع أِّافرهم أثناء التعذيب .بعضهم يخنقوا باطترقة اظتبلٌلة باضتمض.
السالـ لركبرت فيسك أنٌه ػتظو ٌظ جدان إذ ٌفر من بطش قوات األمن ال ٌ
يقوؿ عبد ٌ
كاف ينتمي إليها ،كهو يعيش حاليان يف اظتنفى يف بريطانيا.

الشػرياتوف يف حػ ٌػي بالقريفيػػا ()Belgravia
ػرطي كهػػو يف مػػدخل فنػػدؽ ٌ
تظهػػر عليػػه مالمػػح شػ ٌ
اظتفزعػة كالدمويػة
قصػته ٌ
هتجميان .كاف لتكي ٌ
بوسط لندف ،طويل القامة ،ش ٌكاؾ كقد يصبح ٌ
كشرطي ،فيكتب قػرارل ميػل مػا كػاف يفعلػه ظتػا كػاف مسػ كال
بتجرد ككأنٌه ما زاؿ يتابع مهامه
ٌ
ٌ
ٌ
على عتاد األمن يف ال ٌدار البيضاء ،بالقرب من اظتطار ال ٌدكرل باصتزائر العاصمة.

+

السالـ بػاألمن سػنة  .2172يقػوؿ» :كنػت أرغػب يف كِّيفػة ػت مػة ،كنػت
التحا عبد ٌ
ػرم .بػدأت األشػياء
أريد خدمة الشعب «.لكن كقػع لػه ميػل مػا كقػع لزمالئػه يف األمػن اصتزائ ٌ
تتػػدهور سػػنة  2177عنػػدما قمػػع اصتػػيش اظتظػػاهرات الشػػعبية مػػن أجػػل الدنتوقراطيػػة كعنػػد
السػػالـ مػػع اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ
تعػ ٌػرض مراكػػز الشػػرطة للهجمػػات .دل يتعػػاطف عبػػد ٌ
أبدان .كعندما ألغت اضتكومػة اظتدعومػة مػن طػرؼ اصتػيش انتخابػات  – 2112الػ فػاز فػا
السالـ يقطن د ٌػي القبٌػة الفقػري ،لكنٌػه اضػطٌر ظتغادرتػه كاظتكػوث يف
هذا اضتزب – كاف عبد ٌ
مركز الشرطة عندما بدأت الشرطة تيستهدؼ من طرؼ اإلسالميني.
قػػاؿ عبػػد السػػالـ كهػػو ير ً
تشػف القهػػوة داخػػل الفنػػدؽ» :كنٌػػا يف رعػػب ،زمالئػػي يقتلػػوف
ٌ
يوميػػا ،حػػو أصػػبحنا ال نػػدرم مػػا نفعلػػه ،فبػػدأنا نتنػػاكؿ اظتخػ ٌدرات (اضتشػػيش) داخػػل مراكػػز
الشػػرطة .كػػاف كػػل الشػػرطيني يفعلػػوف ذلػػك قصػػد هتدئػػة أعصػػافم .ككنػػا نأخػػذ عػ ٌدة أقػراص
كلٌما قمنػا بعمليػات ليليٌػة .كنػت آنػذاؾ سػائقا ،فكػاف زمالئػي يقومػوف بػشطالؽ النٌػار علػى
تحرؾ بسبب اطتوؼ الذم كاف يرتافم«.
كل ما ي ٌ
ٌ
»عن ػػدما كان ػػت تص ػػلنا معلوم ػػات ؼتابراتي ػػة ،ك ػػاف الق ػػادة يأمركنن ػػا بالػ ػ ٌذهاب إذل اظتك ػػاف
قػػائلني" :ال تػػأتوا بأحيػػاء ،اقتل ػوا!" حػػدث هػػذا ط ػواؿ سػػنة  .2111كػػاف زمالئ ػي حينه ػػا
يقتلػػوف إسػػالميٌني مزعػػومني يف الش ػوارع بػػدكف رزتػػة كال شػػفقة .كنػػا نن ٌف ػذ هػػذل العمليػػات
مرات يف األسبوع«.
مرتني أك ثالث ٌ
ٌ
ً
السػػالـ مػػع زمالئػػه إذل قريػػة سػػيدم موسػػى
كيف شػػهر مػػارس  2112أيرسػل اظتفػػتٌش عبػػد ٌ
السػػاعة اطتامس ػػة
خػػارج اصتزائػػر العاصػػمة ،اظتعركفػػة بوالئهػػا لالسػػالميني .ك ػػاف ذل ػػك عل ػى ٌ
طوقنػا القريػة
السػالـ» :كنػا ٌ
متكونػة مػن شػرطة كدرؾٌ .
نشػكل ق ٌػوة كبػرية ٌ
صباحا .يقػوؿ عبػد ٌ
طوقنػػا
كبػػدأ تبػػادؿ إطػػالؽ النٌػػار مػػن كػ ٌػل ٌ
االّاهػػات ،مػػن طرفنػػا كمػػن طػػرؼ اإلسػػالميٌنيٌ .
اقتحمٍتػػه فرقػػة اعتجػػوـ .هػػذل الفرقػػة هػػي ال ػ قامػػت بالتقتيػػل ،كعنػػد طلػػوع
اظتكػػاف كعنػػدها ى
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فحمتػػه
بالرصػػاص كمنهػػا مػػن ٌ
الشػػمس قػػاموا بػػشخراج مػػا يق ػارب  10جيػػة ،منهػػا مػػن قيتػػل ٌ
قاذفػات القنابػل .كػػاف مػن بيػنهم ثػػالث نسػاء ككانػػت خسػائرنا مقتػل ثالثػػة عناصػر كستسػػة
عشر جرلتا«.
لػػذلك أصػػبحت فيمػػا بعػػد قريػػة سػػيدم موسػػى مكػػاف ذبػػح رتػػاعي ،راح ضػػحيٌته نسػػاء
كأطفاؿ أبادهم رجاؿ ا ٌدعت اضتكومة أ ٌ ػم ينتمػوف إذل اصتماعػة اإلسػالمية اظتسػلٌحة .يتػذ ٌكر
السػػالـ قريػػة بػػن زرقػػة جيػػدان فيقػػوؿ» :ذهبنػػا إذل تلػػك القريػػة سػػنة  2112بعػػد كصػػوؿ
عبػػد ٌ
خػػو كجػػود اإلسػػالمي اظتشػػهور مليػػاشل منصػػورم – الٌػػذم قيتػػل فيمػػا بعػػد مػػن طػػرؼ قػ ٌػوات
طوقنػػا من ػزالن ذا طػػابقني ،كقػػذفنا داخلػػه
األمػػن – هػػو كعائلتػػه يف اظتكػػاف .دل ؾتػػدهم كلكػػن ٌ
صػػوت باالستسػػالـ لكػػن دل
الغػػازات اظتسػػيلة لل ػ ٌدموع .أمرنػػا اظتوجػػودين فيػػه بواسػػطة مكػ ٌػو ٌ
رد .عندها قمنا بشطالؽ النٌػار باسػتعماؿ قاذفػات مػن نػوع  .RPG9كعنػد انتهػاء
أم ٌ
نسمع ٌ
تبني لنا أنٌه كػاف يف اظتنػػزؿ ثالثػة أطفػاؿ ،كامػرأتني كرجػل كاحػد ،كانػت جيػيهم كلٌهػا
العمليٌة ٌ
مفحمة«.
ٌ
إف الك ػوابيس ال ػ مػػا ت ػزاؿ ت ػ رؽ عبػػد السػػالـ تػػدكر حػػوؿ ذكريػػات االسػػتنطاؽ اظتػػنظٌم
كالوحش ٌػي للمقبػوض علػػيهم ،كذلػك علػػى الػرغم مػن زعمػػه أنػه دل يسػػاهم يف التعػذيب قػػط.
يصػ ػبتوف
»ك ػػانوا ييرغم ػػوف اظتعتىقل ػػني عل ػػى ش ػػرب اضتػ ػامض أك ي ػػدفعوف خرق ػػة يف أفػ ػواههم مث ي
اضتامض فيها .كاف اصتالٌدكف تابعني للشرطة القضائيٌة ،ككانوا يقوموف فذل األعماؿ داخػل
السػيٌارات قريػب مػن مركػز أمػن الػدائرة .أعػرؼ أشتػاءهم .أحػدهم يس ٌػمى
مستودع إلصػالح ٌ
بوس ػػعد م ػػات فيم ػػا بع ػػد .ك ػػانوا أيض ػػا يقوم ػػوف بنت ػػف ضتػ ػى اظتعت ىقل ػػني كقل ػػع أِّ ػػافرهم م ػػن
أصػػابعهم .ككػػانوا أحيانػان ييرغمػػوف اظتسػػاجني علػػى الوقػػوؼ أمػػاـ الطػػاكالت ككضػػع يخصػػاهم
فوؽ الطاكلة مث يضػربوف يخصػاهم .زيػادة علػى ذلػك كػانوا يقعػدك م علػى زجاجػات فارغػة.
ك ػ ٌػل ه ػػذا لت ػػدث كاالس ػػتنطاؽ متواص ػػل :م ػػن ك ػػاف مع ػػك م ػػن ه ػػم أص ػػحابك أي ػػن ه ػػي
ال ٌذخرية ما هي ؼتطٌطاتكم «
»بعض اظت َّ
فضل اظتػوت؛ بعضػهم مػات حتػت
عذبني أعطوا معلومات كلكن البعض ا خر ٌ
التعػػذيب باظتػػاء .كػػانوا يأخػػذكف الػػذين قػ ٌػرركا إعػػدامهم بػػال ػتاكمػػة إذل خػػارج اظتدينػػة حيػػث
ييطلا سراحهم مث ييأمركف باالنصراؼ كبعدها يقػوـ اظتعػذبوف بر ٌشػهم بالرصػاص مػن اطتلػف.
مث تينقل جييهم إذل مستودع حفظ اصتيث ،كدل تكن تسلٌم لعػائالهتم بػل كانػت تػيدفن بصػفة
سرية«.
ٌ
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السػػالـ مس ػ كال عل ػػى عتػػاد الشػػرطة التٌابعػػة ظتدين ػػة
إضػػافة إذل عملػػه كسػػائا ك ػػاف عبػػد ٌ
اصتزائػػر .كػػاف يسػػتلم اظتع ػ ٌدات مػػن إيطاليػػا ،كأظتانيػػا ،كفرنسػػا كالواليػػات اظتتٌحػػدة األمريكيٌػػة،
بتجرد ككأنه ال يعي عواقب تصرلته .هذل هي البلداف الٌ تدعم ٌقوات األمن اصتزائريٌػة
قاعتا ٌ
اظتعركفة ا ف بوحشيٌتها.

السػػالـ» :اسػػتلمنا مػػن إيطاليػػا مالبػػس عسػػكريٌة كذخػػرية منهػػا بنػػادؽ ذات
يقػػوؿ عبػػد ٌ
ػخات كمس ٌدس ػ ػػات  1مليم ػ ػ ػ م ػ ػػن ن ػ ػػوع برييط ػ ػ ػا ( )Berettaذات  22طلق ػ ػػة .كػ ػ ػػاف
مض ػ ػ ٌ
اإليطاليوف قد زكدكنا مبسدسات  8مليم عند بداية العنف .كمن أمريكا اسػتلمنا الغػازات
الرصاص كمالبس الشرطة اظتعركفة باسم النٌينجا مع
اظتسيلة لل ٌدموع ،كال ى
ص ٍدريات الواقية من ٌ
السػػيارات ،مػػع العلػػم أننػػا شػػرعنا يف بدايػػة  2111يف
أقنعتهػػا .كمػػن أظتانيػػا كفرنسػػا اسػػتلمنا ٌ
إرساؿ رجاؿ الشرطة إذل فرنسا للتى ىد ترب«.
السػالـ تػرؾ اصتزائػر منػذ سػنتني خوفػا أف يغتالػه زمػالؤل فيقػوؿ» :بػدأت تػراكدشل
ٌقرر عبد ٌ
السػػلطات ،أل ٌ ػػم دل
شػػكوؾ مػػن أ ٌف جػ ٌػل عناصػػر الشػػرطة الٌػػذين مػػاتوا قػػد قتل ػوا مػػن طػػرؼ ٌ
يتعػػاكنوا مػػع اضتكومػػة مبػػا فيػػه الكفايػػة ،أك أل ٌ ػػم كػػانوا مػػن اظتشػػكوؾ فػػيهم لتعػػاطفهم مػػع
اظتعارضة«.
»العديد من زمالئي قيتلوا يف مكػاف إقػامتهم .أحيانػان كنػا نطػارد قتلػة فنػراهم يػدخلوف إذل
الراديػو كنسػأله
ثكنات غالبا يف ناحية بن عكنػوف .عنػدما كنٌػا ـتػو القائػد عػن طريػا جهػاز ٌ
مهمتكم قد انتهت!"«
ماذا كتب أف نفعل كاف كتيبنا قائال" :عليكم أف ت كوا اظتنطقة .إ ٌف ٌ
 .2.5الشرطية دليلة
اظتصدر :ركبرت فيسك (' ،)Robert Fiskشاهدة من اطتط األمػامي للشػرطة' ،اإلندبنػدانت
بلندف ( 80 ،)The Independentأكتوبر .2118
دليلة هي الشرطية اصتزائرية األكذل ال فرت من بالدها كتكلمت عن التعذيب
كاالغتياالت ال شهدهتا على أيدم اظتخابرات اصتزائرية .إ ا تقن لنا من شقة
بضواحي لندف كيف أيجوت على إمضاء شهادات كفاة مزكرة ظتساجني رأهتم نتوتوف
حتت التعذيب.

تعػػودت دليلػػة علػػى رؤيػػة الػػدـ كعنػػدما تصػػف اظتسػػاجني الػػذين خلعػػت مػػنهم ثيػػافم ليبق ػوا
نصف عراة ى مرأب مبقر شرطة كافينياؾ ( )Cavaignacفش ا تفعل ذلك بتجرد غريب.

مرعػب:

+

إرل بػاع اؼ
كبعد استماعي لشهادهتا عن الوحشية كاظتوت م ٌدة ساعة توجهت ٌ
»أنػػا ا ف أعػػا ىجل عنػػد طبيػػب نفسػاشل ،ألن ػ أرل أحالمػػا مرعبػػة «.مث تابعػػت قائلػػة» :شػػغفي
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الكبػري ا ف هػو الػذهاب لرؤيػة أفػالـ الرعػب .هػذا هػو الشػيء الوحيػد الػذم أهػتم بػه .أريػد
رؤية الدـ«.
هػػذل مالحظ ػة غريبػػة تتف ػػول فػػا ام ػرأة رتيلػػة يف سػػن اليالثػػني بشػػعرها األس ػػود الكيي ػػف
اظتربوط ى حزمة ،كهي تدحرج طفال لصديقة جزائريػة عتػا علػى ركبتيهػا .كػاف بشمكػاف دليلػة
أف تكػػوف عضػػوان يف مقػػر أيػة شػػرطة ػتليػػة .لقػػد كانػػت كػػذلك عنػػدما بػػدأت مهنتهػػا يف مقػػر
الشرطة الواقع بشارع العقيد عمريكش ى سنة .2172
كقالػػت دليلػػة» :كنػػت أحػػب عملػػي كالزلػػت أحػػب العمػػل الػػذم بدأتػػه .عييٌنػػت يف قسػػم
اظتخابرات كشرطية متحرية بالفرع اطتاص ،لقد كانت أمني منػذ كػاف عمػرم  21سػنة هػي
أف أصبح شرطية طتدمة شعيب«.
تلق ػػت دليل ػػة ت ػػدريبا ظت ػػدة تس ػػعة أشػ ػػهر باظتدرس ػػة العلي ػػا للش ػػرطة بش ػػاطوناؼ بػ ػػاصتزائر
متحريػة كانػت حتػب اللٌعػب
العاصمة .كقد كاف أبوها شرطيا أيضان .كجبانب عملها كشرطية َّ
يف الفرؽ الرياضية التابعة للشرطة.
بدأت األمػور تسػوء بالنسػبة عتػا خػالؿ مظػاهرات أكتػوبر  2177اظتناديػة بالدنتوقراطيػة،
مث ازدادت سػػوءا مػػن جديػػد عنػػدما ألغػػت اضتكومػػة اظتدعومػػة مػػن طػػرؼ اصتػػيش االنتخابػػات
الوطنية ،ال كاف من اظت كد أف يفوز فا اإلسالميوف .كى  21فوايػر  2111قيتػل سػتة مػن
رجػػاؿ الشػػرطة ى اصتزائػػر العاصػػمة .ككانػػت دليلػػة تعػػرؼ اثنػػني مػػنهم ،إليػػاس كمػراد ،كالقتػػا
حي القصبة.
قتال يف ٌ
ً
ت إذل ؼتفػػر شػػرطة كافينيػػاؾ القريػػب مػػن الويػد اظتركػػزم ،ككنػػت أكػػرل مػػا كػػاف كتػػرل
»نيقلػ ي
هناؾ كما كاف يقوـ به رجاؿ الشرطة«.
»ك ػػانوا يع ػػذبوف الن ػػاس ،لق ػػد رأي ػػت ذل ػػك بعي ػ  .ش ػػاهدت ش ػػبابا أبري ػػاء يعػ ػ َّذبوف مي ػػل
اضتيوانات الوية .نعم لقد رأيت بأعي جلسات التعذيب .كماذا كاف باستطاع فعله «
أم شػيء،
»كانوا يغتالوف الناس علػى السػاعة اضتاديػة عشػر لػيال ،أنػاس أبريػاء دل يفعلػوا ٌ
جملػػرد كشػػاية مػػن أشػػخاص دل تكػػن عتػػم فػػم عالقػػة طيبػػة .يكفػػي أف يقػػاؿ عػػن شػػخن أنػػه
"إرهايب" كي ييعدـ«.
تتحػػدث دليلػػة عػػن التعػػذيب ككأ ػػا آلػػة ذاتيػػة اضتركػػة بصػػوت رتيػػب .قالػػت بأ ػػا رأت
خػػالؿ ف ػ ة تسػػعة أشػػهر علػػى األقػػل  2000شػػخن عي ػذبوا ،أم مبعػػدؿ  21شخصػػا يف
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اليوـ الواحد .يبدأ رجاؿ الشرطة اظتستجوبوف عملهم على الساعة العاشرة صػباحا إذل غايػة
الساعة اضتادية عشر ليالن بالتناكب.
»كانوا يربطوف األشخاص إذل سلٌم بواسطة حبػل .مث ي كػو م ليهػوكا علػى األرض علػى
كجػوههم .ككػػاف هػ الء السػػجناء دائمػػا غتػػردين مػػن قي ٍمصػا م كأحيانػػا عػراة .ككػػاف اصتػػالدكف
يضعوف خرقػا مػن قمػاش علػى كجػوههم مث يضػخوف اظتػاء اضتػامض يف بطػوف اظتع َّػذبني .كمػا
كانوا يدخلوف أنبوبا متصال دنفية يف حلا اظتساجني مث يفتحوف اضتنفيػة حػو تنػتفخ بطػوف
اظتعذبني إذل أقصى األحجاـ«.
»عنػػدما أتػػذكر ذلػػك أتصػػور مػػدل األدل الػػذم ينتػػاب الػػنفس عنػػد رؤيػػة إنسػػاف يف هػػذل
اضتالة .إنه من األفضل قتلهم بدؿ رؤيتهم َّ
يعذبوف فذل الطريقة«.
كانت دليلة تبكي كهي تصف ما شػاهدته» .كػاف اصتػالٌدكف يقولػوف":ال بػد أف تعػ ؼ
بأن ػػك قتل ػػت فالن ػػا كفالن ػػا!" مث كت ػػوكف اظتس ػػاجني عل ػػى إمض ػػاء اع اف ػػات كه ػػم معص ػػويب
األعني ،كدل يكن عتم اضتا يف قراءة الوثيقة ال أيجوكا على اإلمضاء عليها«.
»مػػن اظتسػػاجني مػػن كػػاف يبكػػي كيقػػوؿ" :دل أفعػػل شػػيئا كرل اضتػػا أف يكػػوف رل طبيػػب
كػتػ وػاـ ".ككػػانوا كلمػػا نطقػوا بػػذلك لي ًكمػوا علػػى أفػواههم .كػػاف أغلبيػػة اظتػػوتى حتػػت التعػػذيب
ضحايا االختناؽ باظتاء؛ كانت بطػو م منتفخػة جػدا مػن اظتػاء .كأحيانػا أثنػاء هػذا التعػذيب
ييدخل اصتالٌدكف مقبض اظتكنسة يف دبر اظتسجوف«.
»مػػن اظتسػػاجني مػػن كانػػت لػػه ضتيػػة كمػػنهم مػػن دل تكػػن لػػه ضتيػػة ،غػػري أ ػػم كػػانوا كلهػػم
ينتموف إذل الطبقة الفقرية من الشعب .قادة رجاؿ الشرطة هم الذين كانوا يصدركف األكامر
بالتعذيب .أعتقد أ ٌف هذل األكامر كانت تأم عػن طريػا اعتػاتف ،لكػنهم دل يسػتعملوا كلمػة
التع ػػذيب عالني ػػة ب ػػل ك ػػانوا يش ػػريكف إلي ػػه ب ػػالتلميح" :أقض ػػولو أص ػػالحو" (يعػ ػ أقضػ ػوا ل ػػه
صػػالحه أم قوم ػوا ْدمتػػه) .كػػاف اظتسػػاجني يصػػرخوف كيبك ػػوف ،كك ػػانوا يقول ػػوف بأص ػوات
عاليػػة" :كاهلل دل أفعػػل شػػيئا!" أك "أك لسػػنا رتيعػػا سػواء .ؿتػػن مسػػلموف مػػيلكم!" لقػػد صػػرخ
اظتساجني كيريا كبكوا كيريا«.
بالس ػلٌم«.

+

مػػن اظتسػػاجني مػػن ا ػػار كمػػات حتػػت التعػػذيب» .رأيػػت رجلػػني ماتػػا هكػػذا
أض ػػافت دليل ػػة» :بقي ػػت اصتيت ػػاف معلقت ػػاف عل ػػى السػ ػلٌم .كانػ ػت الض ػػحيتاف ميتت ػػني .كق ػػاؿ
اصت ػػالد" :خ ػػذكهم إذل اظتستش ػػفى كص ػ ٌػرحوا بأ م ػػا مات ػػا يف معرك ػػة!" ك ػػذلك فعلػ ػوا بال ػػذين
أعػػدموا بػػال ػتاكمػػة علػػى السػػاعة اضتاديػػة عشػػرة لػػيال؛ كانػػت االغتيػػاالت ّػػرم بعػػد موعػػد
حضر التجوؿ عندما ال ييسمح إالٌ للشرطة كرجاؿ الدرؾ بالتنقل على مي السيارات«.
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»كػػاف عل ػ ٌي أف أمػػأل شػػهادات الوفػػاة لكػػي ييسػػمح بأخػػذ اصتي ػث مػػن اظتستشػػفى .ككػػاف
اصتو حارا آنذاؾ«.
عل ٌي أف أيمضي بأ ٌف اصتية يكجدت يف الغابة يف حالة تعفن؛ كاف ٌ
تقػػوؿ دليلػػة بأ ػػا حاكلػػت أف حتػػتج أمػػاـ ضػػابط سػ وػاـ يعػػرؼ باسػػم زتيػػد .قلػػت لػػه» :ال
كتػػوز أف نفعػػل هػػذل األشػػياء ألننػػا كلنػػا مسػػلموف ،ال بػػد علػػى األقػػل مػػن بينػػة ضػػد ه ػ الء
األشػ ػػخاص قبػ ػػل أف ييعػ ػػدموا «.قػ ػػاؿ رل» :يػ ػػا ابن ػ ػ أنػ ػػت غػ ػػري صػ ػػاضتة لعمػ ػػل الشػ ػػرطة .إذا
شككت يف شخن فعليك أف تقتليه .فبقتل الناس نتكنك اضتصوؿ على ترقيات«.
ككانت حصن التعذيب تدكر يف مرأب بالطابا األسفل ظتقر الشرطة بكافينياؾ.
م شػػرطي يضػػرب اظتسػػاجني بػػأستن رشاشػ ٍة (كالشػػنكوؼ) .كنتيجػػة التعػػذيب
»كػػاف أ ٌ
أصيب الكيري من اظتساجني باصتنوف .كاف كل شخن لتضر إذل كافينياؾ يعػذب ،كحػوارل
 % 80من الشرطة شاهدكا التعذيب كشاركوا فيه«.
»رغ ػػم أ ٌف التع ػػذيب ك ػػاف م ػػن اختص ػػاص الش ػػرطة القض ػػائية إالٌ أ ٌف ا خ ػرين ش ػػاركوا في ػػه
أيضػ ػان .كك ػػاف حػ ػوارل  10أك  80س ػػجينا يلت ىشػ ػركف يف زنزان ػػة ،مث يلت ػػالوف كاح ػػدا كاح ػػدا إذل
السلٌم كييضربوف على ضلوعهم كل الوقت .ما حدث كاف كحشيان!«
أم
»كيف الزنزانػػات كػػاف السػػجني ييعطػػى قطعػػة خبػػز فقػػط كػػل يػػومني .كدل يكػػن هنػػاؾ ٌ
دكاء .حسب القانوف فش ٌف كل معتقل له اضتا يف رؤية طبيب ،كلكػن اظتسػاجني كػانوا ييرىمػوف
يف زنزاناهتم كهم يسبحوف يف دمائهم«.
كحسػػب دليلػػة فػػش ٌف النسػػاء اظتعػػتقالت كػ ٌػن ي خػػذف للتعػػذيب إذل قسػػم خػػاص تػػابع ظتركػػز
الشػػرطة بشػػاطوناؼ يسػػمى باظتنظمػػة الوطنيػػة للقضػػاء علػػى اللصوصػػية ،كدتنػػع شػػرطة األمػػن
أم شػػخن ال لتمػػل رخصػػة اظتػػركر» .ال
العسػػكرم اصتزائػػرم دخػػوؿ هػػذا اظتكػػاف مػػن طػػرؼ ٌ
يػػدخل ه ػػذا اظتك ػػاف إال ىم ػػن كػػاف ض ػػابطان رفي ػػع الرتب ػػة نظ ػرا للطريق ػػة ال ػ كان ػػت تعام ػػل ف ػػا
النساء «.أضافت دليلة» :يتم التقتيل أيضان يف هذا اظتكاف ،كلك ال أعلم أكير من هذا«.

إ ٌف مأسػػاة دليلػػة مأسػػاة شخصػػية أيضػػا .تقػػوؿ دليلػػة» :ال أسػػتطيع النػػوـ يف الظ ػالـ ألشل
أخاؼ .هذا لػيس ذنػيب أل ٌف خطيػيب قيتًػل يف شػهر رمضػاف سػنة  .2118األشػخاص الػذين
اغتالول كانوا يرتدكف لباس الشرطة ،كقتلول ألنه كاف شرطيا ،إ م يقتلوف بدكف سبب«.
عندما سألتيها» :من ه الء « فأجابت» :هذا هو الس اؿ

++

الصعب!«

»صديق نصرية كانت عتػا شػقة ت جرهػا لشػرطية تسػمى زتيػدة فجاءهتػا رسػالة هتديػد –
علػػى مػػا يبػػدك مػػن إسػػالميني مس ػلَّحني – تقػػوؿ" :إذا كفٌػ ً
رت اضتمايػػة للشػػرطة سػػتموتني".
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كأعطوهػػا مهلػػة شػػهر إلخ ػراج زتيػػدة .كيف  21يوليػػو  2112قيتلػػت اظترأتػػاف داخ ػػل س ػػيارة
نصرية يف حي غريدم بالعاصمة«.
ٌ

ك لكن التعذيب هو الذم هدـ حياة دليلة ككاف السبب يف ا يارها.
تقوؿ دليلة» :كانت هناؾ غتموعة مػن األشػخاص اظتسػنني يع َّػذبوف .دل أطػا رؤيػة ذلػك
اظتنظػػر كخاصػػة منظػػر رجػػل يبل ػ  22سػػنة مػػن العمػػر ،كانػػت ذراعػػه متعفنػػة .لقػػد أصػػيب
حتمػل ذلػك فػذهبت لشػراء بعػض
بالغنغرينا ،ككانت خترج منه رائحة كريهة جدا .دل أستطع ٌ
البنيسلني ككضعتها على جراح ذراعه ِّانة أ ٌف ذلك سيساعدل«.
»كاف يوجد يف نفس الزنزانة ستة أشخاص آخرين عيذبوا ككانت رائحة اظتوت تفػوح مػن
كمتفػػي أمػػرم .كمػػا
ػت منػػه أف ال يقػػوؿ شػػيئا ي
تلػػك الزنزانػػة .كلكػػن شػػرطيا آخػػر رآشل فطلبػ ي
ترل ،ليس لك اضتا يف الكالـ مػع اظتسػجونني ،لػك اضتػا فقػط أف تضػرفم كتعػذفم .لكػن
ذل ػك الشػػرطي حػ ٌػرر تقري ػرا إذل احملػػافظ الػػذم اسػػتدعاشل كقػػاؿ رل بػػأ ٌف قضػػي سػػتيحاؿ إذل
احملػافظ الػوط  .قػاؿ رل" :رمبػا سػتذهبني إذل السػجن ألنػك سػاعدت إرهػابيني ".أمػا الرجػػل
الذم ساعدته فلقد أيفرج عنه فيما بعد ؽتا يدؿ على أنه كاف بريئا«.
كيف نفػػس الوقػػت كانػػت دليلػػة هػػدفا إلسػػالميني مس ػلَّحني .لقػػد ذهػػب أربعػػة مػػنهم إذل
منػزؿ أمها على مي سيارة غولف ( )Golfطالبني منها تسليم مسدسها كأمهلوها مدة 22
يوما.
كعنػػدما طلبػػت دليلػػة زتايػػة الشػػرطة قيػػل عتػػا » :يكلينػػا يف نفػػس الوضػػعية «.فاضػػطرت إذل
النوـ يف مركز الشرطة ليال ،مث قررت اظتغادرة ،ففي إحػدل الليػارل خرجػت مػن بيتهػا كركبػت
ػارة مػػن ق ػوات األمػػن
سػػفينة متوجهػػة إذل أكركبػػا ،بعػػدما دفعػػت رشػػوة لييسػػمح عتػػا بػػذلك ،فػ ٌ
اصتزائرية كمن اليوار اإلسالميني على ح ٌد سواء.
 .3.5الضابط أونجال
اظتصدر :الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر ،ص.222 .
اشتي عبد الرزتاف أكؾتال .أنا ضابط سابا يف الشرطة .حررت هذل الشهادة يوـ  1سػبتمو
 2112من سجن اضتراش.
ت كِّيفػػة األمػػن الػػوط يف شػػهر سػػبتمو  ،2178بعػػد تػ ٌػربن يف اظتدرسػػة العليػػا
دخل ػ ي
للشرطة كاظتعهد الوط للمالية بالقليعة .عيينت ضابطا للشرطة ،كمحقا ػتاسب.
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عيينت يف البداية يف أمػن كاليػة البليػدة مث يف اظتدرسػة العليػا للشػرطة كمقتصػد .كيف شػهر
أبريل  ،2118مت حتويلي إذل أمن دائرة العفركف كبالضبط إذل الفرع القضائي ،حتت إشراؼ
السيد نصر الدين داسي الذم ارتقى إذل منصب رئيس أمن الدائرة.
كيف م ػ ػػارس  ،2112أم ػ ػػرشل داس ػ ػػي ،ال ػ ػػذم ك ػ ػػاف مف ػ ػ ٌػوض ش ػ ػػرطة آن ػ ػػذاؾ ،ب ػ ػػأف أق ػ ػػوـ
باعتقػػاالت يف كسػػط سػػكاف العفػػركف كذلػػك بالتعػػاكف مػػع زمالئػػي .أمرن ػا كػػذلك أف نقػػيم
مكػػامن ،الشػػيء الػػذم رفضػػته رفضػػا قاطعػػا ،حيػػث كػػاف ال نتكنػ أف اعتقػػل شػػبابا بطريقػػة
حتصلت عليها يف 2
عشوائية فما بالك أف أقوـ بقتل بعضهم .فطلبت عطل السنوية ال
ي
ػت إذل اظتغ ػػرب ،كبالتحدي ػػد إذل ال ػػدار البيض ػػاء أي ػػن اتص ػػلت مبكت ػػب
أبري ػػل  2112مث ذهب ػ ي
مت ملفػػا قصػػد اضتصػػوؿ علػػى اللجػػوء
اظتفوضػػية العليػػا لالجئػػني ( .)UNHCRكهنالػػك ق ػ ٌد ي
ً
ػتدعيت مػن طػرؼ الشػرطة اظتغربيػة بالربػاط كطيلػب
السياسي كلألسف ،كبعػد فػ ة قصػرية اس
ي
م مغادرة اظتغرب على الفور ،موضحني رل أنػه دكػم كِّيفػ فقػد يرفػض ملفػي مػن طػرؼ
اظتفوضية العليا لالجئني.
كبعدها عدت إذل بلدم كاستأنفت العمل عقب انتهاء عطل  .كبعػد ستسػة عشػر يومػان
قررت أف أيرجع سالحي كبطاق اظتهنيػة رافضػا العمػل يف مقػر أمػن الػدائرة .لقػد
من العمل ،ي
ػت إذل كالػدم مبدينػة
إرل مفوض الشرطة يف ػتضر كغادرت أمػن الػدائرة .بعػدها ذهب ي
استمع ٌ
تلمسػاف كمكيػت عنػػدها فػ ة مث رجعػػت إذل مدينػة العفػركف أيػػن اسػتدعيت مػػن طػرؼ ؼتفػػر
الشرطة حيث أ ً
يخوت بتسرلتي ،كذلك يف يوليو .2112
كيف  10م ػػن نف ػػس الش ػػهر تقريبػ ػان ،كعن ػػدما كن ػػت أيعػ ػ ٌد لبي ػػع منػ ػػزرل ألذه ػػب عن ػػد أم ػػي
بتلمسػػاف ألعػػيش هنػػاؾ عيشػػة هادئػػة ،اعتقل ػ زمالئػػي السػػابقوف يف أمػػن الػػدائرة يف من ػػزرل
على الساعة الواحدة بعد الظهر.
ت بسػػلك كهربػػائي علػػى ؼتتلػػف مواقػػع جسػػمي كخاصػػة علػػى
كبعػػد االسػػتنطاؽ ،ي
ض ػرب ي
ِّهرم .مث يرميت يف زنزانة مكبالن ظتدة  27ساعة بدكف أكل كال شرب.
كبعد ذلػك جػاءت عناصػر مػن فرقػة القمػع كػتاربػة اللصوصػية التابعػة للبليػدة ،فوضػعوشل
يف الصندكؽ اطتلفي للسيارة كأخذكشل إذل البليدة.

++

ػدم مغلولتػػاف ،إذل قاعػػة يف الطػػابا األكؿ للشػػرطة القضػػائية .كأمػػر
أخػػذكشل مباشػػرة ،كيػ ٌ
اظتفػػوض اظتػػدعو ػتمػػد تيغػػي الزبانيػػة ليعرضػػوشل لعمليػػة اطترقػػة .فوضػػعوا خرقػػة علػػى كجهػػي
كبػػدؤكا يصػػبٌوف اظتػػاء يف فمػػي بعػػدما سػػدكا منخػػرم .لقػػد كنػػت ال أسػػتطيع أف أحتػػرؾ أل ػػم
ػدم كرجلػ ٌػي .كعنػػدما امػػتأل بط ػ كأكشػػك علػػى االنفجػػار ،بػػدأ رجػػالف (كمفػ ٌػوض
ربط ػوا يػ ٌ
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الشػػرطة معهػػم) يىضػػغطوف بػػأرجلهم فػػوؽ بطػ  .لقػػد اختنقػػت دتامػػا بسػػبب ارتػػداد اظتػػاء مػػن
ػدت نفسػػي عاري ػان كلي ػةن كمب ػتال ،جالس ػا أمػػاـ
الػػبطن مث أيغمػػي علػ ٌػي .كعنػػد اسػػتيقاِّي كجػ ي
مفوض الشرطة .فػاق حوا علػي أف »أعػ ؼ« بكػل شػيء كلكنػ أجبػتهم» :مبػاذا أعػ ؼ «
ٌ
ٌ
فذكركا رل أشتاء كقضايا كيرية أجهلها دتامان.

ػغي يػػدمياف بسػػبب شػػد األغػػالؿ.
كأمػػاـ دهشػ  ،أخػػذكشل إذل قاعػػة التعػػذيب .ككػػاف رسػ ٌ
ػاقي .كرغػػم حػػال هػػذل ،كػػرر الشػػرطة – زمالئػػي السػػابقوف –
ككانػػت الػػدماء تسػػيل مػػن سػ َّ
إرل أحػد الشػرطة
كجػه َّ
نفس عملية التعذيب باطترقة .لقد كنت أرل اظتوت بػني عيػ ٌ .كلقػد ٌ
علي من شػدة األدل ،لقػد كػاف ذلػك رهيبػا .مث
ضربة قاسية على أعضائي التناسلية .فأيغمي ٌ
كجهػوا رل ركلػة علػى
بصقوا على كجهػي كا ػالوا عل ٌػي بوابػل مػن الشػتائم كالكػالـ القػذر .مث ٌ
فمي تسبٌبت يف سقوط ًسنَّني من فكي العلوم.
كبعػ ػػد اًثٍنػ ػػا عشػ ػػر يومػ ػػا مػ ػػن التعػ ػػذيب يف البليػ ػػدة ،يح ٌولػ ػػت إذل اظتدرسػ ػػة العليػ ػػا للشػ ػػرطة
تعرضت للتعذيب من جديد بالصعا الكهربائي.
بشاطوناؼ ،أين
ي

إ ٌف جرمػي الوحيػػد هػػو أنػ غػػادرت الشػػرطة .لقػد ىدبػَّػركا سػػيناريو كػػامال ضػػدم كأرغمػػوشل
على توقيع احملضر كعي َّ مليمتاف ،دكف إخبارم مبا لتتويه احملضر ،حتت التهديػد ب ػ»التصػفية
ف ػػوران «.كبع ػػدها ميل ػػت أم ػػاـ قاض ػػي التحقي ػػا باحملكم ػػة اطتاص ػػة ب ػػاصتزائر يف  22أغس ػػطس
 2112مث أكدعت سجن اضتراش.
 .4.5حملة تطهير في صفوف مديرية االستخبارات واألمن
مص ػػدر :ىم ٍقطىػػع م ػػأخوذ م ػػن تقري ػػر اضترك ػػة اصتزائري ػػة للض ػػباط األح ػرار' ،قض ػػايا اصتنػ ػراالت'،
.www.anp.org ،1000

اصتن ػراالف ػتمػػد مػػدين (اظتػػدعو توفيػػا) كإشتاعيػػل العمػػارم دل يىػدَّخرا يك ٍسػػعان ،كال حػػو أدسل
تفصػػيل ،يف زتلتيهمػػا التطهرييػػة .أقػػدما علػػى عمليػػة تصػػفية حقيقيػػة علػػى الطريقػػة الفاشػػية،
بادئني زتلتهما من داخل مديرية االستخبارات كاألمن ذاهتا.
إ ٌف عددان من الضباط السامني البارزين – بعضهم يرجع تػاريخ انتدابػه إذل كزارة التى ٍسػليح
كاالتص ػػاالت العام ػػة ( – )MALGدت ػػت إح ػػالتهم إداري ػػا إذل التَّقاع ػػد اظتس ػػبا دكف إ ٍخط ػػار.
كاؿتصر هذا االستدعاء على الضباط الذين دتيٌزكا مبظاهر دينية حسػب بعػض اظتصػادر ،أم
الػػذين كػػانوا يواِّبػوف علػػى أداء الصػػلوات مػػيال أك الػػذين سػػبا عتػػم أف أدكا فريضػػة اضتػػج إذل
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بي ػػت اهلل اضت ػراـ ،أك ح ػػو ال ػػذين أب ػػدكا رغب ػػتهم يف ذل ػػك ،علم ػػا أ ٌف ق ػوائم طلب ػػات اإلج ػػازة
اطتاصة بغرض التوجه إذل البقاع اظتقدسة متوفرة لدل مصلحة اظتوِّفني باظتديرية.
يف خضػػم عمليػػة تفتػػيش ماكرثيػػة حقيقيػػة مػػن تنظػػيم هػ الء اصتن ػراالت ،كجػػد الضػػباط
الػػذين كػػانوا بػػاألمس القريػػب عالمػػة فخػػر كمباهػػاة كسػػط اظتديريػػة اظتركزيػػة لألمػػن العسػػكرم
( )DCSMأنفسهم فجػأة مسػتهدفني كعػدك كػامن عتػذا اصتهػاز األمػ كلألمػة ،كهػذا بسػبب
انتمػائهم اظتفػ ض للتيػػار اإلسػػالمي أك أل ػػم يقومػػوف ب ػواجبهم الػػدي دتامػػا كمػػا يفعلػػه كػػل
مواطن جزائرم .كيف كاقع األمر ،فش ٌف جرنتتهم اضتقيقية (يف نظر هػ الء) تكمػن يف دتسػكهم
بالنػزاهة كتشبيهم أنتا تشبث بالركح الوطنية الصادقة ،مػع الشػعور بػأداء الواجػب كاظتسػ كلية
دكف السػػقوط ضػػحية الشػػهوات الرخيصػػة – الكحػػوؿ ،ملػػذات الغ ػواشل ،ككػػل أن ػواع العمػػل
غري اظتشركع – ال أصبحت من مواصفات العسكرم اصتيد بامتياز!
يسػػتحيل كصػػف معانػػاة هػ الء الضػػباط الػػذين أفنػوا شػػبافم يف خدمػػة اصتزائػػر .كػػاف مػػن
ضمنهم من هو أكير أقدمية من اصتنراؿ التوفيػا نفسػه ،كتقلٌػد الػبعض مػنهم مناصػب أكيػر
شتوان من رتبة توفيػا داخػل اظتديريػة اظتركزيػة لألمػن العسػكرم ،كلكػن يف آخػر مسػارهم اظتهػ
حتطمت حياهتم كتلطخ شرفهم.
فيمػػا متػػن الضػػباط الػػذين عػ ٌػوكا عػػن آرائهػػم بص ػراحة ،إمػػا عػػو اإلدالء ف ػا ًج ىهػػاران أك
بشدانتهم للسياسة األمنية الشاملة اظتتٌبعة من قبل قيادة اظت سسة العسػكرية ،أك الػذين تػرتددكا
( ىج ٍرجػػركا أقػػدامهم) ظتػػا كػػاف األمػػر يتعلػػا بتنفيػػذ أكامػػر جهنميػػة صػػادرة مػػن اصتنػرالني التوفيػػا
كإشتاعيػػل (أكامػػر كانػػت تصػػل إذل حػػد التصػػفية اصتسػػدية) ،يف هػػذل اضتػػاالت كػػاف التوفيػػا
ً
دامي» بتوجيػ ػػه أكامػ ػػرل إذل بشػ ػػري طرطػ ػػاؽ (مػ ػػدير اظتركػ ػػز الرئيسػ ػػي
يلجػ ػػأ إذل «العػ ػػالج الص ػ ػ ٌ
للتحقيقات العسكرية ( )CPMIبع عكنوف) بتوقيف هػ الء الضػباط حتػت الذريعػة الشػائعة
يف هذل ا كنة» :تركيج دعاكل ختريبية فدؼ اظتساس بأمن م سسات الدكلة«.
ػتهدفني أدسل ص ػ ػػلة باصتبه ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية لالنق ػ ػػاذ،
ح ػ ػػو كإف دل يك ػ ػػن لألش ػ ػػخاص اظتس ػ ػ ى
فالعالقة العائلية ألحدهم كلػو مػن بعيػد بعضػو مػن أعضػاء اضتػزب اظتنحػل تشػكل أكيػر مػن
سبب كاؼ إلقصاء اظتع كحتييدل حتػت هتمػة» :عالقػة مبشػركع إرهػايب« أك »عػدـ تبليػ عػن
مشركع إرهايب «.كاعتدؼ اضتقيقي من كراء ذلك هو حتطيمهم كجعلهم منبوذين كخونة.

++

نسػػبة إذل مػػاؾ آرثػػي ،ال ػرئيس األمريكػػي الػػذم اصػػطنع جػػو كط ػ مػػن الرعػػب كالريبػػة ككِّفهمػػا لشػػن زتلػػة تعسػػفية
الضطهاد كاعتقاؿ الليواليني كاظتتعاطفني مع اضتركة اليسارية.
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هػػذل اإلج ػراءات اظتبالغػػة يف القمػػع ،كال ػ ال تتناسػػب مػػع الػػتهم اظتزعومػػة ،مت العمػػل فػػا
بػػأمر مػػن رئػػيس مديريػػة االسػػتخبارات كاألمػػن ،ككانػػت تسػػتهدؼ بص ػػفة خاصػػة الضػػباط
لصعا الضمائر اظت ددة كجعلها فتاذج كتب ّنبها ،خاصة أثناء السنوات األكذل لألزمة.
ابتكر اصتنراؿ التوفيا آلة قمعية حقيقية تطحن النفوس البشرية كخاصة أكلئػك العسػاكر
الذين بقيت فيهم ركح اإلنسانية كالذين بذلوا أنفسهم رخيصة خدمة للعدؿ كاضتا.
مت التػػدقيا احملكػػم يف ق ػوائم مػػوِّفي اظتراكػػز العملياتيػػة كعلػػى إثػػر ذلػػك الفػػرز اظتػػدقا مت
انتقػػاء األعضػػاء اصتػػدد مػػن االنتهػػازيني كاظتعتػػوهني مبختلػػف أصػػنافهم كمشػػارفم .كاعتمػػدت
التحصل على الشهادات اصتامعية ،فػال حاجػة إذل القػادرين علػى
قاعدة انتقائهم على عدـ
ٌ
كجعً ىػل مػنهم آالت
التفكري ،اظتطلوب باألى ٍحرل عناصر صف ضباط دتت تػرقيتهم للمناسػبة ي
تنفذ األكامر ،كأية أكامر.
كقع اختيػار اصتنػراؿ التوفيػا علػى اظتركػز الرئيسػي للتحقيقػات العسػكرية ( ،)CPMIالػذم
ػتهدفني
يقودل العقيد بشري طرطاؽ اظتلقب بعيماف ،للتكفػل مبلػف العسػكريني اظتقلقػني كاظتس ى
بالتصػػفية بأيػػة طريقػػة كانػػت ،كمنػػذ أكاخػػر سػػنة  2111بػػرز اسػػم طرطػػاؽ رديفػػا للخػػوؼ
كالرعب .بل أخطر من ذلك ،أصبح هذا االسم يرمػز للمػوت بعينػه ،كغتػرد ذكػر اسػم مركػز
بن عكنوف يكفي لبعث قي ىش ٍعىريرة يف أجساـ الضباط ].[...
كػػاف كلمػػا يػػتم توقيػػف ضػػابط داخػػل أس ػوار اظت سسػػة العسػػكرية اظتلحقػػة نفسػػها – يف
أغلب األحياف يف كضػح النهػار مػع اظتبالغػة يف الضػجيج – يي ىكلٌػف مسػ كؿ مكتػب األمػن
بزرع كتغذية جو مػن الرعػب كاالرتيػاب يسػتحيل معهمػا العػيش داخػل اليكنػاتً ،ؽتَّػا سػبٌب
انعػػداـ اليقػػة حػػو بػػني أقػػرب األصػػدقاء .كمبجػ ٌػرد أف يقػػع أحػػد الضػػباط (مهمػػا كانػػت رتبتػػه)
حتت أضواء الريب لدل اظتصاحل العملياتية فش ٌف ضابط األمن يف اليكنة لتػ ٌدؽ فيػه .كيتح ٌػوؿ
مػػن مثَّ إذل عنصػػر منبػػوذ ال يىػ ىود أحػػد مػػن زمالئػػه االق ػ اب منػػه أك التحػػدث إليػػه .كػػاف كػػل
عسػػكرم متشػػى أف يقػ ف بػػه بسػػبب ارتكابػػه كبػػرية الكبػػائر :ؼتالفػػة القالػػب السػػلوكي الػػذم
ؿتته اصتنراؿ التوفيا كاصتنراؿ إشتاعيل.
اس ػ اتيجية النم ػػوذج ال ػذم كت ػب تفادي ػػه تس ػػتقي فلس ػػفتها م ػػن اظتي ػػل القائ ػػل» :اطت ػػوؼ
أعدل من الطاعوف فهو ينتشػر يف ظتػح البصػر «.كمبج ٌػرد أف يلقػى القػبض علػى الضػابط يػتم
ّري ػػد عائلت ػػه م ػػن كاف ػػة االمتي ػػازات االجتماعي ػػة ابت ػػداء م ػػن الس ػػكن .فعشػ ػرات الع ػػائالت
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كجػػدت نفسػػها فجػػأة يف الشػػارع جػ ٌػراءى هػػذل اإلجػراءات التعسػػفية كمت توزيػػع مسػػاكنها علػػى
يتم طرد هػذل العػائالت دكف حػو دتكينهػا مػن
من هم أكير رفاهيٌة .كيف حاالت كيرية كاف ٌ
رتع أغراضها الشخصية األكلية.
انتزع بشري طرطاؽ باسػتحقاؽ شتعػة مرعبػة كلشػدة حرصػه علػى اس ضػاء اصتنػراؿ توفيػا
كظتبالغت ػػه يف تطبي ػػا أكام ػػرل ،أص ػػبح ع ػػدد ض ػػحايال م ػػن العس ػػكريني يػ ػوازم ع ػػدد قتلػ ػى ك ػػل
اصتماعات اإلرهابية .الزلة مسموح فا كباطتصوص ظتا يتعلا األمر بتصفية شهود مػ رقني أك
لضػػباط ذكم ضػػمائر نقيػػة .دل يب ػا ضػػابط مديريػػة االسػػتخبارات كاألمػػن عل ػػى رأس اظترك ػػز
الرئيسي للتحقيقات العسكرية أطوؿ مدة من اظتدة ال قضاها بشري طرطاؽ.
نتائج طرطاؽ كانت دائما تدفع التوفيا إذل طلب اظتزيػد .كػاف توفيػا يتالعػب مبختلػف
مػػدراء اظتصػػاحل العملياتيػػة ميػػدانيا :رتاعػػة التػػدخل اطتػػاص ( )GISحتػػت قيػػادة العقيػػد عبػػد
القادر ستاؿ ،مركز عن بقيادة العقيد فريد كاظتركػز الرئيسػي للتحقيقػات العسػكرية ()CPMI
بقيػػادة طرطػػاؽ .اسػػتطاع التوفيػػا قيػػادة هػػذل اجملموعػػات علػػى شػػاكلة مايس ػ ك يقػػود جوق ػان
صػل كقىطٍػػع اجملموعػػات عػػن بعضػػها الػػبعض) .كدل
مطيعػان ،مسػػتغال كمسػػتعمال ظتبػػدأ ال ىقطٍػػع (فى ٍ
ي ػ دد برهػػة يف اسػػتعداء طػػرؼ يف كجػػه الطػػرؼ ا خػػر لػػدفع اصتميػػع إذل اظتزيػػد مػػن اظتنافسػػة
كالتف توؽ على الذات يف تطبيا األكامر.
إنػه صػػعب كيف نفػػس الوقػػت فػػوؽ الطاقػػة كصػػف معانػػاة هػ الء الضػػباط كضػػباط صػػف،
تل ػػك األط ػػر العس ػػكرية الس ػػامية كم ػػا كاب ػػدكل داخ ػػل أس ػػوار اظتراك ػػز العملياتي ػػة عل ػػى غ ػ ػرار
ال ػ ػ .CPMIلك ػػن كف ػػاء لواج ػػب العدال ػػة كاح ام ػػا ألركاحه ػػم (بالنس ػػبة لل ػػذين لقػ ػوا ح ػػتفهم)
يتحتم أخالقيا التعريف مبحنهم كسقوطهم يف جحيم طرطاؽ.
عند توقيف اظتتهم يتم دفعه إذل داخل السيارة ،رأسػه ػتشػورا بػني رجليػه حػو ال يتع ٌػرؼ
علػػى الوجهػػة ال ػ يقتادكنػػه إليهػػا .كعنػػد الوصػػوؿ إذل اظتركػػز تبقػػى السػػيارة رابضػػة عنػػد بػػاب
مػػدخل البنايػػة اظتسػػتعملة كمقػػر حجػػز ،مث يسػػحب السػػجني إذل الػػداخل معصػػوب العينػػني
بكيس يوضع على كجهه كال يتم سحبه إال داخل البناية .بعػد ذلػك تينػػزع منػه كػل مالبسػه
إمعانا يف إذالله حتت أعني ساخرة كشامتة ،ليضع بدعتا بدلة عسػكرية ملطخػة بالػدـ تػزكم
األنوؼ لشدة نتانتها بسبب استعماعتا من قبل العشرات من الضحايا.
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يكوف عموما استقباؿ كل نازؿ جديد بصػرخات مدكيػة ،كبػأنني معتقػل آخػر ييع َّػذب يف
ػخرة لػذلك الغػرض .فتكػوف إذف أكؿ صػدمة تصػعا اظتعتقػل
قاعة من القاعػات العديػدة اظتس ٌ
اصتديػػد ،الػػذم يتحػػوؿ منػػذ تلػػك اللحظػػة إذل ضػػحية دتػ ىػارس عليهػػا شػػو أنػواع التجػػاكزات.
فتطور األحداث يػتحكم فيػه اظتصػري الػذم قػررل اظتسػ كلوف للشػخن اظتوقػوؼ .لتػ ٌدد رجػاؿ
ٌ
صػػية مػػن
طرطػػاؽ طبيعػػة االسػػتنطاؽ حسػػب القضػػية كيف حالػػة مػػا إذا كػػاف اظتوقػػوؼ ػتػ ٌػل تىػ ٍو ى
مراكز عليا ،فطرطاؽ يتوذل األمر بنفسه.
كإذا كػػاف اظتوقػػوؼ صػػدر يف حقػػه أمػػر باإلعػػداـ ،فجلسػػات التعػػذيب تد ٌشػػن فػػورا بوابػػل
مػػن الض ػربات علػػى اصتسػػد – العػػارم مػػن كػػل لبػػاس – برمتػػه إذ ال نتػػنح اظتوقػػوؼ يف هػػذا
اضتالة البذلة االعتيادية ال تستبدؿ عند تعريته بعد قدكمػه .كدتيػل حالػة الرائػد ػتمػد عباسػة
(ضابط سالح البحرية) فتوذجا بامتياز يف هذا اإلطار .فبعد توقيفه داخل مقر كزارة الدفاع
الػ ػػوط صػ ػػباح أكؿ أربعػ ػػاء مػ ػػن شػ ػػهر ينػ ػػاير  2112مت نقلػ ػػه للتػ ػػو باّػ ػػال اظتركػ ػػز الرئيسػ ػػي
للتحقيقات العسكرية ( )CPMIحيث لفض أنفاسه األخرية بعػد يػومني مػن االعتقػاؿ .منػذ
اليوـ األكؿ من التوقيف تكلف طرطاؽ شخصيا بالقضية .كاف سبب توقيفه هو »االشتبال
يف انتمائه إذل رتاعة إرهابية «.كاف اشته قد ذكػر عقػب اسػتنطاؽ ضػابط آخػر موقػوؼ ؽتػن
ّرأ على قوؿ »ال« .كبالطبع فاألشتاء هي ال كانت هتم طرطاؽ الػذم كػاف مسػتعدان لفعػل
ٌ
و
أم شػػيء النتزاعهػػا مبسػػاعدة ضػػابط ثػػاف مػػن اظتركػػز الرئيس ػػي للتحقيقػػات العس ػػكرية اشتػػه
ٌ
ً
اظتػػالزـ ػتمػػد .دل متػػف هػػذا اظتػػالزـ تلػػذذل السػػادم بتعػػذيب الضػػباط السػػامني الػػذين كقع ػوا
حتت يديه.
بدأ تعذيب الرائد عباسة بسلسلة من الصفعات كالضػربات بعص ٌػي اظتكػانس .بعػد ذلػك
أيلقي ؽتددا على سرير من حديد ،عاريان كمقيد اصتسػم .بعػدها يسػ ًكب عليػه سػطل مػن اظتػاء
ككضػػع اظتػػالزـ ػتمػػد علػػى رجلػػي الرائػػد عباسػة كأعضػػاءل التناسػػلية حتػػت عػػدد مػػن األقطػػاب
كيوجػػه العمليػػة كيهػػدد مبواصػػلة التعػػذيب يف حالػػة عػػدـ
الكهربائيػػة .كػػاف طرطػػاؽ ييشػػرؼ ٌ
التجاكب كالتعاكف.
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زوساوات انمعتقهيه
انقاعة انثاوية
نالستىطاق
اتجاي وسط به عكىون

انقاعة انرئيسية نالستىطاق

سور انـCPMI

مرحاض بدون باب

مىطقة استقبال انمعتقهيه

مدخم بىاء انسجه

تَ ْرسيمة المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية ()CPMI

كك ػػاف السػ ػرير يهت ػػز بكامل ػػه كبعن ػػف كلم ػػا أكص ػػلوا الكهرب ػػاء إذل األقط ػػاب الكهربائي ػػة.
صمت كمقاكمة الرائد عباسة كاف يزيد من غضب كحنا طرطػاؽ .كيف اضتػاالت النػادرة مػن
الراحػػة ال ػ كانػػت تتخلػػل عمليػػة التعػػذيب ،ج ػواب عباس ػة الوحيػػد الػػذم كػػاف ي ػتلفظ ب ػه:
الشػ ٌفاطة،
»إنكم حقا ّهلوف ما ترتكبونه يف حا اصتزائر ،هل أنتم كاعوف مبػا تقومػوف بػه « ى
العص ػ ٌػي ،الزجاجػ ػػات ،الش ػػوكات ،دل يػ ػػوفر طرطػ ػػاؽ كمس ػػاعدل كسػ ػػيلة إالٌ كاسػ ػػتعمالها يف
يغمي على الرائد عباسه مػن شػدة العػذاب ،كػاف جنػوف طرطػاؽ يزيػد حػدة
التعذيب .كلما أ ى
بينما كاف مساعدل اصتالد يغوص يف حالة شبه ختدير كهيجاف كارتعاد.
كيف مساء اليوـ اليػاشل كػاف جسػد الرائػد عباسػة عبػارة عػن جسػم مشػول يصػعب التعػرؼ
على مالػته ،منتفخ ،ػت ؽ كدل تسلم منه حو األعني .كيف هذل اعتيئة بالذات لفػظ أنفاسػه
األخرية هامسا بكلمات خافتة ال تكاد تيسمع .كدل حتظ جيته حو بدفن الئا.
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عدد مرعب من األشخاص لقوا حتفهم يف ِّركؼ مشافة من حيث البشاعة ،كيف كػل
هذل اضتاالت كانت جييهم تيرمى ليال يف الشوارع كالكالب ،إالٌ أف أشتاءهم كانت تيعػرض
على أعمدة صحف النظاـ حتت عبارة» :مت القضاء على إرهايب هذل الليلة…«
أماـ هذا اظتشهد الفظيع نتكن القوؿ أنه يعتػو مػن احملظػوِّني مػن قػرر طرطػاؽ الػتخلن
من ػػه رمي ػػا بالرص ػػاص ،كم ػػا حص ػػل م ػػع ال ػػدكتور اللػ ػواء رضػ ػواف ص ػػارم ،دكت ػػور يف الفيزي ػػاء
النوكي ػػة ،كاظتسػ ػ كؿ ع ػػن الون ػػامج الن ػػوكم يف اصتزائ ػػر .ك ػػاف ص ػػارم يش ػػغل ك ػػذلك منص ػػب
اظتستشار اطتاص لدل كزير الدفاع خالد نزار منذ سنة  ،2110كما عي ًرؼ عنه أنػه اعػ ض
بشػػدة علػػى توقيػػف اظتسػػار االنتخػػايب .ففػػي سػػنة  2118كلٌػػف كػػل مػػن التوفيػػا كإشتاعيػػل
فريقان من فيالا اظتوت بتنفيذ اظتهمة.
كذات مساء ،كيف طريقه إذل بيته ببوزريعة ً
قادمان من مقر كزارة الػدفاع الػوط أكقفػه فريػا

من الفيلا  211على بعد عشرة دقائا من مقر سكنه .العملية كانت جد »نظيفػة« ،ثالثػة
رصاصػػات يف ال ػرأس كانتهػػت اظتهمػػة .دل يكلف ػوا أنفسػػهم حػػو حجػػز األسػػلحة ال ػ دوزتػػه
(مراكػػوؼ ككالش ػػنكوؼ) كال ػ كانػػت داخػػل ص ػػندكؽ سػػيارته مػػن ن ػػوع مػػازدل ()Mazda
 212زرقػػاء لػػوزارة الػػدفاع الػػوط  .رض ػواف صػػارم حظػي – خػػالؼ أسػػالفه – بتش ػريفات
عسكرية عند مراسم الدفن كما مت القضاء ،حسب زعم الصػحافة ،علػى »اإلرهػابيني الػذين
اق فوا اصترنتة«.
ض ػػباط آخ ػػركف حضػ ػوا مبعاصت ػػة ج ػػد خاص ػػة عل ػػى أي ػػدم عناص ػػر فري ػػا طرط ػػاؽ ال ػػذين
ختصص ػوا يف عملي ػػات "إع ػػادة الص ػػياغة كال بي ػػة" .كس ػ يػر قت ػػم الرج ػػاؿ أص ػػبحت مهم ػػتهم،
كللقيػػاـ بػػذلك كجػػدكا ال كيبػػة الفعالػػة :انتػزاع رجولػػة (بػػاظتعئ اصتسػػدم) كشػػرؼ الرجػػل .إذل
جانب عمليات اطتصي ال أصبحت اعتيادية ،استعمل االعتداء اصتنسي كوسيلة للتحكم
كاإلخضاع يف حا أكلئك الذين يعتوهم طرطاؽ أشداء.
عناصػػر طرطػػاؽ عتػػم كامػػل اضتريػػة يف اسػػتخداـ كافػػة الوسػػائل أثنػػاء عمليػػات االعتقػػاؿ،
كيف مهم ػػتهم تل ػػك دل يػ ػ ددكا يف س ػػلب اجمل ػػوهرات كاألمػ ػواؿ كالس ػػيارات .معظمه ػػم دتك ػػن
بفضل ذلك من رتع ثركات خيالية.

+

بػػل األدهػػى مػػن ذلػػك أنػػه إذا كقعػػت عينػػا أحػػد الضػػباط اظتكلفػػني بػػالتوقيف علػػى امػرأة،
فمػػن اليسػػري عليػػه الرجػػوع فيمػػا بعػػد إذل عػػني اظتكػػاف كاحتجازهػػا حػػو كإف كانػػت متزكجػػة،
مهم ػان .كبعػػد اختطافهػػا ،ت ػتهم تلػػك اظت ػرأة مبسػػاعدة اإلرهػػاب أك حػػو اإلرهػػاب
فهػػذا لػػيس ٌ
حيث أف توقيف رجل العائلة مت حتت نفس االهتاـ.
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كعلػػى مػػدار سػػنوات عديػػدة سػػاقتت هػػذل اضتلقػػة اصتهنميػػة يف تضػػخيم قائمػػة األكفيػػاء
لوطنهم ،مػن ضػباط كأطػر األمػة ،دكػاترة دكلػة ،أطبػاء ،أسػاتذة ،مهندسػني ،تقنيػني ،دفعػت
اصتزائ ػػر مب ػػال ض ػػخمة لتك ػػوينهم ،ف ػػأا القتل ػػة إال اغتي ػػاعتم كمع ػػاملتهم كنفاي ػػات اظت سس ػػة
العسكرية.
أمػػا التجػػاكزات اظترعبػػة ،فػػذلك يشػػكل ملفػػا آخػػر ،فػػش ٌف الضػػحايا الػػذين ؾت ػوا مػػن قبضػػة
القتلة عتم اضتا يف اإلدالء مبعانػاهتم ،كذلػك اع افػا كاح امػا لشػرفهم اظتعتػدل عليػه ،كسػنع ٌد
ملفان خاصان يتطرؽ إذل هذا اظتوضوع.

كم ػػن نافل ػػة الق ػػوؿ اإلش ػػارة إذل أ ٌف مرك ػػز العملي ػػات «عنػ ػ » الواق ػػع ب ػػع عكن ػػوف (عل ػػى
جان ػػب حظ ػػرية اضتيوانػ ػػات) حت ػػت قي ػػادة العقيػ ػػد فري ػػد كحت ػػت الوصػ ػػاية اظتباش ػػرة إلشتاعيػ ػػل
العمػػارم ،كػػاف هػػو ا خػػر مسػػرح أحػػداث مهولػػة ،حيػػث كػػاف مػػالذا لفيػػالا اظتػػوت كمهػػدا
لػ»اصتيا« (اصتماعة اظتسلحة اإلسالمية).
 .5.5نحن القتلة لحساب الدولة
اظتصػػدر :جػػوف سػػوي (' ،)John Sweeneyؿتػػن القتلػػة ضتسػػاب الدكلػػة' ،أسػػبوعية األكبزرفػػر
بلندف ( 22 ،)The Observerيناير .2117
كاف النينجا – كهو تعبري على الشرطة شبه العسكرية اظترعبة الػ ترتػدم أقنعػة ميقوبػة عنػد
العينػػني – يػػتكلم فػػدكء كهػػو يعطػػي تفاصػػيل اجمل ػزرة ال ػ كقعػػت يف  20أكتػػوبر مػػن السػػنة
اظتاضية.

++

»كنا يف موكب متك ٌوف مػن سػتة عشػر عربػة مػن نػوع جيػب نيسػاف كبيجػو  202يركػب
كل أربعػة منػا سػيارة .غادرنػا مركػز الشػرطة بشػاطوناؼ (] )Châteauneufثالثػة أميػاؿ غػرب
حي القصبة يف كسط اصتزائر العاصمة[ حوارل الواحدة كالنصف ليال .كاستغرقت الرحلة إذل
ٌ
بلػػدة الػرايس زتيػػدك الواقعػة بضػػاحية اصتزائػػر العاصػػمة  22دقيقػػة .كنػػا مسػػلحني برشاشػػات
من نوع كالشنكوؼ كمس ٌدسات بريطا عيار  1مم«.
»كعن ػػد اق ابن ػػا م ػػن اظتنػ ػػزؿ اظتس ػػته ىدؼ توقفن ػػا كانتظرن ػػا الق ػ ػوات اطتاص ػػة التابع ػػة لألم ػػن
العسػػكرم .كفػػور كصػػوؿ هػ الء قطػػع أحػػدنا التيػػار الكهربػػائي الػػذم يغػػذم اظتنطقػػة يمػػوقًعني
 10إذل  80منػ ػزال يف الظػػالـ «.هكػػذا شػػرح النينجػػا الػػذم فػ ٌػر مػػن اصتزائػػر إذل بريطاني ػا يف
الشهر اظتاضي كقبل بالتحدث إذل األكبزرفر مقابػل ضػماف كتمػاف هويتػه .نسػتعري لػه االسػم
لسػ ٍ هويته.
"ركبرت" هنا ى
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أم
»كانػػت أكامرنػػا كاضػػحة ،ككانػػت مهمتنػػا حراسػػة اظتنطقػػة اجملػػاكرة كعػػدـ القيػػاـ بفعػػل ٌ
ش ػػيء يف غي ػػاب أكام ػػر كاض ػػحة .دخ ػػل رج ػػاؿ األم ػػن العس ػػكرم كخرجػ ػوا بع ػػد كق ػػت ،رمب ػػا
سػػاعتني رمبػػا أقػػل .بعػػد ذلػػك خرج ػوا كدخلنػػا بػػدكرنا لػ ػ"تنظيػػف" اظتكػػاف .كجػػدنا  22جيػػة
تابعة لعائلتني .رأيت بعي رجاال كنساءن كأطفاال موتى ،كػاف مػن بيػنهم رضػيع ،كػل الرقػاب
كانت مقطوعة .ال أستطيع أف أصف حقيقة اظتشهد«...
إذف مػػن يقػػوـ باجملػػازر يف اصتزائػػر »ؿتػػن« ،أجػػاب النينجػػا االثنػػاف يف ائػػتالؼ الػ ٌػرد .إف
شػ ػهادهتما تعت ػػو دل ػػيال دامغ ػػا ين ػػاقض اظتوق ػػف الرشت ػػي للحكوم ػػة اصتزائري ػػة الػ ػ ت ػ َّػدعي أ ٌف
اظتسلمني األصوليني هم كحدهم اظتس كلوف عن اجملازر.
مفصػ ػلة ع ػػن ت ػػورط الدكل ػػة يف ّ ػػاكزات
كق ػػدـ "ركب ػػرت" كزميل ػػه النينج ػػا "ان ػػدرك" أدل ػػة ٌ
عدي ػػدة ضتق ػػوؽ اإلنس ػػاف :غت ػػازر تق ػػوـ ف ػػا ف ػػرؽ اظت ػػوت التابع ػػة لألم ػػن العس ػػكرم ،تع ػػذيب
اظتعارض ػػني للنظ ػػاـ ،التجس ػػس كاغتي ػػاؿ الص ػػحفيني ال ػػذين يرفض ػػوف اطتض ػػوع ألكام ػػر النظ ػػاـ
كالفنانني الشعبيني بغرض التشنيع بسمعة اإلسالميني يف إطار حرب نفسية منظمة بدقة.
يقوؿ "أندرك" كهو رجل طويل القامة كلػه أنػف أقٍػئ كمالمػح كجػه حساسػة» :منػذ سػنة
 2178ح ػػني التحق ػػت بالش ػػرطة كح ػػو كص ػػورل إذل ه ػػذا البل ػػد قم ػػت بك ػػل ش ػػيء :القت ػػل
كالتعذيب .لو قي ًط ىعػت رقبػة شػخن أمػامي ا ف لقلػت بػأف هػذا األمػر عػادم ،عػادم! لقػد
شػػاهدت التعػػذيب كمارسػػته .أكؿ مػػرة شػػاهدت فيهػػا التعػػذيب كانػػت سػػنة  2111عنػػدما
ألقينا القبض علػى ناشػط مػن اصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ .أخػذل رجػاؿ األمػن العسػكرم منػا
كقالوا رل" :بشمكانك أف تأم كتشاهد إف كنت تستطيع حت تمل اظتنظر«".
»خلعوا ثيابه كعصبوا عينيه ،مث أغلقوا على خصيتيه درجان بكل قػوة ككضػعوا خرقػة مبللػة
مبحلوؿ جافيل يف فمه حو تقيأ ،كبعد ذلك اقتادكل إذل مكاف غتهوؿ«.

ككػ ػػاف "ركبػ ػػرت" شػ ػػاهدا علػ ػػى التعػ ػػذيب يف
السػػنة اظتاضػػية يف شػػاطوناؼ ،مقػػر الشػػرطة ذم
الس ػػمعة الش ػػائنة» :أخ ػػذنا اظتس ػػجوف إذل اليكن ػػة
كأنزلنال عو فتحة بػاب أفقػي إذل سػرداب .كػاف
يوجػػد بػػه حػوارل  22سػػجينا يف غرفػػة التعػػذيب،
كك ػػانوا كله ػػم لتمل ػػوف عص ػػابات عل ػػى أعي ػػنهم.
نينجا يفتخر بضحيته ،اصتزائر.2117 ،

+
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كبالكالٌب«.

»شاهدت ذلك بعيػ  .كػاف الرجػل الػذم أحضػرنال مربوطػا إذل سػلٌم كظتػا رفػض اإلجابػة
ع ػن األسػػئلة – اإلدالء بأشتػػاء – دفػػع الشػػرطي الس ػلٌم فسػػقط اظتعػ َّػذب علػػى كجهػػه .كبعػػد
ذلك استعملوا قاركرة مكسػورة ،أجلسػول عليهػا .مث أحػالول إذل آلػة لتمديػد أجسػاد العبػاد«.
كص ػػف "ركب ػػرت" نس ػػخة حديي ػػة ً
ط عليه ػػا اصتس ػػم.
للم ٍخلع ػػة كه ػػي أداة تع ػػذيب قدنت ػػة ينتػى ػ ٌ
»أخضعول أيضا للتعذيب بالكهرباء كهو مبلل باظتاء ظتضاعفة ح ٌدة األدل«.
ينفػػي النظػػاـ اصتزائػػرم اسػػتعماؿ التعػػذيب لكػػن منظمػػة العفػػو الدكليػػة كمنظمػػة مرصػػد
حقػػوؽ اإلنسػػاف الػػدكرل كاظت سسػػة الطبيػػة لرعايػػة ضػػحايا التعػػذيب كلهػػم يصػػرحوف بػػأف
تبني بالتفصيل كقوع التعذيب.
التعذيب ؽتارسة نظامية ،كعتم حاالت كيرية ضمن ملفات ٌ

لكػن اسػػتعماؿ اجملػازر كسياسػػة للدكلػة هػػو اهتػاـ أقػػل اثباتػا (مػػن التعػذيب) ضػػد النظػػاـ.
كيتػػذكر "ركبػػرت" أيضػػا دكرل يف غتػػزرتني ٌأدتػػا إذل عػػدد أكػػو مػػن الضػػحايا .كقعػػت اجمل ػػزرة
األكذل بع ػػني الدفل ػػة يف جب ػػاؿ غ ػػرب اصتزائ ػػر العاص ػػمة س ػػنة » :2112قي ػػل لن ػػا أ ٌف رتاع ػػة
إسػػالمية تنشػػط يف اصتبػػاؿ .لكػػن دل يكػػن هنػػاؾ إالٌ سػػكاف عػػاديوف يقضػػوف حيػػاة عاديػػة
كبسيطة ،ككانوا فقراء جدا .بدأ إطػالؽ النػار مػن رشػاش كالشػنكوؼ علػى القريػة كلكػن دل
أم رد إلطالؽ النار .كعندما صدر أمػر إيقػاؼ النػار دخلنػا القريػة فلػم نعيػر إالٌ
يكن هناؾ ٌ
على جيث النساء كاألطفاؿ كهم أموات«.
أمػػا اجملػػزرة اليانيػػة الػ شػػارؾ فيهػػا "ركبػػرت" فقػػد كقعػػت يف منطقػػة األربعػػاء ،يف ضػػاحية
العاصمة ،يف اية .2112

»طىَّوقن ػ ػػا اظتنػ ػ ػػزؿ اظتس ػ ػػته ىدؼ كلك ػ ػػن قي ػ ػػل لن ػ ػػا بواس ػ ػػطة جه ػ ػػاز ت ػ ػػوكي ككك ػ ػػي ]اإلرس ػ ػػاؿ
ػوم" :ال تػدخلوا اظتنػػزؿ حػػو لتضػر أعضػاء األمػن العسػكرم!" انتظرنػػاهم
كاالسػتقباؿ[ الرادي ٌ
حػػو كصػػلوا .كػػانوا ينتمػػوف إذل فرقػػة النينجػػا ميلنػػا لكػػنهم كػػانوا يرتػػدكف بدلػػة اإلسػػالميني:
ضتػى مصػػطنعة كسػراكيل فضفاضػػة .تكلٌمػوا مػػع ضػػابطنا اظتػػدعو شػػاكم .أخػػول رجػػاؿ األمػػن
العسكرم بأ ٌف مهمتنا تطويا اظتكاف كاالنتظار«.

.Amnesty International
.Human Rights Watch
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المدرسة الوطني ة
للشرطة

بناء للتعذيب

ُّ
تثكن

إعادة تمثيل مركز التعذيب في المدرسة الوطنية للشرطة بشاطوناف
م صػ ػػوت ،كبعػ ػػد سػ ػػاعتني خػ ػػرج رجػ ػػاؿ األمػ ػػن العسػ ػػكرم .سػ ػػألنا "مػ ػػاذا
»دل نسػ ػػمع أ ٌ
حدث " أجابوا" :ال شيء!" مث مسحوا أيديهم«.
»كانػػت سػػياراتنا مػػن نػػوع جيػػب نيسػػاف هػػي األكذل ال ػ كصػػلت إذل عػػني اظتكػػاف .كظتػػا
رأينا مػا رأينػا دل نصػ ٌدؽ :نسػاء كأطفػاؿ مػذبوحوف .إنػه مشػهد مرعػب! كػاف عػدد الضػحايا
كبريا ديث دل نستطع إحصاءهم .رأيت رقابا مقطوعػة كرؤكسػا مفصػولة عػن جييهػا يف كػل
م بػػأ ٌف الػػذين فعل ػوا ذلػػك هػػم رجػػاؿ األمػػن
منػػزؿ .ذيبػػح اصتميػػع .لػػيس هنػػاؾ أدسل شػػك لػػد ٌ
العسكرم«.
م شػخن
ظتاذا قاموا فذا العمل »على اإلنساف أف يطيع األكامػر أك نتػوت .لػو غػادر أ ٌ
صفوفهم فش م سينتقموف مػن عائلتػه .كيسػحب مػن الشػخن جػوازل للسػفر عنػدما يلتحػا
بالشرطة«.
جػػزء مػػن عمػػل "أنػػدرك" كػػاف يتعلػػا بالتجسػػس علػػى الصػػحفيني اصتزائػريني كالتأكػػد مػػن
عدـ قيػامهم بانتقػاد النظػاـ .حسػب "أنػدرك" فػش ٌف الصػحافيني الػذين دل يلتزمػوا خػط النظػاـ
ييغتالوف مث ييلقى اللوـ على اإلسالميني.
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قاؿ "أندرك"» :كػاف رل ابػن عػم يػدعى ػتمػد صػاحل بػن عاشػور يشػتغل يف ككالػة األنبػاء
اصتزائريػػة كصػػحايف .كأثنػػاء كجػػودل يف تػػونس قػػاؿ كالمػػا انتقػػد فيػػه النظػػاـ .كنػػت أتتبػػع ملفػػه
كس ػػجلت مالحظت ػػه يف ملف ػػة  .RBKك ػػل التق ػػارير اظتتعلق ػػة بالص ػػحافيني توض ػػع يف ملفػ ػػة
 .RBKال أع ػػرؼ م ػػاذا تع ػ ػ ه ػػذل اللفظ ػػة األكائلي ػػة كلكنن ػػا كن ػػا نرس ػػل ف ػػذل اظتلف ػػات إذل
اظتس كؿ ،قائد فرقة الشرطة جلوؿ عبود .مث كانت هذل اظتلفات ترسل إذل كزارة الداخلية«.
كحسب صتنة زتاية الصحافيني ،ال يوجد مقرها يف الواليات اظتتحدة ،فشنه بتػاريخ 18
أكتوبر » 2112أيطلا الرصاص على بن عاشور ف يقتل يف بوفاريػك جنػوب اصتزائػر العاصػمة
ػع أيػة جهػة مسػ كلية اغتيالػه ،لكػن يشػتبه أف يكػوف هػذا
عندما كاف عائدا من عملػه .دل تت َّ
مػػن عمػػل مناضػلني إسػػالميني مسػلٌحني «.لكػػن "أنػػدرك" يقػػوؿ» :أنػػا أعػػرؼ مػػن قتلػػه .إ ػػم
كانوا رفقائي«.

َّ .6
معذبو األرض
ٌأدل االنقػػالب العسػػكرم الػػذم حػػدث يف ينػػاير  2111كمػا تبعػػه مػػن قمػػع كاسػػع النٌطػػاؽ
إذل نيزكح دفعات من اصتزائريٌني إذل اطتارج طلبػان للٌجػوء السياسػي .كلسػوء حػظ بعػض الػذين
ٌفركا إذل العادل العريب كإذل فرنسا ،فش م دل ينتنحوا اللجوء كإفتا مزيدان من القمع كالتعذيب.
كقد ٌفر ا الؼ من اصتزائريٌني إذل ليبيا كعاشوا يف أماف حو سنة  ،2112كلكن حينما
أق ػػاـ النظ ػػاـ العس ػػكرم عالق ػػات أمني ػػة كطي ػػدة م ػػع نظ ػػاـ الق ػػذايف يف س ػػنة  2112ت ػػدهور
الوضػػع كلٌيػان .فاظتئػػات مػػن اصتزائػريني أكقًفػوا كاعتيقلػوا أك يسػلٌموا قى ٍسػران إذل اصتزائػػر ليلقػوا مصػػري
التعػػذيب أك القتػػل .أكلئػػك الػػذين اًحتيجػػزكا متٌ خطفهػػم بػػالقوة يف البدايػػة مث نيقل ػوا معصػػويب
األعػػني إذل أم ػاكن غتهول ػة يف ط ػرابلس كيف األخ ػػري يكٌزع ػوا علػػى معس ػػكرات اعتق ػػاؿ ؼتتلف ػػة
السػػاحة اطتضػراء كبوسػػليم كحػػوزة العنػػب كحػػي الفػالٌح كسػػجن ّػػورة .كػػاف
كعػػني زهػػرة ،ك ٌ
هنػػاؾ  800سػػجني جزائػػرم يف عػػني الزهػػرة كح ػوارل  100يف بوسػػليم .كعيػ ٌذب الكيػػري مػػن
أعضػػاء اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ عػػذابان كحشػػيا طػواؿ شػػهور عديػػدة كغالبػػا مػػا كػػاف ذلػػك
ل ػػيالن .كال يع ػػرؼ الكي ػػري ع ػػن مص ػػري أكلئ ػػك ال ػػذين يسػ ػلٌموا إذل النظ ػػاـ العس ػػكرم .يف س ػػنة
 2117نش ػػرت منظم ػػة اعتج ػػرة الدكلي ػػة بيان ػػا ذك ػػرت في ػػه أ ٌف نظ ػػاـ الق ػػذايف سػ ػلٌم غتموع ػػة
جديدة من أعضاء اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ إذل جنراالت اصتزائر ،مبا يف ذلك الدكتور عبػد
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Fraternité Algérienne en France, Vérités sur les conditions de détention des Algériens dans les prisons de
Khadafi, 6 Mai 1997.
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القػػادر ميمػػوشل ،ككػػذا سػػعيد بػػن عبػػد العزيػػز ،عبػػد القػػادر بػػوعرار ،بوزيػػد كاسػػعة ،الطي ػػب
بوغوفة ،عبد اصتبار كلد اضتػاج ،سػليماف جلػيخ ،إبػراهيم شػايب ،يوسػف بوبرنتػة ،إبػراهيم بػن
حػػدك ،خالػػد ح ػواس ،حبيػػب عػػزكز ،الطيػػب بػػن عػػودة ،ػتمػػد عػػركج كرابػػح أكنػػاش .كػػل
ه ػ الء اعتقل ػوا بصػػورة غػػري قانونيػػة كأيخضػػعوا إذل معاملػػة كحشػػية كمهينػػة مػػن طػػرؼ النظػػاـ
اللٌييب منذ سنة  2112أك  .2112كحسب ما نقلته منظمػة اعتجػرة الدكليػة ،فػشف الغالبيػة
م ػػن ه ػ الء نيقل ػوا إذل الس ػػجن العس ػػكرم بورقل ػػة كس ػػجن عس ػػكرم آخ ػػر ب ػػاصتزائر العاص ػػمة
تعرض ػوا إذل تعػػذيب كحشػػي .إ ػػم مػػا زال ػوا يػتتىج ػزين مػػن طػػرؼ اصتن ػراالت إذل يومنػػا
حيػػث ٌ
هذا.
يسوريا هي حالة مأسػاكية أخػرل يف هػذا الشػأف .فقػد ف ٌػر ا الؼ مػن اصتزائػريني إذل هػذا
ػن كافػة
البلد بعد االنقالب العسػكرم أل ٌف تأشػرية الػدخوؿ عتػذا البلػد غػري مطلوبػة فيمػا مت ٌ
العرب .كرغم اظتراقبة الشديدة مػن طػرؼ اظتخػابرات السػورية فػش ٌف الالجئػني اصتزائػريني عاشػوا
يف مػأمن حػػو سػنة  .2118مثٌ تػػدهورت األكضػاع بصػػورة مأسػاكية بعػػد لقػاء اصتنػراؿ زركاؿ
مػػع ح ػػافظ األس ػػد يف س ػػوريا نف ػػس الس ػػنة ،كب ػػدأت زتل ػػة اعتق ػػاالت كتع ػػذيب كتس ػػليم إذل
اصتزائػػر بنػػاءن علػػى قػوائم يمػ ٌزكدة مػػن طػػرؼ جنػراالت اصتزائػػر .يف سػػنة  2117قػ ٌدرت منظمػػة
مرصػػد اصتزائػػر ( )Algeria-Watchعػػدد الالٌجئػػني الػػذين س ػلٌمتهم سػػوريا إذل اصتزائػػر آنػػذاؾ
دوارل .20
كيف تقريرهػػا السػػنوم ل ػ ،2117ذكػػرت نفػػس اظتنظمػػة أ ٌف أحػػد الالٌجئػػني اصتزائػريني قػػاؿ:
ػأكل أيحػػس فيػػه بػػاألمن.
«أنػػا فػػا ٌر منػػذ ستػػس سػػنوات كقطعػ ي
ػت عػػدة بلػػداف للبحػػث عػػن مػ ن
كنػػت يف ت ػػونس ،كليبي ػػا ،كال ػػيمن ،كالس ػػوداف ،كتركي ػػا كا ف أن ػػا يف س ػػوريا .إ ٌ ػم ييالحقونن ػػا
كيرموننا يف السجوف ،بعد أف يسحبوا أكراقنا كزيادة على ذلك فهػم يطردكننػا إذل بلػد ثالػث
أك يرجعونن ػ ػػا مباش ػ ػػرة إذل اصتزائ ػ ػػر .أدت ػ ػػئ ا ف أف يقب ػ ػػل بل ػ ػػد غ ػ ػػريب طل ػ ػػيب للٌج ػ ػػوء ».تلق ػ ػػي
الشهادتاف  2.2ك 1.2بعض الضوء على ػتنة اصتزائريني يف هذا البلد الشقيا.
كمػػن بػػني البلػػداف الغربيػػة ،كػػاف لفرنسػػا ًسػ ًػج ٌل أسػػود كحقػػري يف معاملتهػػا ألعضػػاء اصتبهػػة
اإلسالمية لالنقاذ كأنصارها .فشذل جانب قضية فوظتوم ( )Folembrayاظتخزية كاظتضػايقات
سجل إذل يومنػا هػذا،
ال في ًرضت على اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ كأنصارها ،كال ما زالت تي ٌ
فش ٌف فرنسا هي البلد الغػريب الوحيػد الػذم يس ًػجلت فيػه شػهادات عػن تعػذيب أنصػار اصتبهػة

+

Hijra International, Les Autorités libyennes livrent des opposants algériens au régime militaire en Algérie, 11
novembre 1998.
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اإلسالمية لالنقاذ .كنظران ال ٌدعاءات فرنسا بالتزامها بالدنتقراطية كحقوؽ اإلنسػاف ،فشنػٌه مػن
الصعب االعتقاد أ ٌف التعذيب نتارس يف فرنسا .كلكن اضتقيقة تب ٌػني أنػه ؽتػارس هنػاؾ .تنشػر
ٌ
منظمة العفو الدكلية تقارير بانتظاـ عن حوادث إلطػالؽ النػار كالقتػل كالتعػذيب مػن طػرؼ
السجوف .تع ٌد غتموعة شػهادات
ضبٌاط حفظ القانوف ككذا سوء اظتعاملة من طرؼ ضباط ٌ
التع ػػذيب اظتعركض ػػة أس ػػفله ( )2.2-8.2اهتام ػػا للدكل ػػة الفرنسػ ػية باالشػ ػ اؾ يف اصترنت ػػة م ػػع
للضػػبٌاط األح ػرار كضػػحايا
جن ػراالت اصتزائػػر ،كهػػي ت ٌكػػد ا ٌهتامػػات ق ػ ٌدمتها اضتركػػة اصتزائريػػة ٌ
تعذيب آخركف يف فرنسا مفادها أ ٌف ضباطان يف اظتخابرات العسكرية اصتزائرية – مبػا يف ذلػك
أحيانػػا اصتنػراؿ إشتاعيػػل لعمػػارم شخصػػيان – لتضػػركف دكرات تعػػذيب يشػػرؼ عليهػػا ضػػباط
فرنسيٌوف.
 .1.6األستاذ أبو أسامة
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية ،التعذيب يف السجوف السورية ،تقرير يناير 1001
معػ ػػذرة لػ ػػن أعطػ ػػيكم اشتػ ػػي اضتقيقػ ػػي كػ ػػامال ،ؼتافػ ػػة أف ي ػ ػ ذل زمػ ػػالء كإخ ػ ػواف رل الزال ػ ػوا
متواج ػػدين ب ػػاصتزائر كس ػػوريا ،علم ػػا أ ػػم أن ػػاس «ع ػػاديوف» ،لكػ ػ أفض ػػل أف أيشتٌ ػػى «أب ػػو
أسػػامة» .أنػػا مػػن إحػػدل كاليػػات األكراس بالشػػرؽ اصتزائػػرم ،مت ػػزكج كأب لعش ػػرة أطفػػاؿ،
مهن إماـ مسجد كأستاذ التعليم اليانوم ظتادم اللغة العربية كال بية اإلسػالمية ،كمػا كنػت
عضو اللجنة الوطنية للػدعوة كاإلرشػاد للجبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ ،الػ كػاف يرأسػها شػيخنا
متلػف شػراطي ،رزتػػه اهلل ،الػذم قيتػل يف اجملػػزرة الػ دبرهتػا الطغمػػة الباغيػة بسػجن سػػركاجي
بالعاصػػمة اصتزائريػػة  .كمػػا كنػػت عضػػوا م سس ػا لرابطػػة األئمػػة اصتزائ ػريني ،ال ػ كػػاف أمينهػػا
العاـ األخ اإلماـ رتػاؿ عكسػة رزتػه اهلل الػذم قيتػل هػو أيضػا يف أحػد السػجوف اصتزائريػة –
أِّنػػه السػػجن العسػػكرم بالبليػػدة – بعػػد أف قضػػى أكيػػر مػػن سػػنة يف فيػايف معػػتقالت رقػػاف
كعني أمقل يف الصحراء اصتزائرية الكول.
ظتػػا بػػدأت اظتػػداقتات العشػوائية كاالختطافػػات مػػن طػػرؼ النظػػاـ العسػػكرم بعػػد انقػػالب
غريت مسك منذ أسابيع .فلما داهم بي رجػاؿ مػن الػدرؾ
يناير ،2111كنت حينها قد ٌ
الوط كاظتخابرات ليال قصد اعتقارل كجدكا البيػت فارغػا .طبعػا دل يكػن عتػم الوقػت الكػايف
Amnesty International, France, Executive Force; A Summary of Amnesty International’s Concerns about
Shootings and Ill-Treatment, April 1998.
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للبحث ع تلك الليلة .كما دمت إماما كمعركفان يف مدين  ،فقد تكوف عتػ الء اجملػرمني يػوـ
الغػػد فرصػػة للقضػػاء علػ ٌػي ،ميػػل مػػا طلػػب مػػنهم ذلػػك أسػػيادهم .ككمػػا علمػػت يومػان بعػػدها،
فقػػد كانػػت عتػػم قائمػػة فػػا  27رجػالن مػػن اإلسػػالميني قصػػد تصػػفيتهم يف تلػػك الليلػػة مهمػػا
كانت الظركؼ.
كفع ػػال ن ٌفػ ػذكا عمله ػػم اصتب ػػاف كاظتخ ػػزم يف  7م ػػن نش ػػطي كإط ػػارات اصتبه ػػة اإلس ػػالمية
كأقارفم ،كهم اإلخوة عمر شافعة ،رئػيس بلديػة نقػاكس اإلسػالمية ،كعمػار بػن رحلػة ،إمػاـ
اظتسجد اظتركزم مبدينة نقاكس ،كرابح مػوشل ،نائػب رئػيس بلديػة نقػاكس اإلسػالمية ،كشػقيقه
بلقاسػػم مػػوشل كربيػػع جنػػاف ،تقػ مبصػػنع اصتلػػود بنقػػاكس ،كبورحلػػة سػػاكرم كعمػػار (نسػػيت
اشته العائلي) كنور الدين ساكرم ،رزتهم اهلل رتيعا.
أمػػا البقيػػة الباقيػػة ،أم العشػػرة ا خػػركف ،فمػػنهم مػػن قيتػػل بعػػد ذلػػك مباشػػرة كمػػنهم مػػن
اختفى (إما صعد إذل اصتبل أك انتقل إذل جهػة أخػرل) .كمػن الػذين قيتلػوا مباشػرة بعػد أيػاـ،
األخػ ػػواف عيسػ ػػى لغػ ػػبش ،أسػ ػػتاذ يف اللغػ ػػة اإلنكليزيػ ػػة ،كاألخ الش ػ ػريف بػ ػػن عن ػ ػ  ،أسػ ػػتاذ
الرياضػػيات ،اظتعػػركؼ بػ ػ«اظتوسػػوعة» ألنػػه ميقػػف جػػامع ،أم يػػتقن بتفػ ٌػوؽ نػػادر كػػل فنػػوف
ػت سياس ػػيا،
اظتعرف ػػة تقريب ػػا ،إض ػػافة إذل ختصص ػػه يف الرياض ػػيات ،فه ػػو م ػػن أذك ػػى مػ ػن عرف ػ ي
متمكن يف العلوـ اإلسالمية لتفظ القرآف على عدة قػراءات ،كلتفػظ الكيػري مػن األحاديػث
الشريفة ككذا الشعر العريب اخل.
لقػػد أجػػوشل كالػػدم علػػى مغػػادرة من ػػزرل خوفػػا علػ ٌػي ،كإالٌ كػػاف مصػػريم اظتػػوت احملتػػوـ.
فقػ ٌػررت أف أسػػافر إذل كاليػػة تيػػزم كزك أيػػن يقطػػن عمػػي مث أفكػػر هنػػاؾ فػػدكء يف حػػل معػػني
بعد االتصاؿ مبن أعرؼ من إخواشل .كيف اليوـ اظتوارل من كجودم بأرض القبائل ،حاصػرت
اظتخ ػػابرات يف مستوص ػػف بلدي ػػة تيقزي ػػرت .كن ػػت حينه ػػا مرافق ػػا ألح ػػد أطف ػػارل ،كاعتيقل ػػت
ً
ػت السػػجن ظتػػدة ثالثػػة
داخػػل اظتستوصػػف أمػػاـ النػػاس كأيخرجػػت مكبٌػل اليػػدين حيػػث أكدعػ ي
ػدخل أحػػد زمػػالء الدراسػػة يف اظتنطقػػة كػػاف
أيػػاـ يف مكػػاف ال أعرفػػه بواليػػة تيػػزم كزك .كبعػػد تػ ٌ
رئيسان إلحدل الدكائر ،يشتح رل باظتغادرة ألعود إذل بي كقررت يومها مغادرة ال اب الوط
إذل ليبيا عن طريا الصحراء الكول.
ػت بليبي ػػا س ػػنة كنص ػػف مث غادرهت ػػا أل ٌف اصت ػػو ك ػػاف مكهرب ػػا نوع ػػا م ػػا ،كيف طػ ػرابلس
مكي ػ ي
ػت غتموعػػة مػػن االخػػوة الػػذين كانػػت الصػػحافة قػػد نقلػػت أيامهػػا بيػػاف منظمػػة هجػػرة
التقيػ ي
الدكلي ػػة اظت ػػوقرة ع ػػن تس ػػليم الس ػػلطات الليبي ػػة للنظ ػػاـ الطغم ػػوم اضت ػػاكم يف اصتزائ ػر غتموع ػػة
منهم.
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ػررت بعػػدها أف أذهػػب إذل سػػوريا ،مػػركرا بالسػػوداف .الحظػػت يف اطترطػػوـ أ ٌف العالقػػة
فقػ ي
ت
متوترة نوعا ما بني النظاـ العسكرم هناؾ كاضتركة اإلسالمية بزعامة الشيخ الػ ايب .سػجن ي
ت بعػػدها اطتػػركج يف أقػػرب ا جػػاؿ .،كفعػػال
بالسػػوداف مػػدة  22يومػػا ِّلمػػا كعػػدكانا ،فقػػرر ي
ي ٌسر اهلل رل الوصوؿ إذل دمشا فمكيػت فػا عػدة سػنوات ،يف انتظػار أف يلتحػا يب أطفػارل
الػػذين يس ػحبت مػػنهم ج ػوازات سػػفرهم يف اصتزائػػر .فاضػػطررت أف أش ػ م عتػػم يف العاصػػمة
اصتزائرية عن طريا أحد الوسطاء جوازات سفر بأشتاء مزكرة.
ػدمت بطلػب اللجػوء يف فػرع احملافظػة السػامية لالجئػني بسػورية ككػاف انتظػارم قػد
كظتا تق ي
داـ سػػنتني ،أصػػبحت مكشػػوفا بالنسػػبة للنظػػاـ البػػاغي يف اصتزائػػر .كقػػد عرفػػت السػػلطات
السػػورية أيضػػا أشل معػػارض إسػػالمي .فكػػاف دكرم أف أدخػػل "دار يوسػػف" حيػػث اعتقلت ػ
اظتخ ػػابرات السػ ػػورية كأدخلػ ػػوشل الط ػػابا السػ ػػفلي ظتبػ ػػئ اظتخ ػػابرات اظتعػ ػػركؼ بفػ ػػرع فلسػ ػػطني
للمخابرات ،مث أكدعوشل الطابا األرضي اليالث ،فوجدت نفسي يف قاعػة موحشػة مػن كيػرة
مػػا فيهػػا مػػن خلػػا اهلل .كػػاف حجػػم القاعػػات فػػذا الطػػابا  2م ػ  2 مػ أك  2م ػ 2 
م  ،أم تقريبا  10إذل  12م مربع.
كنػػت اصتزائػػرم الوحيػػد يف هػػذل القاعػػة مػػع عػػدد كبػػري مػػن اإلخػػوة .عنػػد دخػػورل الزنزانػػة
بلباس فاخر سكت اصتميع ِّانني كما هو طبيعي أشل جاسػوس ،كدل أجػد مكانػا لالسػتلقاء
مػػع شػػدة التعػػب ،فتحػ ٌػرؾ أحػػد السػػجناء ،كدعػػاشل للجل ػػوس جب ػوارل ،فجلسػػت القرفص ػػاء.
سورم  ،أل ٌف مالػتي تشػبه إذل حػد بعيػد مالمػح أهػل الشػاـ ،كمػا يػدريك
كانوا يظنوف أشل
ٌ
لع ٌػل جػػدم األكؿ جػػاء مػػن هنػاؾ ،أل ٌف كتػػب التػػاريخ تقػػوؿ أ ٌف أمػازي أك بربػػر اصتزائػػر قػ ًدموا
من اظتشرؽ كخاصة من اليمن كفلسطني.
] [...كانت حالة أغلب السجناء متعبة جدا ،ككأ م ً
قدموا من القركف الوسطى أك قػل

كحالة أهل الكهػف  ،أثػوافم رثػة ،رائحػتهم ال تطػاؽ ،ضتػاهم كشػعورهم طويلػة ،مػنهم مػن
ال نتلك إال ضتافا لسػ عورتػه ،كمػا أف ذهػب اضتػارس كأيغلػا البػاب حػو عػاد العديػد مػنهم
يتمتم كالما مبهما ،كمنهم من كػاف يسػبٌح أك يتلػو قرآنػا بصػوت خفػي .كنػت أِّػن أشل يف
ػت منػػه
ػت فػػذا السػػجن ثالثػػة أسػػابيع ال يعلػػم مػػداها إال الواحػػد الػػدياف ،كأيخرجػ ي
حلػػم .مكيػ ي
بعد أف ٌتوسط زمالء رل مببل كبري من اظتاؿ.
نػزالء السػػجن أغلػػبهم سػػوريوف كفلسػػطينيوف ،كلهػػم إسػػالميوف ميلػػي كآخػػركف دل أتعػػرؼ
علػيهم .اظتعيشػػة يف الزنزانػػة عػػذاب كبػػري خاصػػة أف تسػجن يف بلػػد ال يعلػػم أهلػػك فيػػه عنػػك
شيء ،النوـ داخل الزنزانة يتم بالتداكؿ بني اظتعتقلني لضيا اظتكاف.
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اظتعيشػػة داخػػل الزنزانػػة عػػذاب ديػػث ال يسػػمح لػػك اطتػػركج لػػدكرة اظتيػػال إال يف أكقػػات
معلومػػة .األكػػل هنػػاؾ خبػػز بػػاؿ كحسػػاء لوحػػدل («اظتػػاء كالزغاري ػد» كمػػا يقػػاؿ عن ػػدنا يف
أم
اصتزائر) .ككنت أنا ػتظوِّا نوعا ما أل ٌف أحد اضتراس طلب م إف أردت أف يش م رل ٌ
شػػيء مػػن السػػوؽ فمػػا علػ ٌػي إال أف أدفػػع لػػه عمولػػة مقابػػل ذلػػك .كأغلػػب اضت ػراس يعملػػوف
هكذا مقابل البقشيش .إذ دل يكن معك دراهػم ،يطلػب منػك أف تعطيػه اسػم شػخن مػن
معارفك يف اظتدينة ليبتزل ماديا طبعا ،كلتضر لك ما تطلبه من أكػل أك لبػاس أك دكاء فقػط.
فػػشف كنػػت ال تعػػرؼ أحػػدان يف اظتدينػػة مػػن الػػذين عتػػم دراهػػم ،فشنػػك س ػتبقى تنتظػػر فػػرج اهلل.
ػن ف ػ ػػا اضتػ ػ ػراس بص ػ ػػفة عام ػ ػػة الس ػ ػػجناء الع ػ ػػرب م ػ ػػن غ ػ ػػري الس ػ ػػوريني
كه ػ ػػذل اظتعامل ػ ػػة مت ػ ػ ٌ
كالفلسطينيني ،كما يبدك رل ذلك ،كاهلل أعلم.
كمػػن اصتزائػريني الػػذين مػػركا فػػذا السػػجن ،أم مركػػز فلسػػطني للمخػػابرات بػػاظتزة (دمشػػا)
أذكر األخ رابح قيب كشقيقه من مدينة بوسعادة .يبلػ األخ رابػح قػيب مػن العمػر  27سػنة،
له عشرة أطفاؿ ،أطلا سراحه سنة  ،2111كهو متواجد حاليا فيما أعلم بأس اليا.
كأذك ػػر األخ العػ ػوادم مص ػػباح ( 82س ػػنة) كزكجت ػػه شتي ػػة ( 80س ػػنة) .أكقف ػػا يف مط ػػار
دمشػػا الػػدكرل كأكدعػػا السػػجن .كػػاف هػػو متواجػػدان بفػػرع اظتخػػابرات اظتسػػمى «اظتهػػاجرين»،
بالط ػػابا الس ػػفلي اليال ػػث ال ي ػرال أح ػػد ،كزكجت ػػه شتي ػػة أؾتب ػػت طف ػػال داخ ػػل معتق ػػل النس ػػاء
اظتسمى «دكمة للنساء» .مكيوا يف االعتقاؿ مػدة عػامني كدل يفػرج عنهمػا ،إال مقابػل أمػواؿ
قي ٌدمت للسلطات األمنية.
كهناؾ من أيطلا سراحه بعد أف عومل معاملة سػيئة للغايػة ميػل األخ قػدكر سػدرة ،كهػو
مت ػػزكج كأب طتمس ػػة أطف ػػاؿ ،أِّ ػػن أن ػػه طال ػػب اللج ػػوء يف إح ػػدل ال ػػدكؿ اإلس ػػكندنافية،
النوركيج فيما قيل رل ،كاألخ ػتمد زرقني ،يسجن مدة  8سػنوات ،أِّػن أنػه طالػب صتػوء يف
أمريكا بوالية تكساس.
كهناؾ مػن يسػلٌموا للجزائػر كمػنهم األخ ػتمػد أرزقػي كاألخ أبػو عػركة ػتمػد ،كهػو متػزكج
كأب ليالث أطفاؿ.
 .2.6األستاذ محمد علي
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية ،التعذيب يف السجوف السورية ،تقرير يناير 1001
كاف هدؼ زيارم للشقيقة سوريا من أجل إ اء أطركحة رسالة الػدكتورال يف ايػة ،2118
كيف األشهر األكذل بعد كصورل إذل دمشا ،كانت حيام طبيعية للغاية ،مع صعوبة نوعا ما
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بالنسػػبة لرجػػل ميلػػي فػػارؽ األهػػل كالولػػد ،كالوضػػع يف اصتزائػػر علػػى شػػفى بركػػاف ثػػائر ،انتظػػر
من يوـ خر بصو كاحتساب ما آؿ إليه كضع بالدم كشعيب على أيدم حيالة من البشػر
تنكركا ظتبادئ كثوابت أمتنا اإلسالمية.
كمػػع مػػركر األيػػاـ كانغماسػػي يف بطػػوف الكتػػب بالبحػػث كالدراسػػة قصػػد إ ػػاء رسػػال يف
أسرع كقت ؽتكن ،كبصراحة فششل أكوف جاحدا إذا قلت أن دل أستفد ،بل كجدت ضال
يف مكتبة األسد الضخمة كاليرية اظتتنوعة.
م شخن لتمػل قضػية كقناعػات معينػة هػي،
] [...معلوـ أف اضتياة يف سوريا بالنسبة أل ٌ
مع كل أسف ،كبػاقي الػدكؿ العربيػة حيػث يضػايا اظتػواطن الػذم ال يسػري كفػا التيػار الػذم
لتكم الػبالد ،كحػو النقػد االجتمػاعي ال لتػا اطتػوض فيػه ألبنػاء الػوطن عمومػا ،فمػا بالػك
بعػػابر سػػبيل ميلػػي .كاألمػػر معػػركؼ يف العػػادل العػػريب عمومػػا كمصػػر كسػػوريا خصوصػػا[...] .
إ ٌف من يطالب بتصليح أك تغيري الوضعية يف أمر مػا يػتهم بالتػ مر علػى أمػن الدكلػة ،كتلصػا
به هتمة «اإلخواف اظتسلمني».
الس ػػجوف الس ػػورية غ ػػري إنس ػػانية ب ػػاظترة ،جح ػػيم ال أراك ػػم اهلل .ال أنتم ػػي إذل أي ػػة عائل ػػة
ػجنت مبركػػز
سياسػػية ،غػػري أ ٌف قناعػػام اإلسػػالمية ككتابػػام معركفػػة للعػػاـ كاطتػػاص [...] .سػ ي
م جػرـ اق فتػه كدل توجػه إرل أيػة هتمػة.
للمخابرات السورية مدة تزيد عن تسعة أشػهر دكف أ ٌ
مكيت يف زنزانة مع غتموعة من خلا اهلل –
دل يرزتوا س كال مقامي كمركزم االجتماعي.
ي
اقصػد البشػػر – كالقمػػل معشػش فينػػا مػػدة إقامتنػا هنػػاؾ [...] .معػػذرة فمػا أف أذكػػر اظتشػػهد
الرهي ػػب للقم ػػل ال ػػذم يرت ػػع يف أجس ػػامنا اجملركح ػػة كالدامي ػػة ح ػػو أع ػػاؼ نفس ػػي كأص ػػاب
بالدكراف.

++

] [...أذكر بعض أشتاء اظتعت ىقلني معي يف دمشا ،خاصة اصتزائػريني مػنهم .مسػاكني ...
جلهػػم أنػػاس ذكك مسػػتويات اجتماعيػػة ػت مػػة ،أذكػػر مػػنهم شػػاب طبيػػب أسػػناف مػػن الينيػػة
بوالي ػػة ب ػػومرداس ال أذك ػػر اشت ػػه .كآخ ػػر اشت ػػه عب ػػد اضت ػػا م ػػن كالي ػػة جباي ػػة (اظتنطق ػػة الوبري ػػة
كالعاصمة اإلسالمية اظتعركفة يف تػاريخ اػاؿ إفريقيػا) ،مهنػدس يف اإلعػالـ ا رل ،يشػتغل يف
فرنس ػػا .ك ػػاف قم ػػة يف األخ ػػالؽ كقم ػػة يف العل ػػم األص ػػيل كالعل ػػم اظتعاص ػػر ،ش ػػعلة سياس ػػيا
ضرب ضربا موحا هو كغتموعات أخػرل ،كمكػث
كثقافيا ،كاف دا فتوذج الشاب القدكة .ي
عدة أشهر معنا سنة  ،2118مث يسلٌم للنظاـ اصتزائرم ،كأِّن أنه أطلا سػراحه بعػد اعتقالػه
م ػػدة أربع ػػة أش ػػهر أخ ػػرل يف اصتزائ ػػر أل ٌف كس ػػائل اإلع ػػالـ أث ػػارت قض ػػيته م ػػع غتموع ػػة م ػػن
الشباب الذين يسلٌموا معه للجزائر.
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بع ػػد إخػ ػراجهم م ػػن هن ػػاؾ أمضػ ػى اظتعتىقل ػػوف ع ػػدة أس ػػابيع يف مراك ػػز العب ػػور مي ػػل مرك ػػز
الريمػوؾ ،قػػرب مطػار دمشػػا .كاضتيػاة هنػػاؾ ال تطػاؽ أيضػػا ،إضػافة إذل سػػوء اظتعاملػة .ككػػاف
على السجناء أف يدفعوا ذتػن أكلهػم ،كبعضػهم كػاف مرغمػان علػى دفػع ذتػن تذكرتػه فمػن أيػن
عتم ذلك.
كحالة االنتظار يف مراكز العبػور يف الػدكؿ العربيػة معركفػة ،كقػد ذكػر رل أحػد اإلخػوة أنػه
ع ػػايش يف الس ػػعودية ،يف مرك ػػز عبورهػ ػػا ،قب ػػل أف يلت ػ ٌػوؿ إذل اصتزائػ ػػر األم ػ ٌػرين ،ه ػػو كزكجتػ ػػه
كأطفالػػه .كقػػد شػػاهد بعينػػه ام ػرأة مسػػلمة تلػػد يف مركػػز العبػػور بػ ػجدة ،دكف أف تيسػػعف إذل
أقرب اظتستشفيات  ،نعم هذا كترم أيضا يف أرض اضترمني الشريفني.
] [...كمػػا أذكػػر أنػػه كػػاف معنػػا شػػاعر سػػورم كبػػري يف معتقػػل «اظتػػزة» ،أصػػيب بػػأمراض
متعددة ،فقد بصرل تقريبا كتغريت مالمػح خلقتػه ،كمػا أ ٌف هنػاؾ العديػد مػن الشػباب الػذين
فقدكا عقوعتم .إ ا مأساة حقيقية ،ال يعقل أف يقوـ فا إنسػاف ّػال أخيػه اإلنسػاف ،يف بلػد
عريب كإسالمي.
] [...أم ػػا فيم ػػا مت ػػن عالقػ ػ ب ػػاحمليط ،أم خ ػػارج الس ػػجن ،فق ػػد ك ػػاف بع ػػض اإلخ ػػوة
جزاهم اهلل كل خري ،قػد اجتهػدكا لالتصػاؿ يب ،كحػاكلوا االتصػاؿ بػبعض الوجهػاء يف العػادل
العػػريب كاإلسػػالمي قصػػد إطػػالؽ س ػراحي ،خاصػػة يف الف ػ ة ال ػ زار فيهػػا ال ػرئيس اصتزائػػرم
اظتخلوع زركاؿ سورية.
] [...طبعػػا ،أنػػا اعتػػو نفسػػي ػتظوِّػػا نوعػػا مػػا ،فلػػم يلحقػ مػػا ضتػػا بػػاقي اإلخػػوة مػػن
ض ػػرب ك«هتػ ػراس» ،كح ػػو االس ػػتنطاؽ ك ػػاف عب ػػارة ع ػػن أس ػػئلة أكادنتي ػػة قص ػػد حتليله ػػا يف
«ؼتػابرهم» ،منهػػا مػيال« :مػػا رأيػػك يف األحػداث يف اصتزائػػر ىمػن كراءهػا مػػا دكر األحػزاب
يف األزمة اصتزائرية كما هو دكرؾ يف األحداث كما هي توقعاتك اخل».

+

أخريا ،أشري إذل أ ٌف ػتفػوظ ؿتنػاح – حسػب علمػي – هػو الشػخن الوحيػد مػن زعمػاء
األحزاب اصتزائرية الذم زار سوريا قصد تسليمي كبعػض اإلخػوة للجزائػر ،فيمػا أيخػوت بػه.
فق ػػد علم ػػت أن ػػه ج ػػاء لس ػػوريا يف «مهم ػػة» ،كأعط ػػى اظتخ ػػابرات الس ػػورية نظ ػ ػرات أخ ػػرل
كحتليالت مغايرة عن الوضع األمػ كالسياسػي يف اصتزائػر .كبالنسػبة إذل هػذا الرجػل – حػو
كإف ك ػػاف حزب ػػه لتم ػػل ش ػػعارا إس ػػالميا – فه ػػو مع ػػركؼ بعالقات ػػه م ػػع اظتخ ػػابرات اصتزائري ػػة،
كعالقت ػػه م ػػع «ب ػػوفراش» رج ػػل األعم ػػاؿ اظتخ ػػابرام .ال أب ػوح بس ػػر إف قل ػػت ب ػػأف أم ػػر ه ػػذا
الشػػخن معػػركؼ يف الشػػارع اصتزائػػرم عمومػػا كسػػكاف عػػني طايػػة كبػػرج الكيفػػاف بالعاصػػمة
خصوصا ،قبل االنقالب كأِّن ذلك حو قبل التعددية ...كاهلل أعلم.

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوات من ال صوت عتم

182

 .3.6عبد القادر معمري
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية ،سويسرا.
اشتػي رتيلػػة معمػرم .أنػػا أخػت السػيد عبػػد القػػادر معمػرم ،اظتولػػود يف  22سػػبتمو 2180
صػػاحب اصتنسػػية اظتزدكجػػة كاظتقػػيم يف فرنسػػا .ألقػػي عليػػه القػػبض يػػوـ  18سػػبتمو .2112
أخي معتقل بسجن فراف ( )Fresnesبعد أف أقاـ بدار االعتقاؿ بفلورم مركجيس ( Fleury
 .)Merogisأكٌد أف أشهد بالوقائع التالية.

إ ٌف أخػػي اظتعت ىق ػل قػػد ذاؽ رتيػػع أل ػواف التعػػذيب :اضترمػػاف م ػن النػػوـ كاألك ػل ،كالضػػرب
كاصت ػػرح ،اس ػػتعماؿ العص ػ ٌػي ذات اإلف ػراغ الكهرب ػػائي ،تفج ػػري طبل ػػة أذني ػػه بس ػػكني ،ض ػػغوط
نفسية ،التهديد بالقتل بتصويب أسلحتهم ؿتػول ،اقػ اح مبلػ مػارل مقابػل اع افػات كاذبػة،
الػتلفظ بػػأقواؿ ذات طػػابع عنصػػرم كّػذيفي ،القػػذؼ جبميػػع أشػػكاله .باإلضػػافة إذل ذلػػك،
فقػػد مت كضػػعه يف زنزان ػػة جبانػػب أمػػه كأهل ػػه حػػو يسػػمع ص ػراخهم كهػػم بػػدكرهم يس ػػمعوف
صراخه كوسيلة ضغط نفسي.
إف أمػػي البالغ ػػة م ػػن العم ػػر ستس ػان كستس ػػوف س ػػنة كاظتريض ػة جػػدا ه ػػي األخ ػػرل تعرض ػػت
السػػتنطاؽ غػػري قػانوشل ،كقضػػت يف ػتػػالت الشػػرطة القضػػائية أكي ػر م ػن ثالثػػة أيػػاـ .لقػػد مت
سبٌها خالؿ ف ة اضتراسة النظرية ،كدفعها كإهانتها من طػرؼ رجػاؿ الشػرطة القضػائية .هػذا
األمػػر – كحت ػت تػػأثري الصػػدمة – تسػػبب عتػػا يف أزمػػة ربػػو حػػادة ال زالػػت تعػػاشل منهػػا حػػو
ا ف .كعنػػد انتهػػاء االسػػتنطاؽ مت إجبارهػػا مػن طػػرؼ الشػػرطة علػػى إمضػػاء احملضػػر رغػػم أ ػا
ّهػػل الق ػراءة .كهػػي تعػػيش الي ػوـ ا يػػارا دائمػػا كتتع ػرض لض ػغوط نفسػػية كهتديػػدات بػػاظتوت
(مكاظتات غتهولة متواترة).
رل ،فأنا أعيش مع أبنائي حتت التهديػد بػاظتوت كاالسػتفزاز جبميػع أشػكاله.
أما بالنسبة إ ٌ
م مور.
كلقد مت م خرا منعي من زيارة أخي بدكف أ ٌ
كأخػريا كتػب أف أذكػػر بػػأف أخػػي مت حبسػػه كأكسػػع ض ػربا مػػن قًبػػل عش ػرة ح ػراس بسػػجن
فلورم مريكجيس ( )Fleury-Merogisقبل أف يتم نقله إذل سجن فراف (.)Fresnes

كأثناء اعتقػاؿ أخػي عبػد القػادر ،تع ٌػرض أخ آخػر رل ،كهػو معػوؽ بنسػبة ذتػانني يف اظتائػة
( ،)%70إذل متابع ػة غػػري قانونيػػة (م ػػن غػػري أي ػة مػػذكرة باشت ػه) كإذل حراسػػة نظريػػة دام ػػت
ي ػومني كػػاملني ،مػػن غػػري ع ػالج ،رغػػم أف عػػدـ تنػػاكؿ الػػدكاء بالنسػػبة إليػػه أم ػر خط ػري ،ب ػل
انتحارم ،حو كلو لػبعض السػاعات .الشػرطة القضػائية علمػت بوضػعيته اطتطػرية فقصػدت
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حرمانه من أدسل عالج بػرغم عرضػه لبطاقػة معػاؽ ( .)Cotonerكهػذا ينػاقض بشػكل مطلػا
القانوف الذم لتمي اظتعوقني كييعتو شكال من التعذيب الوحشي ،باإلضافة إذل أ ػا تشػكل
سابقة صارخة لعدـ ؾتدة شخن يف حالة خطرة.
كم ػػن ج ػ ٌػراء ك ػػل ه ػػذا ككنتيج ػػة فوري ػػة للحراس ػػة النظري ػػة ،ف ػػشف كض ػػعيته ت ػػدهورت حي ػػث
ػومي
تطلبػػت حالتػػه ش ػهورا مػػن اظتتابعػػة الطبيػػة ح ػو ي ػوأ نسػػبيا .كمػػن الواض ػح أف عواق ػب يػ ى
التعػذيب علػى صػحة أخػي كانػت م ذيػة كأ ٌف آثػػار تلػك الوحشػية ال زالػػت باقيػة .كمػا أنػ
أحرص على التأكيد أ ٌف ملف أخي اظتعوؽ مت إتالفه عمدان ،إالٌ بصماته فرمبا قد يلتتفظ فا.
 .4.6عبد القادر بوحجار
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية ،سويسرا.
اشتػي ناديػة بوحجػار.أنػا أخػت عبػد القػادر بوحجػار اظتولػود يف  20فوايػر  2128صػاحب
اصتنسػػية اظتزدكجػػة كاظتقػػيم يف فرنسػػا .ألقػػي عليػػه القػػبض يػػوـ  18سػػبتمو  .2112كتػػب أف
ف أخي ،عبد القادر بوحجار اظتعت ىقػل بسػجن فلػورم مريكجػيس ( Fleury
أقوؿ على الفور بأ ٌ
 )Merogisمن ػػذ ش ػػهر أكت ػػوبر  ،2112أطلعػ ػ ع ػػن الفظ ػػائع اظتتعلق ػػة بالتع ػػذيب اظتعن ػػوم،
النفس ػػي كاصتس ػػماشل ال ػػذم تع ػػرض ل ػػه خ ػػالؿ فػ ػ ة اعتقال ػػه االحتي ػػاطي يف ػت ػػالت الش ػػرطة
القض ػػائية مبري ػػوس ب ػررل ( )Marius Berlietمبدين ػػة لي ػػوف ( .)Lyonه ػػذل الفظ ػػائع نتك ػػن أف
أكجزها فيما يلي:
 .2التعذيب بالعصي ذات اإلفراغ الكهربائي.
 .1الضػػرب حتػػت اظتعػػدة كعل ػى ال ػرأس ؽت ػا تسػػبب يف آالـ كجػػركح كاضػػحة .عػػاين
قضاة التحقيا آثار التعذيب لكنهم كبكل بساطة ّاهلوا شكاكل الضحية.
 .8اضترماف من النوـ خالؿ كل ف ة اضتراسة النظرية الػ دامػت أربعػة أيػاـ كضػغط
نفسي.
 .2القذؼ كالتقوؿ بألفاظ عنصرية من قبل رتيع رجاؿ الشرطة.
 .2إجب ػارل مػػن قبػػل رجػػاؿ الشػػرطة علػػى اظتشػػي عل ػى مص ػحف الق ػػرآف ،التهديػػد
بالتعػػذيب يف حالػػة عػػدـ قيامػػه بػػذلك ،األمػػر الػػذم يشػػكل مسػػا خط ػريا دريػػة
العقيدة كالتعبد.
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 .2قياـ ىجال ًكزة التعذيب بتصويب أسلحتهم ؿتول مػرات عديػدة مضػاعفني بػذلك
التهديػػدات بػػاظتوت .أح ػد رجػػاؿ الشػػرطة قػػاؿ لػػه ص ػراحة» :سػػيكوف لنػػا شػػأف
معك بعد السجن ،أنت رجل ميت« .
 .8ػتاكل ػػة رج ػػاؿ الػ ػدرؾ ال ػػذين يكلٌف ػ ػوا بنقل ػػه إذل دار العدالػ ػة بػ ػ أص ػػابعه كذل ػػك
بشغالؽ باب مصفح بقوة على يديه اظتقيدتني.
أم مػػذكرة
أمػػا فيمػػا يتعلػػا يب ،فقػػد تعرضػ ي
ػت شخصػػيا إذل اعتقػػاؿ غػػري قػػانوشل مػػن غػػري ٌ
بػػاشتي .مت إطػػالؽ س ػراحي بعػػد حراسػػة نظريػػة دامػػت يومػػا كػػامال ،كمنػػذ ذلػػك اضت ػني كأن ػا
أع ػيش حتػػت رعػػب التهديػػد .فعػػال فمنػػذ اعتقػػاؿ أخػػي كأنػػا أتلقػػى مكاظتػػات غتهولػػة أيهػ ىػدد
خالعتا أنا كعائل باظتوت.
هذا إذف ما لتصل يف فرنسا بلد حقوؽ اإلنساف يف فجر األلفية اليالية.
 .5.6ناصر الدين سليماني
اظتصدر :منظمة اعتجرة الدكلية ،سويسرا
أكتػ ػػب ه ػ ػػذل الش ػ ػػهادة باس ػ ػػم عائل ػ ػػة س ػ ػػليماشل .لق ػ ػػد مت اقتح ػ ػاـ بيتن ػ ػػا م ػ ػػن ط ػ ػػرؼ ش ػ ػػرطة
الػ RAIDكمن الوحػدة السادسػة لل ػ DCPJقبيػل السادسػة صػباحا .لقػد كػاف عػددهم
طوقػوا اظتنػػزؿ ليلقػوا القػػبض علػػى أخينػػا ناصػػر الػػدين ،اظتولػػود يف  18سػػبتمو
عشػرين شػػرطيا ٌ
 2180صػ ػػاحب اصتنسػ ػػية الفرنسػ ػػية كاظتقػ ػػيم يف فرنسػ ػػا .ينبغػ ػػي اإلش ػ ػػارة أيض ػ ػا إذل كج ػ ػود
الصحافة اظتكتوبة ،األمر الذم يناقض سرية التحقيا.
كاف رجاؿ الشرطة مقنٌعػني كهػددكا كافػة العائلػة بواسػطة أسػلحتهم .بعػد ذلػك اقتحمػوا
رتيػػع غػػرؼ البيػػت مػػع كسػر األبػواب الػ كانػػت مغلقػة .كػػانوا يعرفػػوف البيػػت جيػػدا كذلػػك
أل م يف عشػية تلػك الليلػة ( 1نػوفمو  2112ؿتػو السػاعة العاشػرة لػيال) كػانوا قػد اعتقلػوا
أخانا الياشل ،كاشته غتيد ،يف منطقة تبعد أقل من كيلوم عن ػتل سكنانا.
مت توقيفػػه يف الشػػارع ،ال نػػدرم حتػت أيػػة ذريعػػة ،تػػاركني سػيارته مفتوحػػة علػػى الرصػػيف،
مث مت اقتيػادل مقيٌػد اليػػدين إذل مركػػز شػػرطة مريػػوس بػررل ( )Marius Berlietليػػتم اسػػتنطاقه.
كالردع.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

 RAIDيعػ

Assistance, Intervention & Dissuasion

 Recherche,أم كحػدة البحػث ،اإلؾتػاد ،التػدخل

 DCPJيع  Direction Centrale de la Police Judiciaireأم اظتديرية اظتركزية للشرطة القضائية.
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كسئًل عن ؼتطط البيت من
لقد قضى الليلة مبركز الشرطة حيث مت استجوابه ظتدة ساعتني ،ي
بني أمور أخرل سئل عنها .كلقد أعطاهم مفاتيح غرفته حو ال يكسركا الباب.
ظت ػا جػػاء رجػػاؿ الشػػرطة إذل البيػػت يف الي ػوـ اظت ػوارل يف حػػدكد السػػاعة السادسػػة صػػباحا،
كػانوا يعرفػوف جيػدا أيػػن توجػد غرفػة ناصػػر الػدين ،فقػاموا بتفتػيش رتيػػع الغػرؼ مبػا يف ذلػػك
غرفة غتيد .كقاموا بتهديد كل العائلة بواسطة أسلحتهم مبا يف ذلك األطفػاؿ :أنيسػة البالغػة
من العمر سنة كاحدة ،رشيدة البالغة من العمر عشػر سػنوات كناديػة البالغػة مػن العمػر 27
سنة .كلقد مت سحب اصتميع من أسَّرًهتن عن طريا كضع السالح فوؽ الصدغ.

ال داعي للحديث عن الصدمة النفسية ال تع ٌػرض عتػا اصتميػع كخصوصػا األصػغر سػنا.
مت ح ػبس رتيػػع اإلنػػاث مػػن أف ػراد العائلػػة يف كاحػػدة مػػن الغػػرؼ لتػػتم حراسػػتهن مػػن طػػرؼ
شػػرطي كػػاف يصػ ٌػوب سػػالحه ؿتػػوهن .لقػػد شتعنػػا رجػػاؿ الش ػرطة يض ػربوف كيشػػتموف إخواننػػا
كخصوصا ناصر الدين .كاف رجػاؿ الشػرطة يسػتنطقوننا قػائلني لنػا بػأف ناصػر الػدين إرهػايب
كأنه سييلقى قي السجن ظتدة سنوات.

لقد مت قلب كل غرؼ البيت من غري استيناء رأسا على عقب .كما مت سػحب الصػغار
من أسٌرهتم مع ضرفم بعنف كتصويب السالح ؿتوهم .قاموا بوضع السالح على رأس نػور
الػػدين مػػع طرحػػه أرضػػا .شتعهػػم نػػور الػػدين يقولػػوف» :تػػزٌكدكا ف ػش ٌف لديػػه سػػاعات رتيل ػة «.دل
م حػػرج يف اق ػ اؼ ذلػػك حيػػث أف ن ػػور الػػدين اكتشػػف فيم ػػا بعػػد نقص ػػاف بعػػض
كتػػدكا أ ٌ
األشياء كمن بينها ساعة ،كخامت ،كسوار اخل.
مت اقتي ػػاد كػ ػل الرج ػػاؿ ال ػػذين ك ػػانوا يتواج ػػدكف يف البيػ ػت بص ػػفة غ ػػري قانوني ػػة إذل مرك ػػز
الشرطة :كالدم ،نور الدين كعز الدين باإلضافة إذل غتيد يف الليلة السالفة.
كيف الوقػػت الػػذم كػػاف فيػػه بعػػض رجػػاؿ الشػػرطة يفتشػػوف البيػػت ،كػػاف آخػػركف يقومػػوف
بتفتيش اطتارج ،اظترآب ككذلك اضتاكية – قطػر الشػاحنة حيػث كػاف رتػاؿ – الػذم يشػتغل
مرصصػان – يضػػع أدكاتػػه .مت إفػراغ رتيػػع احملتػػول ،ؽتػػا أتلػػف الكيػػري مػػن األشػياء .لقػػد تطلٌػب
فرزها كترتيبها شهرا كامال.

+

كانت تتواجد يف الساحة سيارات ملكان ألخػوم ناصػر الػدين؛ اثنػاف مػن بينهمػا (رتػاؿ
كػتمػػد) ال يقطنػػاف يف بيػػت الوال ػد .فقػػاموا ْ ػدش سػػيارة بيوجػػو (( 202 )Peugeotكال ػ
كػاف قػػد مت إعػادة طالئهػػا سػتة أشػػهر مػن قبػػل) مػن طػػرؼ رجػاؿ البػػوليس الػذين دل يسػػتينوا
أم جػػزء مػػن هيكلهػػا .كمػػا مت خػػدش سػػيارة ركنػػو ( – 21 )Renaultكالػ هػػي ملػػك لعػػز
الدين – بشكل مطلػا كمػدهش مبػا يف ذلػك سػقفها ككاقيػات الصػدمات .أمػا سػيارة ػتمػد
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تعرض ػػت ه ػػي األخ ػػرل ل ػػنفس اظتص ػػري ،كمت كس ػػر باف ػػا (ب ػػرغم كج ػػود اظتفػ ػاتيح) كزجاجه ػػا
ف ٌ
كختريب داخلها ،كداـ التفتيش ثالثة ساعات.
كبعدها مت اقتيػاد نػور الػدين كعػز الػدين إذل مركػز الشػرطة علػى السػاعة السادسػة كالربػع،
مقيدم اليدين ،يف الوقت الذم كاف من اظتفركض أف يذهبا إذل العمل[...] .
أمػػا فيمػػا يتعلػػا بظػػركؼ اعتقػػاؿ ناصػػر الػػدين كقػػت اضتراسػػة النظريػػة ،فػػنحن نعػػرؼ أنػػه
تعرض لضرب شديد عدة مرات – الصورة ال أيخذت له أثناء اضتراسة النظرية توضػح لػك
– كمػػا مت حرمانػػه مػػن النػػوـ كاألكػػل كتيػ ًرىؾ بػػدكف مالبػػس ،بعػػدما كضػػعول علػػى كرسػػي مقيػػد
تعرض للضرب رغػم
اليدين كالرجلني كصبٌوا عليه دلوا ؽتلوءان باظتاء كمادة أخرل لو ا أزرؽ ،ك ٌ
معاناته من مرض الربو كزتله صتهاز قليب .كضغطوا كذلك عليه بتهديدل بتفجري طبلػة أذنيػه
بالسػػكني .كمػػا تعػ ٌػرض لس ػػوء اظتعاملػػة أثنػػاء نقلػػه مػػن ليػػوف إذل بػػاريس :التهديػػد ب ػػاظتوت،
اإلهانة كالقذؼ .كما قضى ف ة من رحلة النقل ملقى على بطنه يف اظتقعد اطتلفي للسػيارة
حتػػت أقػػداـ رجػػل الػػدرؾ الػػذين كلفػوا بنقلػػه .كهػػو ال يػزاؿ إرل ا ف معػػتقال بسػػجن السػػان
( )La Santéبباريس.
 .6.6شهادة جماعية
اظتصدر :منظمة هجرة الدكلية ،سويسرا
ؿت ػن اظتعتقلػػوف اظتسػػلموف بفرنسػػا حت ػت صػػفة «اإلسػػالميني» ،ن ػرل مػػن الػػالزـ كسػػر جػػدار
الصػػمت كإحاطػػة اصتميػػع علمػػا باألخبػػار التاليػػة ،كذلػػك مػػن أجػػل تن ػوير ال ػرأم العػػاـ فيمػػا
يتعلا بالتجاكزات ال نعاشل منها منذ مدة ،كيف نفس الوقت لكي ندين بشدة:
 .2األساليب اظتكيافلية للشرطة القضائية اظت ديػة إذل فوكػة دالئػل اهتػاـ ،كيف بعػض
اضتاالت إذل إتالؼ أدلة رفع اهتاـ.
اظتمارس
 .1التعذيب اصتسدم (الضرب كاصترح ،اضترماف من النوـ ،اخل ).كالنفسي ى
من طرؼ رجاؿ الشرطة القضائية أثناء اضتراسة النظرية.
 .8الطػػابع الوحشػػي كالتجػػذيفي لسػػلوؾ بعػػض رجػػاؿ الشػػرطة القضػػائية الػػذين دل
ي ػ ددكا يف إجبػػار الػػبعض منػػا عل ػى اظتش ػي علػػى اظتصػػحف الكػػرصل خػػالؿ ف ػ ة
اضتراسة النظرية.
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 .2االستجواب غري القانوشل لزكجػات كأبنػاء كآبػاء األغلبيػة منػا كهػذا بػدكف م َّ
ػذكرة
باشتهم.
 .2تواط بعض األطبػاء اظتسػ كلني عػن تقػارير كاذبػة عػن الوضػعية الصػحية لػبعض
اظتتػ ػػابعني كال ػ ػ ترتب ػ ػت ع ػ ػػن تع ػ ػػذيبهم خ ػ ػالؿ اضتراس ػ ػػة النظري ػ ػة ،كه ػ ػذا ب ػ ػػرغم
العالمات البادية عليهم (أحيانا عالمات دائمة كيقب طبل األذف يف إحػدل
اضتاالت).
 .2الصمت اظتطلا ألغلبية كسائل اإلعالـ بكل أنواعها عن القمػع األعمػى الػذم
يسػلٌط علػػى اظتسػػلمني بفرنسػػا (باسػتيناء بعػض األقػػالـ الشػريفة كالػ ؿتيػي فيهػػا
شجاعتها كحريتها كاستقالليتها).
 .8النقل التلفزيوشل اظتباشر لعمليات االعتقاؿ الذم يشكل خرقا لسرية التحقيا.
ؿتتج بشدة ضد:
 .2سياسة األمر اظتفركض لقضاة التحقيا الذين يلج كف إذل كسائل مكيافلية غري
قانونية لنػزع االع افات أك اإلدانات (عيب يف الشكل أك طريقة اضتصوؿ على
ص ػ ػػت يف اظتزار،اس ػ ػػتعماؿ الواغي ػ ػػث اإللك كني ػ ػ ػة أثن ػ ػػاء نقلنػ ػ ػػا
االع اف ػ ػػات ،تن ت
للتحقيا ،اخل).
 .1تواطػ بعػػض احملػػامني اظتعيَّنػػني مػن قًبػػل اإلدارة مػػع قضػػاة التحقيػػا الهتػاـ بعػػض
اظتعت ىقلني.
 .8االعتقاؿ االحتياطي طويل األمد كغري القانوشل أحيانا ].[...
 .2ج ػػو اإلره ػػاب ال ػػذم يس ػػتهدؼ عائالتن ػػا ،أص ػػدقاءنا كأقرباءن ػػا (تتب ػػع اطتيط ػػى،
تنصت على اظتكاظتات اعتاتفية ،استفزازات ،اخل .).هذا اصتػو مفػركض مػن قًبػل
اصتهاز السياسي-القضائي كيتم تنفيذل من طػرؼ أجهػزة الشػرطة بتشػجيع مػن
كسائل اإلعالـ.
ػتعملة مػػن طػػرؼ رج ػاؿ الػػدرؾ
 .2األس ػاليب العضػػلية العنيفػػة كغػػري اإلنسػػانية اظتسػ ى
خالؿ نقلنا من دكر االعتقاؿ ؿتو قصر العدالة ببػاريس (التفتػيش بعػد التجريػد
اظتطلػػا مػػن اظتالبػػس ستػػس م ػرات علػػى األقػػل أثنػػاء كػػل تنقػػل ،شػػد القيػػود إذل
أقصى حد خلف الظهر ،االستفزاز جبميع أشكاله ،الدفع كاإلهانات).
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 .2العدالػ ػػة الفرنسػ ػػية متحيػ ػػزة تكيػ ػػل مبكاييػ ػػل ؼتتلفػ ػػة ،مكيػ ػػاؿ للكػ ػػورس (ح ػ ػوار
كص ػرامة ،مسػػاكمة كتالعػػب) ،مكيػػاؿ للباسػػك (اظتقايض ػة السياسػػية كالقضػػائية
م ػػع إس ػػبانيا ،تب ػادؿ باس ػػكيني بشس ػػالميني) ،مكي ػػاؿ لألك ػراد (رض ػػى كقه ػػر يف
نفس الوقت) ،كمكياؿ للمسلمني (ضراكة ،حقد كقمع بال حدكد).
 .8كأخ ػريا ،كهػػذا األكيػػر خطػػورة :التهديػػد بالقتػػل مػػن قًبػػل بعػػض رجػػاؿ الشػػرطة
القضػػائية ّػػال بع ػض اظتعت ىقلػػني بعػػد خػػركجهم م ػن السػػجن .هنػػا نػػذكر مػػا قالػػه
رجػػل ش ػرطة لواحػػد منػػا خػػالؿ ف ػ ة اعتقال ػه االحتيػػاطي» :بعػػد الس ػجن ،أنػػت
رج ػػل مي ػػت «.كهػ ػذا لػ ػيس كػ ػل ش ػػيء ،ألنن ػػا دل نتط ػػرؽ إذل ِّ ػػركؼ االعتق ػػاؿ
ألم قػػانوف (االسػػتفزازات ،القػػذؼ ،اإليقػػاظ اظتفػػاج
اطتاصػػة كال ػ ال ختضػػع ٌ
مػػن النػػوـ ،اضتػػبس ،اضترمػػاف مػػن الق ػراءة ،األلفػػاظ العنص ػرية اخل .).الالئحػػة مػػا
زالت طويلة.
هػذا نػػداء إذل رتيػػع األحيػاء ،إذل رتيػػع النسػاء كالرجػػاؿ األحػرار كإذل رتيػع مػػن يػػدافعوف
عػػن عدالػػة منص ػفة كيقوم ػػوف ضػػد دع ػػول ظتصػػلحة الدكل ػػة مػػن أجػػل كض ػػع حػػد للتعس ػػف
كالديكتاتورية اظتقنٌعة بالدنتقراطية.
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إنّّحجممممّرسة ممتّذيب ممواتّها ذاواممسّهلهذمرممسّزممموّم مهوّذيممرميفّهذا ممسزرسّذ موذ ّزممموّ ة ّ
ذي طيفّهذأل محتّهذيبقنيستّذمل ب ممتّةهاينيسًّهزدلّذمل ظفنيّههكسالتّذيدهيتّذملشسةكتّفيرسّ،
اتّبأنّذيب واتّ ّذ رذئوّ سبقّذيقصدّهذيبصميممّهذحل سبّ.
ّ
كلّذيكّميثلّبميهنتّق
ذملقسلّب ن ذنّاشواحّإةاسبّذيدهيتّ ّذ رذئوّا منيّهلمملّذين ذامسّذملِّ ميهبتّذيمنّا مبندّإييرمسّ
رسة تّذيب واتّ.فِّ دّا وافّإادا ي جيتّذألميفّذمل بنقتّميفّطوفّذ نوذالتّذيوايفّاقم لهنّ
ذيقم مملّ،لم مملّو ممسهألّذي ممدهذفلّهذألا ممدذفّذي يس مميتّيمب ممواتّ قسةب ممتّاف م م ّّب ممأنّا ممو ّ
ذملمسة ممتّذيش ممني تّام م ّج ممر ّالّابج مّمر ّم مميفّإةز ممسبّذيدهي ممتّذأله مملّذي مموألّاص ممن ّها ظّفم م ّ
ذ نوذالتّميفّ جلّإخضمس ّذتبمملّذ رذئموألّ.هاب مو ّ اضمسًّذملقمسلّإثّر مسةّإةامسبّذيدهيمتّ
زموّذتبملّكمسّلسهلّاِّينيّ ّذي كوانيّذ رذئوانيّإثّذإلةزسبّكمنر ّيمحكممّ.

اق م لّفوذا م ذ ّ م ه ّ(ّ ّ)Sironiحبثرممسّزمميفّلهذفمملّهمقس ممدّذ ملامميفّهاف مميبرممّّ:
ص ممداتّ
«إنّّإقسم ممتّذي مممممّا ممبمرمّذيبِّص مموّ ّذحل مموبّهذيبفك م ّ ّذيش مموّهذي ممدمسةّ:ا ض مميحّق ي
ص ممداتّ اتم ممتّذيب ممواتّ،ذ ي ب م م يقوذ ّهإبم موذ ّذينتوا ممستّذي ممنّاواك ممرّزمير ممسّذألف ممسلّ
ذمل ب ممدألّهق ي
هذألفكسةّذهلدذمتّ،هحتميلّذيبم يمقينستّذمل ب ممتّ ّاك ايفّذ ملايفّّ ».

م ممسّمق ممسلّإلذةةّذيدهي ممتّيمجملا مميفّ:ذي ن وان ممتّفإام م ّاب ممو ّبسي مموذتّإثّ ممنسزتّذيدهي ممتّ
يمجملامميفّهي م ّبمواقممتّمقبض مِّتّ.هبنممس ًّزممموّ ممرسلذتّاّشمموتّ ّذيكبممسبّذألبممي ّاوكم ّمرّ
كومي م م ّزمم مموّذمل ميم ممستّذملب مقم ممتّب م مس ملايفّهلم ممسهلّذ م ممبنبسرّذأل م ممس ّذيوئي م مميتّ ّزمميم ممتّ
امِّ ممي رممّهام ذف م ممقرممّم مملّا ممو ّذملمسة ممتّذي ممسلاتّهذيش ممواوةّ يس مميسّ ّ.هان ممسقميّكومي م م ّز ممدةّ
اقني م ممستّ:كبمساي م ممتّا ا م ممتّذ ملا م مميفّهووا م ممداممّم م مميفّف م ممولابرممّهذيب ا م مموّذينف م م م ّهذيبمق م ممنيّ
ذإلادا ي ج ّهذيف سلّ.
كمسّا ممقّذملقمسلّبمواقمتّربصموةّزمموّمشمسةكتّذألطِّمس ّ ّرسة متّذيب مواتّ.هيكميفّاموذّ
ذيوكوّذي سبوّغ ّكسفّألنّّاوذّذيب ذطم ّ كثموّ مي زسًّّكممسّ هةلام ّزمدةّمصمسلةّ.إنّمشمسةكتّ
ذألطِّس ّ ّاوذّذيشوّذي يس ّم وهفتّهاشملّ م تّم ب استّ) ّ:إبقس ّذيضمحيتّزمموّقيمدّ
ذحليسةّ نس ّذيب واتّزندمسّالّاموذلّا مواتّذيضمحيتّحموّذملم ت ّ،هّإذذّذقبضموّإجموذ ّطم ّ
مل ذ مممتّا ممواتّذيضممحيت ّب)ّختمممفّزمميفّذيِّح م ّ هّذإلبمممنّزمميفّبينممستّذيب ممواتّ نممس ّ

ّ Francoise Sironi, ‘Comment devient-on un bourreau? Les mécanismes de destruction de l’autre’,
ّConférence au Collège de France, 31 janvier 2002.

ّذيكبمسبّذألبمي ّاشم ّإثّ:
ّGenève 1995
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مدخلّ

ذيفحمماّذيم م ّ هّاش مواحّذ ث م ّر)ّاقممدربّخ م ةّطِّيممتّمل ممسزدةّذ ملامميفّ ّذخ م ذ ّ هّ
ام اوّفنيستّذيب واتّ.ابمّنّ نّاك نّ ّذمل بقِّلّحب ّمنرج ّيمم يل ّاوذّذيفوذنّ.

انسكّا ّرخموّمميفّذيمدزممّملمسة متّذيب مواتّقمدّّح ميفّا يقم ّانمس ّ،الّهام ّذمل امتّ ّ
جم ممسلّ مممحتّذيب ممواتّذي ممنّارهلا ممسّب م م ّذي ممدهلّذملبمم م ةةّاكن ي جي ممسّيمنت ممسمّذي ممكوألّ
ذ رذئمموألّ.فسيدةذ ممتّذيممنّحتممملّزن م ذنّهذةلذتّذأل مممحتّ:ذ ممبثمسةذتّهزسئممدذتّا ممنيّا م ّ
مممحتّذيب ممواتّهذألجرممرةّذيبكن ي جيممتّيمممبحكّممّذي يس م ّذملصممدةةّيمجرذئمموّمنمموّذالاقمممبّ
ذي ممكوألّ ممنتّّ.2992ا ممقّ ممنرسج ّهوممسهألّهلممممنّذ ممب ذلّ مممحتّذحلمموبّذملضممسلةّ
يمث ةةّميفّطوفّذينتسمّذي كوألّهحجمرسّهم هةلارسّ.

هبمِّي م ممتّذحلم ممسلّفم ممإنّّ م مممحتّذيب م ممواتّذملبم م م ةةّاكن ي جيم ممسّاكمم مملّ م مممحتّذيب م ممواتّ
«ذيبقميدات»ّ،بدلّ نّا ضرسّ ّ.لةذ برممّيمموقّذينّل لّهبسّ–ّ هّبمسألحو ّلموفّهبمسّ
–ّذيفضم ممس ّهذي قم ممءّهذأل م مميس ّذي سلام ممتّ نم ممس ّزمميم ممتّذيب م ممواتّ،ا م م ةلّلهة -قم ممو ّ(Doerr-
ّ)Zegersه مممه ّه ي مكسةألّ(ّ:)Scarryذي مواوّذملصصماّيموذحمتّ هّذحلمتّذيموألّلم لّإثّ
ريممتّحتمممياّكروبسئيممتّ،ذملممس ّذمل ممصوّإلطفممس ّذي مممميّ هّذيمرممسةةّذيمموألّلمموفّذ ممب مسي ّإثّ
م ممسلةّخساق ممتّ هّمقيب ممتّهك ممويكّذحل ممسلّبسين م مِّتّيم وف ممتّهذي ص ممسّهذملكن ممتّهح م م ّذحلم ممسمّ
هذيكو م ّهذيقمممس ّ(ذيشمميف ن)ّهذيرجسجممتّهذهلممسافّ،هاممدّذ ممملّهكمم م ّه م مب ّ،هج ممدّ
ذي ممجنيّه م موذخ ّهطِّم ممتّ ذام م ّهجن مميب ّه هجبم م ّه طفسيم م ّ،هح مموّذي ق ممءّاف م م ّ .اقم م لّ
ممكسةأل«ّ:كمملّاممو ّذأل مميس ّبسإلضممسفتّإثّ مم ةّ خممو ّ،هكمملّمممسّام ّإا ممس ّهغم ّإا ممس ّ
حسضوّج داسّ هّ ف ّاسّ،هف ميسّ هّامميحسّاصِّحّجر ّذًّميفّزسملّمدج ّبسأل محتّ ».

هكلّاو ّذأل محتّغ ّكسفيمتّي ةمتّذألملّإثّ مممتّ.فمسيبحكممّ ّذيشم بّمميفّخمملّ
ذيب واتّاقبض ّاف ّ ملّذيضمحساسّبقم يدةّا مميم ّ،ألام ّيم ّلخملّهذقملّرالمّذمخموايفّضمم ّ
ذ ن موذالتّهجملارممممّفإا م ّو م اممّزممموّهضمملّحممدّيمب ممواتّ.إذنّفممإنّّامموذّذإلاكممسةّا م ّ
ذي مموألّا مممحّهل ممممّ ذ مممتّرسة ممتّذيب ممواتّ.امح ممكّ ممكسةألّ ا م «ّ:الّميك مميفّذيقم م لّ نّ
ممممتّذ ممملّا م ّ مِّتّزمممس  ّ،هّ نّزم مس ّا ّذك متّ ممممب  ّ،هّحمموّ ّنّ ممممب ّا ممبمرمّ

ّO. Doerr-Zegers, L. Hartmann, E. Lira and E. Weinstein, ‘Torture: Psychiatric Sequelae and Phenomenology’, Psychiatry, Vol. 55 (1992), p. 177; E. Scarry, The Body in Pain, The Making and Unmaking
of the World, Oxford University Press, Oxford 1985, p. 56.
ّّ E. Scarry, op. cit., p. 56.
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ذي مم ّبِّ ممسطتّفممإنّزممس ّ–ّفقدذام ّذإلةذلألّيمحم ّذخمقم ّ–ّام ّ ممممب  ّ،هّجممر ّكِّم ّ
منرسّ ».
مممسّذيِّح م ّب ن م ذنّةلهلّذينتممسمّذ رذئمموألّزممموّاقممسةاوّذيب مموات ّ:يس ممتّذإلاكممسةّ،فإا م ّ
ا ممقّذي ممولهلّذيوني ممتّيمنت ممسمّذي ممكوألّ،م مميفّخ ممملّربم ممفّاسطقي م ّذي ممونينيّ،فيم ممسّاب م ممقّ
ببقممسةاوّذيب ممواتّذيممنّاشمموتسّمنتمممستّحقم قّذإلا ممسنّذي طنيممتّهذيدهييممتّزممموّممموّذي ممننيّ.
اكشفّي مي ألّهلملّ امممّذال م ذايجيستّذخمسبيمتّذيمنّا مب ممرسّام ال ّذيونيم نّإلاكمسةّ
جموذئممّذيب ممواتّذملق فممتّممميفّطمموفّقم ذتّذيدهيممتّّ:ذإلاكممسةّذحلممو ّهذإلاكممسةّذيبمّأيهام ّهإلذاممتّ
ذملدايفّهذالز ذفّذ رئ ّ.هلسهلّذيِّح ّكويكّاقدربّاف ّخمسبّذإلاكسةّذيون ّ.

ّ

ّّE. Scarry, op. cit., p. 57.
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منظور سياسي
»بعػػدما تُديػ ُػد دولػػة مػػا شػػعدها او ةائاػػة مػػا منػػما تالد ػاك مػػا تنكػػر ذل ػ
اؼ بوعػوع اإلبػادة
باللجوء إىل األلواف التاليػة مػن ايليػ  ▪ :عػدـ اععػرت ب
اجلماعيػػة ▪ عػػدـ نسػػدة اإلنكػػار املداشػػر إىل ايكومػػة او القػػادة مػػن
الضروري اف يُسند إىل موظاني ونػاةقني [بلسػاف ايكومػة] جمهػولني
▪ إنكػػار وعػػائ اإلبػػادة اجلماعيػػة بقلدهػػا إىل حػوادث مػػن نػػوع ػػر ▪
تق ػػدق املقرت ػػني اض ػػاايا والضػ ػػاايا امقرت ػػني ▪ ع ػػدـ إنك ػػار ا ػ ػ
احػداث اإلبػػادة اجلماعيػػة اسػػالا بػ اعدعػػاء بػػأف الضػػاايا عوملػوا
معامل ػةك حسػػنةك ▪ اإلص ػرار ألةػػوؿ وعػػع ىكػػن عل ػ عػػدـ تػػو ا ػ
املعطيػ ػػاتا وعل ػ ػ تلايػ ػػ ،الػ ػػته و ػ ػػداعهاا واإليػ ػػاح عل ػ ػ ضػ ػػرورة
حتقيق ػ ػػات س ػ ػػتدط التهم ػ ػػة بوع ػ ػػوع إب ػ ػػادة اعي ػ ػػة ▪ التش ػ ػػكي يف
اإلحصػائيات والتصػريأ بػػأف عػدد الضػػاايا ايقيقػػي اعػ مػػن األعػػداد
املتػواترة عنػػد الػراي العػػاـ ▪ مقارنػػة الوعػػائ بتجػػارب ا ػػرف للت ايػ
من ظاعتهػا ولتمييلهػا نلسػدياك ▪ مداعػدة األحػداث وإبقػاء مػدة ةويلػة
بينهػػا وبػػني اياضػػر :طاملػػا وععػػع الواععػػةا هنػػاؾ اليػػوـ جي ػ جديػػد
[من املقرت ني]ا ما جدوف اف يعاؽ اندماؿ اجلراح؟»

)Stanleyا حػػاعت ودوؿ اإلنكػػارا معر ػػة

سػػتانلي اػػوهن (Cohen
الاظائ واملعاناةا ()States of Denial

لندف 1222ا ص.214 .

بػولي بػراس ()Polity Pressا

»إف اػ نظػاـ يُعػ عرب رعايػاع ىلإضػ إىل منطػػ ،اسػتاواذي .يسػػتاي
اي ل ػػوؼ او معارضػػة ألف ذلػ عػػد يكشػ اف اساسػػم
يتامػ ّ
اف ّ
ارب وباة  .إف التعريال مييع تقتي عني جػداك ألنػم تقتيػ إشػ
الكلمة ايرة .إف اوـ اجلود واوـ مسانديم ما هو إعّ اوـ قػ يف
مارداتػ ػػم ألنػ ػػم اػ ػػوـ مػ ػػانوي وتك ػ ػراريا وألنػ ػػم اػ ػػوـ ذُهػ ػػا ّ ىلهػ ػ ىلػريا
يس ػػتاوذ علي ػػم ا ػػوؼ م ػػن الكلم ػػة الػ ػ ع ػػد تاض ػػأ حقيقت ػػم إذا م ػػا
ا لتع من الرعابة».

باتريس ميار-بػي ()Patrice Meyer-Bishا التعػريال إلػ اجلسػد
مػن اومػم ()La torture défait le corps de sa paroleا مقػاؿ

نشػر يف الكتػاب بعنػواف La torture, le corps et la paroleا وهػو ػ
لنصػػوص م ػفدتر ريدػػورغ سػػنة  2985نش ػرتم جامعػػة ريدػػورغ بسويس ػرا
سنة 2985ا ص.25 .
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 .1المقدمة
اػػاف مػػن املنتظػػر اف تقػػدـ السػػلطات اجلزائريػػة تقري ػرا عػػن وضػػعية ايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف يف
اجلزائػػر للّجنػػة األىيػػة امل تصػػة يف املوضػػوع ( )UNHRCيف سػػنة 2995ا لك ػػن ص حيص ػ
ذل إع يف سنة 2998ا بعد تأ ر داـ حوايل ثوث سػنوات .وص يكػن هػرا التقريػر الػري
احتوف عل  55صااة إع تأايػدا للاشػ املتعمػد مػن ةػرؼ السػلطات اجلزائريػة يف تػو
معلومات دعيقة حوؿ الوضعية ا ط ة ال تعيشها الدود يف جمػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف .ويدقػ
النظػػاـ العسػػكري متهمػػا بانتهااػػات ط ػ ة يف هػػرا امليػػدافا ػػا يف ذل ػ ىارسػػة التعػػريال
ومفسساتية .اما ص يالأ هرا النظاـ يف الرد عل ناعديم مػن منظمػات تػ
بطريقة نظامية ّ
حكوميػػة وهيئػػات حق ػػوؽ اإلنسػػاف بانتهاجػػم سياسػػة اإلنكػػار وبلجوئػػم إىل إع ػػوف اي ػػرب
عليه عند ش تل السياسة.
حتتوي هرع الورعة عل سرد لدعض ردود ا عػاؿ السػلطات اجلزائريػة حػوؿ تقػارير تتهمهػا
مارسػػة التعػػريال .وعػػد يف ذل ػ الرتايػػز عل ػ ػ بيانػػات جلمعيػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف
التابعػػة لممػ املتاػػدة واملفسسػػات تػ ايكوميػػةا امػػا الػػردود الر يػػة قػػد ا تػ ت مػػن بػػني
تصػػرحيات للدبلوماسػػية اجلزائريػػة واملكتػػال الػػوةين للػػد اع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف املس ػ ّ مػػن
اعمع ػػة و ق ػػا لعم ػ س ػػتانلي ا ػػوهن
ة ػػرؼ ايكوم ػػة اجلزائري ػػة .وع ػػد ص ػنّاع ال ػػردود الر ي ػػة ّ
«الردود ايكومية عل تقارير حقوؽ اإلنسافا ادعاءات وادعاءات مضادة1».
ختلص هرع الدراسة إىل اف رد النظاـ اجلزائري عل هرع التقػارير واعاامػات املوجهػة لػم
ميكػن وصػػام با طػاب التقليػػدي الػري عػػادة مػا مييػػز اإلنكػار الر ػػيا ذلػ ا طػػاب الػػري
يُستعم يم ا انواع الكوـ القانو املده والعدارات امللطاةا وذلػ دػدؼ التيطيػة علػ
ج ػرائ النظػػاـ وإزاتػػة اصػػاب ع
اعاػػاـ عنػػم ووض ػ املس ػفولية يف النهايػػة عل ػ ظهػػر الض ػػاية
ناسها.
يُعرض هرا الداث يف اربعػة اجػزاء .دعػد اجلػزء التمهيػدي يدػدا اجلػزء اليػا بتقػدق عيّنػة
مػػن بيانػػات ادلػػع دػػا مفسسػػات حقػػوؽ اإلنسػػافا تػػتّه يهػػا السػػلطات اجلزائريػػة مارسػػة
التعريال .امػا حيتػوي هػرا اجلػزء علػ بعػض الشػهادات لاػارين مػن عػوات األمػن اجلزائريػة.
رد السلطات عل هرع التقارير من ػوؿ تصػرحيااا وبيانااػا .مث
يلي هرا اجلزء ص يدني ّ
يػأ اجلػزء اليالػث لطػرح بعػض التاسػ ات يف شاولػة لشػرح تلػ الػردود الر يػة .ويف األ ػ
يعرض اجلزء الراب مل صا هلرا الداث م سرد أله النتائج املنديقة منم.
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 .7بعض تقارير التعذيب
ابػػدت هيئػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لمم ػ املتاػػدةا واػػرا املفسسػػات ت ػ ايكوميػػة يف
السنوات العشرة األ ة علقا اد ا جتاع الوضعية ا ط ة ال وصػلع إليها حقوؽ اإلنساف يف
اجلزائرا حيث نشرت تقارير وبيانات تندد يها بشدة باإل ااؽ الكدػ للسػلطات اجلزائريػة
يف هرا امليدافا ا يف ذل املرابأ اجلماعية واع تااءات والتعريال.
واملراج ال وثّقع ىارسة التعريال يف اجلزائر اي ةا نرار منهػا منظمػة «مراعدػة حقػوؽ
اإلنساف»ا والرابطة اجلزائريػة للػد اع عػن حقػوؽ اإلنسػافا واللجنػة اجلزائريػة لكرامػة وحقػوؽ
اإلنسػػافا وش ػهادات نقلتهػػا جرائػػد اوروبيػػة وشػػهادات نشػػرت يف األج ػزاء األوىل مػػن هػػرا
الكتاب اخل .ت اننا نقتصر هنا علػ تقػارير اللجنػة األىيػة يقػوؽ اإلنسػاف ومنظمػة العاػو
الدوليػػة واملفسسػػة الطديػػة وشػػهادات ملنشػػقني عػػن اجلػػي واألمػػن اجلزائػػري .وهػػي دوف شػ
جهػػات تقػػدـ شػػهادات موثقػػة ذات عيم ػة تارإيػػة وحقوعيػػة هامػػة يف تسػػلي األض ػواء عل ػ
مسػػفوليات السػػلطات يف القم ػ الشػػام الػػري يتعػػرض لػػم املعارض ػػوف ألةروحػػات النظػػاـ
القائ وسياساتم املوتلة يف التعس واإلعصاء.
 .1.7تصريحات بعض هيئات حقوق اإلنسان
تأسػػاع املدعوثػػة ا اصػػة للّجنػػة (األىيػػة) ضػ ّد التعػػريال السػػيدة إبليوب ػولس سػػرتكس لكػػوف
«التعريال الري ااف عد ا تا عليا من اجلزائر بني  2989و 2992عد ظهر من جديد
ويددو انم اصدأ ىارسة مفسساتية»ا 2وعالع اف «اللجنة عد بلّيع تقريػرا ماػادع انػم عػد
جتاه ػ ش ػػكاوف التع ػػريال بص ػػاة اد ػ ة (م ػػن ة ػػرؼ الس ػػلطات اجلزائري ػػة) 3».وع ػػد ةلد ػػع
الس ػػيدة إبليوبػ ػولس م ػػن الدعي ػػة اجلزائري ػػة «توض ػػيأ الوض ػػعية يم ػػا إ ػػص التاري ػػات املتعلق ػػة
بالشػػكاوف ضػػد ع ػوات األمػػن االاش ػ يف القيػػاـ بااػػوص ةديػػة لضػػاايا العن ػ الدش ػ ا
وارل يف عدـ اإلدعء يما إذا النظر يف الشكاوف من ةرؼ القضاء4».
م ػػن جهته ػػا ذا ػػرت منظم ػػة العا ػػو الدولي ػػة يف تقري ػػر هل ػػا ع ػػن «األزم ػػة ا اي ػػة يق ػػوؽ
اإلنسػػاف» يف اجلزائػػر بػػأف احػػداث السػػنوات ا مسػػة (مػػن  2992إىل « )2996اظهػػرت
اي اف التعريالا الري ااف عد ا تا عليػا مػن اجلزائػر مػا بػني سػنة  2989و2992ا
مفسسػػاتيا وذل ػ نتيجػػة لاش ػ السػػلطات يف ا ػػر
عػػد يسػػمأ لػػم مػػرة ا ػػرف اػ 5ػي يصػػدأ ّ
اإلجراءات الوزمة إليقا م ».اما ابػدت املنظمػة علقهػا إزاء اسػتعماؿ التعػريال مػن جديػد
يف اجلزائػػر منػػر سػػنة  2991وحيػػع السػػلطات عل ػ «إج ػراء حتريػػات لشػػكاوي التعػػريال
وتقدق املسفولني اماـ القضاءا ووض ميكانزمات لضماف وض ا امػاان اععتقػاؿ حتػع
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إشػراؼ القضػاء املػػد ا وتطديػ ،اػ مواثيػ ،واتااعيػات حقػوؽ اإلنسػػاف الدوليػة املوجػػودة يف
6
القانوف اجلزائري».
وعالع املنظمة اف السلطات ص تت ر اي إجراءات علية للتاقي ،يف ملاات التعريالا
واف عناصر عوات األمن املسفولة عل تعريال احملتجزين بقيػع مسػتمرة يف ا عاهلػا الوحشػية
وهي يف مػأمن مػن اي متابعػات عضػائية .امػا ص ّػرحع بػأف التعػريال والطريقػة الدشػعة الػ
يعام ػ دػػا احملتجػػزوف تالدػػا مػػا حتػػدث يف املعػػتقوت الس ػرية التابعػػة لق ػوات الشػػرةة وال ػ ّدرؾ
وامل ػػابرات العسػػكرية وامػػاان س ػرية ا ػػرفا واف ع ػوات األمػػن تسػػتعم التعػػريال اوسػػيلة
للاص ػػوؿ عل ػ معلوم ػػات م ػػن األش ػ اص ال ػػرين ي ػػت اعتق ػػاهل او يش ػػتدم يف انتم ػػائه إىل
اجلماعػػات املسػػلاة يف املعارضػػةا إىل جانػػال ىارسػػة التعػػريال اعقوبػػة شضػػة عل ػ اولئ ػ
7
املتهمني ارج نطاؽ اعستنطاؽ.
يكشػ التقريػػر عل ػ اف اتلػػال ايػػاعت الػ عرضػػها عل ػ منظمػػة العاػػو الدوليػػة ص
يتمت اصاادا بأي ح ،من ايقوؽ وص تسمأ هل السلطات بتلقي اوص ةدية مسػتقلة
بعدما نقله من مكاف حجػزه السػري إىل السػجوفا واف األشػ اص الػرين مػاتوا اثنػاء
ايجز السري عد إعدامه بدوف اي عرار عضائيا اما الػدعض اخ ػر قػد اػاف التعػريال
هو سدال و اا املداشر .وحىت يف اياعت ال يسمأ دا مػن ةػرؼ املفسسػات القضػائية
للمعتقلػػني اف يػػت اصػػه ةديػػا (وهػػي عليلػػة جػػدا) قػػد اػػاف الطديػػال يعػػني مػػن ايكومػػة
8
(ةديال عسكري) ويف اتلال األحياف يت اص املعتقػ اسػابي بعػد عمليػات التعػريال.
ويضي التقرير اف احملػاا يف اجلزائػر تأ ػر بعػني اععتدػار تلػ اععرتا ػات واإلعػرارات الػ
يت سػادها عنػوة مػن ا ػواع املعتقلػني الػرين صػّرحوا بػأم اع ّػروا مػا اع ّػروع حتػع ظػروؼ عػاهرة
وانم ع يسمأ هل حىت اف يقرؤوا ما اعرت وا بارتكابما وانم يت إرتامه علػ اإلمضػاء حػىت
9
ولو ااف ذل عل حساب رؽ القوانني اجلزائرية والدولية عل حد سواء.
وذا ػػرت منظمػ ػػة العاػ ػػو الدوليػ ػػة يف ناػ ػػس املل ػ ػ اف عضػ ػػاة ومسػ ػػفولني يف وزارة العػ ػػدؿ
واملكتػػال الػػوةين للػػد اع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف ذاػػروا هلػػا بػػأف عػػوؿ املعتقلػػني امػ عُػ ّربوا هػػو
10
دا يف منهاج يتدعم هفعء اوسيلة للد اع عن اناسه وام يداليوف اي ا يف ادعائه .
وعلقػػع املنظمػػة عل ػ هػػرع التصػػرحيات عائلػػة اف هػػرا اإلنكػػار الكلػػي لشػػكاوف التعػػريال
الري جاء عن اش اص ه اناسه مسفولوف عػن التاقيػ ،يف الشػكاوف واعحتجاجػات
يدؿ عل عدـ استعداد هػفعء ملنػ وإيقػاؼ التعػريالا امػا تأسػاع املنظمػة لػرد السػلطات
اجلزائرية بالر ض او الومداعة عل استاسارااا 11.قد عدمع املئات من حاعت التعريال
ةالدع يها السلطات بايرص عل القياـ بتاقيقات مستقلة وعادلةا وااف الػرد إمػا بعػدـ
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اجلواب او بتكريال هرع اعدعػاءات وتانيػدهاا مػررة تصػر ها بػأف الشػكاوف ليسػع عائمػة
12
عل اية اسس او ادلة.
ويف موحظاا ػا النّهائيّػػة يف التّقريػػر ال ػ ّدوري حػػوؿ اجلزائػػرا ذاػػرت اللجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ
السػلطات جلػأت إىل التّعػريالا ػل ّف اللّجنػة
اإلنساف انػم بػالّرت مػن ناػي الو ػد اجلزائػري ا ّف ّ
تأسػاع لكػوف بعػض
بقيع ج ّد علقة حوؿ التّأايدات
املستمرة ملمارسػة التّعػريال املػنظّ ا و ّ
ّ
القضاة يتقدّلوف بسهولة اععرتا ات املنتزعة بالتنكي والقهرا م ا ّف هناؾ ادلّة ةدّػيّة برهنع
علػ ا ّف اعمػاؿ التّعػػريال عػػد ار13تكدػػع علػ املتهمػػني .وةلدػع اللجنػػة مػػن ال ّدولػػة ّاختػػاذ اػ ّ
صرحع املنظّمة ال ّدوليّػة يقػوؽ اإلنسػاف يف تقريػر هلػا
اإلجراءات إلماء هرا الوض  .اما ّ
اف «ع ػ ّػوات األم ػػن باش ػػرت اخعؼ م ػػن اععتق ػػاعت العش ػوائيّة ت ػ القانونيّػػةا الّ ػ ختض ػ
14
املعتقلني للتّعريال».
موحد عدمتم منظمة العاو الدوليةا الادرالية العاملية ملنظمػات حقػوؽ
ويف تصريأ اتايب ّ
اإلنسافا مراسلوف بو حدودا ومنظمات دولية ت حكومية ذات ةاب استشاري اصا
السيء واملتدهور يقوؽ اإلنساف يف اجلزائر:
اادت هرع اجلمعيات الوض
ّ

لقػد امػػع جلنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف (األىيػػة) يف دوراػا الرابعػػة واألربعػػوف عملهػػا دوف ا ػػر ايػػة
عػرارات حازمػػة ملوجػػال األزمػػة الػ اصػػابع اجلزائػػر منػػر 2991ـ .إف املنظمػػات املػػراورة اعػػوع
ترجػػو مػػن اللجنػػة ناسػػدة عقػػد دوراػػا ا امسػػة وا مسػػوف مػػن اف تعم ػ عل ػ إش ػراؾ اعتم ػ
الػػدويل حػػىت يتسػػي لػػم القيػػاـ بػػلجراءات جديػػة مػػن شػػأما حتسػػني وضػػعية حقػػوؽ اإلنسػػاف يف
اجلزائػػرا وعلػ وجػػم ا صػػوص إ ػػاد صػػيية مائيػػة إليقػػاؼ اعنتهااػػات الواسػػعة النطػػاؽ وتػػو
اية علية للمدنيني .هناؾ ثوثة اسداب جتع هرع املطالال مهمة ( :ا) استمرار ازمة حقػوؽ
اإلنس ػػافا (ب) إ ا ػػاؽ الس ػػلطات يف ا ػػر إج ػ ػراءات اص ػػة ملواجه ػػة اعنتهاا ػػات الواس ػػعة
وا طػ ػ ة ووضػ ػ ح ػػد للاص ػػانة الػ ػ يتمتػ ػ د ػػا اػ ػ م ػػن عػ ػوات األم ػػنا اجل ػػي ا امليليش ػػياتا
واجلماع ػػات املس ػػلاة املس ػػفولة علػ ػ التج ػػاوزات واعنتهاا ػػات الواس ػػعة النط ػػاؽا (ج) عزال ػػع
ايكومػػة اجلزائريػػة تػػر ض التعػػاوف بصػػاة اليػػة م ػ ليػػات ايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لمم ػ
املتا ػػدة [ ]...حي ػػث عام ػػع ع ػ ػوات األم ػػن ب ػػاخعؼ م ػػن اععتق ػػاعت التعس ػػاية والعش ػ ػوائيةا
وتعريال احملتجزين و ػرؽ حقػوعه اثنػاء تواجػده يف مرااػز الشػرةة وحػىت حػني عرضػه علػ
احملػػاا [ ]...قػػد ر ضػػع السػػلطات اجلزائريػػة موحظػػات عيػػة حقػػوؽ اإلنسػػافا وع زالػػع
دتن د وؿ التقارير ا اصة لمم املتادة املتعلقة بالتعػريال والقتػ اجلمػاعي والعشػوائي []...
إف تقرير جلنة األمػ املتاػدة الػ زارت اجلزائػر يف يوليػو 2998ـا ذاػر بػأف املهمػة ص تكػن هلػا
يف يػػوـ مػػن األيػػاـ «ع اعنتػػداب وع اإلمكانػػات» لتسػ التاقيقػػات واف ايكومػػة اجلزائريػػة عػػد
ةالدع وبشدة عدـ مواصلة الداث يف تل التقارير [15.]...
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امػػا اوصػػع جلنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لمم ػ املتاػػدة يف تقريرهػػا ايكومػػة اجلزائريػػة
ب ػ«تأسػػيس سػػج مراػػزي لتػػدوين يػ حػػاعت املاقػػودين املدلػػل عنهػػاا مسػػاعدة العػػائوت
املعنيػػة يف الداػػث عػػن املاق ػػودينا تكػػوين جهػػاز يتس ػ باملصػػداعية لإلش ػراؼ عل ػ مراعدػػة
معامل ػػة املعتقل ػػني وذل ػ ملن ػ التع ػػريال واملع ػػاموت الوإنس ػػانيةا وض ػػماف ع ػػدـ الق ػػدض او
16
اععتقاؿ ألي ش ص ارج اإلةار القانو ».
ويف تقريػ ػػر للمفسسػ ػػة الطدي ػ ػػة بعن ػ ػواف «اإل اػ ػػاؽ يف اي ػ ػػة الن ػ ػػاجني م ػ ػػن التع ػ ػػريال يف
اجلزائر» ،ذار الداتور مايك بي اف «حاعت التعػريال املػراورة يف دراسػتم ليسػع نتيجػة
اناج ػػار مش ػػاعر مااجئ ػػة بػ ػ ه ػػي تُظه ػػر حال ػػة مس ػػتمرة رطّط ػػة ومتك ػ ّػررة م ػػن التج ػػاوزات
واإلهاناتا والسلطات اجلزائرية ص تتوعػ عػن تعػريال احملتجػزينا وهنالػ إهانػات تلقائيػة
17
من ةرؼ عوات األمن».
ويتسػػاءؿ الػػداتور بي ػ عل ػ مػػا إذا اػػاف ىكنػػا ملي ػ هػػرا التعػػريال اف حيػػدث يف بلػػد ع
تعط يم حصانة تامة لسػلطاااا وملػاذا تقػ ايكومػة اجلزائريػة علػ اعلػ مسػتويااا ضػ ّد
اػ شػػاوعت التاقيػػ ،يف اػ التعػػريال مػػن ةػػرؼ اللّجػػاف الدوليػػة امل تصػػة ميػ الدعيػػات
ا اصة لمم املتادة حوؿ التعريال ومنظمة العاو الدولية .ويصرح سنة  2999عائو:
إف املفسسػػة الطديػػة تػػفمن بػػأف الػػرين شػػلوا يف ايص ػوؿ عل ػ اللجػػوء ع ميكػػن اف يرجع ػوا
منػػني إىل اجلزائػػر .قػػد عػػاؿ عس ػ الدولػػة للوعيػػات املتاػػدة األمريكيػػة بػػأف السػػلطات اجلزائريػػة
تقوـ باستمرار بتعػريال وإهانػة احملتجػزين املشػكوؾ يف تػورةه مػ اجلماعػات اإلسػومية املسػلاة
[ ]...اما يزاؿ إيقػاؼ النػاس مػن ةػرؼ السػلطات عائمػاا هػ حيتجػزوف يف معػتقوت حيػث
ع ميكػن اعتصػػاؿ دػ ا ويعػربوف هنػػاؾ .إنػػم مػػن املدكػر القػػوؿ بػػأف عػدد املعػػربني يف اجلزائػػر عػػد
نقص مقارنة بالسنوات املاضػيةا ولكػن مػا ميكػن اجلػزـ بػم هػو اف وسػائ التعػريال ص تتيػ مػن
ا مسينات18.

ويعتػػر الػػداتور بيػ ا ّف السػػلطات اجلزائريػػة تػ عػػادرة وتػ عازمػػة علػ ضػػماف ايمايػػة
للم ػػدنيني ض ػػد «اإلره ػػابيني واملليش ػػيات املس ػػلاة»ا وه ػػي ت ػ مس ػػتعدة للس ػػماح بتاقي ػػ،
مستق يف الته املوجهة هلا واملتعلقة بانتهاؾ حقوؽ اإلنساف.
 .7.7شهادات منشقين
اػػاف «يوسػ » يعم ػ ضػػابطا سػريّا يف صػػاوؼ األمػػن العسػػكري اجلزائػػري وذلػ إىل يػػوـ
ػرارع م ػ عائلتػػم إىل بريطانيػػا ةالدػػا اللجػػوء السياسػػي .عض ػ يوس ػ ح ػوايل  24عام ػػا يف
صػػاوؼ شػػرةة النظػػاـ اجلزائػػري .عػػاؿ انػػم شػػهد حصػػص التعػػريال وشػػهد اف موعػػد اللاػػاـ
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يس ػػتعم يف مرا ػػز ش ػػاةوناؼ للش ػػرةة .ي ػػرار ه ػػرا الض ػػاب ان ػػم ا ػػاف يش ػ رائا ػػة اص ػػة
واريهةا رائاة حرؽ راس ا روؼ بعد ذحبم وهو حيرؽ ل الصوؼ والشػعر منػم (باللهجػة
العامي ػػة اجلزائري ػػة يطل ػػ ،عليه ػػا اس ػ «بوزل ػػوؼ») .لك ػػن موع ػػد اللا ػػاـ ا ػػاف األع ػػدأا يق ػػوؿ
يوس « :لقد شاهدت يف "عنرت" وهو مراز التعريال عرب حديقة اييوانات يف العاصمةا
شاهدت عني إنساف يف شواة موضوعة عل ةاولةا ولقد حضرت استجوابات يُهػ ّدد يهػا
املع ّرب بالتكل وإع الني من ابنتم ال ع تدلل من العمر إع  24سنة [ ]...من النادر اف
19
اناـ ليلة هنيئةا إف اوابيس بشعة تراود دوما».
واانػػع دليلػػة اوؿ ام ػراة شػػرةية جزائريػػة تاػػر مػػن الػػدود وتػػتكل حػػوؿ التعػػريال والقت ػ
الػػري شػػاهدتم عل ػ ايػػدي اعسػػت دارات اجلزائريػػة .يف إحػػدف الشػػق ،يف ض ػواحي لنػػدفا
روت الشرةية اي اانع ترت عل إمضاء شهادات و اة مزورة اصة لمش اص الرين
عتلوا عل ةاولة التعريال اثناء اعسػتجواب .عالػع امػا شػاهدت يف مػدة اشػهرا اايػر مػن
 2222شػ ص يعػػربوف وذل ػ بنسػػدة  21ش صػػا يف اليػػوـ .اػػاف اجلػػودوف مػػن الشػػرةة
يقوموف بعمله اإلجرامي مػن السػاعة العاشػرة صػداحا إىل تايػة السػاعة اياديػة عشػر لػيو.
تقػوؿ دليلػػة امػا شػػاهدت اعػػة مػن الشػػيوخ يعػػربوفا ورات نسػاء مسػػجونات يف ػػرف إىل
مراػػز شػػاةوناؼ املسػػم بػ ػ«املنظمػػة الوةنيػػة للقضػػاء عل ػ اإلج ػراـ» حيػػث اانػػع ع ػوات
األمػػن العسػػكري ع تسػػمأ بالػػد وؿ إع للضػػداط ذوي الرتػػال العاليػػةا وع تعل ػ مػػا ُع ػ
20
دنا ت اما اادت ا ّف من ااف هناؾ عد عت .
وش ػػاهد املا ػػت عد ػػد الس ػػوـا اح ػػد الض ػػداط الا ػػارين م ػػن الش ػػرةة املرازي ػػة يف اجلزائ ػػرا
زمػػوءع يعػػدموف السػػجناء وذل ػ ةيلػػة اربعػػة سػػنواتا وشػػاهد ايضػػا سػػجناء تقلػ اظػػا ره
اثناء تعريده بشىت الوسائ  .ااف الدعض منه إن ،بقطعة عمػاش مدللػة بسػائ حػامض.
يروي عدد السوـ وهو اخف عجئ يف بريطانيا اف حظم ااف عظيما ملػا كػا مػن املػوت علػ
ايػػدي ر قائػػم مػػن الشػػرةة .لكػػن تدق ػ ا ػوابيس الضػػاب مرتدطػػة صوصػػا برارياتػػم حػػوؿ
التع ػػريال وة ػػرؽ اعس ػػتجواب املنظم ػػة والعنيا ػػة ال ػ ا ػػاف يق ػػوـ د ػػا اجل ػػودوف م ػػن الش ػػرةة
اجلنائيػػة يف معم ػ ميكػػانيكي عػػرب مراػػز شػػرةة الػػدائرةا حيػػث اػػاف املسػػاجني يرتمػػوف يف
بعػػض ايػػاعت عل ػ شػػرب ايػػامض او توض ػ عل ػ وجػػوهه عط ػ عمػػاش ويصػػال وعهػػا
ايػػامض .ويف بعػػض األحي ػاف اػػانوا يقومػػوف بنتػ ي ػ املسػػجونني وعل ػ اظػػا ره  .وهنػػاؾ
مػػن املعػػربني مػػن اانػػع توض ػ صػػيتاع عل ػ الطاولػػة وتضػػرب بشػػدة وهػػو واع ػ  .اػػاف
الدعض منه يرت عل اجللوس عل الزجاجا ا هرا وسػيوؿ مػن األسػئلة اطػ علػيه :
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«م ػ ػ ػ م ػ ػػن ان ػ ػػع؟ م ػ ػػن اص ػ ػػااب ؟ اي ػ ػػن ع ػ ػػدتك العس ػ ػػكرية م ػ ػػن الس ػ ػػوح؟ وم ػ ػػا ه ػ ػػي
21
مشاريعك ؟»

 .3الردود الرسمية على تقارير التعذيب
إف التقارير ال ذارت يف اجلزء اليا عد وصلع إىل الراي العاـ الوةين والدويل (عن ةريػ،
بع ػػض اجلرائ ػػد األوروبي ػػة) وإىل املفسس ػػات واهليئ ػػات الوةني ػػة ال ػ ا ػػت بالقض ػػايا السياس ػػية
وحقوؽ اإلنسافا اما اما وصلع إىل ايكومػات ذات املصػال املهمػة يف اجلزائػرا وبػالطد
إىل النظػػاـ العسػػكري اجلزائػػري .وهلػػرا مػػن امله ػ التػػرار بػػأف رتل ػ النػػاةقني باس ػ النظػػاـ
العس ػػكري يض ػػعوف يف حس ػػاباا عن ػػد ص ػػياتة ردودهػ ػ عل ػ ػ املض ػػامني الناع ػػدة يف تل ػ ػ
التقارير ا ّ هرع اجلماه (وليس الراي العاـ اجلزائري ق ).
عن ػػد تعي ػػني وإنش ػػاء جمموع ػػة ال ػػردود للنظ ػػاـ اجلزائ ػػري اعتص ػ ػرنا عل ػ ػ س ػػة ان ػ ػواع م ػػن
صػػص لإلنكػػار التّػػأويليا
ا طابػػات .اجلػػزء  2.1يتطػ ّػرؽ إىل اإلنكػػار ايػػريف واجلػػزء ّ 1.1
ّام ػػا اجل ػػزء  1.1ينظ ػػر يف اإلنك ػػار الض ػػمين .س ػػتدرس إدان ػػة امل ػػدين يف اجل ػػزء  4.1وا ػ ػ ا
سيعاجل اععرتاؼ اجلزئي يف اجلزء 5.1.

 .1.3إنكار حرفي
يعػ ّػرؼ «اإلنكػػار» يف القػػاموس بأنػػم اإلص ػرار واجلػػزـ عل ػ عػػدـ صػػاة شػػيء او عل ػ عػػدـ
وجػػودع .هنػػا يسػػتعم هػػرا املصػػطلأ لإلشػػارة إىل العمليػػات امل تلاػػة الػ يسػػتعملها النػػاس
لوع او شاصرة او ادأ او تيطية بعض األنػواع مػن املعلومػات املزعجػة او املقلقػةا او تػ
ذل للتملّص من عواعال تل املعلومات او جتندها وإزالتها.
يُع ػ ّد اإلنكػػار ايػػريف اوؿ عنصػػر ملكونػػات الػػردود الر يػػة .إنػػم ناػػي ص ػريأ وتػػاـ يقيقػػة
ىارس ػػة الس ػػلطات للتع ػػريالا كػ ػ اعدع ػػاءات وال ػػدعئ تُند ػػر ب ػػدعوف ام ػػا اااذي ػػال او
تلايقػػات او اوهػػاـ او تضػػليوت .والقصػػد مػػن وراء هػػرا النػػوع مػػن الػػردود هػػو بعػػث رسػػالة
بسػػيطة تقػػوؿ :لػػيس هنال ػ تعػػريال يف اجلزائػػرا اي ػ ميكػػن هلػػرا اف حيص ػ وعػػد امضػػع
اجلزائر عل اعتااعية ضد التعريال؟ ع شيء حيدث يف اجلزائر.
ولقػػد ااػػدت ايكومػػة اجلزائريػػة يف رسػػالة ُوجهػػع إىل اللجنػػة األىيػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يف
 25ن ػػو مر 2991ـ اف موعاهػػا مػػن عضػػية التعػػريال ا ػػاف وع ي ػزاؿ موع ػ تنديػػد صػػامد
عرت السػلطات علػ هػرا املوعػ دوف اي حتاػ يف
وواضأ هلرع املمارسة الدشعةا حيث ّ
22
إمض ػػاء اجلزائ ػػر لوتااعي ػػة ض ػػد التع ػػريال وض ػػد املمارس ػػات الوإنس ػػانية األ ػػرف .وت ػػرار
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ايكوم ػػة يف رس ػػالتها اف اجلزائ ػػر رت ػ مواجهته ػػا للنش ػػاةات اإلرهابي ػػة ذات الط ػػاب ال ػػديين
التطػػريف ه ػػي تدق ػ مسػػتمرة يف ب ػػرؿ جهوده ػػا إلنق ػػاذ الدميوعراةيػػة واحملا ظ ػػة عل ػ حق ػػوؽ
اإلنسػػاف وذل ػ يف نطػػاؽ املدػػادئ املعػػرتؼ دػػا عامليػػا 23.وتعتػػر السػػلطات اف القيػػود املفعتػػة
ال ػ وضػػعع حػػوؿ ىارسػػة بعػػض ايريػػات ص تتعػػد ايػػدود املوضػػوعة مػػن ةػػرؼ املعاهػػدة
العاملية حوؿ ايقوؽ الش صية والسياسية وال تعتر اجلزائر إحدف املشػاراني يهػا .عػووة
علػ ذلػ ا تػ ّدعي ايكومػػة اف اػ انػواع اعنتهااػات ّ ضػػدطها عػن ةريػػ ،انظمػة اعطػػع
األش اص املعنيني واألش اص املدا عني عنه ا ايظوظ للتنديػد بتلػ األ عػاؿ ومعاعدػة
مرتكديهػػا يف حالػػة تأاػػد تػػورةه يف تلػ املمارسػػات .ويعلػػ ،املراسػ ا ػػاص للجنػػة األىيػػة
يقوؽ اإلنساف عل اعدعاءات ال تلقاها حوؿ بعػض جوانػال القػانوف اجلزائػري «املتعلػ،
مارسػػة التعػػريال» بأمػػا ادعػػاءات ضػػالة وزائيػػة إىل درجػػة تػػدؿ علػ اف النظػػاـ اجلزائػػري ع
24
يعطي اي اهتماـ لتل القوانني.
اثنػػاء الػػدورة العامػػة للّجنػػة األىيػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يف  27مػػارس  2998تػػد وزيػػر
السػلطة مػ
ا ارجيّة اجلزائري ا ػد عطّػاؼ ليفاػد موعػ اجلزائػر ّ
الر ػي .لقػد عػرض صػراع ّ
«اإلرهػػاب» علػ انػّػم «عيمػػة ذات مياليّػػة عامليػػة» ور ػػض مػ ّػرة ا ػػرف ضػػرورة التاقيػػ ،حػػوؿ
حقوؽ اإلنساف يف اجلزائرا حيث يعد اف اإلرهاب هو «املشكلة رع واحػد» واف ع وجػود
ملش ػ ػاا ا ػ ػػرف متعلقػ ػػة حبقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف 25.حسػ ػػال عطػ ػػاؼ ػ ػػلف «ا ػ ػ ّ شػ ػػيء واضػ ػػأا
ايكومة حتارب اإلرهاب وهي تقوـ بواجدااا ال ّدستوريّة بال ّد اع عن املواةنني ولػيس هنػاؾ
اي حاجة للجنة حتقي ،دولية26».
ّ
ّ
الر ػػي لل ارجيّ ػػة اجلزائريّػػة عد ػػد العزي ػػز س ػػد ق ػػد ر ػػض ي ػػوـ  12م ػػارس
وام ػػا النّ ػػاةّ ،
اص األىي يقوؽ اإلنساف وا ّاد انػم يف هػرا
 2998الطلال األمريكي إلرساؿ املدعوث ا ّ
األوؿ يف اجلزائػػر يكمػػن يف اإلرهػػاب»ا وانػػم بالنّسػػدة لوزارتػػم ػػلف «تػػد ّ
امليػػداف «املشػػك ّ
ص ليس لػم مػرر بػأي ةريقػة اانػع وينضػوي يف منطػ ،حيػرؼ مسػألة اإلرهػاب
املدعوث ا ا ّ
حن ػ ػػو مس ػ ػػألة حق ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػػاف ب ػ ػػالرت ا ّف مس ػ ػػألة حق ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػػاف ليس ػ ػػع مطروح ػ ػػة يف
27
اجلزائر».
امػػا اعػػرتض الو ػػد اجلزائػػري يف ال ػ ّدورة  54للّجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف عل ػ الاقػػرة
ػاص واملتعلقػػة بالتّعػػريالا متهمػػة إيػػاع بنقػ «المػػة
امل ّ
صصػػة للجزائػػر يف ملػ ّ املدعػػوث ا ػ ّ
اي ػػارؽ اع ّدع ػػاءات املوج ػػودة يف ملػ ػ ّ ت ػػاب ملنظّم ػػة تػ ػ حكوميّ ػػة معرو ػػة
بكلم ػػة دوف
ّ
وعاه ػػا ض ػػد اجلزائ ػػر والّ ػ تت ػػر مص ػػدرها اإلعوم ػػي حزب ػا سياس ػػيا جزائري ػا 28».وحس ػػال
التّقريػػر ال ػ ّدوري حػػوؿ التّعػػريال الػػري عدمتػػم اجلزائػػر يف سػػدتمر  2996للجنػػة املت صصػػة
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ضػ ّد التّعػريال واألحكػاـ او املمارسػػات األ ػرف الوحشػيّة وتػ اإلنسػانية او املهينػةا لػػيس
29
اصة».
هناؾ وجود «ألي حالة ملمارسة التّعريال املنظّ يف اجلزائر الّ تتطلّال تداب
ّ

ولقػػد ع ػ ّدمع اجلزائػػر تقريرهػػا حػػوؿ تنايػػر التزامااػػا املنديقػػة مػػن انضػػمامها إىل املعاهػػدة
السياسػػيّة واملدنيّػػة إىل املنظّمػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يػوـ  12يوليػػو
ال ّدوليّػػة حػػوؿ ايقػػوؽ ّ
 2998مت ػػأ ّ رة يف ذل ػ ػ م ػ ػ ّدة ث ػػوث س ػػنوات .ونا ػػع ايكوم ػػة يف ذل ػ ػ التقري ػػر وج ػػود
ىارس ػػات نظامي ػػة للتّع ػػريال يف اجلزائ ػػر ولك ػػن س ػلّمع ا ّف هن ػػاؾ «جت ػػاوزات» ارتكد ػػع م ػػن
السػػلطات بوجػػود  218حالػػة هلػرا
ةػػرؼ عػ ّػوات األمػػن اثنػػاء القيػػاـ بعمليّااػػا .امػػا اعرت ػػع ّ
النّوع من «التّجاوزات» وا ّادت عل ا ّف  175مسفوع علػ هػرع «التّجػاوزات» تػالديته
30
حىت حك اإلعداـ.
من ايرس الدلدي وعد حك عليه بأحكاـ تص ّ
وتأس ػػاع اػ ػ م ػػن منظّم ػػة العا ػػو ال ّدوليّػػة (لن ػػدف) والادراليّػػة ال ّدوليّ ػػة لرابط ػػات حق ػػوؽ
اإلنسػػاف (بػػاريس) ومرصػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف (واشػػنطن) ومراسػػلوف بػػو حػػدود (بػػاريس)ا إىل
جانال راء من اللّجنة األىية يقوؽ اإلنسافا من اوف الو د ايكػومي اجلزائػري ص يقػ ّدـ
وماصػػلة عل ػ األسػػئلة احملػ ّددة املطروحػة مػػن ةػػرؼ اعضػػاء اللّجنػػة الػػرين
اي اجوبػػة واععيّػػة ّ
ّ
31
اصوا تقرير السلطات اجلزائرية .وعػد تأسػاع هػرع املنظمػات اايػر لعػدـ احتػواء التّقريػر
اي معلومػات شػ ّددة يمػا يتعلّػ ،باإلعػدامات تػ القانونيّػةا و«اع اػاءات القسػرية»
علػ
ّ
32
وح ػػد ل ػػر ض الو ػػد
والتّع ػػريال واحملاام ػػات اجل ػ ػائرة .ام ػػا ذهل ػػع املنظّم ػػات يف بيام ػػا امل ّ
اجلزائػػري املطلػػ ،اعع ػرتاؼ بوج ػػود حػػاعت تعػػريال عل ػ اي ػدي عػ ّػوات ال ّدولػػةا م ّدعيػػة ا ّف
33
اجلماعات املسلّاة وحدها هي الّ تقوـ ي هرع األعماؿ.
 .7.3إنكار تأويلي
يف هرا العنصر من مكونات اإلنكار الر يا ايقػائ ،يعػرتؼ دػا (نعػ هنػاؾ بالاعػ اشػياء
حتدث) لكن معا تل األشياء تنكر او تاسر عي ر او توض يف ت شلهػا .إمػا يف
تالال األحياف مسألة هلا عوعة بعلػ دععت األلاػاظ وتطورهػا اوهػي توعػال بالكلمػاتا
ع ػػي «م ػػا حي ػػدث ه ػػو يف الواعػ ػ ش ػػيء ػػر» .هن ػػا يتجن ػػال اس ػػتعماؿ الم ػػة «تع ػػريال»
وتكتش ػ الاػػاظ ا ػػرف موئمػػة يف مكام ػاا امػػا اػػاف الارنسػػيوف يف اجلزائػػر مػػيو يطلقػػوف
الم ػػة «إجػ ػراءات اص ػػة» علػ ػ اعم ػػاؿ التع ػػريال الػ ػ ا ػػانوا ميارس ػػوما يف ح ػػ ،الش ػػعال
الرةانػػة
اجلزائػػري .وهنػػاؾ اميلػػة اي ػ ة ا ػػرف ملي ػ ذل ػ «التّعد ػ اإلداري امللطّػ » وتل ػ « ّ
القانونية».
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منظور سياسي

تالدا ما يلجأ املوظاػوف الر يػوف اجلزائريػوف يف طابػاا إىل ليػة الشػرعية مسػتعملني يف
ذلػ ػ مص ػػطلاات ملطّا ػػة و«مقي ػػدة بالق ػػانوف» لع ػػرض األزم ػػة امعرا ػػة ب ػػني نظ ػػاـ ش ػػرعي
وجمموع ػػة م ػػن جم ػػرمني وإره ػػابيني يائس ػػني ع ت ػ  .م ػػيو ادىل وزي ػػر الدا لي ػػة مص ػػطا ب ػػن
منصور ملرصد حقوؽ اإلنساف (هيومن رايتس ووت ) عائو:
ع اعتػػر اف اجلزائػػر تنته ػ حقػػوؽ اإلنسػػافا ك ػ اإلج ػراءات تطدّػػ ،و قػػا للقػػانوف .لػػيس
هن ػػاؾ انته ػػاؾ إع يف ح ػػاعت إي ػػراء عليل ػػةا االش ػػت والض ػػرب ػػوؿ العملي ػػاتا لك ػػن ه ػػرع
اإلسػػاءات يُتعامػ معهػػا بػػدعاوف عضػػائية وإجػراءات عقابيػػة دا ليػػة ( )...لقػػد عشػػنا حربػػا يف
سػػن  2991و2991ا حيػػث اانػػع اسػػس األمػػة يف ط ػر ولكػػن رت ػ ذل ػ ظلػػع اجلزائػػر
34
دائما شرتمة وبك حرر يقوؽ اإلنساف.

ونق ػ اػػرل عػػن بػػن منصػػور عولػػم« :اسػػتطاعع اجلزائػػر الوعػػوؼ بك ػ حػػزـ وإميػػاف يف
ػدمر الػ تعػي سػاعااا األ ػ ة يف ارضػنا املقدسػة» .35هنػا يلطػ
وجم عػوات اإلرهػاب امل ّ
الوزير عداراتم من جهة لوص احملاربة الشرسة ال يقوـ دا النظاـ اجلزائري ويستعم نعوتػا
رياة وبييضة من جهة ا رف لوص صمم.
ويعطي اماؿ رزاؽ بعرة رئػيس املرصػد الػوةين يقػوؽ اإلنسػاف التػاب للاكومػة اجلزائريػة
ميو جيدا ر عن اإلنكار الر ي التأويلي بقولم:
ألي عياس تعد المة «تعريال» مناسدة هناا لكن لكوما املصطلأ املسػتعم مػن
ع ادري ّ
ػص حقػوؽ اإلنسػاف
مرة ا رف...اعح ا ّف ع ّدة تصرحيات يما إ ّ
ةرؼ اجلمي ا لنستعملها ّ
الصػػاا يّة او التص ػريأ املي ػ يف عػػدد مػػن اجلرائػػد .وعنػػدما يقػػاؿ ا ّف هنػػاؾ
ع تتجػػاوز الديانػػات ّ
مق ػػدارا م ػػن ح ػػاعت التّع ػػريالا اجي ػػال :ا ػ م ػػن ةل ػػال لا ػػتأ حتقي ػػ ،عض ػائي تق ػ ّدمت ب ػػم؟ ع
نستطي ا روج بنتائج حوؿ درجة صدؽ وإ وص مفسسػات ال ّدولػة يف احػرتاـ و ايػة حقػوؽ
امل ػ ػواةنني إعّ عن ػػدما يت ػػر اولئ ػ ػ الّ ػػرين يتق ػ ػ ّدموف ي ػ ػ ه ػػرع الع ػػروض إج ػ ػراءات (موئم ػػة)
الصػا ا
ويصػلوف إىل نتػػائج (معينػػة) .إنػػم مػػن تػ املمكػػن اعاتاػػاء بديانػػات عامػػة تصػػدر يف ّ
وإع اعل هرا يعد بدساةة تصر ا ذا ةاب سياسي36.

ردع علػ سػفاؿ جلريػػدة
ويفولػػم بالتجػػاوزاتا يف ّ
وهػػا هػػو بعػػرة اػػرل يػػرر إجػراـ النظػػاـ ّ
اجلزائر ايرة الناةقة بالارنسية يطلال منم رايم يف ما إذا اانع «األعماؿ اإلرهابية» ترر مػا
يوص حتاظا بػ«التجاوزات»:
رد عػ ىيّلػي
عد ا شيءا انػا ص اعػ هػرا إةوعػاا ومػن جهػة ا ػرفا انػا ع ا لػ بػني ّ
رد عػ
العامة واأل عاؿ الربريّة املقرت ة مػن ةػرؼ عصػابات مسػلّاة .اخفا يف إةػار ّ
السلطات ّ
ّ
العامةا عدد من املميّلني باستطاعته ارتكاب ا طاءا رالااتا اعتػداءاتا حػدس
لطات
الس
ّ
ّ
العامػػة .هنػػاؾ العشػرات والعشػرات
ػلطات
ػ
الس
ػات،
ػ
ع
ػ
ل
ع
وذة
ػأ
ػ
م
ػاعت
ػ
ي
ا
ع
ػر
ػ
ه
إف
.
ػاةي
ػ
ي
احت
ّ
ّ
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ألم ػ ارتكد ػوا انتهااػػات .ولكػػن
الشػػرةة واجلػػي و اعػػات الػػد اع الػػرا ه ػ موحق ػوف ّ
مػػن ّ
العامػػة مػن ناػػس ةديعػة اعتتيػػاؿ الػػري
السػلطات ّ
ا طػأ هػػو اعتدػار التّجػػاوز الػري عػػاـ بػم ىيّػ ّ
ارتكدم جمرموف .ما اػان منهػا "العنػ مػن حيػث اتػ " [يعػين انػم تػ صػايأ القػوؿ بػأف اػ
37
عن يعد عناا مهما ااف مصدرع].

وجػػاء يف التقريػػر الػػدوري اليػػا الػػري عدمتػػم ايكومػػة اجلزائريػػة يف  2998اف «يف ينػػاير
2995ا عػ ػ ّدـ املرص ػػد ال ػػوةين يق ػػوؽ اإلنس ػػاف م ػػرارة ل ػػوزارة الع ػػدؿ يشػ ػ يه ػػا إىل عػ ػ ّدة
حاعت لتجاوزات ا يف ذل ّادعاءات حوؿ ىارسة اعماؿ تعريالا واف وزارة القضاء عد
العامني تعليمة تطالده باتأ حتقيقات عضائيّة بانتظاـ يف حالة ما
ارسلع إىل ي النّواب ّ
إذا ع ّدمع شكاوي عل اساس اياعت املوثقة من ةػرؼ املرصػد 38».وبالنسػدة للسػلطات
اجلزائريػػة ػػلف ىارسػػة التعػػريال مػػا هػػي إع جتػػاوزات ترتكػػال يف «حػػاعت عليلػػة» مػػن ةػػرؼ
املدمر».
« اة اجلزائر» الرين يصدوف طر «اإلرهاب ّ
 .3.3إنكار ضمني
هنا يف الارع اليالث مػن ػروع اإلنكػار الر ػيا تػدا السػلطات عػن اإلجػراءات املتدعػة مػن
ةرؼ الدولة عل اساس امػا تػد يف هيكػ ظػروؼ اسػتينائيةا عػي ا ّف «مػا حيػدث هػو
م ػػرر دتام ػػا» .ػػاإلجراءات القاس ػػية تعت ػػر ض ػػرورية بالنس ػػدة للنظ ػػاـ يف حرب ػػم ض ػػد اإلره ػػاب
واألص ػػولية وذلػ ػ للاا ػػاظ علػ ػ األم ػػن ال ػػوةين...اخل .إف اس ػػتعماؿ الض ػػرورة هن ػػا اتري ػػر
معنوي وشػرعي ملمارسة التعريال هو بالطد عػدق اقػدـ هػرع الظػاهرة اإلجراميػة ناسػها .لػ
يسػػد ،يف التػػاريد ابػػدا اف حكومػػة مػػا بػ ّػررت التعػػريال بػػالقوؿ امػػا «ترتػػال» يف عػ ذلػ ا
ب ااف دائما لزاما عليها ترير التعريال باستعماؿ مصطلاات ذرائعية ومناعية حتم معي
«الضرورة».
هرا رزاؽ بعرة يرر استعماؿ السلطات لإلجراءات القاسية اضرورة لتطدي ،القانوف:
عنػػدما تسػػتعم ال ّدولػػة سػػلطة التقييػػد لضػػماف امػػن امل ػواةننيا ػػنان نػػر ض اعتدػػار ذل ػ
القوة ألج تطدي ،القوانني.
اصيّة ضروريّة لل ّدولة وهي سلطة ادأ ّ
عناا .إما ّ
عاـ دتارس ب ّ

39

يف ايقيقة ع داعي إىل الداث عػن الػدعئ ا رجػاؿ األمػن اناسػه يعرت ػوف بتجػاوزه
للاػػدودا امػػا هػػو ايػػاؿ يف اي ػوار الػػري جػػرف بػػني روب ػػرت يس ػ (صػػاايف يف جريػػدة
اإلندبنػػدنع الريطانيػػة) واحػػد املػػوظاني الػػر يني اجلزائػرينيا ذل ػ «الرج ػ احملػػرتـا صػػاحال
املستوف العايل من التعلي والعدد امل لص للنظاـ العسكري اجلزائري» الري يقوؿ:
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انظػر يا روبرتا ال اف تعل اف هناؾ اناس قدوا نساءه واوعده ا إم تاضدوف .ػلذا
وجػػدت رجػػو وتظػػن انػػم علػ عل ػ رطػػة عػػزرة يف عريػػة مػػاا حسػػناا اع تظ ػن انػػم مػػن الواجػػال
40
علي اف تق "ضد" هرا اإلنساف إذا ااف بلمكان إنقاذ حياة ا اولئ الناس؟

ويعلّػػ ،الصػػاايف عػػائو« :عػػوض "ضػػد" اع ػرا "تعػػريال"»ا مثّ يقػػوؿ« :لكػػن هػػرع اعػػرار
41
رد عل هرع العدارة».
إسرائي ارل ولكن ص يكن لدف زميلي اجلزائري ّ
وملػػاذا يُسػػتعم «موعػػد اللّاػػاـ» للتعػػريال يف مراػػز اعحتجػػاز شػػاةوناؼ؟ ع احػػد ػرا
علػ ةػػرح هػػرا السػفاؿا ولكػػن جػػوف سػػويين (صػػاايف يف األسػػدوعية الريطانيػػة ذي ابزر ػػر)
يػػروي انػػم عاب ػ صػػاا يا جزائريػػا مقربػػا مػػن امل ػػابرات العسػػكرية اػػاف عػػد ع ػ ذل ػ عنػػد
إعونم عن جمزرة حصػلع يف منطقػة املديػة .لقػد ب ّػرر هػرا األ ػ اعسػتعماؿ الوحشػي هلػرع
اخلة تريػرا بسػيطا بقولػم« :اتظنػوف ا ّف اولئػ الرجػاؿ الػرين يقتلػوف النسػاء والولػداف سػوؼ
42
يرتاوف اصدعاءه بدوف اللجوء إىل التعريال؟ ع!»
ػػاللجوء إىل التعػػريال بك ػ الوسػػائ لػػم تريراتػػم بالنسػػدة للنظػػاـ واعوانػػم «املكػ ّػرمني» مػػا
داـ ذلػ ػ مي ػػارس علػ ػ «جم ػػرمني حقػ ػ ين»« .رجالن ػػا ميوت ػػوف ااألبط ػػاؿا ورج ػػاهل ميوت ػػوف
االكوب»ا« 43ع نستطي التّكلّ عن انتهاؾ حقوؽ الّػرين يقتُلػوف»ا 44امػا تقػوؿ وزيػرة
العػػدؿ السػػابقة ليل ػ عسػػوويا تل ػ هػػي عدػػارات ىيلػػي النظػػاـ ال ػ تػػدؿ عل ػ اع ػرتا ه
الضمين لضرورة استعماؿ القم والتعريال من جانده .
نق ػ ال ػػداتور مايك ػ بي ػ مػػن املفسس ػػة الطديػػة يف تقري ػػرع عػػن التع ػػريال يف اجلزائ ػػر اف
رده ػػا عل ػ ػ اعاام ػػات ح ػػوؿ
ايكوم ػػة اجلزائري ػػة ع ػػدمع ثوث ػػة نق ػػاط د اعي ػػة اساس ػػية يف ّ
التعريال النظامي:
متاهمة عل اعنتهااػات
اوعا إف انتهااات حقوؽ اإلنساف ليسع نظاميةا ولكنها ردود ّ
ال ػ يقػػوـ دػػا إرهػػابيوف جتػػاع عػػائوت واصػػدعاء اع ػواف الشػػرةة واجلنػػودا ولػػو امػػا ت ػ مقدولػػة.
وايجػػة اليانيػػة ال ػ تسػػتعملها السػػلطات اجلزائريػػة لتريػػر التعػػريال هػػي اف هػػرع املمارس ػة هػػي
الوسػػيلة الوحيػػدة جلل ػػال املعلومػػات األساس ػػية ملن ػ حػػدوث اعم ػػاؿ وحشػػية ا ػػرف مػػن ة ػػرؼ
تعسػاات يف املاضػي تػ امػا
اجلماعة اإلسومية املسلاة .والد اع اليالث هو انم رت حدوث ّ
اوعاع اخف45.

المدين
 .4.3إدانة ُ

لقد جعلع تقارير وبيانات وتصرحيات منظمات حقوؽ اإلنساف إنكػار السػلطات اجلزائريػة
صػػعداا ىػػا د ػ هػػرع السػػلطات إىل الػػرد عليهػػا بيضػػالا وذلػ بشػػن هجػػوـ معػػااس علػ
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س ػػج ّ اولئػ ػ الناع ػػدين اناس ػػه ا متدع ػػة يف ذلػ ػ اسػ ػرتاتيجية «اع ػػرؼ حامػ ػ الرس ػػالة».
الناعػػدوف متهمػػوف بالناػػاؽا وبانعػػداـ األمانػػة وحػػىت باإلرهػػاب اإلعومػػي .إف هػػرع ا طػػة
تعد بديو تكتيكيا للرد الر ي يستعم يف حالة ما إذا تعني اف طاب اإلنكار ت عئ.،
ولك ػػن مهم ػػا بل ػػل اإلنك ػػار امل ػػاار م ػػن ذا ػػاء وع ػػوة إعن ػػاعا م ػػن تػ ػ املمك ػػن اف إل ػػو م ػػن
تص ّدعات .لرا لنم تالدا ما يُصطاال اإلنكار دجمات عل مصدر املعلوماتا مشػككا
يف صاة اعاامات ومتسائو عن مدف مصداعية الناعدين.
إف ايكومة اجلزائرية ترحػال ب ػ«إدانػة اإلرهػاب» مػن ةػرؼ حكومػات ا ػرف ومنظمػات
املوجهػة هلػا حػوؿ احػرتاـ و ايػة حقػوؽ
ت حكوميةا لكنّهػا تػر ض ر ضػا باتّػا اػ األسػئلة ّ
اإلنسػػافا وتػػدينها علػ اسػػاس امػػا «تػػد ّ يف الشػػفوف الدا ليػػة للػػدود ومسػػاس بالسػػيادة
الوةني ػػة»ا متهم ػػة ناع ػػديها بانته ػػاج الك ػػرب املقص ػػود والتايّ ػػز السياس ػػي .م ػػيوا ذا ػػرت
منظمة العاو الدولية اف املمي اجلزائري لدف األمػ املتاػدة ينيػ ص ّػرح يف ا ريػ 2997
ب ػػأف ه ػػرع املفسس ػػة «ل ػػديها بي ػػداتوجيا تامض ػػة ح ػػوؿ حق ػػوؽ اإلنس ػػافا مش ػػادة للجه ػػاز
الد وعراةي الستاليين الري ع يعطي ألعضائم إع القدرة علػ إعػادة إنتػاج ا كػار السػيّد او
الزعي »46ا واامتها بنشر ادعاءات ت مفادة وااذبةا دوف اف تيدع هرع اعاامات.
ّ
ػتااص التّقريػػر ال ػ ّدوري للجزائػػرا سػػئ
وعنػػدما اانػػع اللّجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف تػ ّ
شمػػد صػػال دمػػري يف عنػػاة تلازيونيػػة سويس ػريّة (سػػويس رومنػػد) إف اػػاف يعتقػػد ا ّف
السػػا ّ
املنظّم ػػات تػ ػ ايكوميّ ػػة ع ػػد ا طػ ػأت عن ػػدما تق ػػوؿ ا ّف هن ػػاؾ تع ػػريال يف اجلزائ ػػرا بينم ػػا
السلطات تقوؿ عكس ذل ا أجاب:
نعػ ػ ا إةوع ػػا .اع ػػوؿ ا ّف هن ػػاؾ منظّم ػػات تػ ػ حكوميّ ػػة (املقص ػػود منظّم ػػة العا ػػو ال ّدوليّ ػػة
والادراليّة ال ّدوليّة يقػوؽ اإلنسػاف) الّػ ع كهػ شػدكاا التّاليليّػة وةػرعه ا وعلػ اػ حػاؿ
مػػا هػػي إعّ ّادعػػاءاتّ .إم ػ ص يػػأتوا ابػػدا بال ػ ّدلي الػػري يػػدؿ عل ػ ا ّف ّادعػػاءاا اانػػع عػػو
47
اعدعاءات إىل الوعائ .
منر من ّ
وعائ حقيقية .هناؾ منهجيّة علميّة تتطلال منّا اف ّ

ويف مناس ػ ػػدة ا ػ ػػرفا ن ػ ػ ّدد دم ػ ػػري يف تص ػ ػريأ للتّلا ػ ػػزة اجلزائريّػ ػػة ي ػ ػػوـ  8ابري ػ ػ 2999
باملنظّم ػػات تػ ػ ايكوميّ ػػة :منظّم ػػة العا ػػو ال ّدوليّ ػػة ومرص ػػد حق ػػوؽ اإلنس ػػاف (األمريك ػػي)
والادراليّة ال ّدوليّة يقوؽ اإلنسػاف ومراسػلوف بػو حػدودا وا ّامهػا يعػاك بالعمػ علػ تيريػة
«اهػػداؼ سياسػػيّة لتوجيػػم ضػربة عاضػػية للجزائػػر 48».وملػػا سػػئ عػػن مواعػ املنظّمػػة العامليػػة
ضد التعريال ومرصد حقوؽ اإلنسافا عاتال هاتني ّ
اهليأتني عل «تقدق اناسه انموذج
ّ ّ
49
حتوهل إىل عت حرب ض ّد العاص اليّالث».
ل ّ
لضم العاملي و ّ
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 .5.3اعتراف جزئي
الرم ػ ػػاد يف األع ػ ػػني»
الر ػ ػػي حملاول ػ ػػة « ّ
ذر ّ
تس ػ ػػتعم الس ػ ػػلطات ه ػ ػػرا الن ػ ػػوع م ػ ػػن ا ط ػ ػػاب ّ
والتّ ايػ مػػن ا يػة اعنتقػػادات املوجهػة هلػػا ملمارسػااا اإلجراميػػة .هػي تعػػرتؼ جزئيػا بأ ّمػػا
تع ػ ّرب وحتػػاوؿ إعنػػاع ال ػراي العػػاـ بػػأف حج ػ تل ػ املمارسػػة ت ػ مه ػ ّ وتا ػػم .وعػػد تلج ػػأ
السػلطات يف ذلػ إىل اسػػتعماؿ عػ ّدة ةػػرؽ ػػا يف ذلػ اللجػػوء إىل اسػػتعماؿ مصػػطلاات
(ختاياية) مي «التجاوزات».
انكر مف راك عل سػدي امليػاؿ اجلنػراؿ شمػد العمػاري – عائػد اراػاف اجلػي اعنقػويب –
ىارسػػة التعػػريال ت ػ انػػم عػػرف ذل ػ بػػاعرتاؼ جزئػػي (جتػػاوز)ا قػػاؿ« :انػػا اعػػارض ىارسػػة
ػع ش صػياك معراػة اجلزائػرا لػ ارتػال بػأي حػاؿ
التعريال .لقد عاىن جيلُنا ايػ اك منػم وعش ُ
مػن األحػواؿ يف توظيانػا ميػ هػرع الطػرؽ .ع اعػوؿ اف التعػريال ص ميػارس ولكػن المػا وعػ
ذل اجرينا حتقيقاك يف األمر… ما جدوف التعريال عندما يشرع اإلرهابيوف يف الدكػاء بعػد
50
نص ساعة من اعستنطاؽ ويقولوف " ىل ىلدعو "؟»
السػػلطات اجلزائريػّػة
ويف ّ
رد عل ػ انتقػػادات وااامػػات وجهتهػػا منظّمػػة العاػػو ال ّدوليّػػة إىل ّ
عػػاؿ عدػػد اللّػػم بعلػػي املميّػ الػ ّدائ اجلزائػػري لػػدف األمػ املتّاػػدة يف نيويػػورؾ« :إف اجلزائػػر ع
اي انتهػػاؾ يقػػوؽ اإلنسػافا امػػا امػػا تػػر ض اعنتقػادات اعنتقائيّػػة [ ]...لػػيس هنػػاؾ
تقدػ ّ
اية دولػة يف العػاص ع تػداس يهػا تلػ ايقػوؽا امػا انّػم لػيس هنػاؾ اشػ اص او منظّمػات
تستطي اف تزع ا ّما ضم اإلنسانيّة 51».هنا إذف يعرتؼ املسفوؿ اجلزائري اف هناؾ عػدـ
احرتاـ يقوؽ اإلنساف يف بودع لكن ع يعد ذلػ انتهااػا طػ ا مػا داـ ميػ ذلػ حيصػ
يف ا بلداف العاص (عل حد زعمم)!

+

وذارت صاياة ليراسيوف اليسارية الارنسية اف ا راء املستقلّوف اليّمػا عشػر التّػابعوف
للّجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يف جني ػ ص يقتنع ػوا ع بػػالتّقرير املق ػ ّدـ مػػن ةػػرؼ ايكومػػة
اجلزائريػّػة يػومي  12و 12يوليػػو  2998وع حػ ّػىت بأجوبػػة و ػػدها ألسػػئلته  .وعلقػػع رئيسػة
اللّجنة اريستني شػين (الارنسػيّة) علػ ردود الو ػد اجلزائػري بأمػا «مناعشػات رياضػيّة وحػوار
صا حيػث يتسػ
ةرشاف»ا بينما تأس ا راء األىيّوف للطّاب «القػانو والعػاـ جػدا» للػنّ ّ
باليموض وياتقد إىل اية دعة ملموسة .اما ام س طوا عل لية ا شال وإنكار ايقيقػة
ال ػ ػ اسػ ػػتعملها الو ػ ػػدا وااػ ػػدوا اف «اليمػ ػػوض يف التّوضػ ػػياات وايجػ ػػج املتواصػ ػػلة حػ ػػوؿ
التػػد ّ (األجنػػي)ا وم ػفامرة او مسػػفوليّة األوربّي ػني يف األزمػػة اصػػداع ع تػػفدي ترضػػهاا
نظرا طورة الوض  52».وذارت واالة األنداء الارنسية اف «الكي من ػراء اللجنػة ةػالدوا
بلي ػ ػػاح بتوض ػ ػػياات ح ػ ػػوؿ اللّج ػ ػػوء إىل التّع ػ ػػريالا معتم ػ ػػدين يف ذلػ ػ ػ علػ ػ ػ ش ػ ػػهادات
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رد اععتدػار ػارج اجلزائػرا تػ اف التّقريػر والو ػد اجلزائػري ص
األش اص املعاجلني يف مرااػز ّ
53
ورد رئػيس
يتطرعوا إعّ "للتّجاوزات" وا ّادوا عل ا ّف الااعلني املعػرو ني لوحقػوا وعوعدػواّ ».
ّ
شمػػد الصػػال دمػػري بػػالقوؿ « :ػػال اف اعوهلػػا بكػ صػراحةا انػع
ػا
ػ
الس
ػري
ػ
ئ
ا
ز
اجل
ػد
الو ػ
ّ
ّ
مندهشا جداك عندما عع المة "إرهاب ال ّدولة" مقابػ إرهػاب جمرمػي اجلماعػة اإلسػوميّة
املسػلّاة»ا 54شػػاوع مػػن ػػوؿ ذلػ اعدعػػاء بػػأف عمػ الدولػة مهمػػا بليػػع عػػوة بشػػاعتم ع
ػػال اف يعػ ػػد انتهااػ ػػا يق ػػوؽ اإلنسػ ػػاف وع اف يوص ػ ػ باإلره ػػاب ألنػ ػػم مقارنػ ػػة بلرهػ ػػاب
اجلماعات املسلاة هو يابػة جتػاوزات ص تدلػل درجػة اإلجػراـ ع تػ  .ػدمري يعػرتؼ إذف
بػػأف ال ّدولػػة ترهػػال وتع ػ ّرب ولكػػن بدرجػػة «ارح ػ » مقارنػػة ػػا تاعلػػم «اجلماعػػة اإلسػػومية
املسلاة».

 .4تفسير للردود الرسمية
الض ػػمين) متناعض ػػةا
تد ػػدو العوع ػػة ب ػػني الا ػػروع اليوث ػػة لإلنك ػػار الر ػػي (اي ػػريف والت ػػأويلي و ّ
ويصػػعال بالاعػ هػ ايػ ميكػػن لػػناس املوظػ ايكػػومي اف يقػػوؿ اشػػياء تدػػدو يف تايػػة
التضارب م بعضها الدعض يف ف واحد؟ اي ميكػن ألحػد اف يػ ّدعي مػيو ا ّف «ع شػيء
مرر»؟ يف حقيقة األمر «هناؾ
حيدث» يف الوعع الري يفاد يم هو ناسم ا ّف «ما حيدث ّ
طاب ر ي ثابع يما إص التعريال (واعنتهااات الاادحة األ رف يقػوؽ اإلنسػاف)ا
ومكملػػة لدعضػها الػػدعض 55».إف هػرع املوحظػػة ثابتػػة
وعناصػر الػ ّ
ػرد الر ػي مرتابطػػة سياسػيا ّ
وعامةا حيث تنطد ،عل ا األنظمة الػ دتػارس التعػريال .واػدؼ هػرع اإلسػرتاتيجية يف
ّ
ػرد الر ػػي إىل تا ػػادي اهلجم ػػات الػ ػ تش ػ ّػن علػ ػ النظػ ػاـا وحترياه ػػا بالتش ػػكي يف اػ ػ
ال ػ ّ
التعريال وت ها من األعماؿ الوحشية واإلجرامية األ رف.
الر ػي
ّاما ضػاايا التعػريال هػ مرتمػوف علػ املقاومػة علػ صػعيدين :اوعا ضػد ال ّػرد ّ
الػػري يصػػرؼ النظػػر عػػن شػػهاداا حػػوؿ التعػػريال علػ اسػػاس امػػا تػ صػػاياةا وثانيػػاا
ضد اعدعاء الر ي بأم لاظاعة مػا اعرت ػوع مػن اعمػاؿ ػلم يوعػوف مػا يسػتاقوف .وتدػدا
الرهيد ػػة:
ه ػػرع املقاوم ػػة م ػػن اللاظ ػػة الػ ػ يتا ػ ّػوع يه ػػا املس ػػتنط( ،اجل ػػود) بتلػ ػ الكلم ػػات ّ
«اصرخ اما تريدا ع احػد سػوؼ يصػ ّدع عنػد روجػ مػن هنػا ».ومػن مثّا لنّػم بالاعػ
ع يص ّدؽا ب ويُنظر إليم انم مرنال ارل ا «مػن األايػد انػم عػ شػيئاا وإع ملػاذا حصػ
لػػم مػػا حص ػ ؟» ويف الػػرد الر ػػي ميكػػن ع ػراءة اف الضػػاايا يكػػربوف وام ػ إرهػػابيوف والدولػػة
تعاملع معه و قا للقانوف وام لقوا ما يستاقوف.
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إىل جانال اسرتاتيجية اإلنكار هرعا تستعم السلطات تقنية ا ػرف لتاػادي اهلجمػات
ػتهج علػ ناعػػديها مداشػػرة وتشػػك يف ادعػػاءاا لتشػػويم عػػته ا وذلػ
ضػػدها .هػػي تػ ّ
لصػػرؼ األنظػػار عػػن اعنتقػػادات ال ػ تتلقاهػػا مػػنه  .هنػػا تلجػػأ السػػلطات إىل اس ػرتاتيجية
«عرؼ صاحال الرسالة» او «إدانة املدين»ا وذل عندما ع تستطي إنكار التّه اليّػا او
صراحة او عندما ع جتد تريرا تقنيا ل ُ
نايها .إف هرع الطريقة يف واع األمر عامليػة وع تقتصػر
عل اجلزائػر اسػالا واليابػع ا ّمػا تسػتعم دػدؼ التيطيػة علػ األمػاان الػ إاػ ،او ع
يلي ،يها ا طاب اإلنكاري.
واحػػد التػػأويوت األساسػػية لسياسػػة اإلنكػػار الر يػػة هػػو ا ّف السػػلطات دتػػارس التعػػريال
عػػو ولكنهػػا تك ػ ّرب ام ػا تاع ػ ذل ػ  .و يمػػا يلػػي دع ػ هلػػرع النظػػرة باعستشػػهاد بتػػاريد
وةديعة وىارسات النظاـ العسكري اجلزائري.
إ ّف اجلي اجلزائػري هػو املاسػ ايقيقػي والاعلػي للسػلطة يف اجلزائػر .هػو يسػيطر علػ
النظاـ السياسػي الػم ويػتا ّك يػم .مػن الدػديهي إذف اف تكػوف الػردود الر يػة علػ تقػارير
التعريال ىوة من ةرؼ املفسسػة العسػكريةا تلػ املفسسػة الػ ورثػع الكيػ مػن التعػالي
التعهد علػ ىارسػة التعػريال
واعسرتاتيجيات ايربية والتقاليد واليقا ة العسكرية الارنسية .و ّ
بطريقة نظامية هو جزء مه ّ من تراثها اعسػتعماري .تارإيػاا اسػتعملع رنسػا التعػريال يف
اجلزائػػر يف شاولتهػػا لتاط ػػي املطالدػػة باس ػػتقوؿ الػػدودا واخت ػػرت منػػم لي ػػة نظاميػػة لس ػػا،
املقاومة املسلاة من صاوؼ السكاف.
إ ّف اتلدية الضداط الرين يقػودوف القػوات املسػلاة اجلزائريػة اليػوـ ويسػيطروف علػ اييػاة
تعرض ػوا لوسػرتاتيجيات ايربيػػة الارنسػػية الػ تتّ ػػر التعػػريال
السياسػػية يف الػػدود اػػانوا عػػد ّ
اوسػيلة مػػن اهػ وسػػائلها .والكيػ مػنه شػػاراوا عػػو يف اجلػي اعسػػتعماري الارنسػػي وص
ينضموا إىل املقاومة اجلزائرية إعّ يف اوا ر ا مسيناتا حني اصدأ واضػاا اف اجلزائػر علػ
وش انتزاع استقوهلا .ومػن بػني هػفعء الضػداط نػرار اللػواءات الػد نػزارا العػريب بل ػ ا
شمد العماريا عدد املال عنايزيةا مصػطا شػلويفا شمػد تػوا وبػن عدػاس تزيػّ والعقيػد
علي تونسي وت ه .

+

ػػاللواء الػػد نػزار مػػيوا الػػري ولػػد يف باتنػػة سػػنة 2918ا ختػ ّػرج مػػن املدرسػػة العسػػكرية
بالقليعػػة واصػػدأ ضػػابطا بػػاجلي الارنسػػي يف «الاػػوج اليالػػث عشػػر للقناصػػني اجلزائ ػريني»ا
الري « ّر» منم يف ابري  2958لولتااؽ يػي التاريػر الػوةين .ويف سػنة  2964تل ّقػ
تػػدريدا يف األاادميي ػػة العس ػػكرية « رونػػز» (اعحت ػػاد الس ػػو يا س ػػابقا)ا عد ػ اف يق ػػود اتيد ػػة
جزائري ػػة إىل مص ػػر اثن ػػاء ح ػػرب الس ػػتّة اي ػػاـ يف  .2967بع ػػد ذلػ ػ التا ػػ ،باملدرس ػػة العلي ػػا
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للاػ ػرب بد ػػاريس .ع ػػاد املنطق ػػة العس ػػكرية اليالي ػػة يف 2979ا مث اص ػػدأ لػ ػواء نائد ػػا لػ ػرئيس
األراػػاف سػػنة 2984ا عد ػ اف يصػػدأ عائػػدا للق ػوات الريػػة يف سػػنة  .2986واػػاف مسػػفوع
ػوىل مهػػاـ رئػػيس ألراػػاف
علػ حالػػة الطػوارئ اثنػػاء األحػػداث ال ّداميػػة يف ااتػػوبر 2988ا وتػ ّ
اجلػػي يف نػػو مر مػػن ناػػس السػنةا مثّ د ػ ايكومػػة سػػنة  .2992امػػا يعػػد اجلنػراؿ نػ ّػزار
احػػد ااػػر مس ػػفويل ومػػدبري انق ػػوب ينػػاير  2991وعػػد اػػاف عض ػوا يف «اعلػػس األعل ػ
اونم اجلي لاا للرئيس الشاذيل بن جديد عقال ذل اعنقوب.
للدولة» الري ّ

والل ػواء شمػػد العمػػاريا حاليػػا رئػػيس األراػػاف يف اجلػػي ا ولػػد يف سػػنة  2919بػػاجلزائر
العاصػػمة .اػػاف ضػػابطا يف اجلػػي الارنسػػي عد ػ اف «ياػ ّػر» إىل جػػي التاريػػر الػػوةين يف
 .2958لع ػػال دورا ادػ ػ اا إىل جان ػػال ال ػػد ن ػ ػزارا يف عمػ ػ امل ػػدنيني يف اح ػػداث اات ػػوبر
ُ .2988رعّػػي إىل رتدػػة ل ػواء سػػاـ يف شػػهر جويليػػة 2991ا وت ػراس يػػال ،الق ػوات ا اصػػة
ال ُا ّونع يف سدتمر  2991صيصا حملاربة اإلسوميني.
واللواء شمد توا ااف ضابطا يف اجلي الارنسي اثناء حرب التارير اجلزائرية .ااف يف
الاوج  64لسوح املد عية و« ّر» منم يف 2962ا اي عدي اعسػتقوؿ .ويف سػنة 2961
تلق ػ تػػدريدا يف مدرسػػة الػػدرؾ الارنسػػية .اػػاف مستشػػارا الػػد نػ ّػزارا ويُعػػرؼ باعستئصػػايل
الرهيػػال الػػري يتمتّػ بيقػػة سػػعيد سػػعدي ورضػػا مالػ ا حيػػث يُعػػد بالنسػػدة هلمػػا حلقػػة ربػ
بارنسا.
ولع ّ حالة الضاب علي تونسي (املدعو اليو ) تعرض مػيو جيػدا عػن اولئػ الضػداط
الرين اانوا باألمس إباف اعحتوؿ يع ّربوف الشعال حتع لواء رنسا وما زالػوا اليػوـ يعػربوف
يف عهػػد اعسػػتقوؿ بعػػد اف تلقػوا مناصػػال مهمػػة وحساسػػة يف الدولػػة .اػػاف تونسػػي ميػػارس
التعػػريال لصػػال رنسػػا اثنػػاء احتوهلػػا للجزائػػرا وهػػو اخف حيت ػ منصػػال املػػدير العػػاـ لممػػن
الػػوةين اجلزائػػريا املفسسػػة الر يػػة املعرو ػػة باعرتا هػػا ج ػرائ التعػػريال يف حػػ ،الشػػعال .ولػػد
بارنس ػػا يف  2914وه ػػو اب ػػن الطي ػػال تونس ػػيا ال ػػري ا ػػاف ض ػػابطا عس ػػكريا رنس ػػيا ح ػػىت
تقاعػػدع .تػػرّ علػػي تونسػػي يف امليػػرب حيػػث اػػاف ابػػوع مػ اجلػػي الارنسػػي هنػػاؾا وحيمػ
جنسػػيتني الارنسػػية واجلزائريػػة .التاػػ ،يػػي التاريػػر الػػوةين سػػنة  2962ولكػػن بعػػد ذل ػ
باػػرتة عص ػ ةا ُوج ػػد يف املكتػػال الي ػػا الت ػػاب للج ػػي الارنس ػػي يف س ػػيدي بلعد ػػاس (ت ػػرب
اجلزائ ػػر) .ا ػػاف عض ػوا يف الارع ػػة العس ػػكرية «اومن ػػدوس العاص ػػاة» املتكون ػػة م ػػن إض ػػا يني
56
مست دمني من ةرؼ امل ابرات الارنسية.

++

تعرضوا للتعالي والطرؽ العسكرية الارنسػية اثنػاء تػدريداا
وهناؾ ضداط روف اي وف ّ
يف األاادمييات العسكرية الارنسية وؿ اوا ر السدعينات واليمانينات.
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ولقػد مػػورس اوؿ اسػػتعماؿ نظػامي موسػ للتعػػريال مػػن ةػرؼ السػػلطات اجلزائريػػةا الػ
يسػػيطر عليهػػا اولئ ػ التػػابعني للجػػي الارنسػػيا يف سػػنة  .2988اػػي شػػهر ااتػػوبر مػػن
ناس العاـا رض اللواء الشاذيل بن جديد (رئيس اجلمهورية نراؾ) حالة الطوارئ واعط
اإلذف للج ػ ػػي باس ػ ػػتعماؿ األس ػ ػػلاة األتوماتيكي ػ ػػة ض ػ ػػد امل ػ ػػدنيني املتظ ػ ػػاهرين .ووض ػ ػػعع
السػػلطات اإلداريػػة واملدنيػػة واألمنيػػة حتػػع اوامػػر الل ػواء السػػامي عدػػد ا بلهوشػػاتا نائػػال
وزيػػر الػػد اع ورئػػيس األراػػاف يف اجلػػي ا و الػػد ن ػزار نائػػال رئػػيس األراػػاف .اانػػع مصػػال
األمػػن حتػػع عي ػادة الل ػواء شمػػد بتشػػني .اعطيػػع اوامػػر لق ػوات األمػػن بػػلةوؽ النػػار عل ػ
اجلمػػاه وعتػ اايػػر مػػن الػ مػػد (ايصػػيلة الر يػػة اانػػع  .)122اػػاف القمػ وحشػػياا
حي ػػث اعتُق ػ ع ػػدة مئ ػػات م ػػن الش ػػداب وم ػػورس التع ػػريال عل ػ نط ػػاؽ واس ػ يف شط ػػات
الشػ ػػرةة والػ ػػدرؾ وثكنػ ػػات امل ػ ػػابرات العسػ ػػكرية 57.امػ ػػا مػ ػػات اش ػ ػ اص اي ػ ػ وف حتػ ػػع
58
التعريالا ا يف ذل األةااؿ.
وع ػػد ا ػػاف رد ع ػ ػ الش ػػارع اجلزائ ػػري عل ػ ػ ه ػػرع اجل ػ ػرائ معت ػ ػراا حي ػػث اداف امليقا ػػوف
وشاضػ ػػروف وة ػ ػػوب اجلامعػ ػػات اعس ػ ػػتعماؿ املفسسػ ػػا للتع ػ ػػريال بك ػ ػ اش ػ ػػكالم الددني ػ ػػة
والناسية59ا وةالدوا بػ«موحقة ىارسي التعريال مهما ااف مستواه  60».اما ُ حػوايل
ال ػ ػ إمضػ ػػاء لشػ ػػكوف ضػ ػػد التعػ ػػريال 61.وتظػ ػػاهر ثػ ػػوث عؼ ةديػ ػػال وىػ ػػرض دا ػ ػ
مستشػ ػػا مصػ ػػطا اجلػ ػػامعي بالعاصػ ػػمة بػ ػػالقوؿ« :ع للتعػ ػػريال وع للجودي ػ ػػن 62».ويف
تصريأ ةالػال  411ش صػا مػن ابنػاء شػهداء حػرب التاريػر «موحقػة اػ الػرين مارسػوا
63
التعريال ضد الشعال اجلزائري واولئ الرين امروا بتل املمارسات».
ويف اخونة األ ػ ة بػدات حقػائ ،واسػرار حػوؿ احػداث ااتػوبر  2988ختػرج إىل العلػن
وذلػ مػػن ػػوؿ تراشػػ ،إعومػػي بػػني ادػػار املسػػفولني األمنيػػني والسياسػػيني 64.قػػد ذاػػرت
جريػػدة الزم ػاف اللندنيػػة الناةقػػة بالعربيػػة اف اجلن ػراؿ شمػػد بتشػػني الػػري اػػاف مسػػفوؿ األم ػن
العسػكري نػراؾ واسػندت إليػم مهمػة اسػتعادة األمػن إىل جانػال اجلنػراؿ الػد نػزار (نائػال
رئيس األرااف يومها) هدد صػومم باػتأ ملػ التعػريال واللجػوء إىل احملػاا الدوليػة لاػتأ
حتقي ػػ ،ح ػػوؿ تل ػ األح ػػداث 65.وذا ػػرت الص ػػاياة اف اجلنػ ػراؿ بتش ػػني اع ػػرتؼ ب ػػأف مرا ػػز
سيدي رج بالعاصمة حتوؿ نراؾ إىل مراز للتعريال بدؿ التدريال العسكريا وسػجن يػم
اش اص مػن ضػواحي اجلزائػر العاصػمة وهػفعء يعر ػوف جوديهػ بأ ػائه ايقيقيػة ورتػده
العس ػػكريةا واف مدرس ػػة الداري ػػة حول ػػع إىل مرا ػػز لتع ػػريال  2167ش ص ػػاا إض ػػا ة إىل
اعمػػاؿ تعػػريال ا ػػرف سػػجلع الهػػا يف  262شضػرا ووثيقػػة شاوظػة ر يػا 66.امػػا ذاػػرت
الزمػػاف اف بتشػػني اعتػػر اف احػػداث ااتػػوبر  2988ص تكػػن شتومػػة وإمنػػا نا ػػة عػػن عػرارات
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اجهزةا وااػ جهػات وصػاها باألعليػة اإليديولوجيػة شاولػة نسػال اعمػاؿ التعػريال يف تلػ
األحداث إليم 67.ويف عدد ر 68ذارت الزماف اف الضاب الساب ،يف اجلي هشاـ عدػود
اا ػ اجلن ػػراؿ بتش ػػني مارس ػػة التع ػػريال عل ػ مئ ػػات الش ػػداب ال ػػرين اعتق ػػاهل إث ػػر تل ػ
األحػػداثا ويفاػػد اف ثكنػػة سػػيدي ػػرج التابعػػة للمديريػػة املرازيػػة ألمػػن اجلػػي ا وال ػ اػػاف
يت ػػوىل ش ػػفوما اجلن ػراؿ بتش ػػني ونص ػػال علػ ػ راس ػػها العقي ػػد راب ػػأ يوس ػػاي مس ػػفوؿ الش ػػرةة
العسكريةا شهدت عمليات التعريال ال ااف حيضرها بتشني بانتظاـ.
مػػن مثّا ميكػػن القػػوؿ بػػأ ّف ىارسػػة التعػػريال النظػػامي ليسػػع جديػػدة يف اجلزائػػرا بػ هػػي
جزء ع يتجزا من الطديعة اعستئصالية للنظػاـ ايػاا واملػنهج األمػين لقادتػم العسػكريني .يف
الواعػ ا يعػ ّد التعػػريال بالنسػػدة هلػػفعء الضػػداط اجلزائػريني ذووا الرتبيػػة العسػػكرية الارنسػػية اداة
اسرتاتيجية لوستئصاؿا وهو عنصر اساسي يف سياسة اإلبادة ال يتميّزوف دا .ولقد بػات
مػيله هػرا حنػو اعستئصػػاؿ واضػاا يف تصػرحيات النػاةقني باسػ اجلػي منػر بدايػة ايػػرب
يف  .2992ػػاللواء الػػد نػزار مػػيو نُقػ عنػػم عولػػم« :إىل اولئػ الػػرين لطّ ػوا ايػػديه بػػدـ
السػاهرين علػ ايػة النظػػاـ (العػػاـ)ا اعػوؿ ا ّف حربػػا عاسػية جػػدا سػػوؼ تش ّػن ضػ ّده حػػىت
استئصػػاهل مائيػػا 69».وهػػرا مزيػػاف ش ػري ا احػػد املسػػت دمني الدػػارعني لسػػوح اإلرهػػاب
النظاميا يص ّػرح يف نػدوة صػااية يف اجلزائػر العاصػمة يػوـ  24مػارس  2995عػائو« :هػ
يدمرها ع ت  .اإلرهابيوف يشػدهوف األعشػاب
إاةال
الضارة؟ ع! إنم ّ
الدستا األعشاب ّ
70
الضارة ».ويف مناسدة ا رف ذار ألحد الصاا يني وبدوف حت ّا «العم الػد ء» الػري
ّ
71
ااف يقوـ بم هو واصاابم اعستئصاليوف لصال «اليربيني عامة واألوروبيني اصة».
هػ مػن املمكػن مليػ هػرا اعجتيػاث التػاـ اف ُحي ّقػ ،دوف اللجػوء إىل التعػريال واعػازر؟
تررها تايته .
بالطد عا التعريال بالنسدة هلفعء اعستئصاليني وسيلة ضرورية ّ

 .5الخاتمة
مفسسػاتيةا
تكش تقارير منظمات حقوؽ اإلنسػاف اف التعػريال يف اجلزائػر اصػدأ ىارسػة ّ
وعػ ّػر اصػػااب هػػرع التقػػارير عػػن علقهػ الكدػ لكػػوف التعػػريال ميػػارس بطريقػػة نظاميػػة مػػن
ة ػػرؼ رتل ػ األجه ػػزة األمني ػػة يف الدول ػػة .وع ػػد اا ػػد ه ػػرع الديان ػػات العدي ػػد م ػػن الض ػػداط
املنشقني الرين ّروا من دا الدلد بعد اف شهدوا مي تل األعماؿ اإلجرامية.

ردا علػ تقػارير التعػريال بػأف الػردود
توحي مراجعة منػوذج طابػات السػلطات اجلزائريػة ّ
الر يػػة مػػا هػػي إعّ اميلػػة مطابقػػة ملػػا يصػػام العػػاص شومسػػكي «بػػاي ،املقػػدس يف الكػػرب
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دمػػة الدولػػة 72».السػػلطات ختتاػػي مػػن وراء طابػػات إنكػػار ر ػػي لػػيس لتقويػػة ادعائهػػا
للشرعية اسال وإمنا إلنكار ح ،املعارضة يف الوجود اصو.
يلجػأ النظػاـ اجلزائػري إىل طػاب إنكػار تقليػػدي لل ّػرد علػ تقػارير التعػريال .ويعػد هػػرا
الن ػػوع م ػػن ال ػ ّػردود منػ ػػوذج تااع ػ ػ مع ػػروؼ ل ػػدف سػ ػػلطة ق ػػدت ش ػػرعيتهاا وه ػػي ترتكػ ػػال
انتهااات ط ة يقوؽ اإلنساف اي تُدقي سيطراا علػ ايكػ  .ومػا بيانااػا املتناعضػة إع
دليػ عل ػ تدنيهػػا عسػرتاتيجية "سياسػػة اإلنكػػار" الػ سػػرعاف مػػا تسػػتددؿ نهجيػػة "عػػرؼ
امل ّدعي" عند شلها.
اػػيمن املفسسػػة العسػػكرية عل ػ النظػػاـ السياسػػي يف اجلزائػػر وتسػػيطر عليػػم مػػن ػػوؿ
ضداط تدربوا يف اجلي الارنسيا اما اما تتدي األساليال والتعالي العسكرية الارنسية ال
تصػ ػ التع ػػريال ا ػػأداة نظامي ػػة .وهل ػػرع املفسس ػػة ت ػػاريد يف اس ػػتعماؿ التع ػػريال أله ػػداؼ
سياسػػيةا حيػػث ااتس ػػدع ذهنيػػة وثقا ػػة «اعستئصػػاؿ مػػن اجلػػرور م ػ التسػ ّػرت» .ومػػرابأ
ااتػػوبر 2988ا مػػيوا والتعػػريال النظػػامي الػػري مػػورس ػػوؿ تلػ األحػػداث تعػػد صػػورا
منوذجية لتل الطديعة اإلجرامية .واإلبادات اجلماعية والتعريال وشىت اعنتهااػات األ ػرف
لكرامػة الػناس الدشػرية الػ تشػهدها اجلزائػر اليػوـ مػا هػي إع اسػتمرار «ةديعػي» ملمارسػات
النظاـ العسكري اإلجرامية ضد الشعال اجلزائري.
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»اســتقبليف ا الريــاض جبللــة ادللــا تنيــد دلــدة ســاعت وأ ــر
علــى تبليػــي هوقف ـ اجتــاا اإلســبلمي والقضــية اجلزائريــة ][...
تقال رل" :إهن م ليسـوا هسـلم " وكـرر ثـبلث مـرات" :العصـا!
العصا! العصا!"«
خالد نزار ،مذكرات جنـرال خالـد نـزار ،دار الشـنياب ،اجلزائـر
 ،2888ص.157 .

»عذبوين إذل أقصى حد! هل تنيمتوا؟ بعد ذلـا جـاء اجلنـرال
توتيـ وقــال رل" :أنــا ر ــا وســرتأ مــا ســأتعل بــا .أَقبــل وقـل
أنــا قتل ـ حش ــاين وســت ب دلــدة مخس ــة عشــر ســنة تق ـ
وسيتمكن والديا من زيارتا ا السـجن ،وإال سـذخذإ إذل
أم ــا وس ــأبقرها أمام ــا ،وس ــأجعلا تنف ـ ـ احللي ــب ال ــذي
أرضعتا إياا .أنا هو اجلنرال توتي رب اجلزائر«.

داؼلــة دريــدي ،مقاضــاة قاتــل حشــاين :حكــ م علــى تـملاد بودليـة
باإلعـ ـ ــدا  25، Algeria-Watch ،أبريـ ـ ـ ــل  ،1222واليوميـ ـ ـ ــة
اجلزائرية  23 La Tribuneأبريل .1222
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 .1المقدمة
هــل ع ـ أو ق ـرأت ةــنيادة ض ـ ية مــن ض ـ ايا التعــذيب ا اجلزائــر؟ وهــل ختيل ـ عندئــذ
نفســا تعــاين ـ التعــذيب ،وعلــى األخ ـ ذلــا »الشــيء الفظيــذ الــذي يفعلونـ بــا؟«
هــل ةــعرت بــاخلوا دعــوت ا أن ػلميــا مــن ذلــا الشــيء الــذي ال يو ــه؟ هــل
تكرت ا أثر هذا اخلوا من التعذيب على سلوكا االجتماعي والسياسي؟ هـل تصـورت
آثار هذا اخلوا على نطاق اجملتمذ الواسذ؟
إن شلارســة التعــذيب ليس ـ أحــداثاأ منعزلــة أو انتنياكــات ترديــة يقرتتنيــا بعــو م ــو في
الدولــة ،وآثارهــا ال تن صــر ا الفــرد الــذي خضــذ ذلــا ،بــل إن معانــاة ضـ ايا التعــذيب هــي
البــاب الــذي يلــا من ـ جن ـراالت اجلزائــر وجبلدوهــا خلــرق اجملتمــذ وترويض ـ  .عنــدما ي ــروي
النــاجون مــن التعــذيب أو ذووهــ م األه ـوال ال ـ عاةــوها ـ التعــذيب ،ينتشــر اخل ـ ب ـ
الناس وتصبح ادلعاناة الفردية خوتاأ مجاعياأ وعقاباأ أو هتديداأ رمزياأ موجنياأ للمجتمذ كل .

وبقــدر مــا ينيــدا التعــذيب إذل تســلي األدل كمعــادل حواســي للمــوت بقــدر مــا يكــون
اخلــوا اجلمــاعي خوتــاأ مــن ادلــوت ،وهــذا التنيديــد اجلســدي ذات ـ ػل ـ ب ـ اجلزائريــون عنــد
ــاعني م أخبــار االعتقــاالت العش ـوائية وأحــداث اإلخفــاء القســري واإلعــدا بــدون زلاكمــة
واجملازر وغري ذلا .تقد بات اخلوا اجلماعي من ادلوت هو البنية التنظيمية احملورية لل ياة
ا اجلزائر.
ؽلكــن تصــنيه األنظمــة السياســية أســب أن ـواع اخلــوا ادلســيطرة علــى رلتمعاهتــا ،تفــي
اجملتمعات احلـرة يعتـ اخلـوا بشـكل رئيسـي حالـة عاجتفيـة وجتربـة داخليـة عـابرة زلصـورة ا
الفــرد ،أمــا ا األنظمــة الديكتاتوريــة العســكرية تــاخلوا بالدرجــة األوذل جتربــة مجاعيــة تقررهــا
السياسة وموضوعنيا ادلوت (متمثبلأ ا القتل والتعذيب واالعتداء واخلطه وغريها) وكل مـا
ينيدد مقومات احلياة األساسية (متمثبلأ ا الفقر ادلدقذ وغريا) ،تيصبح اخلـوا هـو اخللفيـة
الـ تطبــذ احليــاة العامــة باســتمرار ،وتض ـ ى »ثقاتــة اإلرهــاب« هــي الثقاتــة ادلــملثرة ا كاتــة
ةرائح اجملتمذ .وا ح تعمل اجملتمعات احلرة على حل ادلشـكلة السياسـية لتنظـي م اجملتمـذ
بكبح واحتواء اخلوا اجلماعي ،تعمل الدول اإلرهابية على تقويت ونشرا واستػبلل .

يشرتإ تعـل التعـذيب والعمـل احلـر ي ا كوهنمـا ػلـوالن األدل و ـفات إذل سـلطة .لكننيمـا ؼلتلفـان ا أن تعـل التعـذيب
هد ػلاكي القـدرة ادلـدمرة لل ـرب لـي باتنـاء العـادل ،ولكـن باتنـاء تَصـورا ا وعـي ادلعـذب .تالتعـذيب إذن هـو إسـقاط
للســلطة ال ـ تقلــد هــدا احلــرب لــي بالقتــل وإظلــا بتســلي وتض ـ ي م األدل كمكــات حســي للمــوت .راجــذ Elaine

Scarry, The Body in Pain, Oxford University Press, Oxford 1995.
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كيــه ؽلكــن للمــرء أن يعــي اخلــوا اجلمــاعي مــن ادلــوت الــذي بــات يكبـل اجلزائــر منــذ
االنق ــبلب العس ــكري ال ــذي ح ــدث ا  22ين ــاير 2881؟ وكي ــه يص ــنذ إره ــاب الدول ــة
ومفاعيل على ةـرائح اجملتمـذ اجلزائـري ادل تلفـة؟
وينشر ا ربوعنيا؟ وما هي آثارا السياسية َ
ودلاذا اختذ حكا اجلزائر العسكريون إرهاب الدولة مننياجاأ حلكمني م؟
تعت هذا ادلقالة زلاولة لئلجابة عن بعو هذا األسئلة.
ا القس م الثاين للمقالة الذي يلي ادلقدمة نناقش كيه يصنذ احلكـ م العسـكري اخلـوا
ويستػل لي ك م قبضت على اجملتمـذ .أمـا القسـ م الثالـ تنيـو سلصـ لت ليـل آثـار اخلـوا
السياسة واالجتماعية ،إضاتة إذل أثـرا علـى الفـرد ،كمـا نر ـد ا هـذا القسـ م كيفيـة مقاومـة
اجملتمــذ إلرهــاب الدولــة ،بينمــا يســتعرض القســ م الرابــذ التبيينــات العلميــة إلرهــاب الدولــة،
ويأيت القس م اخلام واألخري لـيـلَ ِّ النقاط الرئيسية ال تت للنيا هـذا الدراسـة الت ليليـة
يقد النتاج ادلنبثقة عننيا.

 .3تصنيع وتوظيف رهب الدولة
ي َـع ِّـرا سلوكا ( )Slukaرهـب أو الدولـة ب ـ»اسـت دا العنـه أو التنيديـد بـ مـن جتـرا الدولـة
أو مو فيني ــا أو أنص ــارها ،وخا ــة ض ــد أت ـراد وأه ــارل م ــدني  ،ك ــأداة للت وي ــه والس ــيطرة
السياس ــية 1«.تره ــب الدول ــة ،جتبق ــا ذل ــذا التعري ــه ،أ ــبح م ــننيا احلك ــ م ا اجلزائ ــر من ــذ
االستقبلل وخصو اأ منذ االنقبلب العسكري ليناير  ،2881إال أن جذورا التارؼلية ترجذ
إذل العنيد االستعماري ا اجلزائـر .ترهـب الدولـة يـرب تلـا ادلرحلـة التارؼليـة باحلملـة احلاليـة
إلعادة نشر اذليمنة الفرنسية والػربية ا اجلزائر.

ؽليز بعـو احملللـ بـ الرهـب ( )terrorواإلرهـاب ( )terrorismحيـ ينسـبون األول إذل الـدول تقـ ويعـزون الثـاين
صـراأ إذل اجلماعــات ادلعارضــة .ويــرأ زلللـون آخــرون أن هــذا التمييــز غــري ســلي م ويعتقــدون أن اإلرهــاب والرهــب يشـريان
َح ْ
بالتَّســاوي إذل »اســت دا العنــه أو التنيديــد بـ تعمــداأ إلثــارة اخلــوا أو الســلوإ السياســي ادلــذعن ا األتـراد أو األهــارل
ادلســتنيدت  ».وؼلتلــه اإلرهــاب أو الرهــب عــن الطػيــان ( )oppressionوعــن القمــذ ( .)repressionيشــري الطػيــان إذل
ضــذ »تـ ْنيضـ م تيـ احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة لطبقــات كاملــة مــن الشــعب بػــو النظــر عــن معارضــتنيا للسـلطة أو
َو ْ
حيادهـا ذلــا ».أمـا القمــذ تيعــيف » تو يـه القســر أو التنيديـد بـ ضــد معارضـ حقيقيـ أو زلتملـ لت ييــد أو إلضــعاا
قدرهت م على معارضة السلطة أو سياساهتا ».وبعبارة أخرأ ،تالقمذ عملية تستنيدا ادلعارض تق خبلتـاأ لئلرهـاب أو
الرهب اللذين يستنيدتان ةرائح كبرية من اجملتمذ بدون يمييز .ا اجلزائـر يمـارس السـلطة الطػيـان والقمـذ واإلرهـاب ا آن
واحد .راجذ الب وث ا:
M. Stohl and G. A. Lopez (eds.), Government Violence and Repression: An agenda for Research, Greenwood
Press, New-York 1986.
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ولكـ ــي نفنيـ ــ م كيـ ــه يصـ ــنذ ويو ـ ــه جن ـ ـراالت اجلزائـ ــر الرهـ ــب للنييمنـ ــة علـ ــى اجملتمـ ــذ
اجلزائـ ــري ،جت ـ ـب أوالأ اإلحاجتـ ــة بتـ ــوجنيني م اإليـ ــديولوجي ومعرتـ ــة ادلـ ــذاهب العسـ ــكرية ال ـ ـ
يتبنوها .يناقش هذا األمر ا اجلزء  2.1بينما ؼلص اجلزء  1.1للسجن السياسـي واجلـزء
 2.1للتعذيب .أما اإلخفاءات القسرية واإلعدامات بـدون زلاكمـة واجملـازر تنيـي تنـاقش ا
األجزاء  3.1و 4..و 5.1على التوارل .وخص اجلـزء  6.1لعـرض كيفيـة تو يـه الدولـة
لل رب النفسية بػية ح ونشر اخلوا اجلماعي.
 .1.3مذهب الرهب :إيديولوجية األمن القومي واالستراتيجية المضادة للثورة
يتســ م اجل ــيش اجلزائ ــري بالط ــابذ ال يت ــوري 2،أي أن ـ يتمي ــز م ــن اجل ــيش احل ــرا باخلص ــائ
التالية:


مستوأ حرا ضعيه؛



والء أوال للمملسسة العسكرية ولي للدولة أو لؤلمة؛



ميل دائ م إذل التدخل بالقوة ا النظا السياسي؛



الت ك م ا نظا سياسي تاسد وذي حدود مدنية-عسكرية مفتتة؛



صبـَت
يماسكية ضعيفة (تَ ْشظية اجليش إذل عدة تئات غري منظمة تتكتـل ا ع ْ
رئيسيت تقريباأ).

3
4

ورث اجليش اجلزائري كثـرياأ مـن التقاليـد والثقاتـة العسـكرية الفرنسـية ،وكثـريا مـن مـذاهبنيا
احلربية .يـ ْعرا جنراالت األكثر نفوذاأ بـ»الفارين من اجليش الفرنسي« وتض م تلـا اجملموعـة
الضباط الذين ح ِّولوا من اجليش الفرنسي إذل اجليش الوجتيف الشعيب (ج.و.ش) ا منتصه
الستينات 5والضباط الـذين تـدربوا ا األكادؽليـات العسـكرية الفرنسـية (مثـل مدرسـة احلـرب
بباري ) جتوال السبعينات والثمانينات ومنذ .2881

تشــري هـذا العبـارات إذل الضـباط الـذين كــانوا ضـمن ـفوا اجلـيش االســتعماري الفرنسـي تـروا اهريـا لبللت ــاق
جبـيش الت ريـر الـوجتيف ا أواخـر اخلمسـينات بـأمر مـن قـادهت م الفرنسـي كجـزء مـن خطـة ديػـول ( )De Gaulleلتأسـي
»قوة ثالثة« عندما تب أن استقبلل اجلزائـر ال مفـر منـ  .ومـن ضـمن هـملالء اجلنـراالت زلمـد العمـاري ،ا ـاع العمـاري،
عبد احلميد جوادي ،زلمد توايت ،خالد نزار والعر ي بل ري .أرجذ إذل مقال لعليوي عن ردود أتعال اجليش اجلزائري على
اجملازر :
M. Lalioui, ‘Reactions of the Algerian Army to the Massacres’, in Y. Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi
(eds.), An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp. 471-509
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يعت ـ التــدريب العســكري الفرنســي رلــرد تَ َك ـ ـيه اجتمــاعي يَنيــد امتث ــال الضــاب م ــذ
ويرسخ مكان رواب ووالءات تتم ور حول التنظي م العسكرية تقـ  .هـذا التـدريب
رلتمع ِّ
يشـ ـ ِّـكل بقـ ــوة رؤيـ ــتني م للمجتمـ ــذ اجلزائـ ــري وقيم ـ ـ  ،ويقولـ ــب تصـ ــوره م لـ ــدوره م السياسـ ــي
وشلارستني م السياسية ،وخا ة موقفني م من السلطات ادلدنية.
يركز التـدريب العسـكري الفرنسـي للجزائـري  ،منـذ العنيـد االسـتعماري وبعـد االسـتقبلل
خا ــة منــذ  ،2881علــى الــت ك م الــداخلي ،وهــذا يشــجذ ادليــول إذل التــدخل ا الشــملون
السياسـ ــية الداخليـ ــة .ويعت ـ ـ هـ ــذا التوجي ـ ـ اإليـ ــديولوجي ،ادلعـ ــروا بـ ـ ـ»إيديولوجيـ ــة األمـ ــن
الق ــومي«  ،امت ــدادا دلفني ــو احل ــرب الش ــاملة واحل ــرب البلتقليدي ــة دلس ــألة األم ــن ال ــداخلي.
ترسخ إيديولوجية »األمن القومي«:
و ِّ
 االعتقاد بأن »الشـعب أسـطورة« وأن القـوأ السياسـية ادلدنيـة واالجتماعيـة الـ
تطالــب همارســة الســيادة الشــعبية و/أو بتوزيــذ عــادل للثــروة الوجتنيــة هــي قــوأ
سلربة ومنيددة لـ»األمن القومي«؛
ِّ
 االعتقاد بأن اجليش هو أسل م هيئة ا األمة وأكثرها يماسكاأ ،وأن تدخبلتـ ا
احلكوم ـ ــة ،االقتص ـ ــاد ،العبلق ـ ــات الدولي ـ ــة ،األحـ ـ ـزاب السياس ـ ــية ،اجلمعي ـ ــات
االجتماعيـ ــة ،النقابـ ــات العماليـ ــة ،الشـ ــملون العائلي ـ ـة ،ادلسـ ــاجد واإلعـ ــبل هـ ــي
ضرورية حلماية »األمن القومي«؛


الرتكيز على السلطة القسرية ادلبنية على القوة العسكرية؛



زلاكاة ادلذاهب والتقنيات االستعمارية الفرنسية للت ك م ا السكان.

توضح إدراإ اجلنراالت بأن توز اجلبنيـة اإلسـبلمية لئلنقـاذ
تاذا كان هذا اإليديولوجية ِّ
(ج.إ.إ) ا االنت اب ــات التشـ ـريعية لديس ــم  2882ه ــو هتدي ــد شليـ ـ ل ـ ـ»األم ــن الق ــومي«
(يعيف لل زب العسكري وامتيازات ا احلقيقة) ،تان ما يفسر أةكال اإلرهـاب الـ ـنعنيا
وو فنيا اجلنراالت هي االسرتاتيجية ادلضادة للثورة .وال يعت ما غلري ا اجلزائـر – جلنـرال
مــدرب علــى االسـرتاتيجية ادلضــادة للثــورة – »حــرب أهليــة« أو »مأســاة وجتنيــة« أو »تتنــة« أو
تعت إيديولوجيا ألهنا يمنح الضباط رلموعةأ من البواع تكيِّه سلوكني م وسريهت م احلربية .راجذ
;Association Internationale Contre la Torture, Un Continent Torturé, Pierre-Marcel Favre, Lausanne 1984
E. E. Azar and C.-I. Moon, National Security in the Third World, Edward Elgar Publishing, Hants 1988.

بالفرنسية تسمى  stratégie contre-insurrectionnelleوباإلنكليزية .counterinsurgency strategy
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»أزم ــة حق ــوق اإلنس ــان« هق ــدار م ــا ه ــو ن ـزاع واجت ـ الش ــدة ،زل ــدود ومتط ــاول ،تك ــون تي ـ
النش ــاجتات العس ــكرية مرتبط ــة باعتب ــارات سياس ــية ونفس ــية-اجتماعي ــة لت وي ــه الس ــكان
6
ادلدني والت ك م تيني م.
تَصــه االس ـرتاتيجية الفرنســية ادلضــادة للثــورة رلموعــة مــن ادلبــادئ االس ـرتاتيجية حملاربــة
الثائرين (ثائرين ينتشرون و»يت ركون كالسما ا ادلاء« وس السكان ادلدني  ،تينظمـوهن م
ويــديروهن م ويسيِّســوهن م وػلمــوهن م ،مقابــل تزويــد ادلتمــردين بادلجنــدين وادلملونــة واالســت بارات
والــدع م السياســي وادلعنــوي) 7.تادلبــدأ االس ـرتاتيجي ادلتعل ـ بتســلي الرع ـب علــى الســكان
8
ادلدني يسمى »التجنيد-ادلضاد للسكان« .
»ت ـ ـ ــدمري-بن ـ ـ ــاء« (destruction-

ويطبـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ــذا ادلب ـ ـ ــدأ االس ـ ـ ـ ـرتاتيجي حس ـ ـ ــب برن ـ ـ ــاما
 .)constructionويســتلز جــزء التــدمري ييــد أو ةــل التنظــي م والنفــوذ التجنيــدي للثــائرين،
بينما يقتضي جزء البناء »تنظيماأ-مضاداأ للجماهري« هعـ عـزذل م اجلسـدي والسياسـي عـن
الثـوار قل ـبني م إذل حصــن منيــذ حلمايــة النظــا القــائ م 9.ويطب ـ هــذا ادلــذهب االس ـرتاتيجي
ع ـ عــدة خط ـ يقتضــي معظمنيــا تســلي رع ـب ةــديد – واســتػبلل التنيديــد بالرع ـب –
إلحداث االنقبلب ادلو وا ا السلوإ السياسي للسكان ادلستنيدت .
 .3.3السجن السياسي
عنــدما أدت االنت ابــات التش ـريعية لديســم  2882إذل تــوز اج.إ.إ بأغلبيــة األ ـوات ا
اجلولــة األوذل ،أوقــه اجلــيش ادلســار االنت ــا ي وأقــال الـرئي الشــاذرل مــن الســلطة ،وأسـ
رللس ـاأ أعلــى للدولــة مكان ـ  .وألقــي القــبو علــى عش ـرات اآلالا مــن ادل ـواجتن الــذين
زجني م تعسفاأ ا زلتشدات ع الص راء.
وقد استنيدت االعتقاالت قيـادة اج.إ.إ وادلنت بـ ا رللـ النـواب ورؤسـاء البلـديات
ومنت بـ ـ ـ ومس ـ ــملول ا ال ـ ــدوائر والوالي ـ ــات ،وأعض ـ ــاء وأنص ـ ــار اج.إ.إ .وأعقبـ ـ ـ ه ـ ــذا
االعتق ــاالت أظ ــر اج.إ.إ .وجت ــرد شلَثلي َني ــا م ــن منا ــبني م ،وح ــل اجلمعي ــات ة ــب السياس ــية
كالنقابة اإلسبلمية للعمال واذليئـات ادلنينيـة وا ـادات الطلبـة ومجعيـات النشـاط االجتمـاعي
بالفرنسية تسمى  contre-mobilisationوباإلنكليزية .counter-mobilisation
بالفرنسية تسمى  contre-organisationوباإلنكليزية .counter-organisation
بعــد اإلعــبلن عــن حالــة الطـوارئ بتــاريخ  8ت ايــر  ،2881بلــع عــدد ادلعتقلـ  26222حســب إحصــائيات الرابطــة
اجلزائرية للدتاع عن حقوق اإلنسان بينما قدرت اجلبنية اإلسبلمية لئلنقاذ عدده م بـ 22222معتقل.
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واخل ـ ــريي ،وتص ـ ــل ادلتع ـ ــاجتف م ـ ــذ اج.إ.إ م ـ ــن اجل ـ ــيش والشـ ـ ـرجتة واإلدارة العام ـ ــة والعدال ـ ــة
والنقابات العمالية واإلعبل واجلامعات 10.ةكل هذا االعتقاالت واإلجـراءات جـزءا مـن
ة التدمري ا برناما »تدمري-بناء« لل رب ادلضادة للثورة.
ول ــدت الطبيع ــة التعس ــفية واجل ــائرة ذل ــذا العق ــاب اخل ــوا واخلش ــية ا ــفوا الق ــوأ
السياسية ادلعارضة للجنـراالت ،كمـا أضـرم القلـ واخـتبلل األمـن ا أوسـاط الشـعب .دل
تبـ مملسســة أو قـوان مــي حقــوق ادلـواجتن مــن ســلطة اجلنـراالت ،و ــار التنيديــد بســلب
حري ــة ادل ـ ـواجتن كالس ــيه ادلس ــل عل ــى رق ــاب الن ــاس .وأدأ س ــوء ادلعامل ــة والقس ــوة جتـ ــاا
ادلســاج السياســي  – 11كان ـ ا معظ ـ م األحيــان علــى ةــكل التعــذيب والتقتي ـل ع ـ
اجملازر كال حـدث ا سـجيف برواقيـة 12وسـركاجي – 13إذل تزايـد حـدة القلـ الـدائ م لـدأ
ادلعتقل السياسي وعائبلهت م وتصاعد ةدة اخلوا لدأ اجملتمذ ككل.
 .2.3التعذيب
التعــذيب هــو اعتــداء مكثــه ومتوا ــل علــى الفــرد .وتنــتا االعتــداءات اجلســدية ادلباةــرة
وتقني ــات التع ــذيب النفس ــي رعبـ ـاأ ة ــديدا و ــدمة نفس ــية .يص ــه الن ــاجون م ــن زنزان ــات
14
اجلنراالت جتربة التعذيب بأهنا »عادل آخر من اذلول« و»الرعب«.
اهريـا يبـدو وكــأن التعـذيب يسـعى إذل احلصــول ،عـن جتريـ االعـرتاا ،علـى معلومــات
تتعلـ بالتنظيمــات الثــائرة .إن االسـرتاتيجية ادلضــادة للثــورة تملكــد علــى »األعليــة االسـرتاتيجية
لبلس ــت بارات« لتفكيـ ــا وهـ ــد الثـ ــورة؛ تـ ـ ـ»بـ ــدون تعـ ــذيب تكـ ــون احلـ ــرب ادلضـ ــادة للثـ ــورة
مست يلة 15«.هكذا ي ِّر جنراالت اجلزائر شلارسـة التعـذيب بػيـة تـدمري ادلنظمـات السياسـية
واالجتماعية التابعة للا.إ.إ ا ادلدن واجلماعات الثائرة ا األريـاا .وبعبـارة أخـرأ ،ؽلـارس
التعـ ــذيب هواتقـ ــة السـ ــلطات العليـ ــا وسـ ــب تصـ ــميمنيا ا مئـ ــات مراكـ ــز التعـ ــذيب :مراكـ ــز
الش ـرجتة ،مقــرات الــدرإ ،ثكنــات اجلــيش ،مراكــز وبنايــات س ـرية تابعــة للم ــابرات (مديريــة
االست بارات واألمن – .إ.أ)  ،مراكز للمليشيات وبعـو السـجون .إن إدارة هـذا اجلنيـاز
ادلنظ م وادلملسسايت للتعـذيب يرتكـز علـى اسـترياد أحـدث العتـاد وتقنيـات التعـذيب ادلتطـورة،

مثبل الضرب ،الصع الكنيربائي ،اخلن  ،التعلي  ،احلرق واالغتصاب ،اخل.
تــوي هــذا التقنيــات علــى التجريــد احلســي ،احلرمــان مــن النــو  ،هتديــد الض ـ ية أو أقاربـ  ،ومعاينــة أو ــاع آخ ـرين
(مساج أو أقارب) وه م يعذبون ،اخل.
بالفرنسية تسمى ).Direction du Renseignement et de la Sécurité (DRS
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وكــذلا علــى تو يــه ع ــدد متزايــد مــن اجلبلديــن واحل ـراس وادل ــو ف والس ــائق واألجتب ــاء
16
واخل اء ا »العبلقات العامة حلقوق اإلنسان« وسلا من القضاة.
ورغ ــ م أن القص ــد الظ ــاهر م ــن التع ــذيب ه ــو انت ـزاع ادلعلوم ــات و/أو قل ــب الضـ ـ ية إذل
عميــل للجنيــاز القمعــي ،إال أن الػــرض السياســي احلقيقــي ذلــذا ادلمارســة هــو تــدمري اذلويــة
السياســية للضـ ية وزلـ ذات ـ كانســان .وينيــدا االعتــداء النفســي واجلســدي إذل طــي م
إرادة واعتقادات ووالءات ادل َّ
عذب وروابط العاجتفية ،أي يعيف القضاء علي ككـائن سياسـي
واجتماعي.
ويســتنيدا هــذا التــدمري الفــردي مــا هــو أوســذ مــن الفــرد :اجملتمــذ ككــل .ينتشــر اخلــوا
عم ــدة واإلهان ــة ال ـ ترات ـ التفتيش ــات
م ــن التع ــذيب ا اجملتم ــذ ع ـ ادلش ــاهد الوحش ــية ادلتَ َّ
واالعتقاالت داخل البيوت ،17واألضرار الدائمة ا أجسـاد وعقـول النـاج الـ تـملثر علـى
اجملتمــذ وكأهنــا ــور إخباريــة ،وكــذلا ع ـ تقــارير منظمــات حقــوق اإلنســان ال ـ تكشــه
التعذيب وس خلفية من االستنكارات احلكومية.
تش ــعر ةـ ـرائح اجملتم ــذ الـ ـ تتماث ــل مباة ــرة م ــذ الضـ ـ ايا بالتنيدي ــد بالض ــرر اجلس ــدي
والنفسـ ــي ألهنـ ــا ت ـ ـدرإ أن هـ ــملالء الض ـ ـ ايا ليس ـ ـوا رلـ ــرد أت ـ ـراد وإظلـ ــا هـ ــ م ؽلثلـ ــون أوضـ ــاعنيا
وجتموحاهتــا االجتماعيــة والسياســية .تنيــ م يــدركون أن رســالة التنيديــد ادلوجنيــة إلــيني م مفادهــا
أن »الت لــي عــن القضــية وادلعتقــدات هــو الســبيل الواحــد لتفــادي العقــاب «.وحــا الش ـرائح
االجتماعيــة ال ـ ال تتماثــل مــذ الض ـ ايا تشــعر هــي أيض ـاأ بــالقل والكــبح نتيجــة إدراكنيــا
انعــدا ادلملسســة أو القــانون الــذي ؽلكن ـ محايتنيــا مــن قــدرة اجلن ـراالت علــى انتنيــاإ أمننيــا
الش صي واالعتداء على كياهنا األساسي.
الحـ ويليـا إيـان مـيبلر ( )William Ian Millerمـا يلـي» :يعـرا اجلـبلدون أن ضـ اياه م بشـر ...وذلـذا يعـذبوهن م
بػيــة إ نيــاره م علــى أهنــ م ليسـوا ا الطبيعــة الـ يعرتــوهن م تينيــا .ال توجــد إثــارة ا إجبــار تـأر علــى التصــرا كفــأر .اإلثــارة
تكمن ا إجبار اإلنسان على التصـرا كفـأر .واإلنسـان الـذي يتص َّـرا كفـأر يـ ِّر تعذيبـ لسـبب متناقضـ  :ألنـ ينيـ
نسبةأ للفأر «.راجذ كتاب
إنسانيت بالتصرا كفأر ،وألن يدعي اإلنسانية ا آن واحد ،وهذا وقاحة ةائنة ومتك ة ْ

William Ian Miller, Humiliation, and Other Essays on Honor, Social Discomfort, and Violence, Cornell University Press, Ithaca 1993, p. 166.

تعلــ م هـملالء اجلنـراالت األعليــة االسـرتاتيجية ل ـ »العمــل ادل ـابرايت« و»أســاليب مجــذ االســت بارات« ا احلــرب ادلضــادة
للثورة عن خبري التعذيب الفرنسي العقيد روجى تْـرانك ( )Roger Trinquierمسـاعد العقيـد ماسـو ( )Massuا معركـة
اجلزائـر العا ـمة .ا كتابـ احلـرب احلديثـة ( )La guerre moderneعـن كيفيـة زلاربـة اجملاهـدين اجلزائـري يقـول تْـرانك :
»يوجد ا ةارع ما مائة ة  .طلتار من بينني م أربع  .ضـمن هـذا العـدد يوجـد ثبلثـة أو أربعـة أةـ اص يعرتـون أمـورا
وذل ــذا طلض ــذ األربعـ ـ للتع ــذيب ،وعل ــى ك ــل ح ــال ه ــذا الطريق ــة تول ــد اخل ــوا وتزودن ــا بادلعلوم ــات «.راج ــذ Roger
.Trinquier, La Guerre Moderne, La Table Ronde, Paris 1961
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 .2.3اإلخفاء القسري
اإلخفــاء القســري هــو خطْــه غــري قــانوين لؤلة ـ اص ،مــن جتــرا مــو في الدولــة أو أت ـراد
يعملون هواتقة أو تواجتمل الدولة ،ألغراض هتديدية وقمعية تنتنيا حقوق اإلنسان األساسية
(ا غالب األحيـان بػيـة التعـذيب ،إسـاءة ادلعاملـة والقتـل) ،وختفـي السـلطات العامـة مصـري
الض ـ ية وتنك ــر تورجتني ــا ا اخلطْــه .يص ــه هن ــدي م ــن هن ــود ادلاي ــا ا الػواتيم ــاال (دول ــة
َ
مشنيورة عادليا بتو يفنيا لئلخفاء القسري كسبلح لئلرعاب) هذا ادلمارسـة اإلرهابيـة قـائبل:
»وك ــأهن م أحرقـ ـوا ة ــعرة .ألنـ ـ ال يبق ــى ة ــيء ح ــا الرم ــاد م ــن ح ــرق ة ــعرة :ال ة ــيء! ال
18
ةيء!«
قــدِّر حجــ م اإلخفــاءات ا اجلزائــر بـ ـ 21آالا 19،و 28آالا 20،و 11آالا 21مــن
جتــرا زلــامي الرابطــة اجلزائريــة للــدتاع عــن حقــوق اإلنســان ،أمــا عب ـد العزيــز بوتفليقــة تقــد
أدعى أن العدد هو  22آالا 22.وا دراسة إحصائية قام ا رلموعة عمل تابعة لؤلم م
ادلت ــدة ،علــى أســاس عيِّنــة تتكــون مــن  366حالــة إخفــاء ،وجــد أن معظــ م الوقــائذ دارت
بـ  2883و 2885إال أهنــا مــا زالـ مســتمرة إذل يومنــا هــذا ولـو بدرجــة أخــه 23.وجــاء
ثبلثة أرباع اإلخفاءات ا أعقاب اعتقاالت ا البيـوت أو ا العمـل بينمـا وقـذ اخلطـه ا
ربــذ احلــاالت ا الشــارع 24.ووقعـ أربعـة أمخــاس االختطاتــات ـ َعـ ْرض عمــومي للقــوة
25
من جترا »أجنيزة األمن« (ةرجتة ،درإ ،جيش وسلابرات\ .إ.أ).
من الواضح أن ال يستطيذ التدبري ذلذا العدد الكبـري مـن اإلخفـاءات سـوأ جنيـاز مـدار
م ــن جت ــرا دول ــة :ترتي ــب مئـ ـات احلم ــبلت لتنفي ــذ االختط ــاا ،بن ــاء مراك ــز سـ ـرية إلي ـ ـواء
ادل طــوت  ،تــدريب وتشــػيل مــو ف لتزويــدها ولتعــذيب ادل طــوت  ،حفــر القبــور للــدتن
السـري ،تـوتري الســائق وتنظـي م التعــاون والتنسـي مـذ األجتبــاء ورجـال القضــاء الـذين كانـ
ذل م لة بالض ايا.
هنــاإ عــدَّة دواتــذ لتو يــه اإلخفــاء القســري كتقنيــة لئلرهــاب .إن َخطْــه الض ـ ايا
ػل ــرمني م م ــن ت ــدخل أو مس ــاعدة القض ــاء أثن ــاء حج ــزه م ـ ـ قبض ــة اجل ــيش 26.ويس ــاعد

+

الدولي ـة ( )ICIHIادلع ـ اجلــوهري لئلخفــاء القســري كتقنيــة لئلرهــاب
تشــرح اللجنــة ادلســتقلة للقضــايا اإلنســانية َّ
السياســي قائلــة» :دلــاذا االهتمــا بت ي ـرات قــد تتعــرض للتفنيــد أو ه اكمــات سياســية علنيــة أو باعــدامات عامــة؟ دلــاذا
التعــرض إلدانــة اجملتمــذ الــدورل؟ دلــاذا مــل عــبء ســجناء سياســي يثــريون التعــاجته أو إعــدامات تـملجا نـريان ادلعارضــة
وتضفي علينيـا ومـيو الشـنيادة؟ تتنظـي م إخفـاءي قسـري هـو ح يـل أكثـر تطـورا بادلقارنـة .تنيـو سـريذ وال يـرتإ أي أثـر وؽلكـن
للســلطات أن تـزع م أن أيــدينيا نظيفــة .توســيلة اإلرهــاب األكثــر تعاليــة هــي تصــمي م ضـربات بــدون تقــدًن إيضــاحات ذلــا.
و ــذا ادلع ـ تعــد شلارســة اإلخفــاءات ذروة االســتبداد – وهــو اســتبداد مكتــو يــدمر قواعــد اجملتمــذ ا حــد ذات ـ  «.راجــذ
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اختفاءه م على إبقـاء التظـاهر باسـتواء األوضـاع كمـا يعـوق جتنيـد الـرأي العـا الـد َّورل 27.إن
رؤيـة جثـ الضـ ايا تػـذي ادلعارضـة بالشــنيداء والـداتذ الروحـي وهـدا للثـأر ،ا حـ أن
إخفاءهــا يضــعه ادلعارضــة ويربكنيــا .وترتكــز كــذلا تقنيــة اإلرهــاب هــذا علــى اعتبــارات
متعلقــة بـاحلك م التــارؼلي علــى اجلــيش ومســتقبل السياســي :تبــدون جثـ ال ؽلكــن مقاضــاة
28
اجلنراالت ا ادلستقبل ،وال موتى ؼللدون ،وال كتابة تقرأ على ةواهد القبور.
زيــادة علــى اذلــول الــذي يصـيب الضـ ايا ،ؼللــه ســبلح اإلخفــاء القســري خوتـاأ وضــرراأ
نفســياأ لــدأ أهــارل الض ـ ايا وة ـرائح اجملتمــذ ال ـ تتماثــل مــذ الض ـ ايا .وتعــيش عــائبلت
ادل تطفـ ـ معان ــاة ال هناي ــة ذل ــا نتيج ــة الػم ــوض واخلـ ـوا الش ــديدين عل ــى مصـ ـري تل ــذات
أكباده ـا .وتنتــاب هــذا العــائبلت أتكــار شلزقِّــة بشــأن تعــذيب أو قتــل ذويني ـا .وتثــري وقــائذ
االختطاا وتفتيش البيـوت لـدأ أعضـاء العائلـة الشـعور بـاخلطر والو ـ م ا رلتمـذ تتفشـى
تي ـ الدعايــة احلربيــة للجن ـراالت أكثــر تــأكثر .كمــا يشــعر األجتفــال باجلروحيــة واالهن ـزا مــن
29
جراء مشاهدة عجز آبائني م أما اخلطر وعزلتني م داخل اجملتمذ.
نيم ــة لئلخف ــاءات الرعـ ـب ا قل ــب اجملتم ــذ بت وي ــل ترض ــية
تنش ــر الطبيع ــة السـ ـرية وادلْب َ
تعذيب أو قتـل ادل تفـي إذل قلـ ينتـاب األقـارب واأل ـدقاء واجلـريان والـزمبلء ،الـذين يظـل
لديني م ادل تفي جرحاأ مفتوحاأ ال يندمل أبداأ.
 .2.3اإلعدامات بدون محاكمة
تػرس اإلخفـاءات ا أعضـاء العـائبلت واجملتمـذ اخلـوا مـن اجملنيـول ،أي الشـعور بـالتعرض
لتنيديـد وةــيا الوقــوع جتنيـل جتبيعتـ احلقيقيــة وحلظـة وقوعـ  ،كــاخلوا مـن »الػرتــة ادلظلمــة«
أيا الطفولة 30.لكن اإلعدامات بـدون زلاكمـة ،علـى ةـكل القتـل العلـيف أو عـرض اجلثـ
ادلشـ َّـوهة ا الســاحات الشــعبية ،تػــرس اخلــوا مــن ادلعلــو  ،وهــو التنبـمل بــأذأ معــروا ،أي
31
خوا من نوع »عو الكلب« ا سياق التجارب الطفولية.
رح زلمد جتـاهري عضـو الرابطـة اجلزائريـة للـدتاع عـن حقـوق اإلنسـان أن »اإلعـدامات
بدون زلاكمة تعد بـاآلالا خا ـة بـ  2883و 32«.2884وغلنيـل إذل حـد اآلن احلجـ م

Independent Commission on International Humanitarian Issues (ICIHI), Disappeared !, Zed Books,
London 1986, p. 39.
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احلقيقــي لئلعــدامات خــارج نطــاق القــانون وال ت ـزال هــذا ادلمارســة اإلرهابيــة مســتمرة إذل
يومنـا هــذا ولــو بنشــاط أخــه مــن ذلـا الــذي ميــز الفــرتة مــا بـ  2883و .2885وتتــوتر
ةنيادات مفصلة عن القـوات اخلا ـة ،واجلـيش ،والـدرإ ،والشـرجتة وادلليشـيات ،وهـي تعـد
ادلـواجتن علنيــا أو هــي ترمـي جثـ مشــوهة ا الســاحات العموميــة مــن عربــات أو جتــائرات
33
مروحية.
يتمثل رد الفعل الفوري للعائبلت عند اعنيا خ تقـدان القريـب ا الصـدمة ،واحلـزن،
ادلشــل .وا غالــب األحيــان ال تســتطيذ
والػضــب الشــديد علــى الظلــ م ،وكــذلا ا اخلــوا ِّ
العــائبلت أن تزيــل اجلثـ مــن الســاحات الشــعبية (خوتـاأ مــن انتقــا »قـوات األمــن«) أو أن
تقــو هراســ م التشــييذ والــدتن وبادلــذ  .وغالب ـاأ مــا يمتنــذ العــائبلت عــن إ نيــار حزهنــا عبلنيــة
الو ْ  م االجتماعي الناتا عن تعالي اإلعبل االزدرائية عن ادلوتى وعائبلهت م.
خوتاأ من َ
يتمثـل أثـر اإلعـدامات بـدون زلاكمـة وعـرض اجلثـ ادلشـوهة علـى اجملتمـذ ا الرعـب إذ
تنقل األجساد ادلذبوحة واجلث ادلبتورة عدة رسائل» :اجلنراالت كليـي القـدرة«» ،ال جـدوأ
مــن مقاومــة إرادة اجلنـراالت«» ،كلفــة معارضــة اجلنـراالت هــي ادلــوت« .بعبــارة جوديـ زور
(» ،)Judith Zurتشــكل األعضــاء احلســية هــدتا مشــرتكاأ لبلعتــداء الرمــزي والفعلــي أي ـ
تقط ــذ اآلذان واأللس ــنة ،وتنق ــر أو ــرق األع ـ  .وم ــا وراء ه ــذا الرس ــالة ()meta-message
قــوي أيـ يعتــدي علــى كــل احلـواس تاركـاأ اجملتمــذ بــبل "حاســة" وبــدون قــدرة علــى اإلدراإ
34
والتفكري والنقد و – أه م من ذلا – تسمية اجملر «.
 .2.3المجازر
تفرق ـ ــة يرج ـ ــذ إذل ع ـ ــا  2883إال أن ـ ــاهرة اجمل ـ ــازر ا ْسـ ـ ـتَوجتَن
رغـ ـ ـ م أن وق ـ ــوع اجملـ ـ ـازر ادل ِّ
وترسـ ابتــداءأ مــن ربيــذ عــا  2885بعــد مــرور عــدة أةــنير مــن الــدحر الننيــائي ألنشــطة
الثائرين 35.تمنذ ذلـا احلـ وأمـواج التقتيـل اجلمـاعي ،الـ يـرتاوح ضـ اياها مـا بـ عشـرة
وعـدة مئــات ،تتصــاعد وتــن فو تناوبيـاأ 36.نيــرت علــى األقــل  7أمـواج مــن اجملــازر ضــمن
محلة التقتيل اجلماعي إذل غاية ديسم  ،2887وس ِّجل الذروتان األكثر ةدة ا نشـاط
37
اجملازر ا خريه  2886ويناير .2887

رح أمحد أوػليا بأن عدد القتلى منذ  2881بلع  15425بينما أعلن اللواء العماري عـن  32آالا وعبـد العزيـز
بوتفليقــة  222آالا وقــد عبــد النــور علــي-ػليــا عــدد  212آالا ،أمــا احلركــة اجلزائريــة للضــباط األح ـرار تقــد قــدرت
ذلا بـ  262آالا.
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تتمركز اجملازر خصو اأ ا وس الببلد ،ا الشمال ،ال سيَّما ا واليات البليدة وادلدية
38
واجلزائــر .وانتشــرت محــبلت الرع ـب غرب ـاأ بينمــا بقــي ةــرق وجنــوب الــببلد معــات تقريب ـاأ
مننيــا 39.تشــري اجلػراتيــا العســكرية للمجــازر إذل أن جــل اجملــازر وقعـ بـادلنطقت العســكرية
األوذل والثانيــة 40.وبينمــا بقــي اجلنــوب ،أقول ـ النفطيــة والػازيــة الػنيــة ،خــارج نطــاق دائــرة
التقتيل اجلماعي ،صـد آلـة ادلـوت يوميـاأ سـكان ادلنـاجت األخـرأ ،خا ـة بـالنواحي الفقـرية
البعيــدة عــن آبــار الــنف حي ـ تنعــد أبس ـ مقومــات احلمايــة واألمــن 41.تظْنيــر اجلػراتيــا
السياس ــية للمج ــازر أن درج ــة اض ــط اء الوالي ــات تتناس ــب جتَـ ْـرداأ م ــذ والئني ــا االنت ــا ي
للا.إ.إ ،وأهنا تتناسب عكساأ مذ والئنيا االنت ـا ي جلبنيـة الت ريـر الـوجتيف 42.بعبـارة أخـرأ،
ت ــان القاع ــدة االجتماعي ــة لل ــا.إ.إ .ه ــي أة ــد اض ــط اءأ ،وه ــذا الواق ــذ يع ـ عن ـ الباح ـ
43
السياسي اذلواري عدي بـ»التطنيري االنت ا ي«.
أ نيــرت دراســة آيـ العــر ي وزمبلئـ أن عــدد القتلــى الــذين ذهبـوا ضـ ية للمجــازر الـ
اقرتت ما ب  2881و 2887بلع  22647قتيبل ،إال أن هذا العدد ال ؽلثل سوأ حـداأ
أدىن ،وذلــا ألن األرقــا ال ـ تنشــر بالص ـ اتة ،وال ـ اعتمــدت علينيــا هــذا الدراســة ،تقــل
بكثــري عـن األرقــا احلقيقيــة 44.اكتشــف الدراســة أيضــا أن ثلـ الضـ ايا هــ م مــن الصــبيان
ومخســني م مــن النســاء وثلــثني م مــن اإلنــاث وثلثــيني م أقــارب تيمــا بيــنني م 45.وينتقــى الض ـ ايا
بػ ــو النظ ــر ع ــن أيـ ـة هتمـ ـة توجـ ـ إلـ ـيني م ويقتل ــون عم ــداأ ب ــالرغ م م ــن عج ــزه م عل ــى إي ــذاء
46
ادلنيامج .
جتبيعــة ه ــذا اجمل ــازر ال يمــن ني م ــفة »اإلب ــادة اجلماعيــة» ( )genocideحس ــب الق ــانون
47
ضفي عليني م نع اإلبادة اجلماعيـة كمـا يعرتنيـا علـ م االجتمـاع
اجلنائي الد َورل ولكننيا ت ْ
أو نع ـ »اجمل ــازر اإلبادي ــة« )genocidal massacres( 49كم ــا يعرتني ــا ك ــو ر ( ، )Kuperأو
نعـ ـ »اإلب ــادة اجلماعي ــة حس ــب االنتم ــاء السياس ــي« )politicide( 50كم ــا يعرتني ــا ه ــرا
( )Harffوقر (.)Gurr

48

وع َدمي ،ولكننيا ا
تبدو اجملازر وكأهنا عشوائية أو انفجارات ْدتَوية من عنه سادي َ
احلقيقة سبلح دقي لل رب ادلضادة للثورة يو ه إلحداث ردود أتعال سياسية زلدَّدة.

(أو رلموعــة أة ـ اص) إذل ضـ ية (أو ض ـ ايا).
االضــط اء يــدل علــى مفنيــو  victimisationأي ويــل ة ـ
واالضــط اء اســ م منشـ مــن الفعــل اضــط ى .اضــط ى الشــيء أي جعــل منـ ضـ ية وهــو علــى وزن امتطــى الدابــة أي
جعــل مننيــا مطيــة ،واهتــدأ الش ـيء أي جعــل من ـ هديــة ،واهتــدأ الفتــاة أي زتنيــا إذل زوجنيــا وجعــل مننيــا هديــة (أي
عروسا) ،وقد قلب التاء جتاء لتيسري النط .
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ومــن مقا ــد اجملــازر ا األريــاا كثيفــة الســكان :أ) عــزل الثــائرين مــن الســكان سياســياأ
وجسديا،؛ ب) تنظي م-مضاد للسكان ادلستنيدت ا إجتـار قـوات ةـب عسـكرية .وتلعـب
الســكان ادلضــط لبلطل ـراط ا ادليليشــيات 51.ويلجــأ
اجملــازر دور ادلنيمــاز الــذي يــن
اجلنراالت إذل وحدات اجلنياد-ادلضاد (ادلعروتة باس م »اجلماعة اإلسبلمية ادلسل ة«) وتيال
ادلوت ووحدات للجيش بتموي إسبلموي وبعو ترق ادليليشيات القـرتاا اجملـازر 52.وتـملثر
اجملــازر علــى ســكان ادلنــاجت ادلســتنيدتة بتــأجيا الشــعور بالــذعر واالرتبــاإ والعزلــة والتعــرض
لل طــر .ويس ــت د اجلن ـراالت دعاي ــة مكثف ــة تَ ــتني م الث ــائرين وتَـ ْع ــرض أس ــل ة الدول ــة تلبي ـةأ
دلتطلبــات األمــن ادلفتعلــة س ـراأ ،شلــا يقلــب الشــعب ضــد الث ـوار وينيمــز ادل ـواجتن علــى محــل
الســبلح وااللت ــاق بالوحــدات ةــب العســكرية الـ تنشـ ـ إةـراا اجلــيش 53.وهكــذا
ػلر السما من ادلاء« أو – بصفة أدق – »غل َّرد ادلاء من السما«.
»ْ
وأمــا ا ادلنــاجت الريفيــة قليلــة الســكان ـ ســيطرة الث ـوار تيلجــأ اجلن ـراالت إذل اجملــازر
بػــرض إزاحــة أهالينيــا عننيــا وإرغــامني م علــى االحتشــاد والتجمــذ ا قــرأ – تـ ْعــرا بــالقرأ
االسرتاتيجية ( – )centres de regroupementتَسنيل السيطرة علينيـا ،أو ا بلـدات ومـدن
رلــاورة يتيســر الــت ك م تينيــا 54.وختتلــه هــذا احلالــة مــن حالــة اجملــازر ا األريــاا الكثيفــة
السكان إذ يكون اذلدا تينيا هو قلب الوالء بدون هتجري السكان.
ويش ــعر الس ــكان الق ــاجتنون ا ادلن ــاجت ادلس ــتنيدتة أو جبواره ــا ب ــأن اض ــط اءه م زلتم ــل
ووةــيا ،وأن جــروحيتني م لــي ذلــا محايــة .ويولــد هــذا اإلدراإ رعب ـاأ مجاعي ـاأ ،وعنــدما تط ـرأ
بالفعل حالة خطرية تاهنا تسبِّب ذعراأ مجاعياأ ،أي رد تعـل تلقائيـاأ ومضـطرباأ لـدأ السـكان.
ا خريه  2886على سبيل ادلثال دث تقارير عديدة عن »هواس اجملازر الـذي اسـتوذل
علــى اجلزائــر العا ــمة« 55إذ غــادر ســكان ض ـواحي اجلزائــر العا ــمة مســاكنني م وجل ـملوا إذل
بيــوت أ ــدقائني م أو نــاموا ا الســاحات العموميــة .لقــد أثــارت إةــاعات وإنــذارات خاجتئــة
مشاهد حزينة من اذللذ والفزع.
باإلضاتة إذل الفصل اجلسدي والسياسي للثوار عن الشعب ،ةكل تسليح السكان »جتريقـة قمعيـة رخيصـة« دلسـاعدة
الق ـوات النظاميــة ادلرهقــة ادلكونــة مــن  242آالا عســكري والتقليــل مــن خســائرها .وقــا كــذلا اجلن ـراالت »خبص صــة
احلــرب« لتػطيــة وتفــادي مســملولية الدولــة ادلباةــرة ا ج ـرائ م حــرب وج ـرائ م ضــد اإلنســانية باســتعمال ق ـوات غــري نظاميــة
موالية.
باإلنكليزية تسمى .strategic hamlets
يسـ ِّـنيل الفصــل اجلســدي والسياســي للث ـوار عــن القــروي اقتفــاء أثــر الثــائرين واســرتجاع الــت ك م اإلقليمــي ا ادلنــاجت
النائيــة ال ـ انسـ ب مننيــا النظــا تكتيكيـاأ ا بدايــة احلــرب .كمــا يقــو بتـدمري التنظ ـي م السياســي-اإلداري للث ـوار داخــل
اجلماهري بطريقة يمنذ إعادة جتددا.
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وأدأ اخلــوا والشــعور الفــرد بــالعجز إذل تنظــي م رلموعــات خا ــة للــدتاع الــذايت (أي
مستقلة عن السلطة) ا عدة أحياء من ضواحي ادلدن وا سلتله القرأ 56.وأما بالع األثر
ألم ـواج اإلرهــاب تكــان إرغــا ســكان األحيــاء ادلضــط ية بااللت ــاق بصــفوا ادليليشــيات
57
ةب العسكرية أو النـزوح إذل البلدات وادلدن األكثر أماناأ.
 .7.3دعاية الحرب المضادة للثورة
إن دعاية احلرب ادلضادة للثورة هي عملية سلططـة ذلـا سـلفا ،نظاميـة ومنسـقة مركزي أـا ،تتنـاور
بالرموز قصد إحداث أحاسي وآراء ومواقـه وسـلوكات لـدأ ةـرائح واسـعة مـن اجملتمـذ
تتطاب مذ األهداا احلربية للجنراالت ومصاحلني م.
توج ــد وح ـ ـدتان لص ــياغة مض ــمون الدعاي ــة احلربي ــة وعل ــا قس ــ م احل ــرب النفس ــية التـ ــابذ
لبلس ـ ــت بارات العس ـ ــكرية ( .إ.أ) و»وحـ ـ ــدة إعبلمي ـ ــة« مش ـ ــرتكة ب ـ ـ ـ ال ـ ــوزارات ومتعـ ـ ــددة
االختصا ــات مقره ــا ا وزارة الداخلي ــة 58.تق ــرر هات ــان الوح ــدتان م ــا يق ــال أو يطب ــذ أو
يعــرض أو يفعــل ،ودلــن وكيــه ومــا وبــأي تــردد .و تكــر هاتــان الوحــدتان ــناعة وتػليــه
و رير وكذلا نشر األخبار ادلتعلقة باألمن .وتو ه كـذلا التلفـزة ،الـ توجـد ـ رقابـة
الدولــة ،خلدمــة األهــداا ادلــذكورة آنفــا .ويو ــه كــذلا إعــبل القطــاع اخلــاص والص ـ اتة
اخلا ة ،ال يمتلكنيا عدة تئات من اجلنـراالت ،كـذراع إضـاا للقطـاع العمـومي يلعـب دور
احلزا الناقل لؤلخبار ادلصنوعة وادلػلفة ا سلابر االست بارات العسكرية ( .إ.أ) .وقد ا
منشورات سلتلفة توثي كامل و ليل لؤلدوات واآلليات ادل تلفـة – يعـيف الرتسـانة القانونيـة،
احتكار ادلطابذ والتزويد بالورق واإلةنيار ،التعطيل عـن الشـػل ،الرقابـة ،ادلضـايقات والقتـل
59
– ال تت ك م ا هذا ادلنظومة وتراقب أو تقمذ الص اتة ادلعارضة أو االستقصائية.
تس ـ ــتنيدا الدعاي ـ ــة الش ـ ــعب عـ ـ ـ إث ـ ــارة قض ـ ــايا ومواض ـ ــيذ هت ـ ــدا إذل غ ـ ــرس اخل ـ ــوا
واستػبلل  .تكان اج.إ.إ وةرائح اجملتمذ ال تتعاجته مـذ مشـروعنيا تنعـ ب ـ»األ ـولية«،
»التعصب«» ،التطرا« و»الفاةية« قبل انقبلب يناير  .2881أما بعـد ذلـا ومـذ ادلبـدأ ا
تطبي ـ ـ اس ـ ـرتاتيجية احل ـ ــرب ادلض ـ ــادة للث ـ ــورة ،تػ ـ ــريت النع ـ ــوت إذل »اإلره ـ ــاب«» ،اجلرؽل ـ ــة«،
»النازيــة«» ،اذلمجيــة« و»اخلمــري األخضــر« .وينيــدا تصــنيذ وغــرس هــذا الصــور االجتماعيــة

يــت م التنــاور بــالرموز مــن خــبلل الصـ اتة والتلفــزة واإلذاعــة وادلســاجد واخلطــب الر يــة واإلعبلنــات واألغــاين واألتــبل
والروايات وادلسرحيات وادلناةري وال اما اذلجائية واإلةاعات.
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لل ــوا والشــيطنة إذل احت ـواء الث ـوار سياســياأ وتثبي ـ حكــ م اجلن ـراالت ك صــن منيــذ ضــد
60
»اخلطر األخضر« ،وكذا الرتويا لئلحلاح ا استئصال هذا اخلطر بذريعة أخبلقية.
تلج ــأ دعاي ــة اجلنـ ـراالت ا خطا ـ ـا إذل اس ــتعمال ادلص ــطل ات احليواني ــة أيـ ـ ينعـ ـ
الثـ ــائرون وكـ ــذلا القاعـ ــدة االجتماعيـ ــة للـ ــا.إ.إ .بـ ـ ـ»تئ ـ ـران موبـ ــوءة« ،و»الك ـ ـبلب ادلصـ ــابة
بالط ـ ـ ـ ـ ـ ــاعون« ،و»اذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا «» ،والض ـ ـ ـ ـ ـ ــباع« ،و»الزواح ـ ـ ـ ـ ـ ــه« ،و»اذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد َرة«» ،والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتيبلت«
و»احلشـ ـرات« 61.ين ــاور ه ــذا اخلط ــاب – وه ــو خط ــاب يَــرد ا معظـ ـ م اإلب ــادات اجلماعي ــة
وادلنظوم ــات لت ــدريب اجلبلدي ــن – 62باإلقص ــاء الرم ــزي مس ــتعمبل اخل ــوا واذلل ــذ وال ــرتو
ادلست وذ لآلخر ،كما ينشر وي ِّر دواتذ قتل اإلنسان.

وتو ــه أيض ـاأ الدعايــة احلربيــة خطــاب الــتعفن حي ـ ؽلثــل الث ـوار والقاعــدة االجتماعيــة
لل ـ ــا.إ.إ كمواق ـ ــذ رمزي ـ ــة للتل ـ ــوث بنع ـ ــتني م م ـ ــثبل ب ـ ـ ـ»الش ـ ـ ـ اذين«» ،الزب ـ ــال «» ،ادلتعفن ـ ـ ـ «
و»النـتن « ،ويصور اإلسـبلمي أيضـاأ ك امـل اجتمـاعي لؤلمـراض (مـثبل »األ ـولية واإليـدز«
و»الل ــاء وم ــرض الس ــل«) 63.يػ ــرس ه ــذا اخلط ــاب ا عق ــول الن ــاس اخل ــوا م ــن التل ــوث
والعــدوأ مــن رلــاورة الثــائرين وأنصــاره م ،كمــا ي ـ ر ادلماثــل السياســي-العســكري للعــبلج:
64
» َو ْ فة االستئصال«.
يت ــدث اجلنـ ـراالت ع ــن االستئص ــال وغلني ــرون باستئص ــاليتني م ب ــبل خج ــل ألن مش ــروع
ـياغت ا قالـب أخبلقـي وكأنـ »تأديـة مشـرتة للواجـب«.
اإلبادة الذي يشـرتون عليـ يمـ
وكما يقول مزيان الشريه وزير الداخليـة» :هـل يعتـيف البسـتاين باألعشـاب الضـارة؟ كـبل بـل
يستأ ــلنيا بكــل بســاجتة! تاإلرهــابيون مثــل نبتــة الســوء!« 65وهــذا اخلطــاب يتطــاب بطريقــة
مدهشة مذ كتابات الطػ م العسكرية ا ألرجنت  ،والػواتيماال ،والشيلي وإندونيسيا.
إن تـواتر هــذا الدعايــة احلربيــة جتـوال ســنوات وتوســيعنيا التــدرغلي لتعريــه العــدو ليشــمل
ةـرائح أوســذ تأوســذ مــن اجملتمــذ قــد أديــا إذل غــرس ةــعور الــذنب بادلشــاركة ا اجملتمــذ كلـ
أتعوان خراا ذو تسعة رؤوس تنمو كلما قطع .
تمـثبل ا تيمـور الشـرقية يت ـدث ضـباط اجملموعـة العسـكرية اإلندونيسـية ادلكلفـة بعمليـات احلـرب ادلضـادة للثـورة عـن
»تومباس كلور« ( )tumpas kelorوهي عبارة تعيف »استئصال اجلذور« ويعاملون السكان وكـأهن م وبـاء يتطلـب االستئصـال.
يقــول اجلنــود اإلندونيســيون ادلســملولون عــن ارتكــاب رلــازر» :عنــدما تقــو بتنظيـه حقــبل أال تقتــل األتــاعي كبــاراأ و ــػاراأ
على حد سواء ؟« راجذ:
G. J. Aditjondro, ‘Ninjas, Nanggalas, Monuments, and Mossad Manuals9 An Anthropology of Indonesian State Terror in East Timor’, in J. A. Sluka (ed.), Death Squad: The Anthropology of State Terror,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2000, p. 166; R. Falla, Massacres in the Jungle, Ixcan, Guatemala, 1975-1982, Westview Press, Oxford 1992.
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قصد إمخاد أية معارضـة ،كمـا أديـا إذل تقويـة اخلـوا والشـا واذللـذ ادلولَّـدين عـ الرسـائل
غــري اللفظيــة للتعــذيب ولئلخفــاءات وللمجــازر ودلشــاهد الــد وللجثـ ادلبتــورة ،وللعــائبلت
ادلمزق ـ ــة وللق ـ ــرأ احملروق ـ ــة .ولق ـ ــد ظل ـ ـا الرع ـ ــب إذل درج ـ ــة أن ع ـ ــائبلت ادلس ـ ــاج وادلع ـ ــذب
وادل تطف وضـ ايا اجملـازر ـاروا منيجـورين مـن جتـرا األ ـدقاء واألقـارب الـذين ؼلشـون
هتمة الذنب بادلشاركة.
أ ب

اجلزائر وكأهنا أ يب بوباء أجتل قوأ نابذة ض مة لشا أنواع اخلوا.

 .2بعض آثار إرهاب الدولة الجزائرية
ا اجل ـ ــزء  2.2نن ـ ــاقش اآلث ـ ــار السياس ـ ــة لل ـ ــوا .ؼلصـ ـ ـ اجل ـ ــزء  1.2لت لي ـ ــل اآلث ـ ــار
االجتماعي ــة لل ــوا واجل ــزء  2.2للت ــأثريات الفردي ــة لئلره ـاب .أم ــا كيفي ــة مقاوم ــة اجملتم ــذ
إلرهاب الدولة تتعرض ا اجلزء 3.2.
 .1.2اآلثار السياسية لإلرهاب
بينمــا تســبب عنــه الدولــة ا تــدمري وتشــتي وإضــعاا اج.إ.إ ومنظماهتــا ةــب السياســية،
إالَّ أن ـ ـ دل ػلق ـ ـ إال صلاح ـ ـاأ زل ــدودا ا قل ــب ال ــوالء والس ــلوإ السياس ــي للس ــكان ،أي ا
إحــداث جتنيــد-مضــاد للشــعب ضــمن منظمــات مضــادة تســاند نظــا احلكــ م كمــا تقتضــي
االس ـرتاتيجية ادلضــادة للثــورة .وإذا صلــح إرهــاب الدولــة ا التجنيــد-ادلضــاد لســكان الريــه
ضــمن منظمــات مضــادة مســل ة ،أي ـ ارتفــذ عــدد ــفوا ادليليشــيات مــن عــدة آالا
سنة  2884إذل  142آالا ة صـاأ سـنة  2887وإذل  422آالا سـنة  66،1222إال
أن أخف ا التجنيد-ادلضاد للسكان ضمن منظمات مضـادة سياسـية واجتماعيـة وثقاتيـة
عميلة للعسكر .ودل تتمكن الطػمة العسكرية من هندسة بديل سياسي للا.إ.إ.
ومـن أهـ م آثـار سياسـة اإلرهـاب هــو خنـ ادلعارضـة السياسـية .وإذا كانـ هنـاإ واجنيــة
ةــكلية للتعدديــة احلزبيــة وادلعارضــة ،لكــن نتــائا االنت ابــات احلــرة الـ جــرت ســنة 2882
مــدد اإلعــبل اخلاضــذ للجــيش وكــذا ادلو فــون الســامون ادلتواجتئــون مــذ اجلنـراالت دائــرة تعريــه العــدو إذل أقصــى درجــة
حــا أ ــب منظمــة العفــو الدوليــة تنع ـ بـ ـ»ادلنظمــة اإلرهابيــة« أو بـ ـ»اجلبنيــة اإلســبلمية لئلنقــاذ الثانيــة« .أمــا اليوميــة
الشيوعية لوماتن ( )Le Matinتتطل فة »التبلميـذ اإلرهـابي « علـى التبلميـذ الـذين يـرتددون علـى دروس الرتبيـة الدينيـة
ا ادلــدارس .ولبع ـ روح االستســبل ا اجملتمــذ يوج ـ اإلعــبل ادلســاند للجــيش دعايــة يركــز مضــموهنا علــى أن اإلرهــا ي
لــي تقـ مــن ػلمــل القنبلــة أو البندقيــة ،بــل قــد يكــون مــن ادلتعــاجتف مــذ الثـوار أو عضـوا ا اج.إ.إ أو منا ـرا ذلــا ،أو
ينتمي إذل عائلة ثائر ما أو من أقارب  ،أو من الـذين يبثـون أتكـارا ضـد احلكـ م العسـكري أو ضـد هيمنـة ترنسـا أو ثقاتتنيـا
وقيمنيا ا اجلزائر .راجذ مقال إ .لطيه ا الباب الثال (ادلنظور اإلعبلمي) من هذا الكتاب.
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وســنة  2882أ نيــرت بكــل وضــوح أن األحـزاب ادلتواجــدة علــى الســاحة ال تتمتــذ بقاعــدة
اجتماعية ذات بعد وجتيف ،باستثناء جبنية القوأ االةـرتاكية وحـزب جبنيـة الت ريـر الـوجتيف.
وم ــن ادلعل ــو أن معظ ــ م ق ــادة ه ــذا األحـ ـزاب ينتق ــون م ــن جت ــرا العس ــكري أو يش ــتػلون
كعم ــبلء دلديري ــة االس ــت بارات واألم ــن .وأم ــا جت ــرًن ادلعارض ــة السياس ــية احلقيقي ــة وتس ــلي
العقوب ــات القاس ــية عليني ــا م ــن جت ــرا اجل ــيش تق ــد أدي ــا إذل عرقل ــة النق ــد البن ــاء لؤلوض ـ ـاع
السياسية واالقتصادية الراهنة.
أن اخلــوا يضــعه مــن قــدرات ادلقاومــة ،حــا ــار »األمــر ب ــادلعروا والنني ــي عــن
ادلنك ــر« ينظ ــر إلي ـ كعم ــل بط ــورل ع ــوض أن يك ــون أم ـراأ ض ــرورياأ ،و ول ـ ادلقول ــة الش ــعبية
»حشيشــة جتالبــة معيشــة« إذل قــدوة لــدأ األوســاط الشــعبية .تقــول هانــا أرنــدت ( Hannah
إرهاب الدولة:
 )Arendtوا فة اجلمادية السياسية
إن شلارســات الــدول التســلطية ،كمعاقبــة أعمــال معينــة للمقاومــة وتفكيــا ادلنظمــات ادلشــبوهة
ب ــالت ريو عل ــى العص ــيان ،ؽلك ــن تش ــبينينيا بعملي ــة جراحي ــة .وبادلقاب ــل ؽلك ــن تش ــبي عملي ــة
اإلرعـ ــاب ا ةـ ــكلنيا ادلثـ ــارل بعمليـ ــة تفاعـ ــل كيميائي ـ ـة إذ أن التكـ ــتبلت االجتماعيـ ــة ادلسـ ــتقلة
واجلمعي ـات السياســية غــري ادلرخصــة ذلــا يميــل إذل الــذوبان ا وس ـ يػلــب علي ـ جتــابذ اخلــوا
الش ــديد .إض ــاتة إذل ذل ــا ،إن عملي ــة اإلرع ــاب تنش ــأ زليط ـ ـاأ عاجتفيـ ـاأ ؽلن ــذ أو يكبـ ـ بع ــو
التفاعبلت حي ال تبذل اجلنيود ال قد يمكن بروز معارضـة منظمـة ،وال تملخـذ اخلطـوات الـ
قد تقـود إذل رلا ـة مشـػلي العنـه .إذا دل يعـزل النـاس بطريقـة اسـتثنائية مـن تـأثري هـذا العمليـة
القارضة ،حرمني م حتما وجـوده م ا تلـا البيئـة مـن القـدرة علـى ادلقاومـة الـيف يتمتـذ ـا جتبيعيـا
67
أعضاء األنظمة األخرأ.

ولقد ثـب إرهاب الدولة عزؽلة معظ م ادلواجتن عن التنظي م وادلعارضة السياسية ،كما أنـ
أض ــعه ادلش ــاركة السياس ــية عام ــة ،وادلش ــاركة ا االنت اب ــات خا ـ ـةأ .تق ــد اطلفـ ـو ع ــدد
النــاخب بانتظــا منــذ االنقــبلب العســكري ا ســنة  .2881كمــا رات ـ كــل االنت ابــات
اجلزائريــة ،ال ـ أجري ـ بعــد االنقــبلب ،ظل ـ إرهــاب مشــرتإ ومــدهش يمثــل ا أم ـواج مــن
اجمل ـ ــازر كان ـ ـ تبل ـ ــع ذروهت ـ ــا أس ـ ــبوع أو ثبلث ـ ــة قب ـ ــل موع ـ ــد االق ـ ـرتاع ،ترتاج ـ ــذ ا ي ـ ــو
االنت اب ــات وترتف ــذ م ــن جدي ــد أس ــبوعا بع ــد التص ــوي  68.وه ــا أن االنت اب ــات أ ــب
ت ـرتات للتــنف ب ـ أم ـواج متتاليــة م ــن اجملــازر ،أدأ ذلــا إذل تكيي ـه الس ــلوإ االنت ــا ي
للجزائ ـري علــى ةــكل زلــدد .تعلــى ســبيل ادلثــال ــرح م ـراد ،وهــو ــاحب مقنيــى يقــي م
بالبليــدة ،بيــو تق ـ قبــل االنت ابــات التش ـريعية بتــاريخ  4يونيــو » :2886إن االنت ابــات
أعجلنيــا! أمــا االنت ابــات
تعت ـ دائمــا تــرتة نشــعر تينيــا بأةــد األخط ـار .خــري 69االنت ابــات َ
سواء احمللية القادمة مننيا أو غريها تنيي رلرد عب «.
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خــبلل االســتفتاء الدســتوري لتــاريخ  17نــوتم  2885قــال ســعيد ذو الثمــان وادلقــي م
بــاجلزائر العا ــمة» :أنــا أ ــوت لكــي ال أهتــ م بالعــداوة للــوجتن .لقــد ــوت بــنع م لكــيف ال
أعلــ م مــا الفائــدة مــن ذلــا 70«.وا االنت ابــات احملليــة بتــاريخ  12أكتــوبر  2886قال ـ
تـرح ،وهـي معلمــة تبلـع مـن العمــر  25سـنة وأ لثبلثـة أجتفـال ـوت ا حــي ةـعيب بالقبــة
71
ا العا مة» :أنا أ وت قبل كل ةيء لصاحل األمـن لكـي ال ؽلـوت أوالدي مـذبوح «.
وألن توزي ــذ األ ـ ـوات وال ــوالء عل ــى ادلس ــتوأ احملل ــي يك ــون معروت ــا ل ــدأ الس ــلطات بع ــد
عمليــات االقـرتاع ،تــان النــاخب ؼلشــون هتمــة االنتمــاء لبلــديات ذات توجـ ووالء سياســي
«خ ــاجت » وؼل ــاتون م ــن العق ــاب ادلقاب ــل ل ــذلا ،أال ه ــو اجمل ــازر ادلروع ــة .وه ــذا ه ــو معـ ـ
»أ َّــوت لصــاحل األمــن« وهــو تنيــ م غريــزي للجػراتيــة السياســية لئلرهــاب وللتكلفــة األمنيــة
لبلختيارات السياسية.
 .3.2اآلثار االجتماعية لإلرهاب
يس ــتلز أي نظ ــا اجتم ــاعي ح ــدا أدىن م ــن التع ــاون بـ ـ أعض ــائ وإال تتش ــظى وتتفك ــا
الرواب نتيجةأ النعدا التضامن ،والثقة ،واالحرتا  ،والتقيد بالقوان  ،اخل.

إن إره ــاب الدول ــة ادلس ــل ب ــبل رمح ــة من ــذ  2881ق ــد أدأ إذل ت ْذري ــة خط ــرية لنس ــيا
اجملتمــذ .واســتنيدا اجلــيش اخلليــة العائليــة إلدراكـ أهنــا يمثــل ميــدانا للملجــأ ولنقــل ادلقاومــة.
واجلزائــر هــي البلــد الوحيــد الــذي تت ــدث تيـ الســلطات والصـ اتة عــن »العائلــة اإلرهابيــة«
والذي ال يوتر احلصانة ألي عضو من العائلة :األ  ،األب ،األجداد واألوالد .ولقد عـذب
األبــاء واألمنيــات وقتل ـوا أمــا أع ـ األبنــاء ،وكــذلا األبنــاء أمــا أع ـ الوالــدين 72.وأثنــاء
تفتـ ــيش البيـ ــوت يشـ ــت م األوالد واألبـ ــاء ويعتـ ــدأ علـ ــيني م دون يمييـ ــز .ولقـ ــد خرب ـ ـ بيـ ــوت
ـذكور مـن العـائبلت عنـدما ال
العائبلت وتعرضـ للسـطوَ .
وختت73طـه وتػتـال قـوات األمـن ال َ
ادلطارد ا البي .
جتد الش
وتعــرض جــيبلن أو ثبلثــة أجيــال مــن العائلــة الواحــدة لئلبــادة 74،ولكــن غالبـاأ مــا يكــون
األث ــر عل ــى الع ــائبلت عل ــى ة ــكل تق ــدان مملق ـ ـ أو دائ ــ م لعض ــو م ــن العائل ــة أو أكث ــر،
ومضايقات مستمرة ذلا من جترا القوأ القمعية ،والفصل أو الرتحيل القسري  ،والن ـزاعات
العائليــة .وتفاقمـ هــذا ادلفاعيــل باحلرمــان االقتصــادي النــاتا عــن تقــدان ذكــور العــائبلت.
وت ـ ــأثرت النس ـ ــاء بص ـ ــفة خا ـ ــة باإلره ـ ــاق نتيج ـ ــة تف ـ ــاق م األزم ـ ــة العائلي ـ ــة ب ـ ــالفقر وبتثاق ـ ــل
غالبا ما جت العائبلت ادلستنيدتة ذكورها إذل اذلروب إذل مناجت آمنة ا اجلزائر أو إذل اخلارج.
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ادلسملوليات دلواجنية ةا أنـواع اخلسـائر النامجـة وبـاألدل واحلـزن علـى تـراق األهـارل وبـاخلوا
م ــن تكـ ـرار عملي ــة االض ــطنياد .وأدت ه ــذا احل ــاالت ا كث ــري م ــن األحي ــان إذل ادلزي ــد م ــن
االهنيار العائلي والتفكا الكلي لؤلسر.
وتعرض كذلا العائلة إذل العنه الناتا عـن اسـرتاتيجية اجلـيش لتنظـي م تقـدان الـذاكرة
االجتماعيــة إذ يعت ـ العســكر الطقــوس ال ـ تبقــي علــى الــذاكرة اجلماعيــة شلارســات تشــنيد
على جرائمني م وتدًن ادلقاومة .واستنيدا اجليش ادلراسـي م اجلنائزيـة اإلسـبلمية لتشـييذ ادلـوتى
ولتعزيـة ومراتقــة العــائبلت ،كمــا عرقـل مراسـي م إحيـاء ذكــرأ ادلــوتى .ولقــد أتلفـ أو بعثــرت
جث ـ األم ـوات ع ـ أضلــاء الــوجتن ضــمن سياســة سلططــة لطم ـ هــويتني م .وعـ َـوض أن يــرد
اجليش اجلث إذل العائبلت لتدتن كما ينبػـي ،تانـ جلـأ إذل دتننيـا سـراأ وبطريقـة غـري قانونيـة
ا قبــور ترديــة أو مجاعيــة ا مقــابر وحقــول وآبــار ،أو رماهــا ا الوديــان والب ــر 75.ووضــذ
اجليش عراقيل عدة أما العائبلت الـ تريـد سـ ب أمواهتـا مـن مسـتودعات اجلثـ أو تـتح
نعوةـ ــني م ادل تومـ ــة بالن ـ ــاس ،وا أغلـ ــب األحيـ ــان يفـ ــرض اجلـ ــيش غرامـ ــات ثقيلـ ــة علـ ــى
76
العائبلت مقابل س ب جث تلذات أكباده م.
وتقل كثريا حج م التجمعات وادلسريات اجلنائزيـة دلشـاركة ومواسـاة العـائبلت ادلنكوبـة،
ألن حض ــور مث ــل ه ــذا ادلراسـ ـي م لتش ــييذ األةـ ـ اص ال ــذين قتلـ ـوا عل ــى أي ــدي العس ــكر أو
أعـ ـواهن م يع ــرض ادلش ــارك لبلهت ــا ب ـ ـ»اإلره ــابي « ،ا ح ـ ـ تتن ــات الص ـ ـ اتة ا اخ ـ ـرتاع
مراقبة اجليش وأضور
األلقاب ادلنيينة وإلصاقنيا باألموات .وغالباأ ما تت م عملية الدتن
عدد قليل من األقارب تق  .وةنيدت ادلقابر اجلزائرية تكاثراأ لل ـ»مربعـات اإلرهابيـة« والقبـور
اجلماعيــة وكــذلا األضــرحة اجملنيولــة ال ـ ال مــل ســوأ عبلمــة « »X–Algérienكداللــة
على هوية ادلي  77.وا بعو ادلقابر كمق ة يمزقيدة بوالية ادلدية حطـ م العسـاكر َع ْمـداأكـل
ة ـواهد القبــور ال ـ مــل عبــارة »ال إل ـ إال ا « ال ـ أقامتنيــا عــائبلت الض ـ ايا علــى قبــور
أبناءها.
وتعرض ـ كــذلا ادلقــابر إذل اذلجــو بقنابــل أثنــاء زيــارات األهــارل ألم ـواهت م .إن ادلقــابر
َم ْوضــعا للــذاكرة اجلماعيــة وأمكن ـة لل ـرتاب ب ـ األجيــال إذ إن زيــارة األم ـوات ادل ـوارين تينيــا

+

إلحصاءات هذا النوع من اذلجو راجذ اذلامش  .24مثال واحد :ا هجو بالقنابل على مق ة بوركيكة بتـاريخ 26
يونيــو  2887لقي ـ ثــبلث نســاء وجتفلــة ا ســن العاةــرة مــن عمرهــا حــتفنين ،حســب جريــدة Dernières Nouvelles
 d'Alsaceليو  28يونيو  .2887وكما أوردت جريدة التريبون ( ،)La Tribuneحسـب ةـنيود »جـاءت تلـا النسـاء إذل
ادلقـ ة ا الصــباح البــاكر لزيـارة قـ أحــد أقــار ن تـوا قبــل ثبلثــة أيـا ] [...وكــان أبــا إلرهــا ي «.وأمـا حوريــة زويــل تقالـ
للصـ اتية أاليــن قــانلي ( )Elaine Ganleyخــبلل زيارهتــا دلقـ ة قريبــة مــن بــن جتل ــة (ا واليـة العا ــمة) والـ تقــدت
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يس ــمح لفك ــرة ادلعارض ــة وادلقاوم ــة أن تنتق ــل م ــن جي ــل إذل جي ــل .ول ــذلا ت ــان هجم ــات
العســكر ادلثــرية للرعــب علــى ادلقــابر ،كبــاقي األتعــال إلعاقــة ادلراس ـي م اجلنائزيــة والتــدخل ا
حداد العائبلت ،هتدا إذل منذ مداومة ادلقاومة وإذل هندسة تقدان الذاكرة االجتماعية.
وأدأ إرهاب الدولة كذلا إذل تقل التضامن االجتماعي الذي يطبذ عادة العبلقـات
ب ـ العــائبلت واجل ـريان .وأدأ تقــدان الثقــة واخلــوا مــن تلقــي هتمــة التعامــل مــذ اإلرهــاب
ألتفـ األســباب إذل جعــل التضــامن مــذ األقــارب واجلـريان زلفوتـاأ بادل ــاجتر .ولقــد بلــع هــد
العائلة وضرب األسانيد االجتماعية حدوداأ مأساوية .تعلى سبيل ادلثال حدث حـاالت دل
جترؤ تينيا عائبلت أو جريان من تورل العنايـة جبثـ أقـارب أو معـارا ذلـ م (قتلـ وةـوه
من جترا العساكر ترك معروضة لعدة أيا لػـرض الدعايـة وزلـ الرهبـة البطوليـة) خوتـا
78
من هتمة »التواجتمل مذ اإلرهابي «.
وأدأ تفكي ــا الش ــبكات االجتماعي ــة واخلريي ــة ،ال ـ كان ـ تق ــد اإلعان ــة للم ــروم
وادلستضعف  ،دون تقدًن البديل عننيا إذل وقوع هذا الشـرائح االجتماعيـة ا الضـي األلـي م
واإلحبـ ــاط والشـ ــعور بـ ــاذلجر .وتقل ـ ـ الشـ ــعور بـ ــروح التضـ ــامن وانكمـ ــش رلـ ــال التجرب ـ ــة
االجتماعيــة بينمــا انتشــر االنع ـزال االجتمــاعي والفردانيــة .أمــا ادلنــاجت القرويــة ال ـ أرهبني ــا
اجلــيش باجمل ـازر تني ــي تع ــاين م ــن عس ــكرة احلي ــاة (الناجت ــة ع ــن التنظ ــي م-ادلض ــاد للق ــروي ا
وحـ ـ ــدات ادليليشـ ـ ــيات) وكـ ـ ــذا مـ ـ ــن اسـ ـ ــتقطاب اجتمـ ـ ــاعي حـ ـ ــاد باإلضـ ـ ــاتة إذل التفكيـ ـ ــا
االجتماعي.
وخبل ـةأ تقــد حطـ م وســطح اجلنـراالت البنيــة االجتماعيـة ادلركبــة للجزائـر لتســنيل علــيني م
منيمــة دوريتنيــا ومراقبتنيــا .كمــا َذ َّرأ وتكــا إرهــاب الدولــة التفــاعبلت االجتماعيــة ادلتناســقة
ليػريهـ ــا إذل ردود أتعـ ــال ألت ـ ـراد معـ ــزول وغـ ــري شلي ـ ـزين ومرتا ـ ــي الصـ ــفوا ا
للجزائ ـ ـري
ِّ
خضوعني م اخلائه للطػمة العسكرية.
 .2.2التأثيرات الفردية لإلرهاب
تــدتذ ثقاتــة اإلرهــاب ال ـ ــنعنيا اجلــيش إذل انس ـ اب األت ـراد إذل عــادلني م اخلــاص وعــزل
نفوسني م داخل  .وبزعزعة الثقة ب اجلريان وحا ب األقارب يتسـ م األتـراد أالـة دائمـة مـن

زوجنيـا ا رلــزرة ســنة » :2883ال نشـعر بــاألمن حــا ا ادلقـ ة «.راجـذ

Elaine Ganley, ‘In Algeria, even the

cemeteries are not safe’, The Detroit News, 27 October 1997.
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اليقظــة وغالبــا مــا يلتجئــون للســكوت كوســيلة للــدتاع واإلبقــاء علــى احليــاة ،ضــد جواســي
ووةاة حقيقي أو خيالي .
ويولــد اإلرهــاب كــذلا الشــعور باالستضــعاا ،النــاج م ع ـن إدراإ الفــرد النعــدا قدرت ـ
أما إرهاب الدولة وعن وعي بضعه قدرت على الت ك م ا حيات .
ويشعر الرجال خا ة بالذنب والعار والػضـب مـن عجـزه م عـن مواجنيـة إرهـاب الدولـة
ومن ضعه قدرهت م علـى زلاكمـة ومعاقبـة اجلنـراالت .إهنـ م يعيشـون هـذا األوضـاع كنيجـو
مملدل واهنيار ذلويتني م ولدوره م االجتماعي كذكور.
وباإلضاتة إذل اآلثار ادلذكورة أعبلا ،تان النساء يتأثرن باخلصوص من اإلخفـاء القسـري
لفلذات أكبادهن ومن تناور اجلـيش باجلثـ وبادلراسـ م اجلنائزيـة والتذكاريـة ،أيـ يبقـ ا
حاالت تعرا بـ»احلداد ادلعل « أو »احلداد اجملمد« (كب عملية احلداد).
ورهــا يكــون األثــر األكثــر ضــرراأ للفــرد هــو الشــعور باليــأس والقنــوط ،خا ــة لــدأ أولئـا
الــذين استســلموا إلرهــاب الدولــة .وةــنيدت اجلزائــر ارتفاعــا مرعب ـاأ ا ع ـدد االنت ــارات ا
79
السنوات التسذ األخرية.
 .2.2مقاومة إرهاب الدولة
إن سبلح اإلرهاب ل زلدودية ذاتية إذ أن ػلدث البذور ال تملدي إذل ييدا .ورغ م األثر
اجلســي م الــذي ترتك ـ التَ ْذريــة االجتماعيــة ،تــان الطبيعــة التعســفية والوحشــية لعنــه اجلــيش
تملدي إذل زيادة الوعي لدأ الشعب وتولد أةكال عديدة للمقاومة.
يكلــه »األمــر بــادلعروا والننيــي عــن ادلنكــر« تضـ يات أكثــر ا دولــة إرهابيــة شلــا هــو عليـ احلــال ا رلتمــذ متفــتح.
ولت يــر التقــاع عــن التضـ ية مــن أجــل ادلصــل ة العامــة ولتســويع ادليــول اإلنزوائيــة يلجــأ األتـراد إذل ذرائــذ عديــدة (مــثبل
القدريــة ،الــتنيك م ،التشــاؤ  ،التســويفية وانتظــار ادلنيــدي) رغــ م وعــيني م الكامــل باآلتــات السياســية واالجتماعيــة والفظــائذ
ادلرتكبة .يقول كورادي ( )Corradiوا فا منط الركود اجلماعي ا األنظمة العسكرية القمعيـة» :يبقـى الركـود مـن خـبلل
التأجيــل ادلتبــادل للمســملولية الــذي ؽلكــن اعتبــارا كتبــادل اجتمــاعي لؤلعــذار .يقــول أة ـ اص ادلراتــب العاليــة أن الســلوإ
حـي الضـمري معقـول بالنسـبة ل ـ"عامـة النـاس" الـذين لـي ذلـ م ةـ قابـل لل سـارة .ويقـول "العامـة" أن مثـل هـذا األةــياء
مــا أن ـ بصــدد إيمــا
حســنة بالنســبة للــذين يوجــدون ا مراتــب عاليــة ألن ـ ال يســتطيذ أحــد أن ي ـملذيني م .يقــول ة ـ
آخـر تانـ ؼلـاا علـى جتديـد
آخـر أنـ ال يريـد أن يعقـد أمـور عائلتـ أو رب عملـ  .وأمـا ةـ
دراست  .ويقـول ةـ
جواز سفرا .ويقول الشبان إهن م دون السن الكاتية ويقول الكبـار أهنـ م جتـاوزوا سـن النشـاط .وهنـاإ مـا هـو أسـوأ .أحيانـا
سيشعر األة اص – الذين يتصرتون كباقي الناس على أساس مسلمات عقبلنية واختيارية ظلوذجيـة – بكراهيـة حقيقيـة
يعطي مثاال للسلوإ الشجاع وغلا ني م هَ ْأزق أخبلقي جدي .أحيانا ال نلجـأ تقـ إذل الكـذب والشـعور
ضلو أي ة
بــاخلوا وإظلــا ال نريــد الكــه عــن الكــذب واخلــوا .وهــذا حالــة خا ــة دلنطـ الســلوإ اجلمــاعي الــذي يتـ باجلَماديــة
االجتماعيـة «.راجـذJ. E. Corradi, ‘Toward Societies without Fear’, in J. E. Coraldi, P. Weiss Fagen, and :
M. A. Garretón (eds.), Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America, University of
California Press, Oxford 1992, p.280.
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ضربات اجلنياز القمعي احملصن وتواجتمل معظـ م األحـزاب السياسـية
ونتيجة وقوعني م
ادلعتمــدة وعــد جتنيــد اجملتمــذ ادلــدين ،رأأ الكثــري مــن مناض ـلي اج.إ.إ وكــذلا مواجتن ـون ال
ينتم ــون إذل أي ح ــزب ،أن الوس ــيلة الوحي ــدة لل ــدتاع ع ــن ال ـنف ه ــي مح ــل الس ــبلح ض ــد
احلك م العسكري .ودل يردعني م عن هذا السبيل ال التنيديد بالتعـذيب وال السـجن وال ادلـوت
وال االنتقــا مــن ذوينيــ م مــن جنيــة ،وال خطــر ادلــوت علــى أيــدي مجاعــات اجلنيــاد-ادلضــاد
ادلتكــاثرة مــن جنيــة أخــرأ .وأورد ادلراقبــون أن تــدت ادللت ق ـ باخلبليــا الســرية ال ـ يمــارس
تػري تنا رياأ مذ ةدة القمذ منذ اندالع النـزاع ا .2881
العمل ادلسلح َّ
رغــ م ةــدة اخلطــر عل ــى أنفس ــني م وعلــى ذوينيــ م دل يقتن ــذ الكثــري مــن الض ــباط الس ـام
وكذلا اجلنـود بـأن السـبيل الوحيـد لصـون حيـاهت م وحيـاة ذوينيـ م هـو اخلضـوع لؤلوامـر ـ
القمــذ .ولقــد تــر الكثــري مــنني م مــن اجلــيش والش ـرجتة والــدرإ واالســت بارات العســكرية ،ا
ــروا خط ــرية ا معظ ــ م األحي ــان ،راتض ـ ادلشـ ـاركة ا عملي ــات ض ــد ادل ــدني وجت ــالب
اللجـوء السياســي خــارج الــببلد 80.وكـذلا رتــو عــدد منيــ م مـن الشــباب ،الــذين بلػـوا ســن
التجنيــد العســكري اإللزامــي ،االلت ــاق بــاجليش ألداء اخلدمــة العســكرية وتــروا إذل من ـاجت
أخرأ داخل اجلزائر منت لـ هويـة جديـدة أو جتلبـوا اللجـوء ا أوروبـا وا أمـاكن كثـرية مـن
العادل.
أم ــا الس ــجناء السياس ــيون ت ــاهن م يق ــاومون بأة ــكال سلتلف ــة داخ ــل زنزان ــاهت م دتاعـ ـاأ ع ــن
كـ ـرامتني م وحري ــة اعتق ــاداهت م رغ ــ م قس ــوة النظ ــا الس ــجيف ،كم ــا ينش ــػلون ب ــالتعلي م ال ــذايت
والت سـ ـ الروح ــي وك ــذا دع ــوة وهداي ــة الق ــائم عل ــى خدم ــة الس ــجون ،وال يستس ــلمون
81
للتشاؤ وال يسرتسلون لل زن وال يننيمكون ا اخلمول.
وبينم ــا أتش ــى ع ــدد م ــن ال ــذين ع ـ ِّـذبوا هعلوم ــات (ق ــادت أحيان ــا إذل تع ــذيب أو قت ــل
أة ـ ـ ـ اص آخ ـ ـ ـرين) أو قلب ـ ـ ـوا إذل عمـ ـ ــبلء للجـ ـ ــيش ،إال أن الكثـ ـ ــري مـ ـ ــن النـ ـ ــاج قـ ـ ــاوموا
االعتــداءات اجلســدية واذلجمــات النفســية مــن جتــرا اجلبلديــن ،وخرج ـوا مــن احملنــة نزهــاء
وهويتني م السياسية سليمة .تل م يبوحوا هعلومـات – الشـيء الـذي كلفنيـ م حيـاهت م أحيانـاأ –
82
أو أعطوا معلومات دل تتسبب ا عواقب مملذية لآلخرين.
إن منظمـة احلـرب ادلضـادة للثـورة هـي قـوة غـري نظاميـة ،مقنعـة وتظنيـر هظنيـر قـوة للثـائرين ،وتو ـه حملاربـة قـوة الثـائرين
احلقيقية .القوة ادلعروتة باس م »اجلماعة اإلسبلمية ادلسل ة« ليس منظمة ثائرة كما يروجـ اإلعـبل اجلزائـري والػـر ي ،بـل
هي وحدة من وحدات اجلنياد-ادلضاد ال تديرها مديرية االست بارات واألمن اجلزائرية .راجذ:
B. Izel, J.S. Wafa, and W. Isaac, ‘What is the GIA?’, in Y. Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi (eds.), An
Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp. 373-453

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
183

منظور سياسي

يعتـ الب ـ عــن األقــارب ادل تَطَفـ أحـ َـد الصــراعات األكثــر كربـاأ وقســوة الـ تســبب
تينيــا القمــذ .تطــور وعــي أمنيــات وزوجــات وبنــات وأخ ـوات ادلفقــودين مــن خــبلل لقــاءات
ــدتوية ببعضــنين الــبعو ا مراكــز الش ـرجتة وثكنــات اجلــيش ومســتودعات اجلث ـ وادلقــابر
أثنــاء الب ـ عــن ادلفقــودين ،تانتقــل وعــينين مــن التجربــة واإلدراإ الفــردي وغــري السياســي
كرميَّــات وكناجيــات مــن
إلرهــاب الدولــة إذل اإلدراإ أن منبــذ معانــاهتن واحــد وأن جت ـربتنين َ
عنـ ــه الدولـ ــة حالـ ــة مشـ ــرتكة ،تكـ ــون منظمـ ــات تكـ ــرس جنيودهـ ــا لتقصـ ــى األجوبـ ــة عـ ــن
استفس ــاراهتن .ونظمـ ـ ه ــملالء النس ــوة اللـ ـوايت دل يعتـ ـ ن أب ــدا م ــن قب ــل كش ــركاء ا احلي ــاة
السياســية ا اجلزائــر احتجاجــات ةــعبية واســتطعن تــدويل قضــيتنين وإبقائنيــا حيــة ا ضــمري
اجملتمذ ،وذلا بشجاعة تائقة وعز ال يل و ال ينفـد رغـ م التنيديـد ادلتوا ـل .إن هـذا
احلركــة قــد تتســذ مــذ الرتاجــذ الت ــدرغلي لل ــوا ،كمــا يــرتجح أن تص ــبح حركــة اجتماعي ــة
متنامية تقاو كل انتنياكات حقوق اإلنسان وجتند جتاقاهتا خدمةأ ذلذا اذلدا.
ورغــ م تواجتــمل معظــ م العــامل ا ســلا القضــاء إال أن رلموعــة متفانيــة مــن احملــام وكــذا
الرابطــة اجلزائريــة للــدتاع عــن حقــوق اإلنســان والنقابــة الوجتنيــة للم ــام اجلزائ ـري قــدموا
دعمــا قانونيــا ومعنويــا لضـ ايا إرهــاب الدولــة ومجعـوا كميــات هائلــة مــن ادلعلومــات والوثــائ
القانونيــة ال ـ مكن ـ للمنظمــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان وال ـرأي العــا مــن التعــرا علــى
حقيق ــة نش ــاط إره ــاب الدول ــة .وس ــاه م ه ــملالء احمل ــامون الش ــجعان ا إغل ــاد وع ــي وض ــػ
مس ــتمرين م ــن أج ــل احـ ـرتا حق ــوق اإلنس ــان ،وول ــدوا ح ــا ل ــدأ ادل ــدني ادلتش ــددين ا
دعمني م للقمذ ةعوراأ بالقل  ،كما أقاموا منابر للتنديد باالنتنياكات.
ورغــ م أن بعــو األقــارب وأ ــدقاء ســابق ل ـ» عــائبلت إرهابيــة« هجــروهن مثلمــا ينيجــر
األجذ  ،إال أن هناإ أمثلة كثرية عـن عـائبلت سـارع لتقـدًن الـدع م ادلـادي وادلعنـوي رغـ م
خط ــر االعتق ــال أو ادل ــوت .وا خض ــ م تزاي ــد االنكم ــاش االجتم ــاعي ،ال يـ ـزال الكث ــري م ــن
الناس ػلر ون على اإليثار والتضامن مذ اآلخـرين رغـ م وعـيني م دلـا قـد يكلفنيـ م هـذا ادلوقـه
مــن عواقــب وخيمــة مــن لــدن العســكر .وا ادلنــاجت الـ تعرضـ للمجــازر كشــه النــاس
ا و ــفنيا لعمــل بطــورل ورتيـ رأتـ تقــول لــويزة حنــون ،رئيســة حــزب العمــال» :ا عـ النعجــة ،وهــي ضــاحية مــن
ض ـواحي اجلزائ ــر ،رأيـ ـ ا أواخ ــر  2884جث ــة رج ــل كانـ ـ معروض ــة ـ ـ الش ــم ودل غل ــرؤ أح ــد عل ــى تػطيتني ــا أو
التقاجتنيا رغ م أن أقارب الض ية يَسكنون احلي .استدعى األمر أن اهنارت أعصاب امـرأة تأخـذت تصـيح" :مـاذا حـدث
لكــ م؟ هــل تقــد إنســانيتك م؟ ال ػل ـ لنــا أن نفــرط ا جث ــة إنســان ،ســاعدوين ،تعــالوا وســاعدوين لكــي نــرد ل ـ منـ ـزلت
اإلنسـانية! إنـ لـي كلبـا!" وعلـى إثـر ذلـا ـرإ أةـ اص آخـرون دلسـاعدهتا ورغـ م اخلطـر تـاهن م أخـذوا جثـة هـذا الرجــل
إذل منـزل  «.راجذ:
Louisa Hannoune, Une Autre Voix pour l’Algérie, La Découverte, Paris 1996, p. 30.
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بشــجاعة دلنظمــات حقــوق اإلنســان عــن اذلويــة احلقيقيــة للمقرتت ـ وقــاو آخــرون زلــاوالت
التجنيد أو ادلشاركة ا ادليليشيات التابعة للجيش.
قام أحزاب ادلعارضة السياسية احلقيقية ببذل رلنيـودات مـن أجـل بنـاء جبنيـة عريضـة
لبلحتجاج وكذا أرضية مشرتكة إلخراج الببلد من الرعب ،إال أهنا أخفق إذل حد اآلن ا
تقدًن د متماسا وتعال للنظا  .لقـد عـ ت بعـو هـذا األحـزاب عـن قلقنيـا إزاء حقـوق
اإلنسان ولكننيا عجزت عن إقامة ةبكة عبلقات مذ السكان األكثـر تضـرراأ مـن القمـذ أو
عن مسـاعدهت م ،وخبلتـا لتجـارب أمريكـا البلتينيـة تاهنـا دل تـنجح إذل حـد اآلن ا وضـذ
اسرتاتيجية وبراما متينة حلقوق اإلنسان (بالتعاون مذ الناج مـن اإلرهـاب ورجـال احملامـاة
وادلنظمــات غــري احلكوميــة حلقــوق اإلنســان الوجتنيــة مننيــا أو الدوليــة) لل ــد مــن قنيــر اجلــيش
وحلماية ادلواجتن من إرهاب الدولة.
ومــا يــدعو إذل قل ـ أك ـ هــو أن هــذا األح ـزاب تفتقــر إذل االجتــبلع علــى علــ م الــنف
االجتماعي لل وا واالبتكارية ال تستلزمنيا إعادة تشكيل وجتنيد القوأ االجتماعيـة الـ
تككتنيـا ثقاتــة اإلرهـاب .وبقـي ابتكــار اسـرتاتيجيات ونشـاجتات لقنيــر أو لت فــيو اخلــوا
هو ال َع َقبَـة الرئيسـية ادلنيملـة لت ويـل األمـر بـادلعروا والننيـي عـن ادلنكـر مـن انشـػال ثلـة مـن
األبطال تق إذل ه م أغلبية ادلواجتن .

 .2تبيين إرهاب الدولة
نتوج اآلن إذل زلاولـة اإلجابـة عـن السـملال التـارل :دلـاذا التجـأ حكـا اجلزائـر إذل قمـذ واسـذ
النطاق؟ توجد عدة أنواع ومستويات من تبيينـات إرهـاب الدولـة .ؽليـل األتـراد الـذين قاسـوا
م ــن اإلره ــاب إذل التبيين ــات الـ ـ ترك ــز عل ــى أعم ــال تردي ــة .هن ــاإ أيض ــا رلموع ــة م ــن
التبيينات ال تعـزو القمـذ إذل وقـائذ اجتماعيـة أو اقتصـادية أو سياسـية (مـثبل »إهنـ م اعتقلـوا
كــل ادلصــل وادللت ـ «» ،إهنــ م قتل ـوا لكــي تســلب أراضــيني م«» ،تعرض ـ القريــة جملــزرة ألن
ســكاهنا ــوتوا لصــاحل اجلبنيــة اإلســبلمية لئلنقــاذ«) ،أو إذل دواتــذ حكوميــة مثــل احلقــد أو
اج.إ.إ أو باألحرأ بقاياها ادلبعثرة وجبنية القوة االةرتاكية وحزب العمال وحزب الننيضة مثبل.
ال توجـد خـدمات اجتماعيـة دلسـاعدة هـذا ادلنـاجت وختفيـه معانـاة البطالـة واجلـوع ومشـاكل السـكن والصـ ة .ودل
ػلاول أحد أن يقد ذلا (من خبلل أيا دراسية مثبل) معلومات حول الوضذ السياسي الوجتيف وحول زليطنيا االقتصادي
والقانوين.
تصــرػلات مثــل »قتلــوا ألهنــ م ةــكوا ا مســاعدت لئلرهــابي « أو »أتــني َ م زورا مــن جتــرا حسـادا تقتلـ اجلــيش« أو
»ضايقوا عائلة ذلا ادل تطه ألهن م يريدون االستيبلء على منزذلا« اخل.
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استئصال اإلسبل  ،أو إذل أغراض خبيثة لقوات أجنبية (مثبل »انتقا ترنسـا«) .غـري أن ادلـرء
يسمذ غالبا تصرػلات بالعجز عن تنيـ م حجـ م وعمـ الشـر الـذي يرتكبـ البشـر» :ال أدري
دلاذا ػلدث كل هذا« ،و»ا أعل م!«
نست د هنا مفنيوماأ سلتلفاأ وزلدداأ للتبي أال وهو التوقذ القانوين .يكمن هذا النـوع
مــن التبيـ  ،الــذي يـدعى »التبيـ العلمــي« ،ا إدراج الواقــذ الــذي يـراد تبيينـ ضــمن قــانون
جتـ ـرييب م ــا .تبيـ ـ إره ــاب الدول ــة ب ــادلفنيو العلم ــي يع ــيف إ ني ــار إره ــاب الدول ــة ا اجلزائ ــر
كنموذج وجبلء لنظامية تية مشولية ما.
سنس ـ ــتعرض أوال ا اجل ـ ــزء  2.3بع ـ ــو النظري ـ ــات الـ ـ ـ اقرتحـ ـ ـ لتبيـ ـ ـ التػـ ـ ـريات ا
انتنياكــات حقــوق حرمــة اإلنســان ع ـ العــادل ،ننــاقش ا اجلــزء  1.3إمكانيــة ومــدأ
إدراج شليِّزات الدولة اجلزائرية ضمن هذا النظريات.
 .1.2النظريات التبيينية إلرهاب الدولة
تســنير احلكومــات علــى تأســي اإلدارات خلدمــة مواجتنيني ــا وعلــى بنــاء ادلــدارس لتعل ــيمني م
وعلــى تشــييد ادلستشــفيات لعبلجنيــ م ،كمــا تنشـأ قـوات األمــن واجليــوش حلمــايتني م ،إال أهنــا
تلجــأ أحيانـاأ إذل ســجن مواجتنينيــا وتعــذيبني م وإخفـاءه م قسـرياأ وإبــادهت م .تمــثبل بـ 2878
و 2886ومن ضمن  222نزاعات مسل ة كان  5نزاعات تق ب دول والبقية كانـ
حروبــا داخليــة 83.يعــرض البيــان  2معــدل مســتوأ احـرتا حقــوق حرمــة اإلنســان مــن جتــرا
يتش ـ ـ ْـرْدس
احلكوم ـ ــات جتـ ـ ـوال الف ـ ــرتة  .2885-2872وق ـ ــدر س ـ ــينقرانلي ( )Cingranelliور َ
( )Richardsمعـ ــدل مس ـ ــتويات االح ـ ـرتا مقاب ـ ــل الس ـ ــجن السياسـ ــي والتع ـ ــذيب واإلخف ـ ــاء
القسري واإلعدامات بدون زلاكمة ،مستعمل عيِّنة مكونة من  68بلداأ 84.ويرتاوح ادلـدأ
ادلمكــن الح ـرتا احلكومــات ذل ــذا احلق ــوق مــا ب ـ ( 2ع ــد اح ـرتا ) و( 1اح ـرتا كام ــل).
يظني ــر البي ــان  2أن – بادلع ــدل – ه ــذا احلق ــوق غ ــري زلرتم ــة بش ــكل كام ــل ،وأن التع ــذيب
والسجن السياسي علا أسوأ الـتـعسفات.

يسـمى كـذلا التبيـ االستـنْـتـَـاجي-النَاموسـي ( .)Deductive-nomological explanationوتسـتلز نظريـة التبيـ
ه ــذا أن تك ــون الظ ــاهرة للتبيـ ـ اس ــتتباعاأ اس ــتنتاجياأ م ــن ن ــاموس أو نـ ـوامي عام ــة وواتي ــة جتريبيـ ـاأ .ن ــاموس يع ــيف ق ــانون
بالبلتينية.
تشتمل خروق هذا احلقوق على السـجن السياسـي والتعـذيب واإلخفـاء القسـري واالغتيـاالت خـارج نطـاق القـانون
واجملازر.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
تشريح إرهاب الدولة ا اجلزائر

186

وتتطــاب هــذا النتــائا التجريبيــة مــذ تقريــر  2886دلنظمــة العفــو الدوليــة الــذي يظْنيــر،
على أسـاس إحصـاء مشـل  242دولـة ،أن  71دولـة يمـارس التعـذيب ( )% 44و 52دولـة
يم ــارس إع ــدا ادلعارض ـ ـ السياس ــي ( 85.)% 32وخ ــبلل العق ــدين األخ ـ ـريين اختطف ـ ـ
رومــل
الــدول مــا بـ  122آالا و 222آالا ة صــا عـ العــادل 86.واكتشــه الباحـ
َ
ادلتعم ــد (اجمل ــازر واإلب ــادة اجلماعي ــة
( )Rummelا دراس ــات ح ــول شلارس ــة ال ــدول للتقتيـ ـل َّ
حســب االنتم ــاء العرقــي وال ــدييف والسياســي) أن »األنظم ــة السياســية قتل ـ عل ــى األرج ــح
حوارل  262مليون من مواجتنينيا ومن األجانب خبلل هذا القرن ،ما يقارب حوارل أربـذ
مـرات عــدد الــذين قتلـوا ا مجيــذ احلــروب الد َّوليــة واألهليــة والثــورات 87«.وبنــاء علــى دراســة
قــا ــا قــر ( )Gurrوهــرا( 88،)Harffقــدرت َهلَـ ْـن تــاين ( )Helen Feinأن »اجمل ـازر ال ـ
يم ـ ـ علـ ــى أيـ ــدي الـ ــدول ب ـ ـ  2856و 2875تسـ ــبب ا هـ ــبلإ  1.5أضـ ــعاا عـ ــدد
89
األة اص الذين لقوا حتفني م من جراء الكوارث الطبيعية خبلل نف ادلدة«.
2
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بيان  : 1معدل مستوى احترام الدول لحقوق حرمة اإلنسان
العدد احلقيقي الذي تو ل إلي رومل هو  258287222قتيبل .راجذ:
R. J. Rummel, Death by Government, Transaction Publishers, New Brunswick 1997, pp. 1-27.
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إال أن هن ــاإ تفاوت ــات أساس ــية بـ ـ ال ــدول ا درج ــة االنتنياك ــات الـ ـ يمـ ـ الس ــبلمة
اجلسدية لؤلة اص .ي ز اجلدول  2الدول العشر األكثر انتنياكـا حلقـوق اإلنسـان حسـب
دليل األبزرتر ( )Observerحلقوق اإلنسان لسنة  90.2887بيف دليـل األبزرتـر علـى أسـاس
قيــاس تو يــه التعــذيب واإلخفــاء القســري وكــذلا اإلعــدامات خــارج إجتــار القــانون ،ال ـ
خصـ ذلــا مملةـرات مــل عبلمــة مــن أ ــل  ،22وأمــا التجــاوزات األخــرأ تــان مملةـراهتا
مل عبلمة من أ ل  .22واجملموع احلا ل لكـل بلـد يضـرب ا عبلمتـ ادلت صـل علينيـا
تعرت ـ وتقيس ـ األمــ م ادلت ــدة .تــازت اجلزائــر بادلرتبــة األوذل ا
ا دليــل التنميــة البش ـرية كمــا ِّ
قائمة الدول اجملرمة ،من خبلل سجلنيا األسود لبلنتنياكات ال و ف ا القس م  1ذلـذا
الضـرب ( .)222.44ويلـي اجلزائـر علـى
ادلقالة ،حيـ حصـل علـى أكـ عبلمـة حلا ـل َّ
قائم ــة الع ــار ه ــذا ك ــل م ــن كوريـ ـا الش ــمالية وبورم ــا وإندونيس ــيا وكولومبي ــا وس ــوريا والعـ ـراق
ويوغوسبلتيا والص (راجذ حا ل تلـا الـدول ا آخـر اجلـدول  .)2غلـب كـذلا مقارنـة
هــذا العبلمــات العاليــة النتنياكــات حقــوق اإلنســان مــذ عبلمــات الــدول ال ـ ــرت حقــوق
ـجل مص ــر عبلم ــة  ،51.223وادلػ ــرب ،24.281
اإلنس ــان نس ــبياأ أو ك ــامبل .تم ــثبل س ـ َّ
وترنس ـ ــا  ،26.863وسويسـ ـ ـرا  ،22.842وال ـ ــداظلرإ  ،3.524والس ـ ــويد  1.727وكن ـ ــدا
91
.2.812
ي ـ ز اجلــدول  1الــدول العشــر األكثــر انتنياكــا حلق ــوق اإلنس ــان حســب دليــل األبزرت ــر
( )Observerحلق ــوق اإلنس ــان لس ــنة  92.2888ؼلتل ــه ه ــذا ال ــدليل اجلديـ ـد ع ــن ال ــذي
اســت د ســابقاأ إذ ال يتضــمن دليــل التنميــة البش ـرية .وهــذا الــدليل هــو رلــرد ترتيــب بســي
حلـ ــدوث االنتنياكـ ــات نسـ ــبة لكـ ــل سـ ــاكن .ومشـ ــل هـ ــذا اإلحصـ ــاء العـ ــادلي  22أن ـ ـواع مـ ــن
االنتنياكات ادلعرتة ا آخر جدول .1
لقد نف اجلزائـر سـنة  2888مـن بـ الـدول األربـذ األكثـر انتنياكـاأ حلقـوق اإلنسـان
حيـ بلػـ حـدهتا النتنياكــات حقــوق اإلنســان درجــة  .11.2وغلــدر مقارنــة هــذا القيــاس
مــذ ســجل بعــو الــدول النتنياكاهت ـا حق ــوق حرمــة اإلنس ــان ســنة  2888كاس ـرائيل ال ـ
ص ــل عل ــى  ،22.4كم ــا بلػـ ـ حـ ـدة خ ــروق ه ــذا احلق ــوق  21ا ادلػ ــرب ،و 22ا
تــون  ،و 7.4ا أمريكــا ،و 2.4ا بريطانيــا ،و 1.4ا ترنســا ،و 2.2ا الســويد ،و2.4
93
ا سويسرا ،و 2ا الداظلرإ.
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جدول  :1الدول العشر األكثر انتهاكاً لحقوق اإلنسان لسنة 1998

بشــذ اجل ـرائ م (اإلعــدا بــبل زلاكمــة والتعــذيب واإلخفــاء القســري) مــل عبلمــة مــن أ ــل
 .22اجل ـرائ م األخــرأ مــل عبلمــة مــن أ ـل  .22اللفظــة األوائليــة د.ت.ب .تشــري إذل
دليل التنمية البشرية.

نوع اجلرؽلة

بورما

إندو
نسيا

اإلعدا ببل زلاكمة

22

28

28

28

26

التعذيب

13

25

12

25

25

24

اإلخفاء القسري

13

28

25

28

23

12

23

احلك م باإلعدا

2

7

22

22

6

2

22

22

رتو حرية التعبري

22

22

22

22

7

4

8

22

6

رتو احلقوق السياسية

22

22

22

22

7

3

8

22

6.4

8

السجن السياسي

22

22

22

22

8

5

8

22

6.4

5

رتو حرية الت رإ

4

22

22

22

7

5

3

22

4.4

3

رتو حقوق الطفل

22

3

22

6

3

7

2

7

2

2

رتو احلرية الدينية

7

22

22

22

4

2

3

2

3

8

رتو احملاكمة العادلة

6

4

22

4

6

3

5

22

6.4

8

رتو حقوق األقليات

22

22

22

22

6

5

4

22

7

3

رتو حقوق ادلرأة

1

3

6

7

7

4

8

1

7

4

ادل ْجموع
َ

123

122

123

122

118

99

113

122

92

131

د.ت.ب × 2222

626

654

544

557

722

737

644

422

752

663

َْرلموع × د.ت.ب

113.2

132.2

99.2

92.3

92.2

82.9

82.1

83.2

81.7

78.3
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كوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
الشمالية

ليبيا

الص

كولـ ـ ـ ــو
مبيا

سوريا

العراق

12

7

13

يوغو
سـ ـ ـ ـ ــبل
تيا
23

22

12

15

25

12

13

1

2

4

8
8
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الدولة

إب

جدول  : 3الدول األكثر انتهاكاً لحقوق اإلنسان خالل سنة 1999
إق

ت

كونػو ج د

2

رواندا

2

2

بوروندي

2

1

2

اجلزائر

2

1

2

سرياليون

2

تإ

2

2

2

2

2

2

13.2

2

1

1

2

1

2

2

13.2

2

2

2

2

2

12.2

1

2

2

2

2

11.2

2

1

2

1

2

1

2

2

11.2

2

2

1

1

2

2

1

2

1

12.2

كوريا ش.

2

1

2

2

1

2

2

2

2

السودان

2

2

2

2

1

1

1

2

إندونيسيا

2

2

2

مصر

2

سس

ج

إع

تحإ

حبإ

ج

رلموع

12.2

2

2

12.2

2

1

1.4

1

1

12.4

يوغوسبلتيا

2

2

1.4

2

2

2

2

2

1

12.4

باكستان

1

2

1.4

2

2

2.4

2

2

1

28.2

1.4

1

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

الص
ليبيا

1

1

1

بورما

1

1

2

العراق

2

1

2

أتػانستان

2

1
1

2

1

2

2

1

27.4
1

27.2

1

26.2
26.2

2

1

2.4

1

25.4

1

1

1

1

1

1.4
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إيران

2

2

1
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1
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الكونػو ج

2

1

2

1

1

1

أوغندا

1

2

2

2
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إ ب م = اإلعـ ــدا بـ ــبل زلاكمـ ــة * إ ق = اإلخفـ ــاء القسـ ــري * ت = التعـ ــذيب وادلعاملـ ــة
الوحش ـ ــية * م ت إ = ادل ـ ــوت ـ ـ ـ االعتق ـ ــال * س س = الس ـ ــجن السياس ـ ــي * م ج =
احملاكمــة اجلــائرة * إ ع = االعتقــال العش ـوائي (بــبل هتمــة أو زلاكمــة) * ت ح إ = تنفي ــذ
حكــ م اإلعــدا * ح ب إ = احلكــ م باإلعــدا * ج م م = انتنياكــات مــن جتــرا مجاعــات
ادلعارضة ادلسل ة.
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يعــرض اجلــدول رقــ م  2ترتيــب احلقــوق السياســية وادلدنيــة لعيِّنــة مــن الــدول لســنة 2888
حســب اإلحصــاء الســنوي لفريــدو هــاوس ( 94.)Freedom Houseــنف هــذا الــدول
حســب رتبــة دؽلوقراجتيــة ت ـرتاوح مــا ب ـ األقــل دؽلوقراجتيــة ا أول اجلــدول (كوريــا الشــمالية)
واألكثر دؽلوقراجتية ا آخر اجلدول (الداظلرإ) ،وتبـدو اجلزائـر مـن بـ الـدول الثمانيـة األقـل
دؽلوقراجتي ـةأ ا العــادل .تراقــب تريــدو هــاوس تطــور واضلطــاط احلقــوق ادلدنيــة والسياســية ا
العــادل مــن خــبلل ســل م مقيــاس ؽلتــد مــا ب ـ ( 2األقصــى حريــة) و( 6األقــل حريــة) .ي ـ ز
العم ــود الث ــاين والثالـ ـ للج ــدول قيم ــة مملةـ ـرات احلق ــوق السياس ــية وادلدني ــة ،ا حـ ـ أن
العمود األخري غلَ ْدول الرتب ال تقي درجة حرية الص اتة.
جدول : 2نتائج تحقيق فريدوم هاوس عن الحريات لسنة 1999

الدولة
كوريا ش.
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74
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مصر
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إندونيسيا
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منظور سياسي

ودتع ـ التفاوتــات ب ـ الــدول ا درجــات انتنياكاهت ـا حلقــوق حرمــة اإلنســان إذل إج ـراء
أــوث عديــدة منــذ منتصــه الســبعينات هتــدا إذل ةــرح هــذا الظــاهرة 95.سـنركز هنــا علــى
لرومــل
بعــو التبيينــات ال ـ تلجــأ إذل النظريــات البنيويــة ،وعلــى نظريــة الن ـزاع علــى الســلطة َ
( )Rummelتق  ،وال نتعرض للفرضيات التبيينية ال تستند إذل الثقاتة السياسية.

 .1.1.1النظريات البنيوية
يقــال أن أزمــات اإلدمــاج ا الــدول احلديثــة تشــكل إحــدأ األوضــاع البنيويــة السياســية الـ
تزيد من ميول األنظمة إذل انتنياإ حقـوق حرمـة اإلنسـان .ودليـل هـذا الطـرح هـو أن الـدول
ا النمــو تــرث إدارات ذات جتــابذ إرثــي وتبعــي تفتقــد إذل »االســتقبللية والتكيفيــة والرتكيبــة
ادلتقدمــة والتماســا« شلــا يعجزهــا عــن تطــوير مملسســات اجتماعيــة وسياســية تتماةــى ووتــرية
96
النمــو االقتصــادي ومــا ينجــر عن ـ مــن التعبئــة االجتماعيــة والــوعي وادلشــاركة السياســية.
وبالتــارل تــان الفشــل ا إدمــاج هــذا »التفجــر ادلشــاركي« مملسســاتياأ ينتنيــي إذل هــد اســتقرار
األنظمة ال تلجأ حينئذ إذل االنقبلبات العسكرية والقمذ من أجل إبقاء الوضذ الراهن.
غــري أن جنكيــن ( )Jenkinsوكبوس ــوتا ( )Kposovaدل غلــدا أي دليــل إحصــائي ل ـرب
ترض ــية أزم ــة اإلدم ــاج ب ــادليول إذل االنقبلب ــات العس ــكرية 97.ويبلح ـ جنكي ــن وكبوس ــوتا
أيضا أن هذا التبي »يـردد خطـاب ـانعي االنقبلبـات الـذين يضـعون اللـو علـى اجلمـاهري
اذلائجــة والسياســي الفاســدين« 98بينمــا يملكــد ســلوكا ( )Slukaأن هــذا النــوع مــن النظريــات
99
»ؽليل إذل إيعاز اإلرهاب إذل الذين يقاومون هيمنة الن ب احلاكمة«.

هن ــاإ تبيـ ـ آخ ــر للتفاوت ــات بـ ـ ال ــدول ا درجاهتـ ـا القمعي ــة يس ــمى بنظري ــة ادلركزي ــة
العسكرية ال تملكد أن إرهاب الـدول هـو أكثـر ةـيوعا لـدأ األنظمـة العسـكرية 100.ويقـال

عــن نظــا مــا أن جيشـ مركــزي سياســي إذا كــان هــذا اجلــيش ػلصــل علــى حصــة كبــرية مــن
مـوارد الدولـة ولـ هويـة مملسسـاتية قويـة وميـول للـت ك م الـداخلي جتعلـ أقـوأ مملسســة ذات
يماسكية تنظيمية وموارد تفوق يماسكية وثروات احلكومـة ادلدنيـة نفسـنيا .ورغـ م أن العسـاكر
الــذين يأخــذون احلكــ م بــالقوة يتــذرعون بذريعــة انتنيــاإ القــادة الشــرعي للدســتور ،إال أن
احلك م العسكري هو الذي يعتمد على القوة والقنير.
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كشف وبقـوة عـدة دراسـات إحصـائية عـن األسـباب البنيويـة لبلنقبلبـات العسـكرية ا
الــدول الناميــة أن ـ كلمــا ازداد حجــ م ويماســا وم ـوارد اجليــوش (كنســبة مئويــة مــن م ـوارد
الدولة وبالنسبة لبلقتصـاد الـوجتيف) زاد احتمـال التـدخل العسـكري 101.وتيمـا ؼلـ العبلقـة
ب ادلوارد العسكرية وإرهاب الدولة ،اكتشه داتنبورت ( )Davenportأن مسـتويات عاليـة
مـن النفقـات العسـكرية ،نســبة إذل ادلصـروا الـوجتيف ،تـرتب ارتباجتــا وثيقـاأ بتزايـد ادلضــايقات
السياس ــية 102.أم ــا الت لي ــل اإلحص ــائي لببلنط ــون ( )Blantonتق ــد َخلَـ ـ َ إذل أن واردات
سبلح الدول النامية مرتبطة بانتنياكات حقـوق سـبلمة اإلنسـان 103.وتفسـري ببلنطـون ذلـذا
النتيجــة اإلحصــائية هــو أن »اقتنــاء األســل ة يبــدو أن ـ يســاه م ا القمــذ بتمك ـ األتعــال
السياس ــية العنيف ــة .وذل ــذا الػ ــرض ق ــد تلع ــب األس ــل ة دورا وس ــائلياأ مباةـ ـرا ا انتنياك ــات
حقوق اإلنسان ،كما أهنا تساه م ا ذلا بطريقة غـري مباةـرة إذ أهنـا تقـوي اجلـيش وتـأجا
104
ذهنية األمن القومي ال تملدي بدورها إذل قمذ حقوق اإلنسان«.
مكملــة ذلــذا االكتشــاا اإلحصــائي تركــز علــى الــدور الــذي تلعبـ الســببية
هنــاإ تفاســري ِّ
الدولــة ال ينش ـ زلليــا ت ســب ،بــل ينش ـ د َّولي ـاأ أيض ـاأ ،تكمــا
الد َّوليــة .إن نظــا إرهــاب ْ
يقول سـتول (» )Stohlتشـرتإ الـدول األجنبيـة مـذ التيـارات الداخليـة والسياسـي إلغلـاد –
وح ــا إث ــارة – من ــاخ مناس ــب للقم ــذ و/أو إره ــاب الدول ــة 105«.م ــن ادلع ــروا أن ــناعة
األســل ة هــي أك ـ ــناعة ا العــادل ؛ واحلكومــات الػربيــة نَش ـطَة ا تصــديرها – هــا ا
ذلــا العتــاد احلــر ي ،وتكنولوجيــة الــت ك م السياســي إضــاتةأ إذل التــدريب علـى اســتعماذلا –
للدكتاتوريات العميلة ذلا وللدول التسلطية خا ة لدأ العادل الثال .

بالنس ــبة لتماس ــا ادلنظم ــة العس ــكرية هن ــاإ ترض ــيتان متناقض ــتان .ق ــال ت ــاينر ( )Finerأن سلس ــلة شلرك ــزة للقي ــادة
وانضــباط عســكري واتصــاالت واســعة وح ـ ال ـرتاب جتعــل مــن الضــباط العســكري توجــا متماســكا وقــادراأ علــى القيــا
بانقبلبات ناج ة( .راجذ  )S. E. Finer, The Man on Horseback, Westview Press, Boulder 1988ولكـن نـوردلينقر
صــبَوي جليـوش دول العـادل الثالـ هـي
( )Nordlingerوهانتيػتون ( )Huntingtonجادال أن ضعه احل ْرتية والتنـات الع ْ
ســتَ ثـني م علــى االنقبلبــات العســكرية .راجــذ E. A. Nordlinger, Soldiers in Politics, Prentice-Hall,
ال ـ تَ ْ
Englewood Cliffs NJ 1976

علـى سـبيل ادلثـال قـدرت قيمـة ـويبلت األسـل ة وتكنولوجيـة أسـل ة الـدمار الشـامل وكـذلا ادلنتوجـات واخلـدمات
ادلتعلقــة ــا للــدول الناميــة خــبلل الفــرتة  2882–2872بـ ـ 2222بليــون دوالر .ومعظــ م هــذا الت ــويبلت ذهب ـ إذل
الشــرق األوس ـ ومش ــال إتريقي ــا .تالنفق ــات العس ــكرية واحل ــروب ا الــدول النامي ــة تتزاي ــد بش ــكل سلي ــه م ــن ج ــراء جت ــارة
لؤلسل ة ال بلػ قيمتنيا  34مليار دوالر سنويا (تستث من هذا ادلبلع مليارات الدوالرات ال تنف ا عتاد اذلندسة
العســكرية وادل ـواد ادلدنيــة لبلســتنيبلإ مــن جتــرا الق ـوات العســكرية ومشــاريذ البنــاء العســكري ونفقــات اخل ـ اء والفني ـ
العسـكري ) .راجـذJ. McCain, ‘Controlling Arms Sales to the Third World’, The Washington Quarterly, :

Vol. 14, No 2 (1991) pp 79 – 89.
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وديكســن ( )Dixonأن التبعيــة العســكرية ،ال ـ تــوي حســب
يــرأ بــزوال ()Boswell
ْ
رأينيم ـ ـا عل ــى التػلػ ــل العس ــكري اخل ــارجي (اس ــترياد األس ــل ة وال ــذخرية وادلس ــاعدة عل ــى
التدريب العسكري) ،تفاق م ادليول القمعي للدول 106.ويبلح الباحثان أن:
التبعي ــة العس ــكرية تض ــذ قي ــودا بنيوي ــة عل ــى الدول ــة جت ه ــا عل ــى التص ــرا ك لي ــه أو عمي ــل
عسـكري دلموهنــا أو ترغمنيـا علــى اإلضـرار هصـاحلنيا اخلا ــة أو هصــاحل ةـعبنيا .ليسـ البلــدان
الدؽلقراجتيــة ه ْســتَثْناة مــن هــذا القيــود إذ أهنــا تتعــرض هــي أيض ـاأ للضــػوط "الدبلوماســية" ال ـ
ملنيــا علــى التصــرا ا مصــل ة شلونينيــا [...] .وبقــدر مــا ػلصــل العســكر علــى م ـواردا مــن
شلــون أجانــب يكــون للقــادة العســكري التزامــات مزدوجــة ،وتــزداد اســتقبلليتني م عــن احلكومــة
احملليــة .وت ـرتب ق ــدرة دول ــة مــا ا ال ــت ك م ا جيش ــنيا بق ــدرة ك ـ م احلكوم ــة ادلدني ــة ا كمي ــة
ونوعيــة األســل ة ألن ذلــا ػل ـدد قــوة ونفــوذ اجلــيش .وبالتــارل تان ـ مــن ادلتوقــذ أن يــزداد قمــذ
النظ ـ ــا م ـ ــذ ازدي ـ ــاد التبعي ـ ــة العس ـ ــكرية [عل ـ ــى اخل ـ ــارج] وذل ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــبلل ازدي ـ ــاد اس ـ ــتقبللية
االوليػارةيات العسكرية [من احلكومة ادلدنية] شلا ؽلَ ِّكننيا من قمذ القوأ واحلقـوق الدؽلوقراجتيـة
107
وادلدنية ال هتدد وضعنيا.

الد ْوليــة حلقــوق حرمــة اإلنســان
وهنــاإ تفاســري أخــرأ للتػــريات ا درجــات االنتنياكــات َ
ال ـ تركــز علــى البنيــات االقتصــادية .تمــثبل يــن تبي ـ التبعيــة االقتصــادية علــى أن الــدول
الناميــة األكثــر تبعيــة اقتصــادياأ للــدول الرأ اليــة ادلتقدمــة يميــل إذل التميــز عــن غريهــا بأس ـوأ
108
ص ـ عــدة دراســات أخــرأ إذل أن التبعيــة
الســجبلت ا ميــدان حقــوق اإلنســان.
َ
وخلَ َ
االقتصــادية (كمــا تقــاس مــن خــبلل تبعيــة التصــدير وتبعيــة الــديون وادلعونــة األجنبيــة) ذلــا
109
تأثري متزايد ومباةر على احتمال وقوع االنقبلبات العسكرية.
وثبـ كــذلا أن تػــريات األســعار احملــددة د َّوليــا لصــادرات ادلـوارد األوليــة ذلــا تــأثري علــى
حدوث االنقبلبـات ا البلـدان الفقـرية الـ تعتمـد بشـكل مفـرط علـى تصـدير بعـو ادلـوارد
األساسية .من ادلعروا أن الواردات ذو السعر ادلتقلب تـملدي إذل تشـوي النمـو االقتصـادي
وختريــب االســتقرار احمللــي .وحســب نتــائا دراســات روس ( )Rossاإلحصــائية تــان التبعيــة
علــى تصــدير الــنف وادلعــادن مرتبطــة ارتباجتـاأ وثيقـاأ بــاحلك م التســلطي ،وبالنفقــات العســكرية
الباهظــة ،وباحتمــال وقــوع حــروب أهليــة ،وبالفســاد 110.كمــا است لص ـ أيض ـاأ دراســات
روس أن ـ ــادرات الـ ــنف وادلعـ ــادن ال ختف ـ ـ ا ختفيـ ــه الفقـ ــر ت سـ ــب ،بـ ــل تسـ ــاه م ا
تبعية التصدير لبلد ما تقاس كميا من خبلل النسبة ادلئوية للتجارة مذ الدولة ادلستعمرة سابقا و ادرات ادلواد األولية
(مثل البرتول والػاز) كنسبة مئوية من رلموع الصادرات وكذلا الصادرات كنسبة من إمجارل الناتا احمللي.
نســتطيذ قيــاس تبعيــة الــديون مــن خــبلل نســبة ادلديونيــة اخلارجيــة إلمجــارل النــاتا احمللــي ومــن نســبة ثقــل خــدمات
ادلديونية أو دتذ الديون لعائدات الصادرات.
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انتش ــارا وتفاقمـ ـ  ،إذ تش ــري اإلحص ــائيات إذل أن ه ــذا الص ــادرات مرتبط ــة بأنظم ــة ـ ـ ية
متدهورة ،وهعدالت عالية للوتيات الطفولية ،وبتأثر بليع بالصدمات االقتصادية.
وبالنســبة لتبعيــة الــديون أ نيــرت دراســة 111قــا ــا ْ ي ـ ( )Smithارتباجتــا وثيقــا ب ـ
االستدانة والتنازع حي :


مــن ب ـ الـ ـ 14دولــة األكثــر مديونيــة مــن دول العــادل الثال ـ (هقيــاس رلمــوع
ادلديونيــة اخلارجيــة ونســبة خدمــة الــديون)  11مننيــا بلــدان تشــنيد نزاعــات ،أي
ما ؽلثل % 82؛



مــن بـ ال ـ 14دولــة األكثــر مديونيــة مــن دول العــادل الثالـ (هقي ـاس ادلديونيــة
اخلارجية اإلمجالية)  22مننيا يمزقنيا احلروب و 21مننيا حروب دامية؛



مــن ب ـ الـ ـ 14دولــة األكثــر مديونيــة مــن دول العــادل الثال ـ (هقيــاس خدمــة
الديون)  8مننيا يمزقنيا احلروب و 22مننيا هي على ةكل حروب دامية؛



مــن ب ـ  54دولــة مــن دول العــادل الثال ـ ال ـ تشــنيد ن ـزاعات  42مننيــا تَــئن
ـ ثقــل ادلديونيــة (أي  % 72تقريبــا) ،وختضــذ  42مننيــا ل نــاما ــندوق
النقد الدورل إلعادة هيكلـة االقتصـاد وأمـا الـدول ادلتبقيـة تنيـي مدانـة إذل درجـة
كبرية؛



مــن ب ـ  21دولــة مــن دول العــادل الثال ـ ال ـ يمزقنيــا احل ـروب  12دولــة مننيــا
عبء مديونية ض مة (تقريبا )% 52؛
تئن



مــن ب ـ  22دولــة عنيفــة مــن دول العــادل الثال ـ  22مننيــا تــئن ـ عــبء
مديونية ض مة (تقريبا .)% 82

أ نيرت دراسـة إحصـائية قـا ـا جنكيـن وكبوسـوتا عـن األسـباب البنيويـة لبلنقبلبـات
العسكرية بأن توغل الرأ ال األجنـيب (تبعيـة ادلديونيـة) مـرتاب ارتباجتـاأ وثيقـاأ باحتمـال وقـوع
112
انقبلبات عسكرية.
ـدورل والبنــا العــادلي
إن ب ـراما »إعــادة هيكلــة االقتصــاد« ال ـ يفرضــنيا ــندوق النقــد الـ َّ
على الدول العادل الثال ادلستدينة أ ب اليو إحدأ مسـببات إرهـاب الدولـة .تتفـرض
ه ــذا الـ ـ اما اإلجرامي ــة التقلي ــل م ــن النفق ــات االجتماعي ــة (الرتبي ــة ،الصـ ـ ة ،دع ــ م ادلـ ـواد
الػذائية األساسية ،اخل) ،وخو صـة أو غلـ الشـركات العموميـة واخلـدمات ،و ريـر التجـارة
وخا ــة الرتخ ــي باالس ــترياد ،وهيكل ــة السياس ــة االقتص ــادية بطريق ــة تس ــنيل االس ــتثمارات
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األجنبيــة (إ ــدار ق ـوان جديــدة بشــأن الض ـرائب وترحيــل األربــاح وكــبح النقابــات العماليــة
واحلق ــوق االجتماعي ــة واالقتص ــادية) .وم ــن جني ــة أخ ــرأ ت ــان اس ــترياد األس ــل ة والنفق ــات
العسـكرية واألمنيــة ال ختضــذ بتاتـاأ ل ـ»إعــادة اذليكلــة« (رغــ م أن النفقــات العســكرية يمثــل ثلـ
رلمـ ـ ــوع خدمـ ـ ــة الـ ـ ــديون أو أكثـ ـ ــر لـ ـ ــدأ عـ ـ ــدة دول ناميـ ـ ــة )113ألهنـ ـ ــا تسـ ـ ــتعمل لس ـ ـ ـ
االحتجاجات الشعبية ولل فاظ على »انضباط« العمال دلصل ة الرأ ال األجنـيب والن ـب
احمللية العميلة ل أو ادلتواجتئة مع .
بيان  : 3دورة الفقر-القمع-العسكرة
شراء األسلحة

قمع

احتياج العملة األجنبية

معارضة اجتماعية وسياسية

تَ َق ُّ
شف  :برنامج صندوق
الدولي
النقد
ّ

قروض أجنبية

ديون خارجية

وبعبارة أخرأ تان العبلقة بـ التبعيـة االقتصـادية اخلارجيـة وإرهـاب الدولـة تشـري إذل أن
القم ــذ العس ــكري ال يني ــدا إذل ت ــدمري ادلعارض ــة السياس ــية واالجتماعي ــة واحلرك ــة العمالي ــة
ت س ــب ،ب ــل يو ــه أيضـ ـاأ للقولبـ ـة االقتص ــاد واجملتم ــذ قس ــرياأ إذل نظ ــا رأ ــارل ت ــاحش
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ت ْس ـتَـ ْقطب تي ـ جتبقــات اجملتمــذ وتعرقــل إعــادة توزيــذ الثــروات و ـذا تي ـ حقــوق ادلشــاركة
وادلواجتنــة .كمــا يـ َع ِّجــل القمــذ العســكري عمليــة جــر وإدخــال االقتصــاد الــوجتيف ا النظــا
الرأ ــارل العــادلي .يظنيــر البيــان  1كيــه أن تبعيــة ادلديونيــة والقمــذ والعســكرة يػــذي بعضــنيا
بعضاأ.

 .4.1.1نظرية النـزاع على السلطة
رومل ( )Rummelالقتل ادلتعمـد وسـاب التصـمي م
ا كتاب ادلوت على أيدي احلكومة درس َ
الــذي تق ــو ب ـ ال ــدول مــن خ ـبلل اإلبــادة اجلماعي ــة حس ــب االنتم ــاء العرق ــي أو ال ــدييف أو
بالدؽلوس ـ ــايْد ( )democideهع ـ ـ ـ »إب ـ ــادة
السياس ـ ــي ،واجمل ـ ــازر والرع ـ ــب ،أي م ـ ــا يس ـ ــمي
َ
دؽلوســايْد) قتــل ادلســل أو الــذين يقتلــون
الشــعب« .وي ْسـتَ ـثْـ َ مــن مفنيــو إبــادة الشــعب ( َ
نتيجة عمليات عسكرية أو من جراء إعدامات قضائية.

رومـ ــل أن ـ ـ »ا اجملمـ ــوع وخ ــبلل الثمـ ــان س ــنة األوذل مـ ــن ه ــذا القـ ــرن قت ـ َـل رميـ ــا
ق ــدر َ
بالر ــاص ،بالضــرب ،بالتعــذيب ،بــالطعن ،بــاحلرق ،بــالتجويذ ،بالتجميــد بــال د ،بالسـ ،
بالتش ــػيل القس ــري ،بال ــدتن احل ــي ،ب ــالتػري  ،ب ــالتعلي  ،بالقص ــه أو بأس ــلوب آخ ــر م ــن
أســاليب القتــل العديــدة  262مليونــا مــن الرجــال والنســاء واألجتفــال علــى أيــدي حكومــات
أمات ـ مواجتنينيــا ومنياجرينيــا العــزل 114«.ومــا هــذا إال تقــدير حــذر جــداأ ،ألن احلكومــات
رومـل بأنـ
على العمو تطم أو ختفي ادلعلومات ال تتعل بالفظائذ ال تقرتتنيا.
 115ويقدر َ
 ،وهذا عدد ادلعقول جداأ«.
»قد يبلع عدد ادلوتى  252مليون ة
رومــل بـأن الســلطة هـي العامــل ادلتسـبب ا هــذا احلصـيلة مــن ادلـوتى ،وكمــا يقــول
ويـرأ َ
ـا ـذا اجلــن ولك ــن
»وكأظلــا جنس ــنا البشــري تت ــا ب ـ جتــاعون أس ــود عصــري .وتعــبل تت ـ َ
116
روم ــل أن مملةـ ـرات االخ ــتبلا
بط ــاعون س ــلطوي ب ــدال م ــن اجلـ ـراثي م «.ووج ــد ك ــذلا َ
االجتمــاعي (م ــثبل الع ــرق ،العرقي ــة ،ال ــدين أو اللػ ــة) وال ــدالئل االجتماعي ــة-االقتص ــادية أو
الثقاتي ــة أو اجلػراتيـ ــة ليس ـ ـ مناس ــبة لتبي ـ ـ إبـ ــادة الش ــعوب ،كمـ ــا اسـ ــت ل أن سـ ــلطة
األنظم ــة (كم ــا تق ــدر وتـ ـ س ــل م قي ــاس للس ــلطة ؽلت ــد م ــن الس ــلطة األكث ــر دؽلوقراجتي ــة إذل
رومــل
الســلطة األكثــر كلِّيانيــة) هــي ادلتَـػَـ ِّـري ادلبلئــ م لتبيـ ــاهرة اإلبــادة اجلماعيــة .تـيبلح َ
بأن ـ »كلمــا زادت الســلطة التعســفية لنظــا مــا بشــكل كبــري ،أي عنــد االنتقــال مــن نظــا
دؽل ــوقراجتي إذل نظ ــا تس ــلطي إذل نظ ــا كلي ــاين عل ــى س ــل م قي ــاس الس ــلطة ،ازداد حج ــ م
التقتيــل بأضــعاا هائلــة 117«.وبعبــارات أخــرأ »ي ـوتر مــدأ الــت ك م ادلطل ـ لنظــا مــا ا
اجلماعات وادلملسسات االجتماعيـة واالقتصـادية والثقاتيـة ،ومـدأ احلكـ م التعسـفي لن بتـ ،
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التبي الواا حلج م وةدة التقتيل واإلبادة اجلماعيـة 118«.وبالتعـاك » ،كلمـا كانـ سـلطة
احلكومــات مقيــدة والســلطة موزعــة ومراقبــة ومتوازنــة ،قلـ اعتـداءاهتا علــى اآلخـرين وخفـ
119
رومل.
اقرتاتنيا إلبادة الشعب «.يعرض جدول  3نتائا َ

روم ــل إذل ادلقارن ـ ـة بـ ـ العملي ــات الس ــلطوية ا األنظم ــة
ولتفس ــري ه ــذا النت ــائا يلج ــأ َ
الكليانية والعمليات السلطوية ا األنظمة الدؽلوقراجتية ،تيقول عن األوذل:
بدال من أن تكون أداة لفو اختبلتات الـرأي ،تسـعى األنظمـة الكليانيـة إذل تـرض إيـديولوجيا
معينــة أو ديــن أو حــل مع ـ دلشــاكل اجتماعيــة علــى الشــعب ،متجاهلــة يمام ـاأ رأي ادلعارضــة.
وم ــن ــاول ه ــذا األنظم ــة أن ت ــت ك م ا ك ــل جوان ــب اجملتم ــذ ،وأن تتعام ــل م ــذ الن ـ ـزاعات
ب ــالقوة والقني ــر واخل ــوا ،أي بتو ي ــه الس ــلطة .وإض ــاتة إذل ذل ــا تمث ــل ه ــذا الس ــلطة تول ــد
الذهان اذلَذياين السياسي لدأ الطاغية أو لدأ الطػمة احلاكمة .ويكمن موضوع هذا الذهان
أو اخل ــوا ا االعتق ــاد ب ــأن هن ــاإ م ــن يت ــذمر لبلس ــتيبلء عل ــى احلك ــ م وإلع ــدا م ــن ؽلارس ــون .
وأخرياأ ال توجد ا األنظمة الكليانية إال منظمة قسـرية واحـدة ،أي هـر ترتيبــي وحيـد للسـلطة،
خبلتاأ لؤلنظمة الدؽلوقراجتية حي تو ه عـدة أهـرا تـوازن بعضـنيا الـبعو .هـذا الوضـذ يـملدي
إذل ول كل ادلشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية إذل رلا ة ب النظا وخصـوم  ،بـ
ادلتسلط وادلستضعف  .تنيكذا صلد أن كلما نق الطبذ الدؽلوقراجتي لنظـا مـا ،تَـ َفـاقَ م اتتقـاد
ســلطت ادلركزيــة إذل التقييــد والتـوازن وازداد ميلـ إذل إبــادة الشــعب .تصــبح جيننيــا إبــادة الشــعب
وسيلة لل ك م كما هو احلال ا تصفية ادلشتب تيني م بادلعارضة أو تطنيـري البلـد مـن عـرق أجنـيب
120
أو إعادة بناء اجملتمذ.

وتيما ؼل

رومل:
العمليات السلطوية ا األنظمة الدؽلوقراجتية يقول َ

ؽلكــن تــو النـ ـزاعات االجتماعيــة ا األنظمــة الدؽلوقراجتيــة مــن خــبلل التصــوي وادلفاوضــات
والتنــازالت ادلتبادلــة والوســاجتة .إن صلــاح هــذا اإلجـراءات يرجــذ ويســتند إذل القيــود الـ تضــعنيا
االنت ابات التناتسية على انعي القـرار وإذل الضـػوط ادلتعارضـة النابعـة مـن التعدديـة الطبيعيـة
للمجتمع ــات الدؽلوقراجتي ــة ،باإلض ــاتة إذل وج ــود ثقات ــة وأظل ــاط دؽلوقراجتي ــة ترك ــز عل ــى النق ــاش
العقــبلين والتســامح ومفاوضــة االختبلتــات وادلصــاحلة وتــو النـ ـزاعات .تضــبل عــن ذلــا تــان
القادة الدؽلوقراجتي يعت ون اآلخرين – وحا اخلصو السياسي منني م – أمثـاذل م أخبلقيـا ]أي
ال يكفــروهن م وال يقصــوهن م عقائــديا أو أخبلقيــا[ ومســاويني م ا رتــو العنــه وتفضــيل مفاوضــة
121
االختبلتات سلميا.

رومــل أن أحســن الضــمانات ضــد إبــادة الشــعوب تتمثــل ا االنفتــاح الــدؽلوقراجتي
يــرأ َ
اسبة القادة من جترا ةعو  م ،إضاتة إذل ديد حج م
وحرية التنات السياسي وإمكان زلَ َ
احلكومة وسلطتنيا.
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جدول  : 2إبادة الشعوب والسلطة
نسبة ( )%ب

مقتول (آالا) أ

نظا

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة
النظا

رلموع

وجتيف

أجنيب

إمجالية

سنوية

دؽلوقراجتي

األدىن

1217

248

2747

2.23

2.22

تسلطي

متوسطة

17565

15281

1473

2.25

2.12

كلياين

كبرية

226866

222283

23672

3.24

2.32

ةيوعي

األقصى

222175

222818

7246

4.24

2.41

آخر ت

427

353

43

العادل

258287

218827

28167

6.17ث

2.272ث

* أ :إحصــائيات إبــادة الشــعوب هــذا تشــمل ادلــدة ب ـ  2822و * .2876ب :النســبة "اإلمجاليــة"
هــي معــدل عــدد ض ـ ايا اإلبــادة مــن جتــرا نظــا مــا ا ادلــدة  2876-2822إذل عــدد الســكان ا
منتصــه هــذا ادلــدة .النســبة "الســنوية" تعــيف هــذا ادلعــدل خــبلل الســنة الواحــدة * .ت :هــذا يشــري إذل
اجلماعات ال ال ختضذ ذلذا التصنيه ،كجماعات اإلرهاب الـدورل والعصـابات احملليـة * .ث :النسـبة
العادلية زلسوبة على أساس عدد السكان لسنة .2833

 .3.2جذور إرهاب الدولة الجزائرية
ننــاقش ا مــا يلــي وباختصــار بعــو البنيــات السياســية واالقتصــادية للنظــا اجلزائــري ال ـ
ؽلكــن و ــفنيا بتبـ ـيينات إلرهــاب الدولــة اجلزائريــة وذلــا هقتضــى إمكانيــة إدراجنيــا ضــمن
النظريات التبـيينية لبلنقبلبات العسكرية وإلرهاب الدول ال سردناها آنفا.

 .1.4.1ادلركزية العسكرية
الوضـذ البنيـوي األول الــذي يزيـد مـن ميـل النظـا اجلزائـري إذل انتنيــاإ
مـن ادللفـ للنظـر أن َ
حقــوق حرمــة اإلنســان واق ـرتاا االنقبلبــات هــو ادلركزيــة السياســية للجــيش .تقــد يم ــورت
العملية السياسية دلـا بعـد االسـتعمار ا اجلزائـر أساسـاأ حـول حـزب سياسـي أنكـر دائمـا أنـ
حــزب ،أال وهــو اجلــيش .بينمــا تشــب العمليــة السياســية ا كثــري مــن الــدول اإلتريقيــة بنــدوالأ
ين ـوس ب ـ الفوضــوية ادلدنيــة واالســتبداد العســكري ،تــان أحســن و ــه ذلــا ا اجلزائــر هــو
بندول يتأرجح ب التـدخل العسـكري وادلراقبـة العسـكرية .ت ـدث علـى سـبيل ادلثـال أربعـة
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انقبلبات عسكرية (ا سبتم  ،2851ويونيو  ،2854ويناير  2881وسـبتم )2887
وزلاولتان لبلنقبلب (ا ديسم  2856وسبتم  ،)2886كما اغتيـل رئـي مـدين علـى
122
أيدي ادل ابرات العسكرية ( .إ.أ) ا يونيو .2881
الدوريـة ،وقعـ بعـد ذلـا
وكلما خرج العملية السياسية من هذا التـدخبلت ادلباةـرة ْ
ت ــوراأ ـ اذليمن ــة العس ــكرية .م ــن أ ــل  23س ــنة و 5أة ــنير م ــن االس ــتقبلل ،م ــن يولي ــو
 2851إذل ديســم  ،2887عاةـ الــببلد  22عامــا ـ احلكــ م العســكري ( 22ســنة
سلطة العقيد الشاذرل و 4سـنوات ـ سـلطة
سلطة العقيد بومدين 22 ،سنة
اجلنــرال زروال) و 2ســنوات و 5أةــنير تقـ مــن احلكــ م ادلــدين ( 2ســنوات ـ حكــ م بــن
حك م بوضياا) 123.إن مجيـذ الرؤسـاء ادلـدني هـا تـيني م بوتفليقـة
بلة و 5أةنير
تنصيبني م من جترا ادلملسسة العسكرية.
وا العنيــد االة ـرتاكي ةــكل الدولــة واجلــيش وحــزب جبنيــة الت ريــر الــوجتيف وحــدة ال
تتجزأ .وكان اجليش يراقب كل النشاجتات السياسية من خبلل شلثلي داخل كـل ادلملسسـات
السياســية الن بويــة إذ كــان كليــي الوجــود داخــل رللـ الثــورة األســب ورللـ الــوزراء وقيــادة
جبنيـة الت ريـر الــوجتيف .كمـا كــان يراقـب كــل النشـاجتات السياســية مـن خــبلل وكالـة إرهابيــة
كانـ تســمى بادل ــابرات العســكرية (الـ لعبـ دور الشـرجتة السياســية) والــدرإ الــوجتيف
وهو قوة تتمتذ بسلطات مدنية وقضـائية وعسـكرية هـدتنيا مراقبـة الواليـات .وهـيمن اجلـيش
كذلا على حك م الواليات (حي تصرا قـادة ادلنـاجت العسـكرية ك كـا إقليميـ ذوي
نفــوذ يتعــدأ نفــوذ الــوالة أنفســني م) وحــا الــدوائر والبلــديات دل تســل م مــن تَـ َـدخ َل اذليئــات
العس ــكرية ا ة ــملوهنا الداخلي ــة .وامت ــد ك ــذلا تس ــل العس ــكر إذل مواق ــذ رئيس ــية داخ ــل
ادلملسسات االقتصادية واإلعبل ع ضباط ا زي مدين.
دل يـ ــتمكن الفا ـ ــل الـ ــدؽلوقراجتي لفـ ــرتة  2882-2878مـ ــن التقليـ ــل ادلعت ـ ـ للنييمنـ ــة
العسـكرية علـى احليـاة السياسـية واالقتصــادية اجلزائريـة .ويعتـ انقـبلب ينـاير  ،2881حلظــة
ردة البنــدول ،وع ــودة اذليمنــة العس ــكرية بانتقــا  .ومنــذ ذلــا احل ـ تعك ـ تش ــكيلة مجيــذ
124
احلكومات ادلتتالية اخلـ السياسـي للجـيش ،الـذي تـ َعـ تئاتـ ادل تلفـة َْزلميينيـا كـوزراء.
صــب ادلملسســة العســكرية علــى ن َســب تعيينــات عمبلئنيــا داخــل اإلدارة
وتتفــاوض كــذلا ع َ
125
اجلنيويـة (والة) والســلا الدبلوماســي .وا الثكنــة الكبــرية الـ آل ـ إلينيــا اجلزائــر اليــو ،
الدرإ هي مملسسة موروثة عن ترنسا الدولة ادلسـتعمرة سـابقاأ .و ـه نـابوليون األول ( )Napoleon Iهـذا ادلملسسـة
ســنة  2725هــا يلــي» :هــي الطريقــة األكثــر صل ـوع لل فــاظ علــى أمــن الــببلد .إهنــا يمثــل مملسســة نصــه مدنيــة ونصــه
عسكرية للمراقبة وهي تنتشر ا مجيذ ربوع الوجتن وترسل تقارير ذات نوعية عالية«.
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ومرتزقـة

كما أن ضباط اجلـيش اليـو بسـطوا نفـوذه م علـى االقتصـاد الـوجتيف أكثـر شلـا كـانوا عليـ
ا العني ـ ــد االةـ ـ ـرتاكي إذ يس ـ ــتػلون وض ـ ــعني م كم تك ـ ــرين الس ـ ــلطة لبلس ـ ــتفادة م ـ ــن ري ـ ــر
وخو صة االقتصاد .وقام احلركة اجلزائرية للضباط األحـرار ،وهـي حركـة تنشـ ا أوروبـا
وتض م ضباط منشق يعارضون قمـذ الشـعب وتسـاد ادلملسسـة العسـكرية ،باهتـا عـدد كبـري
من الضباط وةركات متعددة اجلنسيات بالفساد.
تعل ــى س ــبيل ادلث ــال قي ــل أن الل ـواء زلم ــد بتش ـ يتلق ــى »م ــدخوالأ منتظم ـاأ م ــن ة ــركات
ـادركو ( )Anadarkoوأَرك ــو ( 127«.)Arcoويتلق ــي اللـ ـواء الع ــر ي بل ــري
الب ــرتول األمريكي ــة أن ـ َ
»راتباأ ةنيرياأ ض ماأ« من ةركة إيطالية لصنذ أنابيب الػاز والـ سـاعدها علـى عقـد ـفقة
علـ ــى حسـ ــاب ةـ ــركة جزائريـ ــة 128.ويتلقـ ــى الل ـ ـواء زلمـ ــد العم ـ ــاري ،قائـ ــد أركـ ــان اجل ـ ــيش،
»عمــوالت مــن ةــركات أدويــة ترنســية تعمــل بــاجلزائر 129«.وأمــا الل ـواء زلمــد مــدين ،قائــد
مديرية االست بارات واألمن ،تنيـو »ادلسـاه م الرئيسـي ا ةـركة جنـوب إتريقيـة للتنقيـب عـن
الــذهب وادلــاس ا اذلوقــار ،وحصــل كــذلا علــى مــدخول معت ـ مــن عــدة ةــركات متعــددة
اجلنس ــيات للتنقي ــب ع ــن الب ــرتول 130«.أم ــا ابنـ ـ األكـ ـ تني ــو عض ــو ا »رللـ ـ إدارة داي ــو
( )Daewooا اجلزائــر 131«.أمــا الل ـواء ــاع العمــاري ،قائــد التجس ـ ادلضــاد (مديريــة
االست بارات اخلارجية. -إ.خ)  ،تيتلقى »عموالت واسعة على عقود التزويد باألسـل ة
مــن الفرنســي  132«.والل ـواء زلمــد ت ـوايت يتلقــى »عمــوالت مــن ادلشــاريذ االســتثمارية الك ـ أ
والشركات ادلشرتكة للتنقيب عن البرتول ،ال توتر ذلا ةركات اخلا ـة لؤلمـن خـدمات أمنيـة
مقاب ــل نس ــبة مئوي ــة عل ــى ك ــل بئ ــر نفـ ـ يق ــو أمايت ـ  133«.ويتلق ــى اللـ ـواء زلم ــد حرجت ــاين
ص ـبَوي هنــاإ حركــة رلتمــذ الســل م والننيضــة
مــن األح ـزاب العميلــة للجــيش وال ـ ال رلــال للشــا ا انتمائنيــا الع ْ
والتجمذ من أجل الثقاتة والدؽلوقراجتية والت اله الوجتيف اجلمنيوري والتجمذ الوجتيف الدؽلوقراجتي وجبنية الت رير الوجتيف.
التا ال مجات للشا فا انتمتئهات ال ِعصْ اهوي
فمثال المنظمات شاه السيتساي العميلا للجاي
تضم االتحت العات للعمات الجزائاييي المنظما الي نيا للمجتهايي اتحات األ هات الجزائاييي
التجمع الجزائي للنست الييميقيا يت .
أمثلــة تتعلـ جبرائــد األخبــار الـ يــت ك م تينيــا أو ؽللكنيــا العســكر :التلفــزة ،اجملاهــد (،)El Moudjahidالشــعب،
الـوجتن ( ،)El Watanليبـاريت ( ،)Libertéلوماتـان ( ،)Le Matinاخلـ ( ،)El Khabarلوكوتيـديان دران ( Le Quotidien
 ،)d’Oranلوجتانتيا ( ،)L'Authentiqueدما الجلري ( )Demain l'Algérieواأل يل.
تتقرب الشركات ادلتعددة اجلنسيات من اجلنراالت ذوي النفوذ الواسذ لل صول على عقود وحلماية مصـاحلنيا ا
اجلزائر مقابل قس من الدخل.
بالفرنسية تسمى .Direction du Renseignement Extérieur
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البنــاء«.

ـيمْن ( )Siemensوةــركات أخــرأ دل ـواد
»عمــوالت جتاريــة كبــرية مــن ةــركة سـ َ
وتلقــى الل ـواء بــن عبــاس غزييــل رةــاوي معت ـ ة أثنــاء »ة ـراء عتــاد للــدرإ الــوجتيف خا ــة مــن
135
ةركة بريطة («.)Beretta

134

أمــا ادلركزيــة العســكرية مــن حيـ حجــ م اجلــيش تاننـا نراهــا مــن خــبلل اجلــدول  4الــذي
يقــد تفا ــيل حــول قوتـ البشـرية .وكمــا يـدل عليـ اجلــدول تتبلــع القــوة البش ـرية العســكرية
النشـطة جنـدياأ واحــداأ لكـل  213سـاكن ،أو عضــواأ واحـداأ مـن القـوات ادلسـل ة لكــل 28
م ـ ـواجتن إذا أخـ ــذنا بع ـ ـ االعتبـ ــار العـ ــدد األدىن للميليشـ ــيات ( 2.4مليـ ــون) ال ـ ـ تـ ــديرها
ادلملسســة العســكرية 136.وتفــوق هــذا األرقــا بكثــري أرقــا معظــ م الــدول الناميــة ومجيــذ الــدول
ادلتطورة .وغلدر أيضاأ مقارنة هذا األرقا مذ دالئل القـوأ البشـرية األخـرأ للجزائـر :جتبيـب
واحــد لكــل  2122ســاكن ،ومــدرس لكــل  272ســاكن ،وأس ـتاذ ج ــامعي لك ــل 1122
137
ساكن وإما مسجد واحد لكل  3122ساكن.
جدول  : 2القوة البشرية العسكرية النشطة للجزائر
القوات ال ية

212222

القوات ادلضادة لئلرهاب

52222

القوات الب رية واجلوية

28222

الدرإ الوجتيف

24222

احلرس اجلمنيوري

2222
124222

ادلليشيات

139422222

1382222222

رلموع

624222

2124222

أمــا مركزيــة اجلــيش بقيــاس ادل ـوارد العســكرية تنبلحظنيــا مــن البيــان  2الــذي يظنيــر تطــور
النفقــات العســكرية ا الســنوات العشــر األخــرية ،وقــد أخــذت ادلعطيــات ادلتعلقــة بالنفقــات
العسكرية من ادلعنيد الدورل للب وث عن السل م بستوكنيودل 140.و تـوي هـذا النفقـات علـى
ســبيل ادلثــال علــى اقتنــاء جتــائرات سلصصــة لعمليــات احلــرب ادلضــادة للثــورة مــن ترنســا (52
جتائرة عمودية من نوع إيكـوراي ( )Ecureuilرلنيـزة بعتـاد الرؤيـة الليليـة) ومـن جنـوب إتريقيـا
(أســل ة مــن ــنه أ هــا تينيــا َح َوامــات رويفالــا ( )Rooivalkوجتــائرات جتس ـ بــبل ربــان
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توج باةارات السلكية بقيمة  72.2مليون رندا) و»أسل ة زلاربة اإلرهـاب« وجتنييـزات
وعرب ــات م ــن بريطاني ــا وإيطالي ــا وأدلاني ــا وة ــركات األس ــل ة احلربي ــة األمريكي ــة 141.و ت ــوي
النفق ــات ك ــذلا عل ــى اقتن ــاء عت ــاد التع ــذيب م ــن الوالي ــات ادلت ــدة وترنس ــا ،و68422
كيل ــوغرا م ــن م ــادة ت ــري-إثن ـ ـولَمي ( )tri-ethanolaminادلس ــتعملة ا ــناعة الػ ــازات
142
السامة من ترنسا.
140000
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120000
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بيان  : 2تطور النفقات العسكرية الجزائرية بين  1993و1999

يوضــح البيــان  2أن النفقــات العســكرية قــد ارتفعـ بطريقــة مفرجتــة ا الســنوات العشــر
األخرية .ارتفع النفقات العسكرية السنوية (بالـدينار اجلزائـري) بنسـبة  % 2264مـا بـ
( 2882قبل االنقبلب) و 5( 2887سنوات بعد االنقبلب) ،وهـذا يسـاوي نسـبة ارتفـاع
قيمتنيا  % 227بالـدوالر األمريكـي ونسـبة ارتفـاع قيمتنيـا  % 214كنسـبة مئويـة إلمجـارل
الناتا احمللي .هذا التطور ا النفقات يعك ارتفاعا كبريا ا الواردات العسكرية والتضـ  م
ادلستمر ا عدد القوات ادلسل ة .وبلػـ النفقـات العسـكرية ألغـراض قمعيـة داخليـة تقـ
143
ما ب  2881و 1222قيمة  6.7مليار دوالر أمريكي.

.UAV Seeker systems
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سعر النفط
النفقات العسكرية
عدد المجازر

العدد السنوي للمجازر

سعر برميل النفط (بالدوالر األمريكي)

النفقات العسكرية (مليار دينار جزائري)

وت ـزامن هــذا االرتفــاع ،كمــا تبينـ الصــورة ،مــذ اطلفــاض ا اإلنتــاج الصــناعي بنســبة 11
 %بـ  2882و 2886وســقوط الــدخل القــومي اإلمجــارل الفــردي مــن  1422دوالر ا
سنة  2876إذل  2522دوالر ا سنة  .2886وتـزامن ارتفـاع هـذا ادلصـاريه ادلفرجتـة مـذ
زيــادة ض ـ مة ا إنتــاج الػــاز والبــرتول وارتفــاع حــاد ا نشــاط اجملــازر كمــا يشــري إذل ذلــا
البيان .3

بيان  : 2تطور النفقات العسكرية وإنتاج النفط/الغاز ونشاط المجازر 1998-1993

ػلت ــوي اجلــدول  5علــى توزيــذ مفصــل لنفق ــات احلكومــة اجلزائريــة .وأعــد هــذا اجل ــدول
144
تسطاس ( )Testasمستعيناأ هعطيات وزارة ادلالية.

يبـ ِّ هــذا اجلــدول كيــه تنفـ احلكومــة كــل دوالر مــن مــدخول الضـرائب .تــأيت نفقــات
»الدتاع الوجتيف« ،وهو عنصر يـدخل ا ـنه اخلـدمات العامـة ،ا الرتبـة الثالثـة وهـي يمثـل
عشر دوالر ( )2.2من كل دوالر جديد ينف  .وبادلقابل تنف احلكومة أقل بكثري
مصدر هذا البيان:
M. Tinkicht and A. Benhadid, ‘Transational Companies and the Massacres9 Business as Usual’, in Y.
Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi (eds.), An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp.
965-1009.
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مفصل لنفقات الحكومة الجزائرية
جدول  : 2توزيع ّ
مرتبة
دوالر أمريكي
صنف
2.1118
اخلدمات العامة
27
2.2248
مكتب الرئي
2
2.2226
الدتاع الوجتيف
22
2.2211
الشملون اخلارجية
3
2.2588
الداخلية
23
2.2283
العدل
7
2.2122
ادلالية
14
2.2224
الت طي

++
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اخلدمات االجتماعية
التعلي م ابتدائي والثانوي
التعلي م عارل والب
الرتبية الدينية
الص ة
اإلعبل والثقاتة
الشػل وةملون االجتماعية
و .اجملاهدين
الشباب والرياضة

2.2124
2.1284
2.2253
2.2222
2.2468
2.2288
2.2262
2.2222
2.2241

1
26
11
4
22
8
21
12

اخلدمات االقتصادية
الزراعة
الري
الصناعة والطاقة
األةػال العمومية
البناء والسكن
النقل
السياحة
التجارة

2.2322
2.2272
2.2227
2.2242
2.2226
2.2222
2.2257
2.2222
2.2228

24
22
28
12
13
25
15
12

اخلدمات األخرأ
ربا الديون العامة
إعانات مالية
خدمات عمومية أخرأ
مجموع

2.3245
2.2214
2.2118
2.2521
1.3333

5
6
2
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على اخلدمات االقتصادية ( 2.23دوالر من كل دوالر جديد ينف ) أو على التعلي م العارل
والب ـ (مرتبــة  )26وعلــى التشــػيل والشــملون االجتماعيــة (مرتبــة  .)8وغلعــل هــذا الوضــذ
من اجلزائر أحد الدول األكثر عسكرة ا العادل.

 .4.4.1التبعية االقتصادية
أما السبب البنيوي الثـاين الـذي يـ ز كعامـل حـاتز دليـول النظـا اجلزائـري إذل انتنيـاإ حقـوق
حرمــة اإلنســان واقــرتاا االنقبلبــات تنيــو التبعيــة االقتصــادية ادل ْزمنَــة لل ــارج (تبعيــة التصــدير
وادلديونية) .وأما النتائا االقتصادية للجزائر تنيي تعت ومنذ ترتة جتويلة مـن أسـوأ النتـائا ا
الدوليــة 145.وبقــي قطــاع احملروقــات يشــكل
العــادل حســب معنيــد الدراســات االس ـرتاتيجية و َّ
بانتظا من  84إذل  % 87من مدخول الصادرات وحوارل  % 52مـن مـداخيل احلكومـة
ه بديل ذلما الهنار إمجارل الناتا احمللـي مـن أ ـل سـاكن
إذ لو نفد الػاز والبرتول أو ا ْكتش َ
إذل  1.4دوالر 146.غلع ـ ــل ع ـ ــد التن ـ ــوع االقتص ـ ــادي والتبعي ـ ــة ادلفرجت ـ ــة لقط ـ ــاع احملروق ـ ــات
(والشــكوإ الـ ــي مســتقبل قطــاع الطاقــة) مـن اقتصــاد اجلزائــر عرضــة للتػـريات ا ســعر
الػاز والبرتول ال هي خارج ك م اجلزائر .تاثر اهنيار أسـعار البـرتول سـنة  2875دخلـ
اجلزائر ا ركود اقتصادي حاد عندما اطلفض العائـدات تقريبـا بنسـبة  % 42وبلـع معـدل
الــدين بالنســبة إذل عائــدات التصــدير عبئــا يســت يل مل ـ أال وهــو  147.% 112وخــبلل
اهنيــار ســعر البــرتول ســنة  2886بلــع معــدل الــدين بالنســبة إذل واردات تصــدير احملروقــات
حــدا أقصــى .% 122 :وتـْتبَــذ مثــل هــذا االهنيــارات دائمــا ا ســعر احملروقــات بــاجراءات
اقتصادية تقشفية قاسية تنعك سلبيا على أغلبية اجملتمذ ،وتفاق م احلرمان الـذي تعـاين منـ
ة ـ ـرائح اجملتم ـ ــذ احملروم ـ ــة ،وتولِّـ ــد االغتي ـ ــاظ وترس ـ ــخ االحتجاج ـ ــات .تانع ـ ــدا إذن التن ـ ــوع
االقتص ــادي والتبعي ــة ادلفرجت ــة عل ــى عائ ــدات احملروق ــات ه ـ ـي م ــن أه ــ م العوام ــل ال ـ ـ خت ــل
باالستقرار.

+

وبالنسبة لتبعية ادلديونيـة تـان اجلزائـر هـي إحـدأ الـدول األكثـر مديونيـة ا العـادل العـر ي
إذ تفوق ديوهنا ديون مصر وإيران والسودان 148.ا سـنة  2865كانـ ديـون اجلزائـر تقـدر
ب ـ 5مليــار دوالر ارتفعـ إذل  15بليــون دوالر ا أواخــر الثمانينــات تفاقمـ إذل 32
بلي ــون دوالر ا س ــنة ( 2888إذا أضـ ـفنا أليني ــا ال ــديون العس ــكرية) 149.إذا ق ــدرنا ال ــديون
150
اخلارجيـ ــة بالـ ــدينار اجلزائـ ــري تنجـ ــدها قـ ــد تضـ ــاعف  62مـ ــرة ب ـ ـ  2865و.2886
وارتفع الديون اخلارجية نسبةأ إذل إمجارل الناتا احمللـي مـن معـدل  % 21.3سـنة 2874
151
إذل  % 42س ــنة  2882إذل  % 56س ــنة  2886وح ـ ـوارل  % 72س ــنة .2888
وإذا نظرنا إذل معدل دتعات خدمة ادلديونية بالنسبة إذل عائدات التصدير َصلدها قـد بلػـ
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 % 71ســنة  2882اطلفض ـ تــدرغليا إذل نس ــبة  % 32ســنة  2888وه ــو م ـا يعت ـ
عاليــا جــدا ،إذ يــرغ م اجلزائــر علــى ضــخ أك ـ كميــة شلكنــة مــن الػــاز والبــرتول لســد احلمــل
ادلتزايــد خلدمــة ادلديونيــة 152.إن مــا أنفقت ـ اجلزائــر ا العش ـرت األخريت ـ مــن أجــل تســديد
توائــد الــديون تضــبل عــن الــديون نفســنيا ،كــان كاتيــا حلــل الكثــري مــن مشــاكلنيا االقتصــادية
والسياســية حي ـ يفــوق ادلبلــع الــذي تدتع ـ اجلزائــر ســنوياأ خدم ـةأ للــديون ( 4إذل  5مليــار
دوالر) عدة مرات ما تنفق احلكومة على الص ة واإلسكان والتعلي م.
واأل ََمــر مــن ذلــا أن العجــز عــن تســديد الــديون ا أوائــل الثمانينــات اســتدعى تــدخل
ــندوق النقــد الــدورل بسياســت ادل ثــة لئلرهــاب .وترضـ هــذا ادلملسســة الدوليــة مــا يلقــب
ب ـ»برنــاما إعــادة اذليكلــة« شلــا أدأ إذل جتــرد أكثــر مــن  722ألــه عامــل وختفــيو النفقــات
العمومي ــة عل ــى مس ــتوأ التعل ــي م والصـ ـ ة ،وعل ــى دع ــ م ادلـ ـواد الػذائي ــة األساس ــية .وت ــرض
ندوق النقد الدورل هـذا اإلجـراءات القاسـية رغـ م أن نسـبة البطالـة بلػـ  % 22خـبلل
سـنة  2883وارتفعـ إذل أكثـر مـن  % 32سـنة  .2888وان عـدد العـاجتل عـن الشــػل
ازداد من  2.2مليون سنة  2881إذل  4.2مليون سنة  153.2887ويعيش أكثـر مـن 23
بد ْخل يومي يقل عن 2.26
مليون جزائري
الفقر ادلدقذ حسب التعريه الدورل ،أي َ
154
دوالر (عتبــة الفقــر) .وقــد تقلصـ الطبقــة ادلتوســطة إذل حــد كبــري وتثلَّـ عــدد الفقـراء،
وتــدهورت األوضـاع االجتماعيـة ألغلبيــة اجلزائـري مــن جـراء سياســة ــندوق النقــد الــدورل
ال ـ عمــدت إذل ختفــيو االســتنيبلإ وادلصــاريه االجتماعيــة 155.وارتفــذ معــدل االعــتبلل
الوتَـيَات لدأ األجتفال واألمنيات ،كما عادت أوبئة كان قد انقرض
الوجتيف وكذا معدل َ
احلصــبة،
يمام ـاأ أو تراجع ـ تراجع ـاأ كب ـرياأ قبــل ( 2881الســل ،التفويــد ،الكلــب ،األمجيــةْ ،
السـ ـ ايا والزن ــوز) 156.يع ــاين أكث ــر م ــن ملي ــون جتف ــل م ــن س ــوء
اخلن ــوق ،الزح ــار ،التني ــاب َّ
التػذيـ ــة ،و صـ ــل مخ ـ ـ العـ ــائبلت اجلزائريـ ــة علـ ــى أقـ ــل مـ ــن ادلتطلَّـ ــب اليـ ــومي األدىن مـ ــن
احلريْ ـرات ،كم ــا تع ــاين  % 34م ــن النس ــاء ا س ــن ال ــوالدة م ــن تق ــر ال ـ َّـد بس ــبب ال ــنق
الػــذائي 157.وتــدهور كــذلا قطــاع الرتبيــة بســبب االطلف ـاض ادلســتمر دليزاني ـة هــذا القطــاع.
158
تاطلفضـ ـ م ــثبل نفق ــات ْجتنييـ ـزات قط ــاع الرتبي ــة ب ـ ـ % 52م ــا بـ ـ  2876و.2886
ويػادر نصـه مليـون جتفـل ادلدرسـة بـدون ةـنيادة سـنوياأ بسـبب الطـرد أو عجـز ذوينيـ م عـن
159
مــل نفقــات الدراس ـة ،كمــا بلػ ـ نســبة الرســوب مــن االبتــدائي إذل اجلامعــة .% 84
وترض ـندوق النقـد الـدورل سياسـات اإلجراميـة رغـ م أن اجلزائـر تفتقـد إذل  3.512مليـون
ســكن وأن الدولــة تبقــى عــاجزة عـن بنــاء أكثــر مــن  222آالا ســكن ســنوياأ ،ا حـ أن
160
عدد العزاب الذين تزيد سنني م عن  28سنة جتاوز  5مبلي .
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وبـ ــالطبذ تـ ــان برنـ ــاما إعـ ــادة اذليكلـ ــة لصـ ــندوق النقـ ــد الـ ــدورل دل يسـ ــتنيدا النفقـ ــات
العســكرية ال ـ يعرضــنيا البيــان  2وال ـ ارتفع ـ بصــورة مذهلــة ،وهــي تكلــه اجلزائـ َـر اليــو
ادلوت واستنـزاا احتياجتات الطاقة ال ال تعوض ،وضـياع عائـدات التصـدير حلسـاب جتـار
َ
احلــروب الــدولي وكــذلا مزيــد مــن الــديون ادلســتعبدة .وعلــى العك ـ تــان يمويــل احلــرب
باإلضــاتة إذل تك ــوين وت ــدريب وتســليح رج ــال ادليليش ــيات ،ح ــدث هبارك ــة ــندوق النق ــد
ـدورل .حســب مو ــه رلنيــول رتيــذ ادلســتوأ ذكــرا جــون ــول مــاري (،)Jean-Paul Mari
الـ َّ
161
تان ندوق النقد الدورل أَذن جليا بتجنيد  42222من رجال ادليليشيات .وباإلضـاتة
إذل ة ـراء األســل ة تــان نســبة هامــة مــن عائــدات الػــاز والبــرتول تــذهب إذل تس ـديد أجــور
 422آالا من رجال ادليليشيات الذين ؽلتصون مذ اجليش وقوات األمن موارد واسعة من
خ ـريات الــببلد .تمــثبل ،حســب حس ـ زه ـوان ،نائــب رئــي الرابطــة اجلزائريــة للــدتاع عــن
حقوق اإلنسان ،تان  % 62من ميزانية والية بومرداس ،الواقعة ةرق العا مة ،تنف على
ادليليشيات والشرجتة 162.وال يوجد كذلا أي قيد علـى نفقـات اخلـدمات العسـكرية لصـاحل
ةركات احلرب ادلتعددة اجلنسيات ،كشركة أجنيزة الـدتاع)Defence Systems Limited( 163
وإيكْزكتيــه أوتكــوم  )Executive Outcomes( 164ال ـ صــل علــى ســني م مــن عائــدات
الب ــرتول ،وادلرتزق ــة وض ــباط ادل ــابرات والقتل ــة ادلـ ـأجورين م ــن مجي ــذ أضل ــاء الع ــادل .وحس ــب
مصــادر دبلوماســية ،تــان خــدمات احلــراس اخلا ـ وتــأجري العربــات ادلصــف ة تقــد مقابــل
 2222دوالر لليــو  .وؽلثــل هــذا ادلبلــع علــى األقــل عشــرة أضــعاا الراتــب الشــنيري األدىن
ادلضــمون 165.وإن مقارنــة ذلــا بالــدخل القــومي اإلمجــارل للفــرد – الــذي اهنـار مــن 1422
دوالر سـنة  2876إذل  2522دوالر ســنة  – 2886تعطـي نظــرة علــى مـدأ ادلأســاة الـ
أ اب اجلزائر.
ودل يتعــرض برنــاما ــندوق النقــد الــدورل بتات ـاأ إلعــادة اذليكلــة للفســاد البنيــوي الــذي
يستن ـ ـزا االقتص ــاد اجلزائ ــري .نش ــرت اجملل ــة االقتص ــادية ة ــالنجيز ( )Challengesا أبري ــل
 2888أثــا حــول »ادلليــارديرات اجلزائ ـري ]…[ ورجــال األعمــال الــذين كدس ـوا ادلليــارات
مــن الفرنكــات الفرنســية علــى األرجــح نتيجــة عبلقــاهت م الوثيقــة بادلملسســة العســكرية ومصــاحل
األمن ا الببلد 166«.وتقدر ثروهت م احملـتف ـا خـارج اجلزائـر ،وخا ـة ا البنـوإ الػربيـة ،
يقــدر مركــز الدراســات االسـرتاتيجية والدوليــة ا الواليــات ادلت ــدة بــأن الثــروة اخلا ــة ا العــادل العــر ي تبلــع 2457
تق (هعدل  73.6مليون دوالر لكل ترد) .ويقدر ادلركـز بـأن  722بليـون
بليون دوالرا وهي ملا لـ 122222ة
دوالر مـن رلمـوع ثــروة العـادل العــر ي ؽللكنيـا أتـراد مـن ادلػــرب العـر ي ولبنــان ومصـر .راجـذ Centre of Strategic and

International Studies, Strategic Development in the Maghreb, CSIS, Washington 1997, p. 24.
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ب ـ 32مليــار دوالرا 167.ويقــدر عبــد احلميــد اإلبراعلــي – الــوزير األول األســب – ظلــو الفســاد
أوارل  2.4إذل  1بليون دوالرا ا السنة.
إن كــل هــذا ادلعطيــات تــدع م وجنيــة النظــر القائلــة بــأن عســكرة النظــا والقمــذ ال ــذي
ؽلارس ينيدتان لـي تقـ لتفكيـا وتـدمري القـوأ االجتماعيـة وادلعارضـة السياسـية احلقيقيـة
وإظلــا كــذلا يعمــبلن – مــن خــبلل اإلرهــاب الــذي يشــل كــل أن ـواع االحتجــاج – كوســيلة
للتػيــري القســري لبلقتصــاد واجملتمــذ مــن أجــل تأســي نــوع مــن الرأ اليــة ادلتوحش ـة وجعــل
اقتصــاد اجلزائــر أكثــر تبعيــة للنظــا العــادلي ،وهــذا لصــاحل الرأ ــال العــادلي وأعوان ـ ا اجلزائــر
على حساب األغلبية الساحقة للمجتمذ اجلزائري.
(Fanon

 )Frantzــذا االســتعمار اجلديــد ا كتــاب ادلعــذبون ا

لقــد تنبــأ ترانتــز تــانون
األرض الذي ألفـ أثنـاء حـرب الت ريـر اجلزائريـة .تنبـأ تـانون ا اجلـزء بعنـوان »مصـيبة الـوعي
الوجتيف« ذا التطور التارؼلي تقال أن ا الدول النامية:
أين يتعايش الثراء الفاحش مذ البملس الشديد ،عـادة مـا يكـون اجلـيش والشـرجتة دعـائ م للنظـا .
وهنــاإ قاعــدة أخــرأ ال بــد مــن تــذكرها وهــي أن اجلــيش والش ـرجتة يكونــان ـ إرةــاد اخل ـ اء
األجانب .وتكون قوة هذا الشرجتة وقدرة هـذا اجلـيش متناسـبة مـذ الركـود الـذي تــئن تـ بـاقي
األمــة .أمــا ال جوازيــة الوجتنيــة تاهنــا تبيــذ نفســنيا أكثــر تــأكثر وعلنــا للشــركات األجنبيــة الكـ أ.
و ـ العم ــوالت تتزاي ــد االمتي ــازات ويث ــرأ ال ــوزراء وتت ــول نس ــاؤه م إذل ق ــدور وي ــدبر الن ـواب
168
أحواذل م وال يبقى رجل ةرجتة أو رجل مجارإ إال وةارإ ا هذا القاتلة الكبرية للفساد.

حسب تانون تان انزالق أمة ضلو دولة بوليسية قمعية هو نتيجـة للمعطيـات االقتصـادية
ادلقيدة لؤلمة ادلستقلة حديثاأ .أما الطور الننيائي ذلذا االنـزالق تيشـنيد بـروز اجلـيش والشـرجتة
ك َ َكمـ بـ االقتصــاد الــوجتيف والن بــة االســتعمارية الســابقة ،الـ تـ َوا ــل هيمنتنيــا علــى
احلياة السياسية واالقتصـادية .ويـَ ْقـوأ نفـوذ اجلـيش مـذ اهنيـار االقتصـاد الـوجتيف ووقـوع األمـة
تبعية االستعمار اجلديد التامة .ويصه تانون الزبائن ادلعمرين اجلدد ها يلي:
 ،الذين يت اجتفون أوراق النقد البنكيـة علـى خلفيـة بلـد
يصبح رلمذ االستػبللي ادلزخرت
بائ  ،عاجبل أ آجبل لعبة ب أيدي اجليش تـ رإ هنيارة من جترا اخل اء األجانب .وهكذا
ال يملـا هـذا الن بـة أي برنـاما للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة .وهـي تشـكو مـن خلـل علـى ادلسـتوأ األخبلقـي
والسياســي والفكــري والنفســاين (مػرتبــة) .وعجزهــا علــى التســيري الفعــال لبلقتصــاد الــوجتيف ػلوذلــا إذل طلبــة عقيمــة وتاتنيــة
يكــون إصلازهــا الوحيــد هــو إعــادة تأســي اجملتمــذ االســتعماري .يــتكل م تــانون عــن »ال جوازيــة الوجتنيــة الـ ترضــى بــدورها
كوكيل عمل للػرب :ال صلد ا هذا ال جوازية الوجتنية ال ناعي وال أرباب أموال .ليس ال جوازيـة الوجتنيـة ا الـدول
الوســيطي .كــأن
ادلت لفــة موجنيــة ضلــو اإلنتــاج واالخ ـرتاع والبنــاء والعمــل .إن جنيودهــا منصــبة ا نشــاجتات ذات الطــابذ َ
هوايتنيا العميقة هي التواجد داخل القنوات وتدبري الصفقات إذ ذلا نفسية رجال األعمال ال قادة الصناعات «.راجذ F.
Fanon, Les damnés de la terre, Editions ENAG, Alger 1987, p. 148
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يمارس القوة ادلستعمرة السابقة احلكـ م غـري ادلباةـر عـن جتريـ ال جـوازي الـذين ترعـاه م واجلـيش
169
الذي تملجترا بواسطة خ ائنيا والذي تكون منيمت حصار الشعب وةل حركت وإرهاب .

 .2خالصة وخاتمة
لق ــد انتش ــر ج ــو م ــن الرع ــب ا اجلزائ ــر خ ــبلل الس ــنوات العش ــر األخ ــرية م ـ مجي ــذ أتـ ـراد
اجملتمـذ .ودل يكــن هــذا الرعــب اجلمــاعي رلــرد منتـوج جــانيب للمجا ــة ادلســل ة ،بــل هــو أداة
الس ـرتاتيجية احل ــرب ادلض ــادة للث ــورة ال ـ تو ــه وع ــن قص ــد أنواع ـاأ سلتلف ــة م ــن انتنياك ــات
حقــوق حرمــة اإلنســان ،مــن أجــل تصــنيذ اخلــوا وادلنــاورة ب ـ  .تناول ـ هــذا ادلقالــة بعــو
انتنياك ــات ه ــذا احلق ــوق (الس ــجن السياس ــي ،التع ــذيب ،اإلخف ــاء القس ــري ،اإلع ــدا ب ــبل
زلاكمة واجملازر) باإلضاتة إذل الدعاية احلربية للشـرح عـ تفا ـيل ملموسـة عـن كيفيـة ـنذ
وغرس اخلوا وادلناورة ب من جترا اجلنراالت.
إن ج ـرائ م الدولــة هــذا ادلولــدة لل ــوا قــد اســت دم كجــزء ال يتجــزأ مــن اس ـرتاتيجية
للت ك م السياسي واالجتماعي .وقد تعرض هذا ادلقال إذل بعـو اآلثـار السياسـية لل ـوا
كتــدمري اجلبنيــة اإلســبلمية لئلنقــاذ وقلــب الــوالء السياســي للســكان الــذين اســتنيدتوا وجتــرًن
ادلعارض ـ ــة السياس ـ ــية وإض ـ ــعاا ادلش ـ ــاركة السياس ـ ــية وتػي ـ ــري الس ـ ــلوإ االنت ـ ــا ي للوالي ـ ــات
ادلس ــتنيدتة .أمـ ــا بالنس ــبة آلثـ ــار اخلـ ــوا االجتماعي ــة ،تقـ ــد نـ ــاقش ادلق ــال الضـ ــرر البلح ـ ـ
بالعائبلت وتقدان التضامن االجتماعي والثقة وزيـادة االنفراديـة ،باإلضـاتة إذل االسـتقطاب
والتجزئة االجتماعية .ويرتإ هذا الت طي م والتسـوية للنسـيا االجتمـاعي اجلزائـري األتـراد ا
عزلة و م وضعه وقنوط.
كمـا أةــار ادلقــال أيضــا إذل ظلـو ثقاتــة الثقــة بــالنف و ــاهرة الــوعي وادلقاومــة رغــ م اآلثــار
ادلدمرة إلرهاب الدولة .وذك ْرت عدة أمثلة لرجال ونساء وقـوأ اجتماعيـة وسياسـية يمكنـ
مــن جتــاوز اخلــوا وأ ني ـرت مقاومــة باســلة للرعــب وداتع ـ عــن حقــوق ادل ـواجتن  .وقــد
كذلا ادلقال نقدا لفشل األحـزاب السياسـية ادلعارضـة ا تسـطري اسـرتاتيجية وبـراما لل ـد
مــن ســطوة اجلــيش ومحايــة اجملتمــذ مــن الرعــب وجتنيــد أك ـ عــدد مــن ادل ـواجتن خلــوض هــذا
النضال.
وأخ ـريا ق ــد ادلق ــال تبيين ــات علمي ــة إلره ـاب الدول ــة اجلزائ ــري .بع ــد اإليضـ ـاح أن تبيـ ـ
إرهاب الدولة بادلفنيو العلمي يعيف إ نيار إرهاب الدولة ا اجلزائر كنموذج وجبلء لنظاميـة
تيــة مشوليــة وجتريبيــة مــا ،استعرض ـ الدراســة نظ ـريت بنيــويت (ادلركزيــة العســكرية والتبعيــة
رومــل للنـ ـزاع علــى الســلطة ال ـ اقرتح ـ لتبي ـ تفاوتــات الــدول ع ـ
االقتصــادية) ونظريــة َ
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العادل ا انتنياكاهتا حقـوق حرمـة اإلنسـان .بعـد ذلـا نـوقش إمكـان ومـدأ إدراج الظـروا
البنيويــة للدولــة اجلزائريــة ضــمن هــذا النظريــات .واســتنتا ادلقــال أن مركزيــة اجلــيش والتبعيــة
ادل ْزمنَة القتصاد اجلزائر يوتران تبييناأ للسلوإ اإلرها ي للنظا اجلزائري.
وبــالطبذ تــان الكــبل عــن التبيـ اإلحصــائي واألســباب البنيويــة إلرهــاب الدولــة ال يعــيف
بأية حال من األحوال إقصاء األحكا األخبلقية والقضائية ال تتطلبنيـا هـذا اجلـرائ م ،كمـا
ال تزيـ ــل ادلسـ ــملولية الش صـ ــية ادلْن َجـ ــرة عننيـ ــا .وليس ـ ـ هـ ــذا األجتروحـ ــات بعقلنـ ــة لتمزي ـ ـ
األجســاد واألرواح أو تننيــيا لعــذاب الض ـ ايا وعــائبلهت م ل َمــن أخ ـذ بع ـ االعتبــار الرعــب
احلقيقي والعذاب اللذين تنطوي علينيما ادلفـاهي م ادلسـتعملة ول َمـن أدرإ أنـ يسـت يل قيـاس
األدل وادلعاناة.
غ ــري أن ع ــد القابلي ــة للقي ــاس هاتـ ـ ال ؽلك ــن أن ت ــدتذ إذل االكتف ــاء بتس ــجيل الرع ــب
والعــذاب ا هــذا الف ــرتة احلالكــة مــن تارؼلن ــا .والكــبل عــن التبيين ــات البنيويــة ه ــو رتض ــنيا
كمصيبة حتمية أو لعنة تارؼلية وإدراكنيا كعملية قابلة للتفكيا.
احلربــات بقــدر مــا
قــال ماهتم ـا غانــدي (» :)Mahatma Ghandiال يكمــن العنــه ا ْ
احلربات «.تعي النـزوع إذل القمذ السياسـي هـو هثابـة تـتح نقـاش حـول
يكمن ا ما مي ْ
اإل بلحات البنيوية ادلطلوبة إلزالت  .ونأمل أن يتوا ل النقاش حول هذا ادلوضوع.
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 .1مقدمة

عبـد القــادر ســا ىــو واحــد مـآل ع ـرات ائالي مــآل اصتزائـري الــذيآل عُـ ِّذبوا منــذ االنقــبلب
تعرض للتعذيب داخـل ككنـات مديريـة االسـتابارات واألمـآل .
العسكري يف يناير ّ .1992
تعرض لو على أيدي جبلديو يقول سا :
ويف فصل مآل وصفو ظتا ّ

ص ـار ]اصتــبلد[ األصــلع نــابنون وبــدأ ي ـربب يف نــل جانــب باللكمــات والــرنبلت والعص ــي.
نانت ىذه العصي مآل نوع خـاص .نانـت يف الواقـع عصـا نهربائيـة ،جـزء منهـا مللـب باصتلـد
واصتــزء األخــر لتتــوي علــى كبلكــة رؤوس معدنيــة حــادة .وقــد ب ـربت هبــا حــك انكســرت .ونــان
دمــي يســيل مــآل رأســي وأنفــي وننــت أحــأ بــد ــديد يف نــل جســدي .وبعــد ذل ـ لــب
اظتعـ ِّـذب الرئيســي أن لت ــر لــو عتــاداً آخــر :س ـرير معــد مــنحآل مــآل جهــة وذو َم ْســنَد واح ــد
باإلبافة إىل مولِّد نهر يسي .أمـا اصتـبلد قصـ القامـة ،فقـد قيـد وابـعاً القيـد علـى مسـتوى
اظترفق تقريبـاً أمسـ
ـدقرط أذنيـ تقريًـاً
كما ـات وقـال ي» :س ِّ
ْ
ـحمي أذ بـزوج مـآل ال ّ
يا ابآل الـ]…[« نان اظتع ِّـذبون ىـائجون جـداً .ـللل الكهربـاء .ع ـت لسـا عـدة مـرات.
نان األ صاعقاً .ننت أصرخ وأحترك على قدر اظتستًاع مبا أن رجلي نانتا غ مقيـدت .
استدنب األصلع بريب بعصا نهربائية يف أسفل البًْآل .وحاولت جبهد نبـ أن أخـا اصتبلديـآل
ب ــدنب أزت ــل جه ــاز تَـْب ــديل لتنظ ــيم ب ـربات القل ــب ،فيجيب ــب اصت ــبلد ق ــائبلً» :سد ــحنو ل ـ !«
1
واستمر يف بريب ب راوة أ د.

إن ال ــهادة اظتةظتــة لنــور الــديآل مصــًفاي ،وىــو جزائــري آخــر ؾتــا مــآل مــوت ػتقـ رغــم
تعربو للتعذيب مبقر ال ّدرك الو ب بباب الزوار ،ترجع بالذانرة إىل نفأ احملنة « :يكتفـوا
ّ
بدذ لتوصيل الكهرباء إىل جسمي ،بل زادوا يف نمية الكهرباء باستعمال عصا حتمل تياراً
نهربائيا مرعبا و يتوقفوا عآل وبعها على "األع اء اضتساسة" مآل جسدي2».
ً ً
مــا ىــي ىــذه «العص ـا» الكهربائيــة اظتســتعملة لتعــذيب اصتزائ ـري ع مــآل يصــنعهاع ونيــب
اصتبلدي ــآل
درب ّ
وص ــلت إىل اصتزائ ــرع ن ــم ن ــان ذتنه ــا ،وم ــآل دفع ــوع وظت ــاذا تس ــتعملع وم ــآل ّ
دل اس ـت اد ىــذه األس ــلحة علــى نفــي الدولــة اصتزائري ــة
اصتزائ ـري علــى اســتعماعتاع ومــاذا ي ـ ّ
ظتمارسـ ــة التعـ ــذيبع ومـ ــا ىـ ــي نلفـ ــة اسـ ــت اد تكنولوجيـ ــة الرعـ ــب علـ ــى الصـ ــعيد اإلنسـ ــا
والسياسي واالقتصادي واالجتماعيع
إن ؽتارس ــة التعـ ــذيب تكـ ــآل اصترنت ــة الوحيـ ــدة الواسـ ــعة النً ــا الـ ــي اق فتهـ ــا الًلمـ ــة
العســكرية بلــرض تعزيــز انقبلهبــا العســكري لينــاير  1992واستئصــال اظتعاربـ السياســي
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وإحكام سيًرهتا على نل ابتمع .لقد صتدت الًلمـة أي ـاً إىل سـجآل أنثـر مـآل  30ألـب
جزائري واختًاي أنثر مآل  12ألب اص وإعدام ائالي بـبل ػتانمـة وارتكـاب غتـازر
يف حـ ّ ع ـرات ائالي مــآل اظت ـوا ن العــزل .لقــد وصــل العــدد الرشتــي لل ــحايا اليــوم إىل
 150ألـب بــحية .وتسـببت اضتــرب يف الن ـزوح الــداخلي واعتجـرة إىل خــارج الـببلد ألنثــر
مآل مليون ونصب اظتليون جزائري .وأتلب اصتنراالت مئات الكيلوم ات اظتربعة مآل اللابات
بواس ــًة الناب ــا واس ــتادام األس ــلحة الكيميائي ــة .وطت ــوض ح ــرب ب ــد ابتم ــع اصتزائ ــري
وت ـويو وجــو الــببلد إىل منظــر بــائأ ملــيء بالســجون واظتقــابر والثكنــات وســاحات القتــال
والنـزوح اصتماعي وإجبار الناس على اضتياة حتت و دة الرعب واضتزن والفقر ،صتدت الًلمة
العســكرية إىل الــدبابات واظتــدافع واألللــام واظتسدســات والر ا ــات والبنــاد ومــدافع اعتــاون
والعرب ـ ــات اظتص ـ ــفحة والًـ ـ ـ ان اضت ـ ــريب و ـ ــائرات االستك ـ ــاي اظت ـ ــتح ّكم فيه ـ ــا ع ـ ــآل بع ـ ــد
والً ـ ــائرات اظتروحي ـ ــة اظتس ـ ــلحة والس ـ ــفآل اضتربي ـ ــة واألس ـ ــلحة الكيميائي ـ ــة وأجه ـ ــزة اضتس ـ ــوب
وأنظمتها اضتاسبة وأجهـزة اظتراقبـة وعتـاد الرؤيـة الليليـة والعتـاد اإللكـ و واالتصـاالت .نمـا
صتــدت الًلمــة أي ـاً إىل تــدريب جي ــها علــى ــر اســتعمال ىــذه األدوات وائالت إىل
درجة عالية مآل الكفاءة وتزويـدىم بـاطتاات واظتهـارات والتقنيـات العاليـة البلزمـة السـتادام
ىذه األسلحة واألنظمة.
فمــا ىــي إذن ىــذه األســلحة اظتســتوردة مــآل اصتزائــرع مــآل يصــنعهاع ونيــب وص ــلت إىل
اصتزائرع نم ذتنها ومآل دفعوع وظتاذا تسـتعملع ومـا داللـة تـدفّ ىـذه األسـلحة علـى الانـام
السياسـ ـ ــي للًلمـ ـ ــة العسـ ـ ــكريةع ومـ ـ ــا ىـ ـ ــي العواقـ ـ ــب اإلنسـ ـ ــانية والسياسـ ـ ــية واالقتصـ ـ ــادية
واالجتماعية الست اد مثل ىذه األسلحة وتكنولوجية الرعب إىل اصتزائرع
ى ــذه الدراس ــة تن ــدرج يف برن ــام ل ــم أوس ــع لئلجاب ــة عل ــى ابم ــوعت م ــآل األس ــئلة
اظتًروحــة أعــبله .تبــدأ الدراســة أوالً ب ــيء مــآل التفصــيل عــآل ســيا حقــو اإلنســان الــذي
ت ــتم في ــو ص ــفقات اس ــت اد األس ــلحة ونق ــل تكنولوجي ــة ال ــتح ّكم السياس ــي ،وي ــد ى ــذا يف
اصتزء .2

فلــورانأ أوبنــاس ،جريــدة ليااســيون ( 20 ،)Libérationس ـبتما  .2000حســب تص ـريو لبوتفليقــة يف  26يونيــو
 ،1999فقد بلغ عدد ال حايا  100ألب .ولكآل قبل َسبْعة َع ْ َر هر مآل ذل  ،أي بتاريخ  21ينـاير  ،1998قـ ّدم
رئيأ اضتكومة آنذاك رقما ؼتالفا دتاما أمام ابلأ الـو ب إذ ذنـر  26536بـحية .أمـا األع ـاء اظتن ـقون عـآل مصـا
األمآل – وعادةً ما تكون معلوماهتم الداخلية مةندة – فقدموا عدد  173ألب بحية .أما اظتراقبون اللربيون فـهنمم أدلـوا
بدرقــام أعلــى مــآل ذلـ نـدارنور ( )Darcourtمــثبل الــذي زعــم علــى أســاس معلومــات مــآل االســتابارات اللربيــة أن عــدد
ال حايا بلغ  300ألب.
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منظور سياسي

ونناقش بعد ذل حتويبلت األسلحة وتكنولوجيـة الرعـب إىل اصتزائـر يف اصتـزئ  3و.4
وقــد خصــص اصتــزء  3السـت اد أســلحة التعــذيب بينمــا يتًــر اصتــزء  4إىل حتويــل األســلحة
األخرى إىل اصتزائر.
وتتنــاول الدراســة أي ـاً عائــدات نــل ىــذه النفقــات ،فيتعــرض الفصــل  5.1إىل الكلفــة
اإلنســانية بينمــا يعــال الفصــل  5.2العواقــب السياســية الســت اد اصتزائــر ىــذه األســلحة .أمــا
الفص ــبلن  5.3و 5.4فهم ــا ؼتصص ــان لآلك ــار االقتص ــادية واالجتماعي ــة لان ــام الًلم ــة
العس ـ ــكرية اظتتعلـ ـ ـ بالنفق ـ ــات العس ـ ــكرية .وأخـ ـ ـ ا يق ـ ــدم اصت ـ ــزء  6ملاصـ ـ ـاً عت ـ ــذا البح ـ ــم
التمهيدي.

 .2سياق حقوق اإلنسان
امت ــد االح ــتبلل الفرنسـ ــي للجزائ ــر م ــآل سـ ــنة  1830إىل  1962وق ــام ال ــعب اصتزائـ ــري
بكفـاح ويــل ومريــر بــدأت آخــر وأ ــرس حروبــو ســنة  1954وانتهــت إىل اســتقبلل الــو آل
عام  1962مق ّدما على ذل مليون ونصب مليون مآل ال هداء.

أدت تلـ اضتــرب إىل تعزيــز مكانــة اصتــيش علــى حســاب الًبقــة السياســية ومنحتــو قــوة
أنثــر ،ومــا أن أعلــآل عــآل اســتقبلل اصتزائــر حــك أ ــاح اصتــيش باضتكومــة اظتةقتــة للجمهوريــة
اصتزائريـة .وبعــد كــبلث ســنوات دبـّـر العقيــد ى ـواري بومــديآل انقبلب ـا عســكريا آخــر ســيًر
على اضتكم .ووفّر اضتماس الو ب والواردات ال ـامة العائـدة مـآل تصـدير احملروقـات بعـ
االستقرار والنمو االقتصادي رغم م انل َخ ِفيّة عدة :حكم اضتزب الواحد – حزب جبهة
التحريــر الــو ب – الــذي ســيًر عليــو اصتــيش ،واالغ ـ اب عــآل اإلســبلم ،وإتبــاع سياســات
اقتص ـ ــادية خا ئ ـ ــة ،وتف ـ ــي الر ـ ــوة والفس ـ ــاد .وأدى امي ـ ــار س ـ ــعر الب ـ ـ ـ ول يف منتص ـ ــب
الثمانينــات إىل تعريــة نــل ىــذه اظت ــانل وتفاقمهــا .ففــي أنتــوبر  1988ــهدت ال ـوارع
اصتزائرية انفجاراً عبياً ودترداً عا رتيع أؿتاء القًر ،ؽتا أدى إىل سقوط مئات ال حايا مآل
اظتتظــاىريآل جلّهــم مــآل ال ــباب ،وإىل تعـ ّـرض ائالي مــآل اظتــوا ن – مبــا فــيهم األ فــال –
إىل تعذيب وح ي على أيدي أجهزة األمآل واصتيش.
أُجـ ِـا اصتــيش ننتيجــة لتل ـ األحــداث علــى قبــول إصــبلحات سياســية باجتــاه التعدديــة
الدنتقرا يــة الــي اعتمــدىا الدســتور اصتديــد الــذي صــود عليــو يف فاايــر  .1989ت ــكلت
اصتبهــة اإلس ــبلمية لئلنق ــاذ يف س ــبتما  ،1989وب ــالرغم م ــآل ح ــداكتها تللّب ــت عل ــى جبه ــة
التحريــر الــو ب يف االنتاابــات البلديــة والوالئيــة يف يونيــو  ،1990حصــلت علــى أغلبيــة
مقاع ــد ال ــدور األول يف االنتااب ــات الاظتاني ــة يف ديس ــما  .1991نان ــت جبه ــة اإلنق ــاذ

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
واردات األسلحة  :استثمارات وعائدات

337

مةىلة للفوز باألغلبية اظتًلقـة يف الـدور الثـا لبلنتاابـات ولكـآل اصتـيش وقـب عتـا باظترصـاد
فدللى االنتاابات وأرغم الرئيأ ال اذي على االستقالة وأن د مكانو غتلسا أعلى للدولة.
أقدم اصتيش بعـد ذلـ علـى قمـع واعتقـال وتفتيـت قيـادة اصتبهـة اإلسـبلمية لئلنقـاذ قبـل
ـالرد علــى عنــب الًلمــة
ال ــروع يف حلّهــا .فقامــت البقايــا اظتف ّككــة واظتتج ـ ّذرة مــآل اصتبهــة بـ ّ
بــالعنب اظت ــاد مســتهدفة ق ـوات األمــآل ومــو في الدولــة .ومــع توســع دائــرة العنــب والعنــب
اظت اد اؿتدرت اصتزائر إىل حرب قاسية أخرى.
وإىل ح ـ حتري ــر ى ــذا اظتق ــال لق ــد أحص ــت منظم ــات حق ـو اإلنس ــان ع ــدد الس ــجناء
السياســي بــدنثر مــآل  30ألــب وبعــدد ؽتاكــل ل ــحايا التعــذيب 3.وغالب ـاً مــا عامــل النظــام
اصتزائري اظتساج واظتعتقل بوح ية متناىية ال ختًر على البال إذ ي دد اظت ـرفون علـى
الس ـ ــجون إىل اللج ـ ــوء إىل االغتي ـ ــاالت واب ـ ــازر ع ـ ــدة م ـ ـرات .فم ـ ــا غت ـ ــازر س ـ ــجب برواقي ـ ــة
وس ــرناجي ال ــي ىلـ ـ فيه ــا اظتئ ــات م ــآل اظتعتقلـ ـ إالّ ــهادات حي ــة عل ــى بيع ــة النظ ــام
العسكري الذي داس نل اظتعاي األخبلقية للسلوك الب ري وأبسط قواعد اضتكم4.
إ ّن ؽتارســة التعــذيب هبــدي حتًــيم اطتصــوم نفســياً واقــتبلع اظتعلومــات وترويــع ابتمــع
ص ــارت ــائعة ومةسس ــاتية ونظامي ــة 5،ب ــل ى ــي يف الواق ــع ج ــزء م ــآل كقاف ــة حك ــم الزم ــرة
العســكرية اصتزائريــة الــي اســتعملتها منــذ االســتقبلل ب ــدة متلـ ِّ ة ومتناســبة مــع تبــدل إدراك
األخًــار علــى بقــاء النظــام .لقــد اســتمرت ؽتارســة التعــذيب منــذ ســنة  1962ولــو بصــفة
متقًّعة وبًر ػتدودة وخفية ،لكنها برزت إىل العلـآل إكـر االنقـبلب العسـكري الـذي قـاده
العقيــد ى ـواري بومــديآل يف  19يونيــو  1965وخــبلل انتفابــة  5أنتــوبر  ّ ،1988منــذ
انقـ ــبلب  11ينـ ــاير  1992إىل حـ ــد ائن .وقـ ــد وكّقـ ــت نـ ــل منظمـ ــات حقـ ــو اإلنسـ ــان
الرئيســية اظتئــات مــآل حــاالت التعــذيب يف نتــب وتقــارير 6.ففــي أحــد التقــارير الدوريــة الــي
تدون االنتهانات اطتً ة ضتقو اإلنسان يف اصتزائر نتبت منظمة العفو الدولية ما يلي:
ّ

يبـدو أن التعـذيب صـار منت ـر انت ـاراً واســعاً يف الـببلد ،ودتارسـو قـوات ال ـر ة والـدرك الــو ب
واألمآل العسـكري بلـرض اقـتبلع االع افـات مـآل اظتعتقلـ عـآل م ـارناهتم اظتزعومـة يف عمليـات
قتـ ــل أو اعتـ ــداءات بـ ــد األ ـ ــااص واظتمتلكـ ــات .ومت تو يـ ــب تل ـ ـ «االع افـ ــات» مبا ـ ــرة
وبانتظام ندليل وحيد إلدانة اظتعتقل ومآل ذنرت أشتـاؤىم أكنـاء عمليـة االسـتنًا  .والتعـذيب

أنثر التقنيات تواتراً يف ال هادات ىي ال رب بالسبلح األبي واعتـراوات واطتنـ باظتـاء واضتـر بالنـار وبـ األع ـاء
واالغتصــاب والصـع الكهربــائي ،إبــافة إىل التعــذيب النفســي (هتديــد اظتعـ لذب أو أقاربــو ،التجريــد اضتســي ،اضترمــان مــآل
النوم ،اخل) .راجع اعتامش .5
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بالصع الكهربائي ىو أحد وسائل التعذيب اظتستعمل بد اظتعتقل  ،ويت ـمآل عـادة تفريلـات
7
نهربائية موجهة لؤلذن واألع اء التناسلية وأجزاء حساسة أخرى مآل اصتسد.

ويقـ ّدر عــدد اصتزائـري واصتزائريــات الــذيآل أخفـاىم العســكر قسـرياً بــدنثر مــآل  12ألــب
ــاص 8.أمــا عــدد الــذيآل قتل ـوا بــبل ػتانمــة أو راح ـوا بــحية غتــازر فهننــو يق ـ ّدر بع ـرات
ائالي 9.أما العدد الرشتي للقتلى فهو  150ألب بحية.
ولقيــاس م ــدى انتهان ــات حق ــو اإلنس ــان واضتق ــو اظتدني ــة والسياس ــية يف اصتزائ ــر من ــذ
 1992علــى الس ــلم ال ـدوي نتك ــآل الرج ــوع – عل ــى س ــبيل اظتث ــال – إىل مة ـرات اظتنظم ــة
األمريكيــة فريــدوم ىــاوس ( )Freedom Houseللحقــو اظتدنيــة والسياســية ومة ــر حقــو
اإلنسان لؤلسبوعية الايًانية األبزورفر (.)The Observer
يدم ىاوس قبـل سـت سـنّة تقريبـاً مـآل ـري أمـريكي نـانوا قلقـ مـآل تزايـد
تدسست فر ُ
الس ــلم والدنتقرا ي ــة .وتـ ـ ّدعي فري ـ ُـدم ى ــاوس أم ــا مناص ــرة ن ـ ـيًة للق ــيم
التهدي ــدات عل ــى ّ
الدنتقرا ي ــة وخص ــم كاب ــت لل ــدنتاتوريات س ـواء أنان ــت م ــآل اليس ــار أو م ــآل اليم ـ  .فمن ــذ
 1972قامــت فريـ ُـدم ىــاوس بن ــر تقيّيم ـاً ســنوياً للحريّـات يف بلــدان ،وعيّنــت لكــل بلــد
وإقلــيم مرتبــة «حـ ّـر» أو «حـ ّـر جزئي ـاً» أو «غ ـ حـ ّـر» مــآل خــبلل أخــذ مع ـ ّدل عبلمــاهتم يف
غتال اضتقو السيّاسـية واضتريّـات اظتدنيـة .تقـاس اضتقـو السياسـية واضتريـات اظتدنيـة حسـب
سلم مآل سبع درجات ،أدنـاه نتثـل درجـة عاليـة مـآل اضتريـة ّأمـا أعـبله فهـو نتثـل أسـوء حالـة.
فالــدول الــي حتصــل علــى معـ ّدل يـ اوح مــآل  1إىل  2.5تعتــا علــى العمــوم «حـ ّـرة» ومــآل 3
حرة».
حرة جزئياً» ومآل  5.5إىل  7فهي «غ ّ
إىل ّ « 5.5
الجدول  :1تقييم درجة الحرية في الجزائر

+
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السنة

الحقوق السياسية

الحريات المدنية

وضعية الحريات

1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01

4
4
7
7
7
6
6
6
6
6
6

4
4
6
6
7
6
6
6
5
5
5

حرة جزئياً
حرة جزئياً
غ حرة
غ حرة
غ حرة
غ حرة
غ حرة
غ حرة
غ حرة
غ حرة
غ حرة
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َسـوأُ العبلمـات يف غتـال اضتقـو اظتدنيـة
وحصيلة اصتزائر ،نما يبيّنو اصتدول  ،1ىـي مـآل أ ْ
10
والسياسية ،ومعدعتا يدل على نظام دنتاتوري وقمعي ينته حقو اإلنسان.
يف ســنة  ،1998مبناســبة حلــول الــذنرى اطتمس ـ لئلعــبلن العــاظتي ضتقــو اإلنســان،
ن ــرت جريــدة األوبْـَزرفــر 11نتــائ دراســة قامــت هبــا غتموعــة مــآل ن ِ ـًي حقــو اإلنس ــان
اظتع ي هبم دولياً ومآل علماء حائزيآل على جـائزة نوبـل .ورتّبـت ىـذه الدراسـة ال ُـد َول ابتـداءً
مآل الدولة األنثر انتهاناً ضتقو اإلنسان إىل األقل ،نما يظهر ذل اصتدول .2
جدول  :2العشر الدول األسوأ انتهاكاً لحقوق اإلنسان لسنة 1998

نوع اصترنتة

اصتزائر

نوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ال مالية

بورما

إندو
نسيا

ليبيا

نولـ ـ ـ ــو
مبيا

سوريا

العرا

اإلعدام ببل ػتانمة
التعذيب
اإلخفاء القسري
اضتكم باإلعدام
رف حرية التعب
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اضتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
السياسية
السجآل السياسي
رف حرية التحرك
رف حقو الًفل
رف اضترية الدينية
رف احملانمة العادلة
رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
األقلّيات
رف حقو اظترأة
اظت ْجموع
َ
د.ت.ب × 1000
َْغتموع × د.ت.ب

30
24
24
0
10
10

19
16
19
8
10
10

19
20
16
10
10
10

19
16
19
10
10
10

17
16
14
7
8
8

20
15
20
0
5
4

8
20
14
10
9
9

24
26
24
10
10
10

14
16
2
5
7
7.5

10
5
10
8
7
10

10
10
4
10
5
10

10
10
10
10
10
10

10
10
7
10
5
10

9
8
4
5
7
7

6
6
8
0
4
6

9
4
3
4
6
5

10
10
8
1
10
10

7.5
5.5
3
4
7.5
8

6
4
3
9
9
4

2
150

4
135

7
152

8
144

8
118

5
99

9
110

2
155

8
95

5
101

يوغو
سـ ـ ـ ـ ــبل
فيا

الص

10
23
1
9
9
9

737

765

655

668

801

848

755

531

860

774

110.5

103.3

99.6

96.2

94.5

83.9

83.1

82.3

81.7

78.2

د.ت.ب : .دليل التنمية الب رية
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يرتـّب مة ر األمم اظتتحدة للتنمية اإلنسانية الدول حسب مستوى التنمية وخاصة متوسط العمر اظتتوقلع وال ّدخل.
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إن األرقــام يف اصتــدول  2دتثــل قياســات طتــرو حقــو إنســانية ؼتتلقــة حيــم أ ّن أس ـوأ
اصترائم (اإلعدام ببل ػتانمة والتعذيب واإلخفاء القسري) حتمل عبلمة مآل أصل  30بينما
اصت ـرائم األخــرى حتمــل عبلمــة مــآل أص ـل  .10ووجــدت ىــذه الدراســة أن النظــام اصتزائــري
التعسب و«أنـا ُمْنتَ ِهـ ضترمـة اإلنسـان يف
لتتل اظترتبة األوىل ،أي أنو «البًل العاظتي» يف ّ
العا ».
إن ىــذه النتــائ ظتذىلــة حقـاً .إن ارتكــاب اصتزائــر اإلعــدامات بــبل ػتانمــة يفــو حجــم
جرائم أي دولة مآل الـدول الع ـرة األنثـر قمعـاً .ومسـتوى ؽتارسـة النظـام اصتزائـري للتعـذيب
ال يتع ـ ّداه إالّ ن ــاط النظــام العراقــي يف ىــذا ابــال .وتتقاســم اصتزائــر مرتبــة العــار األوىل مــع
متص ملب اإلخفاء القسريّ .أما حصـيلة اصتزائـر يف رفـ حريـة التعبـ ورفـ
العرا فيما ّ
اضتقــو السياســية والســجآل السياســي ورفـ حريــة التنقــل فهــي مدانــة بــنفأ القــدر .إنــو ال
الدوي – نما ىو اضتال بالنسبة لكوريـا ال ـمالية
يـُ ْف َهم ظتاذا أفلت النظام اصتزائري مآل النبذ ّ
ـجبلت ىـذه األنظمـة
ـجل الًلمـة اصتزائريـة أسـوأ مـآل س ّ
وبورما والنظام العراقي – رغم أن س ّ
الثبلث.
أصدرت األوبْـَزرفر سنة  1999ترتيبـاً لوقـوع التجـاوزات بالنسـبة لكـل سـانآل حتـت 10
عامــة مبيّنــة يف اصتــدول رقــم  :3اإلعــدام بــبل ػتانمــة ،التعــذيب ،اإلخفــاء القســري،
عنـاويآل ّ
اظتعامل ــة القاس ــية واظتهين ــة ،اظت ــوت حت ــت االعتق ــال ،الس ــجآل السياس ــي ،احملانم ــة اصت ــائرة،
االعتقـ ــال التعسـ ــفي (ب ـ ــبل هتم ـ ـة أو ػتانم ـ ــة) ،تنفيـ ــذ حك ـ ــم اإلع ـ ــدام ،اضتك ـ ــم باإلع ـ ــدام،
وانتهان ـ ــات رتاع ـ ــات اظتعارب ـ ــة اظتس ـ ـلّحة .وم ـ ــآل خ ـ ــبلل ى ـ ــذا اظت ـ ــنه للقي ـ ــاس واحملاس ـ ــبة،
استنتجت الدراسة أن الدول اطتمسة األنثر انتهاناً ضتقو اإلنسـان ىـي رتهوريـة الكونلـو
الدنتقرا ية ورواندا وبورونـدي واصتزائـر وسـ اليون .وحسـب األوبْـَزرفـر فـهنن ىـذه القائمـة دتثـل
12
سجل د ء للتعسب».
الدول الي تتميّز بـ« ّ
قصــة اصتــدول الســاب أال وىــي حالــة دولــة لــيأ عتــا أد
ويعــرض اصتــدول رقــم  3نفــأ ّ
اح ـ ام ضترمــة الــنفأ الب ـرية ،وال لســبلمة اإلنســان وحقوقــو .فــاز النظــام اصتزائ ــري بــدعلى
النقاط يف جرائم اإلعدامات بـبل ػتانمـة والتعـذيب واحملانمـات اصتـائرة واضتـبأ بـدون اهتـام
ـجل الدولــة اصتزائري ــة يف
أو ػتانمــة واضتكــم باإلع ــدام وتنفيــذه .ويبّ ـ اصتــدول أي ـاً أن س ـ ّ
ميدان اإلخفاء القسري والسجآل السياسي حقيقـة مـذعرة .وباختصـار فنجـد ىنـا أن سـلوك
النظــام اصتزائــري ىــو أس ـوأ أي ــا مــآل ســلوك األنظمــة الــي لقبــت ب ـ«الــدول ال ــاذة» (نوريــا
ال ــمالية وبورمــا والع ـرا ) ،ولكــآل الًلمــة اصتزائريــة أفلتــت إىل حــد ائن مــآل احملاســبة مــآل
ري اظتنظمات الدولية الي تسعى إىل مقاباة ؼت قي حقو اإلنسان.
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تلتق ــي ن ــل اظتة ـرات اظتس ــتقلة يف نتائجه ــا ،فمهم ــا نان ــت وس ــيلة القي ــاس ف ــهنن النظ ــام
اصتزائـري يــاز نواحــد مــآل األنظمـة األنثــر خرقـاً ضتقــو اإلنسـان .وت ـ ؼتتلــب الدراســات
ـجل مــذعر النتهانــات
إىل وبــعية تنعــدم فيهــا اضتريــة وأبســط اضتقــو السياســية وتتميّــز بسـ ّ
حق ـ ــو اإلنس ـ ــان .يف نلت ـ ــا الدراس ـ ــت لس ـ ــني  1998و 1999اللتـ ـ ـ ن ـ ـ ـرهتما جري ـ ــدة
األوبْـَزرف ــر حص ــل فيه ــا النظ ــام اصتزائ ــري عل ــى أعل ــى مرتب ــة يف غت ــال ؽتارس ــة التع ــذيب .إذن
ي ـ ّكل التعــذيب الســيا ال ـذي جتــري فيــو انتهانــات مكثف ــة ضتق ــو اإلنس ــان منــذ ع ــر
سنوات.
الدولة
نونلو
رواندا
بوروندي
اصتزائر
س اليون
مصر
نوريا ش.
السودان
إندونيسيا
يوغوسبلفيا
بانستان
الص
ليبيا
بورما
العرا
أفلانستان
إيران
اليمآل
ت اد
الكونلو ج
أوغندا
جد

جدول  :3الدول األكثر انتهاكاً لحقوق اإلنسان لسنة 1999
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 #إ ب م = اإلعــدام بــبل ػتانمــة  #إ ق = اإلخفــاء القســري  #ت = التعــذيب واظتعاملــة القاســية واظتهينــة  #م ت إ = اظتــوت
أكناء االعتقال  #س س = السجآل السياسي  #م ج = احملانمة اصتائرة  #إ ع = االعتقـال التعسـفي (بـبل هتمـة أو ػتانمـة) #
ت ح إ = تنفيذ حكم اإلعدام  #ح ب إ = اضتكم باإلعدام  #ج م م = انتهانات اصتماعات اظتعاربة اظتسلحة.
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 .3صادرات وسائل التعذيب إلى الجزائر
صي الكهربائية» الي استُعملت لتعذيب عبد القادر سـا ونـور
إن «الع ّ
الــديآل مصــًفاي تســمى فنيّ ـاً «ق ــبان الصــع الكهربــائي» .وأس ــلحة
الصــع ىــي أســلحة متًـ ّـورة تعمــل علــى مبــدأ اضتــم الكهربــائي .وتولّــد
ىذه ائالت اظت للة ببًاريات نب ات ذو فُـ ْلًيّة عالية جداً حتدث أظتـاً
ديداً – يف زمآل ي اوح ما ب ب عة ِملّيثوا وعدة كوا – عند ظتـأ
اصتســد الب ــري 13.وعنــد مــا توجــو أســلحة الصــع الكهربــائي ىــذه إىل
عــدة أج ـزاء مــآل اصتســد – عــادة بــا آل القــدم ،الصــدر ،الــبًآل ،اإلبــط،
العن ـ  ،الوج ــو ،األذن ـ  ،الف ــم ،األع ــاء التناس ــلية أو داخ ــل الف ــرج أو
الـدبر – فهنمــا حتــدث أظتـاً و ِ
اخـزاً وفقــداناً للـتحكم يف الع ــبلت واللثيــان
والت ـنّجات واإلغمــاء والتلــوط والتبــول غ ـ اإلرادي ـ  14.وتــةدي تل ـ
الصواع الكهربائية على اظتدى البعيـد إىل تصـلّب الع ـبلت والعُنلـة إىل
15
جانب ابًراب ال لوط النفسية بعد الصدمة (.) PTSD

قضبان الصعق
الكهربائي

واخ ع ــت ى ــذه األس ــلحة ألم ــا ال ت ـ ك آك ــارا ــاىرة – إذا ال بين ــة
جنائيـة بــد اظتعــذب – وتُســرع يف نســر مقاومــة اظتعتقـل وىــي أي ـاً رخيصــة الــثمآل ويســهل
16
ب أي ـاً للــتح ّكم يف الس ـ ّكان عــآل ري ـ
إخفاؤىــا ويصــعب معرفــة مصــدرىا .نمــا تـُ َو لـ ُ
الرعـب ألن «الكهربـاء» عبـارة يفهمهــا اصتميـع وال حتتـاج إىل ـرح« :نــل امـرئ خـاي مــآل
17
لكهرباء».
وأسلحة الصع الكهربـائي ىـي نتيجـة ألـاث ىـدفها
«اخ ـ ـ اع وسـ ــائل أنث ـ ــر وأنثـ ــر قس ـ ــوة وإىانـ ــة الق ـ ــتبلع
اظتعلومات مآل ال حايا اظت دديآل أو لقتل الـذيآل ينتقـدون
االحتِ ـار وجتعلـو
أو يتحدون
النظام الراىآل بًريقـة دتـدد ْ
18
مةظتاً جداً ».إما جزء ِؽتلا يعري بـ«تكنولوجية الـتح ّكم
السياســي» أي «نــوع جديــد مــآل األســلحة نتيجــة تًبيـ
العل ــم والتكنولوجي ــة إل ــكالية حتيّي ــد األع ــداء ال ــداخل
19
للدولة» ،وىي «تستهدي أساسا السكان اظتدني ».

مسدس للصعق الكهربائي

.Post Traumatic Stress Disorder
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ويوجــد لــب نبـ ظتســتهلكي ىــذه التكنولوجيــة فهنــاك  151دولــة دتــارس التعــذيب.
دونت منظمـة العفـو الدوليـة ؽتارسـة التعـذيب بواسـًة الصـع الكهربـائي يف مـا ال يقـل
وقد
ّ
ع ـ ـآل ستس ـ ـ بلـ ــداً يف التسـ ــعينات 21.وب ـ ـ عـ ــامي  1989و 1997نانـ ــت ىنـ ــاك 103
نزاعــات مس ـلّحة 6 ،منهــا فقــط نانــت ب ـ ال ـدول ،أمــا بــاقي اضتــروب فهنمــا نانــت حروب ـاً
22
خابتها اضتكومات بد عوهبا.
20

الرع ــب ىــذه فه ــي أساس ـاً الوالي ــات اظتتح ــدة وفرنس ــا
ّأمــا ال ــدول ال ــي تن ــت تكنولوجي ــة ّ
23
وإسرائيل والص وأظتانيا وجنـوب إفريقيـا وتـايوان .وقامـت مائـة ـرنة علـى األقـل بصـناعة
أســلحة الصــع الكهربــائي اظت ّدوخــة 24.وخلصــت ألــاث منظمــة العفــو الدوليــة إىل أنــو «يف
التســعينات نانــت ىنالـ أنثــر مــآل  120ــرنة متواجــدة ب ـ 22بلــداً تصــنع وتبيــع وتسـ ّـو
وت ــهر وحتــاول تســليم أســلحة الصــع الكهربــائي 25».وعلــى ســبيل اظتثــال وجــدت منظمــة
العفــو الدوليــة  42ــرنة مــآل تلـ ال ــرنات يف الواليــات اظتتحــدة األمريكيــة و 13يف أظتانيــا
26
و 7يف فرنسا و 6يف تايوان و 5يف إسرائيل.
إن جتــارة آالت التعــذيب وأدواتــو حتــاط بسـ ّـرية نبـ ة ،وال تقبــل أي دولــة االع ـ اي ببيــع
«أســلحة قــذرة» إىل أنظمــة ؽتقوتــة تســح حيــاة اظتبلي ـ مــآل الب ــر فــو ىــذه األرض .إن
اظتعلومــات اظتتعلّقــة هبــذه التجــارة ىــي إذا صــعبة اضتصــول عليهــا .وعنــدما ال تســتًيع دول
إخفــاء بيــع عتــاد التعــذيب إىل دول أخــرى لوجــود ق ـوان جتاىــا علــى اإلعــبلن عنهــا ،فــهنن
بيع ــة ى ــذا العت ــاد ختف ـ ـى وراء تس ــميات أق ــل ــبهة مث ــل وس ــائل «مراقب ــة اصتم ــاى » أو
«التحكم يف اظتساج » .ويف ىذا الصدد نتبت فدرالية العلماء األمريكي ما يلي:
قـد يتفاجــد معظــم األمـريكي عنــدما يكت ــفون أن حكــومتهم تـ ّـرخص تصــدير أدوات التعــذيب
إىل عديد مآل دول العا .
وافقــت وزارة التجــارة ]األمريكيــة[ مــا بـ ســبتما  1991إىل ديســما  1993علــى 350
رخصة تصدير بقيمة  27مليون دوالراً تتعلّ بعتاد التعذيب وال ر ة حتـت صـنب ِ
السـ ْلعة رقـم
 .OA82Cوحس ـ ــب ق ـ ـ ـوان إدارة التص ـ ــدير األمريكي ـ ــة ف ـ ــهنن ى ـ ــذا الص ـ ــنب الواس ـ ــع يت ـ ـ ّـمآل
«ملزمــات ،أغــبلل أصــابع اإلهبــام ،براغـ ّـي ســح أصــابع اإلهبــام ،قيــود األرجــل ،أصــفاد وأغــبلل
األيــدي ،أدوات مصــنوعة خصيص ـاً للتعــذيب ،األك ـواب اظتقيّــدة ،أغــبلل األيــدي الببلســتيكية،
خودات البوليأ ،والدروع وأجزاء إبافية أخرى».
وتوجــد رخــص للتصــدير حتــت صــنب ِ
السـ ْلعة آخــر وىــو  OA84Cوي ــم «ق ــبان الصــع
الرش والقذائب».
الكهربائي ومناخيأ نهربائية للما ية وبناد ّ
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وتفلت وزارة التجارة مآل الرقابة العمومية ليلة بم ٍ
السـلَع اظتثـ ة للاـبلي (نااغ ّـي سـح
ّ
أصــابع اإلهبــام) مــع ِسـلَع مقبولــة (ناــودات البــوليأ) يف أصــناي عامــة وواســعة .وىــذا يريــب
نثـ ـ اً م ــآل الن ــاس ،خاص ــة ألن ى ــذه ِ
السـ ـلَع مرخص ــة للتص ــدير إىل حكوم ــات تنتهـ ـ حق ــو
27
اإلنسان.

والو آل العريب مبتلى خاصة باست اد تكنولوجية التح ّكم السياسي ىذه .وتعتـا اظتملكـة
العربيــة الســعودية أنــا مســتورد ألســلحة التعــذيب يف العــا العــريب 28.ومــآل اظتعلــوم مــثبلً أن
ــرنة بـريتش أيروســبيأ ( )British Aerospaceباعــت « 8000ق ــيبا للصــع الكهربــائي
للملكة العربية السعودية بمآل صفقة اليمامة ال ـامة ل ـراء أسـلحة 29».والنظـام اظتصـري
30
است اده أسلحة الصع الكهربائي.
ىو نذل معروي ب ْ

وت ـ ــع منظمـ ــة العفـ ــو الدوليـ ــة اصتزائـ ــر يف قائمـ ــة الـ ــدول الـ ــي تتلقـ ــى أسـ ــلحة للصـ ــع
الكهربائي 31،وأنف النظام العسكري اصتزائري أمواالً ائلـة النتسـاب وتو يـب تكنولوجيـة
الرعب ىذه .وحسب التقرير بعنوان «صادرات التعـذيب للبـوليأ اظترخصـة مـآل ـري وزارة
التجــارة األمريكيــة يف الفـ ة  »1993–1991الصــادر عــآل ابلــة األمريكيــة Arms Sales
 Monitorالي تراقب بيع األسلحة ،فهنن اصتزائر ا ت ما يلي:32
الحاصل
اصتزائر
األصناي

قيود األرجل
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رقم/قيمة ترخيصات السلعة
رقم/قيمة ترخيصات السلعة
$ 370 / 2
$ 35 / 1
 :OA82Cت ـ ــمل عل ـ ــى ملزم ـ ــات ،أغ ـ ــبلل  :OA84Cت ـم ق ـبان الصـع الكهربــائي،
أصـابع اإلهبـام ،براغ ّـي سـح أصـابع اإلهبــام ،من ـ ــاخيأ نهربائيـ ــة للما ـ ــية وبنـ ــاد الـ ـ ّـرش
قي ـ ـ ــود األرج ـ ـ ــل ،أص ـ ـ ــفاد وأغ ـ ـ ــبلل األي ـ ـ ــدي ،والقذائب.
أدوات مصنوعة خصيصاً للتعذيب ،األكـواب
اظتقيّـ ـ ـ ـ ــدة ،أغـ ـ ـ ـ ــبلل األيـ ـ ـ ـ ــدي الببلسـ ـ ـ ـ ــتيكية،
خ ــودات الب ــوليأ ،وال ــدروع وأجـ ـزاء إب ــافية
أخرى.

أغالل األيدي

أغالل أصابع اإلبهام
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يبلحـ أنــو باإلبــافة ألسـلحة الصــع الكهربــائي فــهنن ىـذه التكنولوجيــة القمعيــة حتتــوي
على أغبلل األرجل وأغبلل األصابع واألكواب اظتقيدة رغم حترنتها حسب مـا جـاء يف اظتـادة
للا ـرو النظاميــة ضتقــو
 33مــآل «أد قواعــد األمــم اظتتحــدة ظتعاملــة اظتســاج  ».ونظ ـراً ُ
اإلنسان مآل ري الًلمة اصتزائرية فهنن ىذه اظتبيعـات ختـالب القواعـد الدوليـة الـي دتنـع بيـع
األس ــلحة لل ــدول ال ــي تع ــارض الدنتقرا ي ــة وخت ــر حق ــو اإلنس ــان وتعوزى ــا ال ــفافية يف
موبوع النفقات العسكرية.
ون ـ ـ ــفت منظم ـ ـ ــة العف ـ ـ ــو الدولي ـ ـ ــة
نــذل عــآل ــرنة فرنســية تص ـ ّدر عتــاد
الص ـ ــع الكهرب ـ ــائي للتع ـ ــذيب للجزائ ـ ــر
(ودول مش ـ ــال أفريقي ـ ــا) لكنه ـ ــا تع ـ ــط
33
ـة
ـ
ـ
ي
أوروب
ـد
ـ
ـ
ئ
ا
ر
ج
ـرت
ـ
ـ
ون
التفاص ـ ــيل.
عتاد الصعق الكهربائي
تقــاريراً تةنــد أن ىنــاك ــرنات بريًانيــة
وإيًالية وأظتانية تبيع آالت تكنولوجية الـتح ّكم السياسـي للًلمـة العسـكرية اصتزائريـة ولكـآل
34
مفصلة حول ىذه اظتبيعات.
تقدم معلومات ّ

قنابل غازات مسيلة للدموع

الشرطة الجزائرية ترمي المتظاهرين بهذه القنابل عام  2001م

الشر رررطة الجزائرير ررة بخر ررودات ودروع مسر ررتوردة مر ررن
أمريكا أثناء قمع المتظاهرين سنة  2001م.
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عربررة لتشررتيم المتظرراهرين مسررتوردة مررن أوروبررا
فرري عملي ررة قمعي ررة فرري م رروارع مدينررة تي ررزي وزو
أثناء المظاهرات ضد النظام عام  2002م.

++
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قووت ألهووي لجز ئري و إب و ى
هظ هر سٌ  2002م.
تتظيووو تكٌتلتجيووو لوووّمكن
لسي سووووووووووو لوسوووووووووووّت
لج ًبي ).
( لصت
تتظيوو أسووو لي "تقليديووو "
للووووّمكن لسي سوووو ( لصووووت
لسفلي ).

 .4تحويل األسلحة إلى الجزائر
 .1.4االتجاهات اإلجمالية في مبيعات األسلحة العالمية
إن األفتــاط والتل ـ ات يف تــدف األســلحة علــى اظتســتوى العــاظتي تعكــأ بنيــة وتب ـ ّدل الوبــع
األمب يف العا  .فنهاية اضترب البـاردة وتفكـ االحتـاد السـوفيَي أديـا إىل تلـ ات جذريـة يف
ترنيبة اجتاه حتويبلت األسلحة العاظتية.
فاــبلل اضتــرب البــاردة (مــآل بدايــة الســتينات إىل أواخــر الثمانينــات) ىيمنــت الــدولتان
العظميــان علــى نظــام جتــارة األســلحة (مــع حلفــائهم الصــناعي علــى الت ـواي) .فعلــى ســبيل
اظتث ــال ــكلت أس ــلحة الوالي ــات اظتتح ــدة واالحت ــاد الس ــوفيَي  % 65م ــآل غتم ــوع الت ــدف
العاظتي لؤلسـلحة يف الفـ ة 1988-1977؛ ويف نفـأ الفـ ة ـكلت أسـلحة دول اضتلـب
األ لســي ودول حلــب وارســو  % 90مــآل غتمــوع التــدف العــاظتي لؤلســلحة 35.ولكــآل يف
عهد ما بعـد اضتـرب البـاردة (التسـعينات) فـهنن الواليـات اظتتحـدة األمريكيـة ىـي الـي تسـيًر
بًريقــة مًلقــة علــى التــدف العــاظتي لؤلســلحة .فاـتف ــت مــثبلً َلَبيّـات تصــدير األســلحة
يقـول وينثـر (« :)Wintherلتتـل صـانعو األسـلحة وحكومـات الـ ّدول الصـناعية اظتراتـب األساسـية يف جتـارة األسـلحة.
ودتثل مبيعات األع ـاء اطتمسـة الـدائم يف غتلـأ األمـآل (الواليـات اظتتحـدة األمريكيـة واظتملكـة اظتتحـدة وفرنسـا وروسـيا
والص )  %86مآل غتموع مبيعات األسلحة .وأصـبحت يف السـنوات األخـ ة الواليـات اظتتحـدة دتلـ أنـا نسـبة بـدون
مقارنة .ليست أظتانيا ضتد ائن بع وا دائما يف غتلأ األمآل غ أما قد تتوىل ىذه الع وية عآل قريب ،وحتتل ائن اظترتبة
الثانية يف مبيعات األسلحة بعد الواليات اظتتحدة ».راجع:
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مآل االحتاد السوفيَي (روسيا) مآل حواي  18مليار دوالرا سنويا يف أواخر الثمانينات إىل 3
مليــار دوالر ســنويا يف بدايــة التســعينات 36.وباظتقابــل فتــت لبيــات تصــدير األســلحة مــآل
الواليات اظتتحدة إىل غتمـوع دول العـا الثالـم مـآل  % 21يف الفـ ة  1990-1987إىل
37
 % 48خبلل الف ة .1994-1991
وخبلل اضترب الباردة ذىبـت معظـم األسـلحة احملولّـة دوليـاً إىل ال ـر األوسـط وجنـوب
آس ــيا و ــر آس ــيا وى ــي من ــا تتن ــافأ عليه ــا ال ــدول العظم ــى .و ـ ـ ّكلت االعتب ــارات
االيديولوجيــة واصتِ ْلراســية عوامــل أساســية لتعي ـ اضتاصــل علــى األســلحة يف ذل ـ العهــد.
فم ــثبلً ــكلت اصتزائ ــر ومص ــر وأكيوبيـ ـا واعتن ــد وإيـ ـران والعـ ـرا وإسـ ـرائيل وليبي ــا وبانس ــتان
والعربية السعودية وسوريا وتـايوان وترنيـا والكوريتـان تقريبـاً كـبلث أربـاع الـدول اضتاصـلة علـى
األسلحة خبلل اضترب البـاردة 38.ويقـدر مكـ ( )McCainبدنـو خـبلل الثمانينـات «بللـت
القيمــة اإلرتاليــة لكــل عمليــات حتويــل األســلحة وتكنولوجيــة أســلحة الـ ّدمار ال ــامل واظتـواد
واطت ـ ــدمات العس ـ ــكرية إىل ال ـ ــدول النامي ـ ــة» ح ـ ـواي أل ـ ــب ملي ـ ــار دوالر وأن «معظ ـ ــم ى ـ ــذه
39
التحويبلت نانت ؿتو ال ر األوسط ومشال إفريقيا».
ويف عهد ما بعد اضترب الباردة تلقت دول ر آسيا وال ر األوسط معظم األسـلحة
احملولــة دوليــا .وت ــكل االعتبــارات االقتصــادية ،بــدل االعتبــارات اإليديولوجيــة واصتِ ْلراســية،
أىم العوامل لتحديد الدول اضتاصلة على األسلحة .وتايوان ونوريا اصتنوبية والص وماليزيـا
وسنلبور ىي مثبلً مآل ب الدول الع رة الي تتصدر قائمـة دول العـا الثالـم الـي أحـرزت
عل ــى أس ــلحة يف الفـ ـ ة  1994-1991بينم ــا تك ــآل أي دول ــة م ــنهم موج ــودة يف ى ــذه
يدل على األقتية اظتتزايـدة لـدول ـرقي آسـيا يف التجـارة
القائمة خبلل اضترب الباردة .وىذا ّ
40
العاظتية لؤلسلحة.
يف الف ـ ة  2000-1993اســتوردت دول ال ــر األوســط أســلحة تقــدر قيمتهــا ب ـ84
مليــار دوالر ،نمــا تــدفقت  % 75مــآل صــادرات األســلحة األمريكيــة إىل الــدول الناميــة يف
41
ال ر األوسط .ويف سـنة  1999نانـت اظتملكـة العربيـة السـعودية أنـا ُم ْ ـ ٍَ لؤلسـلحةً
ب ـ 2.7مليــار دوالر مــآل اظتبيعــات اصتديــدة ،وتليهــا اإلمـارات العربيــة اظتتحــدة يف اظترتبــة الثانيــة
ب ـ 2.5مليــار دوالر وماليزيــا يف اظترتبــة الثالثــة ب ـ 2.1مليــار دوالر 42،وتلــي ىــذه الــدول مصــر
ب ـ 1.2مليــار دوالر واصتزائــر وإس ـرائيل والكويــت ب ـ 500مليــون دوالر وإكيوبيــا واعتنــد ونوريــا
;1998

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

December

net,

the

on

Peace

Arms,

in

Winther, Stop International Trading
http://www.fred.dk/peace/trade.htm.

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

+

+
348

منظور سياسي

اصتنوبيـة ب ـ 400مليـون دوالر لكــل منهـا 43.أمـا يف سـنة  2000فمثـّـل ال ـر األوسـط ؿتــو
 % 40مــآل الس ــو العاظتيــة عتــذه الســلعة الرائجــة ،وتعتــا اظتملكــة العربيــة الســعودية أنــا
م حيم تلقت أسلحة قيمتها  7.4مليار دوالر ،تتبعها اإلمارات العربية اظتتحدة ب ـ7.3
44
مليارات دوالر.
يعرض اصتدول  4أسـفلو النفقـات العسـكرية علـى اظتسـتوي اإلقليمـي والعـاظتي للفـ ة مـا
الســلم (  .)SIPRIورغــم
بـ  1990و 1999حســب معهــد اســتونهو الـ ّ
ـدوي لدراســات ّ
أن النفقات العسكرية اـتف ت مبا رة بعد انق ـاء اضتـرب البـاردة ،إالّ أن غتمـوع النفقـات
العسكرية يف العا ارتفع بنسبة  % 2.1يف واقع األمـر يف سـنة  1999وبلـغ حـواي 720
مليار دوالراً.
معظم األسلحة احملولة دولياً خبلل اضترب الباردة نانت أنظمة نب ة للقتال يف اصتبهات
األماميــة مثــل الــدبابات والًــائرات اظتقاتلــة والص ـواريخ والب ـوارج اضتربيــة اخل 45.وترنيبــة ىــذا
التدف الدوي لؤلسلحة نانت تعكأ إىل حـد نبـ اظتنافسـة العسـكرية بـ الـدول العظمـى
مآل خبلل حلفائهم اإلقليمي بليـة النفـوذ علـى معادلـة القـوة العاظتيـة .أمـا اليـوم يف عهـد مـا
بعــد اضتــرب البــاردة ،فــهنن جتــارة األســلحة العاظتيــة حتتــوي أنثــر فــدنثر علــى أســلحة خفيفــة
ومتوسًة :سبلح اظت اة والًائرات العمودية وأنظمة للحرب اظت ادة للثورة وأسلحة خفيفة
وصـواريخ وأللــام وأجهــزة تكنولوجيــة للــتح ّكم السياســي 46.إن بيعــة ىــذا التــدف لؤلســلحة
تعكـأ إىل حــد نبـ ف ـل عــدد متزايــد مـآل الــدول يف تســديد الرغبـات األساســية ل ــعوهبا،
ولــذا تلجــد إىل تكنولوجيــة الــتح ّكم السياســي وعمليــات األمــآل الــداخلي مــآل أجــل ردع أو
قمــع اظتعاربــة ،وإىل تقنيــات اضتــرب اظت ــادة للث ــورة لســح اظتعارب ــة اظتس ــلحة .فمــآل ب ـ
 108مــآل الن ـزاعات اظتســلحة الــي ســجلت يف الفـ ة  ،1999-1989نان ـت  101منهــا
47
حروبا داخلية خابتها أساسا دول بد عوهبا.

.Stockholm International Peace Research Institute
إن نفقات اصتزائر العسكرية أدخلت يف حساب نفقات إفريقيا الي ارتفعت يف السنوات األخ ة .ورغـم بـةلة نفقـات
إفريقيا العسكرية بالنسبة بموع النفقات الدولية إال أما دتثل عبئا اجتماعيا واقتصاديا ساحقا ظتعظم البلدان اإلفريقية.
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الجدول  :4تقديرات نفقات العالم ومختلف مناطق العالم لفترة  1999-1990م

وحدة األرقام ىي اظتليار دوالر ،بالدوالر الثابت على أسعار  1995ونسب الصري.
إقليم
إفريقيا
مشال إفريقيا

90
11.9
2.4
9.5

91
11.1
2.5
8.7

92
9.9
2.7
7.2

93
9.9
2.9
7.0

94
10.0
3.4
6.6

95
9.4
3.1
6.3

96
8.9
3.2
5.8

97
9.3
3.5
5.8

98
9.5
3.7
5.8

99
10.6
...
6.6

تلي
99-90
(أ)
% -11
(ب)
% 54
% -30

ش .أوسط
أوروبا
إ.د.أ.
ك.د.م
اللرب
األمريكيات
مشال
وسط
جنوب
آس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا /
أوقيانيا
وسط
ر
جنوبية
أوقيانيا

51.7
442
213
0
229
386
369
0.8
16.3
115

69.1
...
...
...
225
339
325
0.6
13.5
118

50.0
275
59.9
49.3
215
359
343
0.6
15.6
124

48.0
260
52.6
43.6
207
343
325
0.5
17.8
126

47.2
253
52.0
43.2
201
326
308
0.5
17.5
127

44.9
228
36.8
28.0
192
312
290
0.5
21.3
130

45.5
226
34.3
25.6
192
294
274
0.5
19.5
134

50.3
227
36.1
27.3
191
294
272
0.4
22.1
137

49.5
221
29.2
20.4
192
287
266
...
...
137

49.4
226
33.0
24.6
194
294
269
...
...
139

% -5
% -49
% -85
(ج)
% -50
% -16
% -24
% -27
(ت)
% -50
(ت)
% -36
% 21

...
95.1
11.6
8.9
1007
-4.6

...
97.9
11.4
8.2
...
...

1.1
103
11.4
8.6
818
(ح)
-18.8

1.4
104
12.4
8.9
787
-3.8

0.9
105
12.3
8.8
763
-3.0

1.0
108
12.8
8.5
724
-5.1

1.0
111
13.0
8.4
708
-2.2

1.2
114
13.4
8.6
718
+1.4

...
113
13.6
8.9
704
-1.9

...
114
14.5
9.3
719
+2.1

ت.
الصحراء

العا

التلي %

(ث)

%9
% 20
% 25
% 13
% -28.6
% -3.7

إ.د.أ :احتاد الدول األوروبية ؛ ك.د.م  :نومنوالم الدول اظتستقلة
(أ) إن النفقات اإلفريقية ق ّدرت بدقل بكثـ مـآل اضتقيقـة .إن ال ّـرقم اضتقيقـي إلفريقيـا مـا بعـد
جن ــوب الص ــحراء ق ــد يك ــون ب ــعب ال ـ ّـرقم يف اصت ــدول( .ب) التليـ ـ يف الف ـ ـ ة -1990
( .1998ت) التلي ـ ـ ـ ـ يف الف ـ ـ ـ ـ ة ( .1997 - 1990ث) التلي ـ ـ ـ ـ يف الف ـ ـ ـ ـ ة -1992
( .1997ج) التلي يف الف ة ( .1999-1992ح) التلي يف الف ة .1992-1990
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 .2.4حجم النفقات العسكرية الجزائرية منذ االنقالب
يب اصتدول  5تًور النفقات العسكرية اصتزائرية قبيل وبعد انقبلب يناير  .1992أخذت
ـدوي لدراس ــات الس ــلم .يع ـ ّـري اظتعه ــد النفق ــات
ى ــذه اظتعًي ــات م ــآل معه ــد اس ــتونهو ال ـ ّ
العســكرية بتل ـ اظتصــاريب الــي حتتــوي عل ـى نفقــات حاليــة ونفقــات جتهيــز علــى الق ـوات
اظتس ـلّحة ووزارات ال ـ ّدفاع والونــاالت اضتكوميــة األخــرى الــي هتــتم مب ــاريع عســكرية ،ونــذا
ـزود باألس ــلحة
علــى الق ـوات ــبو العس ــكرية .حتت ــوي إذن ىــذه اظتعًيــات علــى نفقــات التـ ّ
والعمليات والصيانة ،ىذا إىل جانب رواتب اظتـو ف العسـكري واظتـدني ونـذل البحـم
والتًــوير العســكري .إن اعتــدي الرئيســي مــآل ىــذه اظتعًيــات عــآل النفقــات العســكرية ىــو
تقدمي مقياس سهل لفهم حجم اظتوارد الي نتتصها اصتيش.
يُبلَ َح ـ ـ ُ بكـ ــل وبـ ــوح أن النفقـ ــات العسـ ــكرية تـ ــزداد بنسـ ــبة مذىلـ ــة .وإذا مـ ــا قورنـ ــت
النفقات العسـكرية السـنوية للجزائـر لسـنة ( 1991العـام الـذي سـب االنقـبلب العسـكري)
بنفقــات ســنة ( 1999أي ذتانيــة ســنوات بعــد االنقــبلب العســكري) ؾتــد ت ــاعفاً بنســبة
 % 1159بالدينار اصتزائري أو  % 325بالدوالر األمريكـي ،وفتـواً يف النفقـات العسـكرية
يبلغ  % 316بالنسبة لئلنتاج اإلرتاي احمللـي .ىـذا الـنمط اظتتزايـد يعكـأ االرتفـاع اعتائـل
ل ـ ـواردات األسـ ــلحة نمـ ــا يعـ ــا عـ ــآل الت ـ ــام اظتسـ ــتمر للق ـ ـوات اظتس ـ ـلّحة :تزايـ ــد وحـ ــدات
اظتاــابرات العســكرية وإقامــة ىيئــات قمعيــة نظاميــة جديــدة (ىيئــة خاصــة للحــرب اظت ــادة
مكونــة مــآل  60ألــب ــاص) وإن ــاء ملي ــيات ــبو عســكرية ت ــم  500ألــب
للثــورة ّ
48
اص على األقل ومئات مآل سرايا اظتوت وعدة غتموعات غ نظامية م ادة للتمرد.
مآل الصعب اضتصـول علـى اضتجـم الكامـل لـواردات األسـلحة إالّ أن البنـ الـدوي ن ـر
واردات األسـ ـ ــلحة السـ ـ ــنوية للجزائـ ـ ــر ننسـ ـ ــبة مئويـ ـ ــة صتميـ ـ ــع ال ـ ـ ـواردات للسـ ـ ــنوات 1992
و .1997إمــا دتثــل ارتفاعــا بنســبة  % 5600وزادت مــآل  % 0.1مــآل غتمــوع ال ـواردات
ســنة  1992إىل  % 5.6ســنة  .1997ولــو اف بــنا أن النفقــات العســكرية بقيــت كابتــة
على مستوى  1991إن يكآل ىناك انقبلب عسكري يف يناير  – 1992وىذا افـ اض
معقــول نظـراً لبلجتــاه العــاظتي للنفقــات العســكرية ؿتــو االـتفــاض – فــهنن النفقــات العســكرية
مصـادر اظتعًيـات الـي يسـتاا منهـا معهـد اسـتونهو الـدوي لدراسـات السـلّم ىـي اظتن ـورات الرشتيـة للـدول ومصـادر
كانوية أخرى.
تعتا النفقات العسكرية ننسبة مئوية مآل غتموع الدخل احمللي مة را تقريبياً لنسبة اظتوارد الو نية اظتاصصة للعمليات
العسكرية ،وبالتاي تقيأ العبء اظتفروض على االقتصاد الو ب.
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النارتــة عــآل القمــع للف ـ ة  2000-1992بللــت  8.813مليــار دوالر (وبللــت بالــدينار
اصتزائري  620مليارا).
ويــنعكأ ىــذا االرتفــاع ال ــام يف النفقــات العســكرية اصتزائريــة يف اجتاىــات النفقــات
العسـ ــكرية اإلقليميـ ــة للف ـ ـ ة  .1999–1990ونمـ ــا يب ـ ـ اصتـ ــدول  4فـ ــهنن مشـ ــال إفريقيـ ــا
ــهدت علــى أنــا نســبة ارتفــاع يف النفقــات العســكرية العاظتيــة عتــذه الف ـ ة (زيــادة )%54
متبوعــة ب ـدول أمريكــا اصتنوبيــة الــي يســيًر عليه ـا العســكر (زيــادة  )%36آســيا (زيــادة
ـاداً يف النفق ــات
ـجلت اـتفابـ ـاً ح ـ ّ
 .)%21ويبلحـ ـ أن اصته ــات األخ ــرى م ــآل الع ــا س ـ ّ
العس ــكرية (اـتف ــاض بل ــغ  %85بالنس ــبة لبلحت ــاد األورويب) يف نف ــأ الف ـ ـ ة إذ اـتف ـ ـت
النفقات العسكرية عاظتيا بنسبة  .%28.6وأمـا بالنسـبة للملـرب العـريب فتعتـا اصتزائـر أنـا
الدول إنفاقاً يف ابال العسكري .فمثبل فيما متص سنة  1996تقدر غتلة مشال أفريقيـا أن
دول اظتلــرب العــريب أنفقــت  5.7مليــار دوالراً ( %9مــآل غتمــوع العــا ) يف ـراء األســلحة
ت كل حصة اصتزائر  % 47منها ،بينما كلت حصـص اظتلـرب وتـونأ  %42و%11
49
على التواي.
الجدول  :5نفقات الجزائر العسكرية للفترة 2000-1990
السنة
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

مليون د ج
8470
10439
23000
29810
46810
58847
79519
101126
112248
121000
141600

مليون دوالر
606
622
1041
1119
1362
1319
1502
1807
1911
2021
2329

 %من م د م
1.5
1.2
2.2
2.6
3.2
3.0
3.3
3.7
4.0
3.8
...

د ج  :دينار جزائري ؛ م د م  :غتموع الدخل احمللي.

 .3.4الرموِّردون ِ
والسرلَع
َُ

ؿتــاول يف ىــذا اصتـزء إحصــاء الــدول الــي تــزود اصتزائــر باألســلحة والتعـ ّـري علــى بيعــة ىــذه
األســلحة .ب ــالًبع ف ــهنن اظتعلوم ــات اظتقدم ــة ىنــا ق ــد تك ــون ناقص ــة ألن حت ــويبلت األس ــلحة

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
352

منظور سياسي

اطتفيفة واظتتوسًة للقمع الداخلي واضتـرب اظت ـادة للثـورة غالبـاً مـا خت ـع للسـرية التامـة .إن
دوي لدراسات السـلم – الـذي يعتـا أحسـآل نظـام
اظتعًيات الي ين رىا معهد استونهو ال ّ
ـاون)
قــائم ظتراقبــة جتــارة األســلحة – ال ت ــم األســلحة اظتتوســًة (مــثبل50ســبلح اظتدفعيــة واعتـ ُ
واطتفيفة الي تستعمل يف القمع الداخلي واضترب اظت ادة للثورة.
ومآل جهة أخرى فهنن اظترنز األمريكي للدراسات االس اتيجية والدولية الذي يراقـب عـآل
نث ــب التً ــورات العس ــكرية يف اصتزائ ــر أورد أن «الـ ـواردات اصتدي ــدة ت ــذىب لفائ ــدة األم ــآل
51
الداخلي».
ورغــم أن اظتعًيــات اظتق ّدمــة ىــي بــاألحرى ناقصــة إالّ أن ن ــر مــا نتكــآل اضتصــول عليــو
متدم أىدافاً توبيحية.

 .4.3.1صادرات األسلحة األمريكية إىل اصتزائر
ل ــوال جه ــد فدرالي ــة العلم ــاء األم ـ ـريكي ( ،)FASوى ــي رتعي ــة تتف ـ ـا يف ن ــب مبيع ــات
ـورط الوالي ــات
األس ــلحة األمريكي ــة إىل ال ــدول األجنبي ــة ،لك ــان م ــآل الص ــعب س ــا م ــدى ت ـ ّ
اظتتحـدة األمريكيـة يف تصـدير األسـلحة إىل النظـام العسـكري يف اصتزائـر .وتلجـد اصتمعيـة إىل
قــانون حريـّـة اإلعــبلم للحصــول مــآل البنتــاغون (وزارة الــدفاع) ووزارة التج ـارة علــى اظتعًيــات
الي تتعل ببيع األسلحة إىل الدول األجنبية.
يلاـ ــص اصتـ ــدول  6بع ـ ـ اظتعًيـ ــات اظتوج ـ ــودة عـ ــآل مبيع ـ ــات األسـ ــلحة والتجهي ـ ـزات
واطتــدمات العســكرية األمريكيــة للجزائــر؛ بعـ ىــذه اظتعلومــات وردت عــآل فدراليــة العلمــاء
األمـريكي إالّ أمـا وبنقصـاما تـباأ تقــدير القيمـة اضتقيقيـة ظتبيعـات األسـلحة والتجهيـزات
واطت ـ ــدمات العس ـ ــكرية األمريكي ـ ــة للجزائ ـ ــر .نبلحـ ـ ـ أ ّن اظتبيع ـ ــات ارتفع ـ ــت ت ـ ــدركتيا بع ـ ــد
االنق ـ ــبلب ،ودتث ـ ــل سـ ـ ـنّة  1995اظتنعً ـ ــب يف تكثي ـ ــب ص ـ ــادرات األس ـ ــلحة والتجهيـ ـ ـزات
واطتدمات العسكرية للجزائر.
لقــد متّ تصــدير األســلحة إىل اصتزائــر وتقــدمي مســاعدات عس ـكرية إىل ق ـوات األمــآل يف ــروي
دتيزت بتفاقم ُخرو حقو اإلنسان ووقوع غتازر ذات نًا واسع ،أحيانـاً يف منـا تتكثـب
فيها اظتن ةت العسكرية .ومتّ بيع األسلحة رغـم الًبيعـة الدمويـة للنظـام اصتزائـري الـي أصـبحت
معروفة لدى اطتاص والعام.
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الجدول  :6مبيعات األسلحة والتجهيزات والخدمات العسكرية األمريكية للجزائر
السنة

مليون $

صادرات األسلحة والخدمات العسكرية

1990

مبيعات جتارية مبا

رة وجتهيزات وتدريب عسكري52

1.193

1991

مبيعات جتارية مبا

رة وجتهيزات وتدريب عسكري53

1.961

1992

مبيعات جتارية مبا

رة وجتهيزات وتدريب عسكري54

1.761

1993

مبيعات جتارية مبا

رة وجتهيزات وتدريب عسكري55

2.215

1994

مبيعات جتارية مبا

رة وجتهيزات وتدريب عسكري56

3.050

1995

مبيعات جتارية مبا

رة وجتهيزات وتدريب عسكري57

9.135

1996

مبيعات جتارية مبا

رة وجتهيزات وتدريب عسكري 58

5.598

1997

صادرات األسلحة واظتساعدة العسكرية 59

0.619

إصدار رخص جتارية لتصدير وسائل دفاع60

57.938

قيمــة الــرخص اظتمنوحــة لبيــع جتهي ـزات عســكرية وظتســاعدة 260.2
اصتزائر تقنياً61.
 6ـ ــائرات عس ـ ــكرية غته ـ ــزة بوس ـ ــائل دفاعيـ ــة مـ ــآل صـ ــنع أنثر مآل 50
حتول لكندا للتًوير قصد التصدير للجزائر62.
أمريكي ّ
رخص للتصدير التجاري لؤلسلحة األمريكية63.

1998

اق اح تدريب سبع عسكري

64.

4.831
0.075

نظــام للمراقبــة اصتويــة للحــدود مــع أربعــة رادارات جويــة مــآل أنثر مآل 50
نوع 65.Northrop Grumann AN/TPS-70
حتويل األسلحة األمريكية66.

32.304

1999

مبيعات جتارية مبا

رة وجتهيزات وتدريب عسكري67

569.14

2000

مبيعات جتارية مبا

رة وجتهيزات وتدريب عسكري68

10.528

وعلّقــت غتلــة  Arms Sales Monitorعلــى وقــوع األســلحة األمريكيــة يف أيــدي نث ـ مــآل
الدول اظتعروفة بانتهاناهتا ضتقو اإلنسان فقالت:
يف ــهادتو أمـام فــرع صتنـة العمليــات اطتارجيــة بلـأ النـواب قـ ّدم ألكسـندر وا ســآل (ناتــب الدولـة لل ــةون القــارت
األمريكت ) اظتارات العادية لاام التدريب العسكري « :إما ترقي القيم األمريكية وتبب العبلقات وتسمو للوصول إىل
القادة اظتستقبلي  ».راجعArms Sales Monitor No 25, 30 April 1994. :
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ذىبت معظـم رخـص التصـنيع واظتسـاعدات الفنيـة إىل اضتلـب األ لسـي أو إىل حلفـاء الواليـات
اظتهم  .لكآل بع االتفاقيات قد أبرمت مع حكومات غـ مرغـوب فيهـا،
اظتتحدة األمريكية ّ
فعلى سبيل اظتثال اصتزائر الي تنته حقو اإلنسان والي ختوض حرباً أىلية قذرة مع متًرف
إســبلمي  ،رخــص عتــا اضتصــول علــى اتفاقيــات صــناعية قيمتهــا  260مليــون دوالراً .نمــا شتــو
أي ـاً ل نيــا ونولومبيــا وإندونيســيا واظتملكــة العربيــة الســعودية ودول أخــرى متهمــة ــر حقــو
69
اإلنسان ،بتلقي ىذه اظتعلومات الفنية.

وأوردت نفــأ ابلــة بــدن الدراســة ،الــي ن ــرت يف فااي ــر مــآل ــري غتلــأ الص ــندو
لل بي ــة م ــآل أج ــل ع ــا أف ــل للحيـ ــاة ،ق ــد أ ه ــرت ب ــدن ال ـ ـ ّدعم العس ــكري األمريكـ ــي
ضتكومــات أجنبيــة ــل نتــنو رغــم تقــارير وزارة اطتارجيــة الــي تصــب بالتفصــيل خــر ىــذه
الدول اظتتكرر ضتقو اإلنسان .وت يب ابلة:
يب ّ التقرير بدن مواقب وا نًآل التساىلية شتحت بهنرسال أسلحة الواليـات اظتتحـدة إىل بعـ
الدول اظت هورة يف خر حقو اإلنسان والدنتاتوري يف العا  .رغم أن إحراز التقدم يف غتال
حق ــو اإلنس ــان وال قي ــة الدنتقرا ي ــة ى ــي أى ــداي معلن ــة إلدارة نلينت ـ ـون ،إالّ أن الكث ـ ـ م ــآل
مبيعــات الســبلح األمريكــي تزعــزع ىــذه األىــداي .نمــا ي ــيب التقريــر بــدن مبيعــات الســبلح
70
تساعد اضتكومات التعسفية على إحكام قب تها على اضتكم.

إن اصتزائــر ال تريــد أســلحة تقليديــة وم ــادة للحــرب فقــط ،بــل تســعى أي ـاً إىل تًــوير
نظــام أســلحتها مــآل خــبلل اظتعاىــد األمريكيــة للبحــم العلمــي .ويك ــب اإلعــبلن الـوارد يف
اصت ــدول  7أع ــبله ظتص ــا اإلم ــدادات األمريكي ــة ع ــآل م ــدى التع ــاون العس ــكري اصتزائ ــري
األمريكي.
وحصــلت اصتزائــر أي ـاً بًريقــة غـ ــرعية وغـ مبا ــرة علــى أســلحة أمريكيــة مــآل دول
االحتاد األوريب ،ولقد ا يت تل األسلحة مآل الواليات اظتتحدة األمريكيـة ّ أعيـد بيعهـا
71
إىل بلد آخر.

.Council for a Livable World Education Fund
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الجدول  :7مثال للتعاون الجزائري األمريكي في مجال البحث والتنمية العسكريين
المواصفات

مصا
دتويآل
اضتكومة
72
األمريكية

تقــوم ونالــة م ــاريع البحــم اظتتقدمــة ( )DARPAبًلــب عــروض بهــودات
ل ــم وتنمي ــة تكنولوجي ــة ( )TSRDل ــدعم برن ــام اظتراقب ــة اصتوي ــة ع ــآل ريـ ـ
الفيــديو ( )AVSقصــد دراســة وتًــوير وتقيــيم ــر الك ــب اصتل ـرايف الــدقي
لِمعلومات الفيديو وحتويل أنظمة اظتراقبة  AVSمآل مصادر مراقبة مـتح ّكم فيهـا
عآل بعد وترسل سيبل مآل صور الفيديو إىل أنظمة مراقبة ن ـيًة ونصـب مسـتقلة
تقوم مبهام معيّنة.
ويســعى برنــام اظتراقبــة  AVSإىل تًــوير وإكبــات التســجيل اصتل ـرايف يف الوقــت
اضتقيقــي واظتراقبــة اظتتعــددة األىــداي واظتتابعــة ائليــة للن ــاط مــآل خــبلل التصــوير
الكهربائي البصري ( )EOوعآل ري األ عة حتت اضتمراء ( )IRاظتتـوفرة لـدى
أنظم ــة العرب ــات اعتوائي ــة ب ــدون م ــبلح ِ
اضتاب ــرة ()Predator, Hunter
واظتستقبلية (.)Dark Star, Global Hawk, Outrider
ويكمــآل حت ـ ّدي اظتراقبــة اظتتعــددة األىــداي يف تزويــد العامــل الــذي ي ـلّل اضتِمــل
الك اي مبجال رؤيا اف ابي ظتراقبـة ومتابعـة عـدة أىـداي يف آن واحـد يف غتـال
رؤيا واسع .واظتتًلبـات اطتاصـة تتمثـل يف تنبـة أو توقـع حرنـة األىـداي مـآل عـدد
الصور ،وإعادة اضتصول عآل األىداي بعد فقداما مآل ـري الكا ـب
قليل مآل ّ
وإن اء سيل اف ابي مآل صور الفيديو لكل ىدي مبلحـ  ،وغتـال مرّنـب لرؤيـة
الصور لصور الفيديو ،ومبلحقة األ ااص والعربات أكناء تنقلهـا أو عنـد توقفهـا
ّ
مةقتا.

 .4.3.1صادرات األسلحة الروسية إىل اصتزائر
ـزود الرئيســي لؤلســلحة للجزائــر منــذ االســتقبلل.
ـ ّكل االحتــاد الســوفيَي ّ وريثتـو روســيا اظتـ
ّ
73
يف عهــد االحتــاد الســوفيَي تلقــت اصتزائــر أســلحة ســوفيَتية قيمتهــا اظتاليــة  11مليــار دوالر،
74
وعتذا دتثـل األسـلحة السـوفيَتية اليـوم  70إىل  %80مـآل غتمـوع أسـلحة اصتـيش اصتزائـري.
وبقيـت اصتزائــر إحـدى الــدول اإلفريقيـة األنثــر حصـوالً علــى األسـلحة الروســية رغـم تفكـ
ـةخرا اظترنـ ــز الروسـ ــي لتحليـ ــل
االحت ــاد السـ ــوفيَي وانسـ ــحاب روس ــيا االس ـ ـ اتيجي .صـ ــرح م ـ ّ
االس اتيجيات والتقنيات أن اصتزائر تُعد مآل الع ر دول أنثر است ادا لؤلسلحة الروسية يف
العــا  75.وللجزائــر ديــون باىظــة لـدى روســيا ترانمــت نتيجــة ـراء األســلحة يف الســبعينات
والثمانينـات .و لـت القيمـة اضتقيقيـة لتلـ الـديون س ّـرية ولكنهـا قـ ّدرت ب ـ 4.7مليـار دوالراً
76
يف سنة  1989و ّادعى أما اـتف ت بنسبة  %40نتيجة «نظام تعوي » غ معروي.
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ويف ما يلي بع

األسلحة الي ص ّدرت إىل اصتزائر:
الجدول  :8بيع أسلحة روسيا للجزائر

المصدر

المزودة
األسلحة ّ

م روع حتويل األسلحة78

وافق ــت روس ــيا عل ــى إرس ــال  8ــائرات مقاتل ــة م ــآل ن ــوع  MiG-29UBإىل
بيبلروسـيا يف ال ــهور القليلــة القادمــة مــآل أجـل مســاعدة ىــذا البلــد ابــاور لتنفيــد
عق ــد تزوي ــد اصتزائـ ــر بـ ـ ـ 36ـ ــائرة .وتق ـ ـ ّدر الً ــائرات الروس ــية MiG-29UB
بـ 120مليون دوالر77.

معهد وا نًآل لسياسة
ال ر األد 79

ب ـ ـ ـ ّـمت التح ـ ـ ــويبلت إىل اصتزائ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـواي  IVF 150من ـ ــذ انقـ ـ ـراض االحت ـ ــاد
السوفيَي.

مرصد حقو اإلنسان80
اصتزائر سًو فاصل81
ناست82

حســب مصــلحة البحــوث عــآل مبيعــات األســلحة للكــونلرس األمريكــي صــدرت
روسيا أسلحة قيمتها  400مليون دوالر للجزائر يف الف ة .1999-1996

 22ــائرة قاذفــة القنابــل و ويلــة اظتــدى مــآل ـراز .Sukhoi-24 Fencer
وتق ّدر قيمة الصفقة بـ 120مليون دوالراً.
بًاريات صواريخ للقوات الاية والبحرية مآل نوع .Smerch 300 & 400
أنظمة للمراقبة البلسلكية وصواريخ  Kh-35وحتديم  6سفآل حربية.

 .3.3.1صادرات األسلحة الفرنسية إىل اصتزائر
يــدخل التاًــيط والبحــم والتًــوير وإنتــاج أنظمــة أســلحة ونــذل الصــناعة اضتربيــة ومراقبــة
الص ـ ــادرات ب ـ ــمآل مس ـ ــةولية اظتديري ـ ــة العام ـ ــة للتس ـ ــليو ( ) DGAوالدول ـ ــة الفرنس ـ ــية دت ـ ــنو
بمانات لتصدير األسلحة عا ال رنة الفرنسية ل مان التجارة اطتارجية ( .)COFACE
وي ّكل تصدير األسلحة دائما أعلى أولويات اضتكومة الفرنسية خدمـة ظتصـاضتها السياسـية
اطتارجية وأىدافها االقتصادية .فبالنسبة للف ة مـآل  1982إىل  1989بلـغ غتمـوع مبيعـات
األســلحة  24مليــار دوالراً ونانــت فرنســا يف اظترتبــة الثالثــة بعــد االحتــاد الســوفيَي والواليــات
اظتتحــدة األمريكيــة 83.أمــا ال ــمانات الفرنســية للقــروض اظتتعلق ـة بعقــود صــادرات األســلحة
فقد بللت  44مليون فرنكاً فرنسياً للف ة  1990-1976ودتثل ىذه القيمـة تقريبـاً نصـب
84
غتموع بمانات القـرض للمـواد اظتدنيـة خـبلل نفـأ الفـ ة ( 970مليـون فرنكـاً فرنسـياً).

.Direction Générale pour l'Armement
.Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur
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وجت ــدر اإل ــارة إىل أن  % 85م ــآل الص ــادرات العس ــكرية ذىب ــت إىل دول إفريقي ــة بص ــفة
85
خاصة وإىل دول اصتنوب بصفة عامة.
ولتاط تصدير األسـلحة إىل اصتزائـر بالس ّـرية التامـة نظـراً ضتساسـية الق ـية ونظـراً للجـرائم
االســتعمارية الفرنسـية يف اصتزائــر والوجــود اظتتواصــل ل ــباط فرنســي داخــل اصتــيش اصتزائــري
ومةسســات الدولــة اصتزائريــة .وإبــافة إىل ذل ـ فهننــو ال يوجــد غتتم ـع مــد قــوي يف فرنســا
نتكن ــو مراقب ــة اضتكومـ ـة وال ــرنات القوي ــة وزتله ــا عل ــى احـ ـ ام الق ــانون نم ــا ى ــو اضت ــال يف
الواليات اظتتحدة واظتملكة اظتتحدة.
ويب اصتدول التاي تقريراً ناقصاً ظتبيعات األسلحة الفرنسية للجزائر.
الجدول  :9بيع األسلحة الفرنسية للجزائر
المصدر

نوع التجهيزات المقدمة أو قيمة المبيعات

لقـ ــد ا ـ ـ ت وزارة الداخليـ ــة اصتزائريـ ــة  9ـ ــائرات مروحيـ ــة مـ ــآل نـ ــوع AS-350
إن ـ ــوراي ( )Ecureuilم ـ ــآل اظتص ـ ــنع أورونبتـ ــار ( ،)Eurocopterوت ـ ــيب
غتلـة  Rotor & Wingجريــدة لومنــد الفرنســية أن اصتزائــر تنــوي ـراء ع ــر مرواحيــات  AS-350أخــرى
وكبلك مروحية بوما ( )Pumaمآل انتاج أورونبتار ،نما حصـلت علـى جتهيـزات
86
الرؤية الليلية وتدريب الًيّاريآل اصتزائري يف فرنسا.
حتقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآل ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازر يف تزويد اصتزائر بـ 60ائرة مروحية مآل راز أنوراي غتهزة بعتاد الرؤية الليلية.
اصتزائر87
سرية لـ 79510نلغ مآل مادة تريثانوالم لصناعة غاز اطتردل.
 Canard Enchainéصفقة بيع ّ
88

يف سـ ــنة  1998س ـ ـلّمت فرنسـ ــا عتـ ــادا عس ــكريا للقـ ـوات اصتوي ــة اصتزائري ــة بقيمـ ــة
مرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويبلت  11.6مليون فرن فرنسي.
يف ســنة  1998لبــت اصتزائــر عتــادا عســكريا خاصــا بــالً ان اضتــريب بقيمــة 6.1
األسلحة89
مليون فرن فرنسي.

 .1.3.1صادرات أسلحة اظتملكة اظتتحدة إىل اصتزائر
توج ــد يف اظتملك ــة اظتتح ــدة صتن ــة خاص ــة تع ــري مبنظم ــات خ ــدمات تص ــدير وس ــائل ال ــدفاع
(  )DESOوىدفها الوحيد ىو العمل على زيادة حجم مبيعات األسلحة .ودتنو اضتكومة
.Defence Export Services Organisations
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الايًانية قروباً وتسهيبلت لتـدعيم ىـذه اظتبيعـات .واحتلـت اظتملكـة اظتتحـدة خـبلل الفـ ة
ما ب  1989و 1992مرتبة ب الـدول الع ـرة األوىل يف العـا اظتصـ ّدرة لؤلسـلحة ،ولقـد
بلــغ غتمــوع مبيعاهتــا  21مليــار دوالرا خــبلل ىــذه الف ـ ة 90.وخــبلل الف ـ ة مــا ب ـ 1994
و 1999نانــت بريًانيــا يف اظترتبــة الرابعــة بــمآل الــدول األنثــر تصــديراً لؤلســلحة يف العــا
91
بعد الواليات اظتتحدة وفرنسا وروسيا وتسب أظتانيا بقليل باقي الدول األوروبية.
ويوجــو جــزء نب ـ مــآل أســلحة اظتملكــة اظتتحــدة إىل دول ال ــر األوســط ودول اطتلــي
ّ
علــى اطتصــوص رغــم انتهــاك بع ــها ضتقــو اإلنســان .وأعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة ســنة
 1998أن وزارة التج ـ ــارة والص ـ ــناعة الايًاني ـ ــة (  )DTIال زالـ ـ ــت دت ـ ــنو رخ ـ ــص تصـ ـ ــدير
األس ــلحة ل ــدول فيه ــا انتهان ــات خًـ ـ ة ضتق ــو اإلنس ــان تق ــوم هب ــا قـ ـوات األم ــآل 92.لق ــد
صادقت وزارة التجارة والصناعة الايًانية على ع ر رخص مـآل ىـذا النـوع تسـمو بتصـدير
أسلحة للجزائر منذ مايو  93.1997و ـجبت منظمـة العفـو الدوليـة حكومـة بريًانيـا علـى
94
امتناعها عآل التنديد باالنتهانات الواسعة واظتتكررة ضتقو اإلنسان يف اصتزائر ونولومبيا.
يف سنة  1997ن ـفت جريـدة بريًانيـة عـآل معلومـات تتعلـ بتصـدير أسـلحة بريًانيـة
للجزائر .جاء يف يومية الدايلي تليلراي ( )Daily Telegraphما يلي:
إن دافع ــي ال ـرائب الايً ــاني ق ــد منح ـوا فعلي ــا عت ــاد دف ــاع ح ــريب بقيم ــة  63ملي ــون جنيه ــا
للقوات اظتسلحة اصتزائرية اظتتهمة رو جسيمة ضتقو اإلنسان يف حرهبا األىلية اظتسـتمرة منـذ
 5سنوات بد الثوار اظتسلم  .وىذا العتاد – الذي يفصو عآل بيعتـو اضتقيقيـة – قـد بيـع
للجزائــر مــآل ــري ــرنات بريًانيــة يف إ ــار عقــود بــمنتها اضتكومــة .وتوقــب اصتزائريــون عــآل
التسديد فيما بعد ليم ترنت تكاليب العتاد لتسدد مـآل ـري دافـع ال ـريبة الايًـا  .وىـذا
اإلعبلن اظتازي قام بو وزير التجارة لورد نلينتون دايفيأ ( )Clinton Daviesيف رسـالة بعـم
هبا األسبوع الفارط لبول فل ( )Paul Flynnنائـب حـزب العمـال ظتقا عـة نيـو بـورت .وصـرح
فل ـ ـ بدنـ ــو «من ـ ــدىش» عتـ ــذه الصـ ــفقة« .يب ـ ــدو وندمـ ــا تـ ــزود القتل ـ ــة علـ ــى حسـ ــاب النفق ـ ــات
العمومي ــة» ،ىك ــذا ص ــرح فل ـ  .إن العت ــاد اظتص ــدر مس ــتعمل ب ــكل دائ ــم م ــآل ــري اصت ــيش
اصتزائــري يف حربــو القــذرة بــد الن ــً اإلســبلمي والــي نلفــت  75000بــحية علــى األقــل
95
منذ .1972

.Department of Trade and Industry
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الجدول  :10نموذج من بيع أسلحة المملكة المتحدة للجزائر
المصدر

األوبزرفر96

المزودة أو قيمة المبيعات
األسلحة ّ
إن زتول ــة م ــآل عت ــاد دف ــاعي س ــري أرس ــلت م ــةخرا للًلم ــة العس ــكرية ي ــوم األح ــد
الفــارط ُ .ـ ِـحنت فر ــة اختبــار البنــاد علــى مــخ ــائرة للاًــوط اصتويــة اصتزائريــة،
الرحلـة رقـم  ،2055يـوم األحـد اظتابـي يف ػتًـة مًـار ىيثـرو ،احملًـة الثانيـة .ومثـل
فر ات البناد ىذه مستعملة على اظتستوى العـاظتي لتسـً أجهـزة تسـديد البنـاد
بدقة متناىية .تسمو ىذه ائلـة بهنصـابة األىـداي بدقـة رغـم قـدرة ارتداديـة داخليـة.
نانــت ىــذه ائلــة جــزءاً مــآل صــفقة ب ـ اضتكومــة اصتزائريــة و ــرنة  RBRاظتوج ـودة
بلن ــدن .هت ــتم ال ــرنة بص ــنع دروع جس ــدية ون ــذا ص ــفائو خزفي ــة تس ــتًيع حتري ــب
الرصــاص اظترتفــع الســرعة .ىــذه الـدروع والصــفائو تســتعملها القـوات اصتزائريــة ال ــبو
العسكرية الي تعري باسم «النينجا» الرتدائها األقنعة السوداء.

 .4.3.1صادرات أسلحة جنوب إفريقيا إىل اصتزائر
أكنــاء عهــد التّمييــز العنصــري يف جنــوب إفريقيــا عمــل اصتزائريــون بقــوة علــى التنديــد بــذل
النظــام العنصــري .ومــع اميــار ىــذا النظــام ووصــول نلســون مانــدال إىل ســدة اضتكــم ،نــان
ـدعم األنظمـة الـي تقمـع ـعوهبا وخاصـة يف
األمل أن جنوب إفريقيا بقيـادة رجـل مثلـو لـآل ت ّ
إفريقيا أو دول ال ر األوسط .ولكآل ىذا األمل تبار أمام السياسية الواقعية الي حتكمها
اظتصا  .ولعبت جنـوب إفريقيـا دوراً بـارزاً يف مسـاندة النظـام العسـكري اصتزائـري مـآل خـبلل
بالسبلح وتدريب العسكري على أسأ اضترب اظت ادة للثورة وإمداده باظترتزقة.
تزويده ّ

يوجــد يف جنــوب إفريقيــا ح ـواي  800مصــنعاً لؤلســلحة وقًــع غيــار األســلحة و%90
م ــآل النفق ــات الص ــناعية اضتربي ــة ت ــد م ــآل س ــبع ــرنات م ــآل بينه ــا دن ــال ( )Denelورونـ ـ
( )Reunertوآلت ـ ـ ــاك ( )Altechوبليس ـ ـ ــي ( )Plessyوقرين ـ ـ ــانر ( 97.)Grinackerوأص ـ ـ ــبحت
األس ـ ــلحة يف س ـ ــنة  1997اظت ـ ـ ـْنتَ الث ـ ــا للتص ـ ــدير إذ ارتفع ـ ــت مبيع ـ ــات جن ـ ــوب إفريقي ـ ــا
لؤلس ـ ــلحة م ـ ــآل  701.1ملي ـ ـ ُـون رن ـ ــدا يف س ـ ــنة  1992إىل  878.9ملي ـ ــون رن ـ ــدا يف س ـ ــنة
 1.3 1994مليــار يف س ــنة  98.1997ويرســل ج ــزء نب ـ م ــآل تل ـ اظتبيع ــات إىل دول
ال ــر األوســط وبلــدان مشــال إفريقيــا .فعلــى ســبيل اظتثــال ص ـ ّدرت جنــوب إفريقيــا أســلحة
99
بقيمــة  704.6ملي ــون رنــدا ســنة  ،1993و %61منه ــا أرس ــلت إىل ال ــر األوســط.
نمــا بللــت صــادرات أســلحة جنــوب إفريقيــا لل ــر األوســط  873.5مليــون رنــدا – أي
100
نسبة  – %54.9سنة .1995
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أوردت جريــدة جوىانســبوري مايــل أنــد غــارديآل بتــاريخ  10ينــاير  1999أنـّـو يف ّســنة
 1998نانت اصتزائر مآل أىم زبائآل جنوب إفريقيا يف غتال األسلحة ليم ا ت أسـلحة
م ــآل الص ــنب ذي اضتساس ــية اظترتفع ــة بقيم ــة  84.9ملي ــون رن ــدا تقريب ــا؛ نان ــت اصتزائ ــر –
حســب تقــارير إخباريــة أخــرى – أنــا ُم ـ ٍَ لؤلســلحة مــآل جنــوب أفريقيــا 101.وأبــافت
اصتريــدة أنـّـو يف سـنّي  1996و 1997مــثبلً تبــع أيـة أســلحة للجزائــر .وقــد نتبــت نفــأ
اصتريــدة (جوىانســبوري مايــل أنــد غــارديآل) بتــاريخ  20فاايــر  1998أن ال ــرنات اصتنوبيــة
أمأ اضتاجة للبحم عآل أسوا بديلة وأوردت خا صفقة بيـع حديثـة ألجهـزة
اإلفريقية يف ّ
اظتراقبــة تق ـ ّدر بقيمــة  100مليــون رنــدا للجزائــر م ــيفة« :نــبل البلــديآل لــيأ عتمــا ســجل
م ـ ّـري يف غت ــال حق ــو اإلنس ــان ،لكنن ــا يف حاج ــة للعم ــل التج ــاري ».وفيم ــا يل ــي أى ــم
مبيعات جنوب إفريقيا لؤلسلحة للنظام العسكري اصتزائري.
الجدول  :11بيع أسلحة من جنوب إيفرقيا للجزائر
المصدر
سي ن ن102

طبيعة التجهيزات المقدمة أو قيمة المبيعات
ذن ــرت دن ــال وى ــي ــرنة جن ــوب إفريقيـ ـا خاص ــة بص ــناعة األس ــلحة ،بدم ــا
أبرم ــت عق ــداً للبي ــع قيمت ــو  20ملي ــون دوالرا أمريكي ــا م ــع اصتزائ ــر لتزوي ــدىا
ـزودة ال
بًـائرات جتســأ بــدون يــار .وأبــافت ال ــرنة أن تلـ الًــائرات اظتـ ّ
غته ــزة بدح ــدث عت ــاد اظتراقب ــة وستسـ ـلّم يف غ ــون
حتت ــاج إىل ي ــاريآل وى ــي ّ
سنت .

جوىانسبوري مايل أند غارديآل103

بيع عتاد مراقبة للجزائر بقيمة إرتالية  100مليون رندا

ونالة نزينهو لؤلخبار104

إن جنوب إفريقيا على و عقد صفقة بيع ائرات مروحية للجزائر بقيمـة
 700مليون رندا ،مآل نوع رويلفاك (.)Rooilvak

صادرات أسلحة إفريقيا اصتنوبية105

بللــت قيمــة مبيعــات األســلحة للجزائــر  83349000رنــدا يف اظتــدة مــا بـ
 1996و.1998

دايلي مايل أند غارديآل106

ص ـ ّدرت جن ــوب إفريقي ــا أس ــلحة مببل ــغ  159ملي ــون دوالرا أمريكي ــا ،ونان ــت
معظم اظتبيعات للجزائر واعتند.

وحســب دليــل صــبلحيات مراقبــة األســلحة التقليديــة يف جنــوب إفريقيــا ،ف ـهن ّن سياســية
جنوب إفريقيا توصي بعدم حتويل األسلحة الي «قد تتسبب أو تستادم يف انتهاك حقو
.Johannesburg Mail & Guardian
يعتـا صــنب الســبلح  Aعتـادا ىامـا وحساسـا «لتتـوي علــى أسـلحة تقليديــة مثــل اظتتفجـرات واألســلحة ذات اظتعــاي
الكب ـ ة واألســلحة ائليــة واظتــدافع والص ـواريخ والقنابــل والقنابــل اظتتفجــرة والــدبابات والًــائرات اظتقاتلــة و ــائرات اعتجــوم
ىامة ودماراً».
اظتروحية والسفآل الي حتدث خسائر ب رية جسيمة و/أو أبراراً ّ
.Guide to the Terms of Reference of Conventional Arms Control in South Africa
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اإلنســان أو قم ــع اضتري ــات األساســية» أو «تس ــتادم ألغ ـراض أخ ــرى ختتل ــب ع ــآل ال ــدفاع
ال ــرعي أو مقت ــيات أمــآل الدولــة اضتــائزة علــى تل ـ األســلحة» 107.لكــآل اللجنــة الو نيــة
ظتراقب ــة األس ــلحة العادي ــة (  )NCACCتق ــم بتنفي ــذ ى ــذه التعليم ــات ،وى ــذا م ــا أ ّن ــده
لتون ( )Sheltonسنة  1998يف قولو:
رغ ــم تص ــعيد اضت ــرب األىلي ــة يف ذل ـ ـ البل ــد إال أن اللجن ــة الو ني ــة ظتراقب ــة األس ــلحة العادي ــة
صادقت مةخراً علـى صـفقة بيـع أسـلحة للجزائـر تقـدر ب ـ 173مليـون رنـدا .وجـاء اإلعـبلن عـآل
تل الص فقة يف نفأ اليوم الذي رف ت فيو اضتكومة اصتزائريـة دعـوات عـدة منظمـات إنسـانية
– م ــآل بينه ــا منظم ــة العف ــو الدولي ــة – تن ــادي ب ــهنجراء حتقي ـ ـ دوي ح ــول انتهان ــات حق ــو
اإلنسـان يف اصتزائــر .وصــاد غتلــأ اضتكومـة علــى قـرار اللجنــة  NCACCمـع التدنيــد علــى أنـو
لآل تستادم اصتزائـر تلـ األسـلحة إالّ يف حـاالت الـ ّدفاع عـآل الـنفأ مـآل أعـداء خـارجي وأن
ال تستادمها يف عمليات فـرض القـانون داخليـاً .لكـآل األمـر األىـم يف الصـفقة ىـو أمـا نانـت
حتتوي على أنظمة عربات ىوائية دون ربان ( ائرات استًبلعية) وىي مثالية للمراقبة الداخلية
ولعمليــات ال ــر ة ولكنهــا غـ مبلئمــة لبلســتًبلع اطتــارجي باعتبــار اســتادامها عــا اضتــدود
108
مساس بسيادة الدولة اباورة.

 .4.3.1موِّردون آخرون ِ
وسلَع أخرى
َُ

يظهــر اصتــدول  12صــفقات بيــع أســلحة للجزائــر مــآل مصــادر أخــرى تتــوفر عنهــا معلومــات
قليلة فقط.

ن فت بع وسائل اإلعبلم عآل معلومات حول صادرات أسلحة دولة قًر للجزائر.
وندن ترسانة األسلحة اظت انمة لدى الًلمة العسكرية يف اصتزائر تسبب عـدداًنافيـاً مـآل
ال ــحايا فــهنن حكومــات أجنبيــة صــديقة مثــل قًــر وىبــت عتــاداً عســكرياً للنظــام اصتزائــري
ا ـ تو م ــآل بريًاني ــا .لق ــد س ـربت خ ــا تل ـ الص ــفقة جري ــدة الص ـنداي ــانتز ( Sunday
 )Timesالايًانية يف عددىا الصادر يف  16يوليو  2000ح نتبت:
دتعــآل اضتكومــة الايًانيــة النظــر يف بيــع عتــاد عســكري قيمتــو  5مبلي ـ جنيه ـاً تقريب ـاً للجــيش
ـجل الفظـائع الـي اق فهـا عسـكريون والـي تعـارض السياسـة اطتارجيـة األخبلقيـة
اصتزائري رغم س ّ
الي يتبنّاىا روب نوك وزير خارجية بريًانيا.
أبرم عقد راء «أجهزة دفاع خاصـة» بـ بـِدَي ِي سيسـتَمز ( ،)Bae Systemsاظتعروفـة سـابقاً
بايتــيش أيروســبيأ ( ،)British Aerospaceوالقـوات اظتســلحة لدولــة قًــر وتوصــل الًرفــان إىل
اتفــا مــائي يف آخــر مــاي .إ ّن الًلبيــة مــآل دولــة اطتلــي اللنيــة والــي تعتــا حليفــة لايًانيــا لــآل
.National Conventional Arms Control Committee
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تُثـ أي جــدل .لكــآل لبيــة ال ـراء الــي أرســلت مائيـاً بِـدَي ِي سيســتَمز والــذي سـ ّـرب خاىــا إىل
الصـنداي ـانتز مــآل ــري بــابط قًــري تـنص علــى« :إن نيــة دولــة قًــر بــدمر مــآل شتــو األمـ
ىــي مــنو نــل العتــاد (نمــا جــاء يف القائمــة اظترافقــة) إىل الق ـوات اظتس ـلّحة لدولــة اصتزائــر دون
مقابل».
إن قائم ــة ال ـ ـراء ال ــي اتفق ــت عليه ــا قً ــر م ــع بِـ ـدَي ِي سيس ــتَمز ظتنحه ــا للج ــيش اصتزائ ــري
ستساعد العسكري الذيآل يواجهون حرب عصابات احنة .حتتوي القائمة على ع ريآل عربة
ذات االنت ــار السـريع مــآل نــوع  Land Rover Defender 110ابهــزة مبميـزات الًقــأ اضتــار
(بقيمـة  596666جنيهـاً) و 50ـاحنة رافعـة مـآل نـوع  Land Roverغتهـزة مبميـزات الًقـأ
(بقيم ــة  618666جنيهـ ـاً) و 500نظ ــارة للرؤي ــة الليلي ــة م ــآل ن ــوع Pilkington Optronics
109
(بقيمة  1.75مليون جنيهاً).

ُلتـدث ن ــر ىــذا اطتــا أي حــرج ضتكومــة قًــر .بــالعكأ صـ ّـرح وزيــر اطتارجيــة حامــد
110
بآل جاسم أنو تكآل ىذه ىي اظت ّـرة األوىل الـي دتـنو فيهـا قًـر عتـاداً عسـكرياً للجزائـر.
والس ـةال الــذي يًــرح نفســو ىــو نــم عــدد الــدول «الصــديقة» الــي منحــت عتــاداً عســكرياً
للنظام اصتزائري.
الجدول  :12بيع أسلحة من طرف دول أخرى للجزائر
المصدر
أونسفام111
إبيدس وارلد نيوز112

البلد
ترنيا

األسلحة المزودة أو قيمة البيع
بيع  700عربـة مـآل نـوع  Scorpionsبقيمـة  200مليـون دوالر مـآل ـري
ال رنة ال نية  Otokar of Istambulوىي رنة تابعة بموعة .KOC

أونرانيا

س ـ ــلمت للجزائ ـ ــر  14ـ ــائرة مروحيـ ــة ىجوميـ ــة 32 ،عربـ ــة مدرعـ ــة لنقـ ــل
األ ااص و 27دبابة قتالية.

مـآل احملتمــل أن تبيـع اصتمهوريــة الت ـيكية  100دبابــة زائـدة عــآل اضتاجـة مــآل
الًراز الروسي  ،T-72وىذا لتمويل إنتاج  12ائرة مقاتلة ت يكية الصـنع
م روع حتويل األسلحة114
رتهوري ـ ـ ـ ـ ـ ــة مآل نوع 113.A39
الت يكية وق ــع العق ــد م ــآل أج ــل  17ــائرة مقاتل ــة م ــآل ـراز  L-39تص ــنعها ال ــرنة

نيوز وي

115

اصتزائر سًو فاصل116

إينفانًا

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

الت يكية  Aero Vodochodyو رنة  ،Boeingبقيمة  30مليون .$

ي117

إيًاليا

جتهيـزات للقـوات البحريــة اصتزائريــة وأســلحة خفيفــة .نانــت قيمتهــا  9مليــار
ل ا يف سنة  ،1999منها  756مليون ل ا خصصت ألسلحة ال ر ة.
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الجدول ( 12تابع)
البلد
اعتند

األسلحة المزودة أو قيمة البيع
قً ـ ــع غي ـ ــار ـ ــائرات  MiGاظتقاتل ـ ــة وأجه ـ ــزة اتصـ ــال م ـ ــآل ن ـ ــوع mobile
 10( troposcatterن ـ ـ ــرور روبـ ـ ــيأ يف  1992و 66نـ ـ ــرور روبـ ـ ــيأ يف
.)1994

المصدر

الص

استلمت اصتزائر يف عـام  1997مـا يعـادل  76ألـب دوالر مـآل اظتسدسـات
وال ــذخ ة م ــآل الصـ ـ  .وحس ــب مص ــلحة البح ــوث ع ــآل مبيع ــات األس ــلحة
للك ــونلرس األمريك ــي ص ــدرت الصـ ـ أس ــلحة قيمته ــا  100ملي ــون دوالر
للجزائر يف الف ة .1999-1996

اصتزائر سًو فاصل121

مصر

عربات مدرعة

اصتزائر سًو فاصل122

اليابان

عربات مدرعة

اضترب القذرة123

السعودية

مئات العربات اظتدرعة مآل راز فهد.

ىولندا

صـ ــدرت ىولن ـ ــدا أس ـ ــلحة قيمتهـ ــا  1.8قيلـ ــدة ىولنديـ ــة للجزائـ ــر يف الف ـ ـ ة
.2000-1997

دول
أخرى

وحس ــب مص ــلحة البح ــوث ع ــآل مبيع ــات األس ــلحة للك ــونلرس األمريك ــي
صدرت دول أوروبية – ليست بريًانيا ،فرنسا ،أظتانيـا أو إيًاليـا – أسـلحة
قيمتها  600مليون دوالر للجزائر يف الف ة .1999-1996

مرصد اعتند118

أونس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفام 119ومرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
حقو اإلنسان120

نمبا

تقآل واهبندل124

مرصد حقو

األنسان125

ىنــاك أي ـاً عــدد مــآل الــدول قــد صـ ّدرت أســلحة للجزائــر ولكــآل معلوماهتــا حتــاط بسـرية
127
يصعب اضتصول على تفاصيل مبيعاهتا .وت ـمل قائمـة تلـ الـدول ننـدا 126وبيبلروسـيا
وبولندا.128

 .5عائدات العسكرة
تســاىم واردات األســلحة يف عســكرة اصتزائــر وتفــاقم عســكرية الًلمــة اضتانمــة يف الــببلد.
التوجــو عواقــب وخيمــة علــى األصــعدة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة
وينجــر عــآل ىــذا ّ
نعربها بهنكتاز يف األجزاء التالية (.)4.5-1.5
 .1.5الكلفة اإلنسانية
ينظر عادة إىل األسلحة نوسـيلة أوليـة يف اسـ اتيجية الـدفاع بـد التهديـد ،وبالتـاي نوسـيلة
هتــدي إىل تعزيــز األمــآل .ولكــآل يف الواقــع توجــد دالئــل جتريبيــة قويــة بــد ّن اقتنــاء األســلحة
العس ــكرية ت ــةدي إىل انته ــاك حق ــو اإلنس ــان وبالت ــاي إىل اـتف ــاض مس ــتوى أم ــآل اظتـ ـوا آل
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العــادي .فعلــى ســبيل اظتثــال ويف دراســة إحصــائية عمــا إذا نانــت واردات أســلحة  91دولــة
فسـ ـر أو تُبـ ـ ِّ انتهان ــات حق ــو اإلنس ــان يف تلـ ـ البل ــدان ،ن ــفت ببلنت ــون
نامي ــة ق ــد تُ ِّ
( )Blantonيف الف ـ ة مــا ب ـ  1982و 1992ارتبا ــا وكيقــا ب ـ واردات األســلحة وقمــع
حقو السبلمة ال اصية 129.وتستادم األسلحة نوسائل فعلية للقمع نمـا تزيـد احتمـال
الســبلح آخــر حلقــة مــآل عمليــة
وقــوع أعمــال سياســية عنيفــة ،مثلمــا نتبــت ببلنتــون« :نتثــل ّ
تعزز سلًة العسكري أو تُ ْذني نفسـية األمـآل القـومي الـي تـةدي بـدورىا إىل انتهـاك
ويلة ّ
130
حقو اإلنسان».
ونت عآل النـزاعات الداخلية يف الـدول الناميـة مئـات ائالي مـآل اظتسـاج السياسـي ،
تعرب ـوا للتع ــذيب ،وع ـرات ائالي م ــآل األ ــااص اظتفق ــوديآل،
وع ــدد ؽتاك ــل م ــآل ال ــذيآل ّ
واظتبلي مآل اصترحى والبلجئـ  ،واظتبليـ مـآل األمـوات نتيجـة القتـل أو اصتـوع بسـبب تلـ
الصـراعات .ومــات خــبلل النصــب األول مــآل التســعينات علــى األقــل  3.2مليــون ــاص
131
جراء اضتروب  % 90منهم نانوا مدني عزل حسب اظترصد العاظتي (.)World Watch
وســاقتت واردات األســلحة يف تفجـ ىــذه الن ـزاعات ويف تلــذيتها وتفاقمهــا وإمــدادىا ،مــع
العلم أن انعدام األسلحة أو حظرىا كتعل اظتفاوبات ب اظتتحارب أنثر احتماالً.
وأمــا واردات تكنولوجيــة الــتح ّكم السياســي فهنمــا تقـ ّـوض ب ــكل ــاىر حقــو الســبلمة
ـنص عليهــا القــانون الــدوي مثــل معاىــدات الوقايــة مــآل التعــذيب واضتــبأ
ال اصــية الــي يـ ّ
التعسفي والعقوبات القاسية والبلإنسانية واإلعدامات دون ػتانمة.
نظـراً عتــذه األفتــاط علــى اظتســتوى العــاظتي ،فلــيأ مــآل عجائــب األمــور أن يوانــب تسـلّو
الًلمــة اصتزائريــة تصــعيد يف حـ ّدة انتهــاك حقــو اإلنســان .ومــا حلّــت أســوء ســنوات القمــع
يف اصتزائر إالّ بعدما رعت الًلمة العسكرية يف وبـع خًـة حيـز التنفيـذ لبلسـت اد اظتفـرط
ألســلحة الــتح ّكم السياســي وعتــاد اضتــرب اظت ــادة للثــورة يف بدايــة التســعينات .لقــد نــان
باإلمكــان تفــادي الكث ـ مــآل اطتســائر الفادحــة الــي حــدكت يف اصتزائ ـر – ســجآل أنثــر مــآل
 30ألــب جزائــري واختًــاي أنثــر مــآل  12ألــب ــاص وإخفــاءىم وســقوط  150ألــب
موا آل بحية االغتيـاالت وابـازر ونـزوح مليـون ونصـب مليـون مـوا آل نزوحـاً داخليـا وفـراراً
خــارج الــو آل ،ناىي ـ عــآل الت ـريد وائالم الــي ترنهــا ىــذا القمــع – لــو بــادرت ابموعــة
الدولية لظر تصدير األسلحة للًلمة العسكرية يف اصتزائر.
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 .2.5الكلفة السياسية
إن الان ــام اظتكثّــب الس ــت اد األس ــلحة ال ــذي تبنّت ــو الًلم ــة العس ــكرية ل ــو ك ــبلث عواق ــب
سياسية خً ة على األقل.
ـام قوهتـا
أوالً ،إن است اد التكنولوجية اظتتًورة للتح ّكم السياسي مآل ري الًلمـة ي ّ
الرقابيــة واصتَْايّــة ،أي يوســع س ــلًتها التح ّكمي ــة ،وبالتــاي يق ـ ّـوض ىــذا االس ــت اد أو يه ــدد
التجمــع وتكــويآل اصتمعيــات
حقــو اظت ـوا ن اظتدنيــة والسياســية مثــل حريــة ال ـرأي والتعب ـ و ّ
وحرية التنقل ،واإلبـداع الثقـايف وجوانـب مـآل اضتيـاة اطتاصـة ،اخل .فحيـازة أسـلحة مـآل ـري
التدصل.
الدنتاتوري دتنع أي كل مآل الدنتقرا ية مآل ّ
كانيـاً ،إ ّن واردات األسـلحة تـة ّج العسـكرة داخــل النظـام ،أي تقـ ّـوي سـلًة العســكري
واســتقبلليتهم داخــل الدولــة ،نمــا تُفــاقم اظتيــول إىل اضتلــول العســكرية للن ـزاعات الداخليــة أو
اطتارجي ــة ألن األس ــلحة جتع ــل اطتي ــار اضت ــريب ج ــاىزاً .إذن ى ــذه ال ــواردات ت ــكل م ـ ـ لام
سلًوي حتت تصـري نظـام معـروي بلجوئـو لل قيعـات العسـكرية واظتاابراتيـة نلمـا واجهتـو
م انل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو كقافية صعبة.
تقوض سيادة اصتزائر .وىذه العاقبة الوخيمة تـتم مـآل خـبلل
وكالثاً ،إن واردات األسلحة ّ
ِمْنوال  .تقود ىذه الواردات أوالً إىل ديون بامة وتبعيـات ماليـة ظتةسسـات أجنبيـة ،وىـذا
ي ع مص الـببلد رىـآل مةسسـات ماليـة مثـل البنـ العـاظتي أو صـندو النقـد الـدوي .فقـد
أصــبو اليــوم ؽتثلــو صــندو النقــد الــدوي يف اصتزائــر يتمتعــون بصــبلحيات ونفــوذ يف تقريــر
اظتصـ االقتصــادي للجزائـري تفــو صــبلحيات وســلًة اظتمثّلـ اظتنتابـ والــوزراء ورئــيأ
الدول ــة .ويف بل ــد مث ــل اصتزائ ــر حي ــم يفتق ــر إىل برن ــام لنق ــل التكنولوجي ــة ،ف ــهنن اس ــت اد
األسـ ـ ــلحة يـ ـ ــةدي إىل مزيـ ـ ــد مـ ـ ــآل االسـ ـ ــت اد وإىل تفـ ـ ــاقم التبعيّـ ـ ــات التكنولوجيـ ـ ــة والبنيويـ ـ ــة
والعسكرية للقوات األجنبية.
واســت اد األســلحة يقلّــص مــآل ســيادة اصتزائــر مــآل خــبلل زي ـادة نفــوذ الــدول اظتـ َـوِّردة علــى
اصتزائــر .ومت ــع حتويــل األســلحة إىل مصــا جلراســية بقــدر مــا تدفعــو األربــاح ُ
االقتصــادية.
ُْ
ـزوديآل علــى الوصــول إىل مرانــز النفــوذ لــدى الدولــة الزبونــة وإىل
نمــا يعـ بيــع األســلحة اظتـ ّ
الوصول إىل قيادهتا العسكرية وإقامة روابط للنفوذ عليها .ونتثل بيع األسـلحة وسـيلة ناجعـة
ـزودة – مث ــل الوالي ــات اظتتح ــدة األمريكي ــة وفرنس ــا –
دتل ــي وتف ــرض م ــآل خبلعت ــا الـ ـ ّدول اظت ـ ّ
التوسـعية يف اظتنًقـة .ويتعـ ّدى ىـذا التـدك إىل حـد
سياسات تتما ى مع أىدافها اصتُ ْلراسية ّ
ـدخل يف ال ــةون الداخلي ــة اضتيوي ــة الرئيس ــية مث ــل اب ــال العس ــكري واألم ــب والسياس ــي
الت ـ ّ
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واالقتصادي واالجتماعي والثقايف .وي ـمل تـدك الواليـات اظتتحـدة األمريكيـة حـك الق ـايا
العسكرية اإلقليمية.
فالواليات اظتتحدة األمريكية وفرنسـا تن ـر قواهتمـا وأسـلحتهما يف رقـع واسـعة مـآل العـا
الع َملِ ـ ــيّاتية .فمبيعـ ــات األسـ ــلحة
نجـ ــزء مـ ــآل مـ ــذىبهما العسـ ــكري اظتعـ ــروي بالتَـ َع ُاوبـ ــيّة َ
والتدريبات العسكرية للجيش اصتزائـري يف السـنوات األخـ ة مـع البحريـة األمريكيـة والبحريـة
الفرنس ــية ومنظم ــة اضتل ــب األ لس ــي ( )NATOخت ــع عت ــدي اسـ ـ اتيجي أال وى ــو جع ــل
اصتـ ــيش اصتزائـ ــري وسـ ــبلحو وأسيسـ ــتو وأنظمتـ ــو اضتربيـ ــة قابل ـ ـة للت ـ ــليل م ـ ـآل ـ ــري الـ ــدول
العظمى ،إذ يسـهل التـدخل السـريع يف أي وقـت يف أرض اصتزائـر واظتنًقـة نلهـا إذا اقت ـى
األمر.
 .3.5الكلفة االقتصادية

 .4.3.4الدالئل اإلرتالية

للعسـكرة آكـار ختريبيــة علـى االقتصـاد أل ّمــا تـُ َفـاقِم كقــل اظتديونيـة وتعرقـل النمــو االقتصـادي مــآل
خبلل امتصاص اظتوارد الي نـان بـاألحرى أن تسـتعمل يف اإلنتـاج .نمـا تلعـب نـذل دوراً
أداتي ـ ـاً يف فـ ــرض ف ـ ـوار اقتصـ ــادية ويف تسـ ــهيل م ــب الثـ ــروات الو نيـ ــة مـ ــآل ـ ــري األقليـ ــة
العسكرية و رنائها اظتدني وال رنات اظتتعددة اصتنسيات ،ونذل يف ردع أو قمع أي حتد
اجتماعي أو سياسي عتذا اظت روع اعت ّدام.
ونتثــل ـراء األســلحة ســبباً جزئي ـاً يف أزمــة اظتديونيــة الــي تواجــو الكث ـ مــآل دول العــا
الثالم .ومبا أن ىذه الصفقات ُدتون بقروض مآل الدول اظتزودة لؤلسلحة الي تنتمـي أساسـاً
للل ـ ــرب ،وج ـ ــدت نث ـ ـ م ـ ــآل دول الع ـ ــا الثال ـ ــم ال ـ ــي اقتن ـ ـت م ـ ـنهم أس ـ ــلحة متً ـ ــورة يف
الس ــبعينات والثمانين ــات نفس ــها يف ماي ــة اضت ــرب الب ــاردة حت ــت دي ــون باىظ ــة 132.وحس ــب
الباحم ونثر ( )Wintherفالذيآل نـانوا علـى رأس سـلًة دول العـا الثالـم مـا بـ 1960
إمكانية جيش ما استعمال وت ليل سبلح جيش آخـر ،أي توحيـد األسـلحة وأفتـاط ت ـليلها .إن مـذىب التَـ َع ُاوبـيّة
الع َملِــيّاتية ( )Inter-operabilityنتثــل مصــلحةً رئيســيةً لتايــر التصــدير الواســع النًــا لؤلســلحة األمريكيــة .إن التَـ َع ُاوبــيّة
َ
الع َملِـيّاتية – توحيد األسلحة – ُدبِّرت مآل ري الواليات اظتتحدة األمريكية أكناء اضتـرب البـاردة مـآل أجـل احتـواء النفـوذ
َ
السوفيَي مآل خبلل اضتـرب االئتبلفيـة .وال يـزال ىـذا اظتـذىب قائمـاً رغـم انتهـاء اضتـرب البـاردة .وفلسـفة الواليـات اظتتحـدة
لؤلمآل تقت ي نذل جاىزية قوات الواليات اظتتحدة للحرب والتدخل السريع يف أي بقعة مآل العـا  .ويتحقـ ىـذا عـآل
ريـ حتويــل األســلحة والتـدريبات العســكرية اظت ـ نة مــآل أجـل التوصــل إىل القواعــد العســكرية عـا العــا وتدســيأ البنيــة
الع َملِــيّاتية ولتــدخل الواليــات اظتتحــدة .ومنــذ انتهــاء اضتــرب البــاردة أقامــت الواليــات اظتتحــدة
التحتيــة البلزمــة التَـ َع ُاوبــيّة َ
روابط عسكرية مع الكث مآل الدول عا العا مبا فيها اصتزائر ،ونذل فعلت فرنسا نفأ ال يء.
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و 1987اق ب ـ ـوا تقريب ـ ـاً  400ملي ــار دوالراً ل ـ ـراء األس ــلحة فق ــط 133.ونث ـ ـ ا م ــا تك ــون
األســلحة مصــدراً للــديون اطتارجيــة نمــا ىــو اضتــال للعديــد مــآل الــدول الناميــة الكبـ ة حيــم
دتثل اظتساعدات العسـكرية كلـم ديـون غتمـوع خـدمات اظتديونيـة 134.وتقـ ّدر منظمـة يـوبيلي
( 2000 )Jubileeب ــدن ُست ــأ دي ــون ال ــدول النامي ــة تتك ـ ّـون م ــآل ق ــروض ق ــدمت ظتس ــاعدة
دنتاتوري قمعي وفاسديآل وعمبلء لللرب 135.ويصب القانون الدوي ىذه القـروض ،أي
اســتدانتها أنظمــة قمعيــة غـ ــرعية ب ـ«القــرض ال ــنيع»؛ 136ورتعــت منظمــة
القـروض الــي ْ
يــوبيلي  2000يف اصتــدول  13أدنــاه قائمــة «الــديون ال ــنيعة» الــي اق بــها الـدنتاتوريات
137
إىل غاية .1996
يبلح ـ أن ى ــذا لت ــدث يف س ــيا ق ــد بلل ــت في ــو قيم ــة مديوني ــة ال ــدول النامي ــة للع ــا
الصــناعي  2.17أل ـب مليــار دوالر يف عــام  ،1997بينمــا نانــت  1.4ألــب مليــار دوالر
ســنة  138.1990وارتفعــت مديونيــة دول جنــوب الصــحراء اإلفريقيــة مــآل  3مليــار دوالر يف
ســنة  1962إىل  142ملي ــار دوالر يف أوائ ــل الثمانينــات وإىل  222ملي ــار دوالر يف س ــنة
 139.1998ويف سنة  2000بلغ غتموع الديون اطتارجية ننسبة مئويـة مـآل الـدخل القـومي
اإلرتــاي  % 83بالنســبة إلفريقيــا الــي تقــع جنــوب الصــحراء و % 36ألمريكــا البلتينيــة.
فك ــل إفريق ــي م ــدان بقيم ــة  370دوالر وأص ــبو ن ــل مول ــود يول ــد يف الع ــا الثال ــم م ــداناً
140
بـ 482دوالر.
إ ّن النّاــب العســكرية واألنظمــة الفاســدة يف العــا الثالــم ىــي الــي تســتديآل وتســتعمل
الق ــروض بًريق ــة ال خت ــدم ال ــعوب ،ن ـراء األس ــلحة واطت ــدمات العس ــكرية م ــثبلً ،ولك ــآل
بــحايا القمــع والفســاد ىــم الــذيآل يس ـ ّددون الــديون رغــم أ ّمــم ليس ـوا رف ـاً يف االتفاقيــات.
إمّم يس ّددون ىذه الديون على حساب تدىور حاد يف مسـتوى معي ـتهم – عـا زيـادة يف
ال ـرائب وإج ـراءات تق ّ ــفية قاس ــية تفرب ــها األنظم ــة اضتانم ــة أو ص ــندو النق ــد ال ــدوي
عندما يتدخر دفع خدمة الديون والديون نفسها – وعلى حساب تفـاقم التبعيـة االقتصـادية
لللــرب ،نمــا يق ــوما بــالتعرض إلرىــاب الدولــة عنــدما حتــاول قــوى اجتماعيــة أو سياســية
االحتجــاج أو اظتقاومــة .وعتــذا يقــول نع ـوم ت ومســكي (« :)Noam Chomskyإن الــديون
ليســت م ــكلة اقتصــادية ب ــل ىــي ص ــنع سياســي وإي ــديولوجي» 141،بينم ــا ف ــحت قم ــة
جنــوب-جنــوب الــديون «نــدداة إيديولوجيــة وسياســية الســتلبلل ــعوبنا وكرواتنــا وبلــداننا
والــتحكم فــيهم مــآل ــري تل ـ ال ــرنات والــدول واظتةسســات الــي تكثّــب رتــع الثــروات
142
والقوة يف النظام الرأشتاي العاظتي».
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جدول  :13ديون الدكتاتوريات إلى غاية سنة  1996حسب البلد (بالمليار )$

البلد

الًاغية

ف ة اضتكم

اصتزائر

عسكري
عسكري
عسكري
عسكري
بينو ي
عسكري
مارمي
دوفاليي
سوىارتو
اه
موي
دوو
باندا
عسكري
بياء اضت
عسكري
س وسنار
مارنوس
زياد بري
أبارتيد
عسكري
األسد
عسكري
موبوتو

 1991إىل اليوم
1984-1976
1980-1962
1984-1964
1989-1974
1994-1979
1991-1977
1986-1971
1998-1967
1979-1953
 1979إىل اليوم
1990-1979
1994-1964
1998-1984
1988-1977
 1990إىل اليوم
1989-1954
1986-1965
1991-1969
1992-...
 1969إىل اليوم
 1970إىل اليوم
1983-1950
1997-1965

أرجنتينا
بوليفيا
الاازيل
الت يلي
السلفادور
إكيوبيا
ىايي
إندونيسيا
إيران
نينيا
ليايا
ماالوي
نيج يا

بانستان

ب

براغواي
الفيليب
الصومال
ج إفريقيا
السودان
سوريا
تايلندا
زاي /نونلو
ابموع

143

ديـ ــون عنـ ــد ديـ ــون عنـ ــد ال ـ ـ ـ ــديون يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــديون  %مـ ـ ـ ـ ــآل
ابموع
ال نيعة
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ماية اضتكم 1996
اضتكم أ

28.2
9.3
0
5.1
5.2
0.9
0.5
0
3
0
2.7
0.6
0.1
17.8
7.6
20.6
0.1
1.5

48.9
2.7
105.1
18
2.2
4.2
0.7
129
4.5
1.9
2.0

29.9
2.1
41.2
2.6
23.6
17.0
21.4
90.8
12.8
786

18.7
2.3
26.8
2.4
18.7
16.7
21.2
13.9
12.5
451

%63

17.0
2.4
28.3
2.4
18.7

0.3
0.2
0.3

33.3
93.8
5.2
179
27.4
2.2
10.0
0.9
129
21.2
6.9
2.1
2.3
31.4

5.1
39.6
2.7
100
12.8
1.3
3.7
0.7
126
5.4
4.2
1.3
1.9
13.6

%15
%42
%52
%56
%47
%59
%37
%78
%98
%21
%61
%62
%83
%43

13.9
12.8

%110

%65
%92
%79
%98
%99
%15
%98
%57

أ :ديون عند توىل اضتكم ،بدأ البن العاظتي ن ر اظتعلومات األوىل سنة  1970م؛
ب :عري البانستان ف تان مآل اضتكم العسكري.

ـدعمون مــآل ــري اللــرب
إن الــديون اظتنجـ ّـرة عــآل قــروض اســتلمها حكــام ودنتــاتوريون مـ ّ
تعي ـ حيــاة الكث ـ مــآل الــدول الناميــة .ورغــم التســديد اظتســتمر واظتتزايــد عتــذه الــديون ف ــهنن
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غتموع الديون ال يزال يزداد يف نفأ الوقت الذي تناف فيها اظتساعدات .ويدفع اليـوم
العــا النــامي  13دوالراً يف تســديد الــديون مقابــل دوالر واحــد يتلقــاه مــآل اظتســاعدات.
وحس ــب ائ ــتبلي ي ــوبيلي  2000ف ــهنن التنمي ــة ت ــدفع إىل ال ــوراء ملي ــارا م ــآل الب ــر .وبع ــد
ع ـرات الســنوات مــآل التّقــدم االقتصــادي اظتتواصــل فــهنن أج ـزاء واســعة مــآل العــا تعــود إىل
الفقر 145.ففي سنة  1998نان نصيب األفقر  % 20مآل عوب العا نتثـل نسـبة 1.1
 %اظتزدرية مآل الدخل العاظتي ،واـتف ت ىذه النسبة مآل  % 1.4يف سـنة  1991و2.3
 %يف سنة  .1960باظتقابل يف سنة  1960نان دخل األغىن  % 20مـآل ـعوب العـا
 30مرة أنثر مآل دخـل األفقـر  % 20مـآل سـكان العـا  ،و ّأمـا اليـوم فدصـبو دخـل األغـىن
146
 % 20يساوي  78أبعاي دخل األفقر  % 20حسب األمم اظتتحدة.

144

م ــآل الواب ــو أن الفقـ ـراء ى ــم م ــآل يت ــد ّ األنث ــر م ــآل الظ ــروي القاس ــية ال ــي ت ــنجم ع ــآل
السياســات الــي يفرب ــها ص ــندو النق ــد الــدوي م ــآل خــبلل م ــا يســمى ب ـ ـ«ب ـرام التع ــديل
البنيوية» للتحق مآل تسديد الديون عندما تتدخر البلدان اظتدانة عآل دفع خدمات الـديون.
تف ـ ــرض ى ـ ــذه الـ ـ ـاام ع ـ ــدة إجـ ـ ـراءات :ختف ـ ــي يف النفق ـ ــات االجتماعي ـ ــة (ت ـ ــدعيم مـ ـ ـواد
االس ــتهبلك األساس ــية والص ــحة والتعل ــيم والس ــكآل) ،وزي ــادة يف ال ـ ـرائب وختف ــي العمل ــة
احملليــة وختفــي االس ــتهبلك وزيــادة يف صــادرات م ـواد اطتــام هبــدي اضتص ــول عل ــى العمل ــة
الصعبة لتسديد فائدة الـديون ،وزيـادة يف اسـت اد مـواد مصـنعة أجنبيـة نتيجـة ـروط مربو ـة
العام ــة وتسـ ـريو معظ ــم اظت ــتلل فيه ــا ،وتلي ـ ـ
ب ــالقروض ،وغلـ ـ أو ختص ــيص ال ــرنات ّ
القـوان اظتاليــة مــآل أجــل نــزع العراقيــل أمــام دخــول وخــروج الرأشتــال العــاظتي ونــذل الق ــاء
علـى أي حـد يف مـا كتــوز لل ـرنات والبنـوك األجنبيـة ـراءه ونسـبو وت ـليلو .ومـآل الوابــو
أن ىذا ليأ إالّ إعادة االستعمار حتت غًاء اللياالية االقتصادية.
السجل التارمتي أي اً أن الـديون تسـبب اضتـروب الداخليـة يف العـا الثالـم نمـا
وأكبت ّ
تعمــل علــى تفاقمهــا .فمــآل بـ  25دولــة مــآل دول العــا الثالــم األنثــر مديونيــة  22منهــا

يبلح شتيم ( )Smithما يلي« :نتكآل التح ّكم يف حجم فخ اظتديونية وامتصاص فائ إنتاج غتتمع ما ،ولكـآل إذا
شتــو لنمــو اظتديونيــة فــهنن ســحر الربــا اظترّنــب ســيجعلها ال تًــا  .فــهنن ألــب مليــار دوالر بنســبة  % 10ســنويا مــآل الربــا
اظترّنــب ستصــبو  117ألــب مليــار دوالر علــى مــدى  50ســنة و 13.78مليــون مليــار دوالر علــى مــدى قــرن مــآل الــزمآل،
أي  3.5مليــون دوالر لكــل رجــل وام ـرأة و فــل يف العــا الثالــم .إن مــديونيتهم أنــا ب ـ % 50مــآل ىــذا الــرقم ،ورباىــا
اظترّنــب تكــاكر ب ــعف ىــذه النســبة ،أي أن اظتديونيــة تزايــدت ب ـ % 20ســنويا ب ـ  1973و ،1993مــآل  100مليــار
دوالر إىل  1.5أل ــب ملي ــار دوالر .م ــآل أص ــل  1500ملي ــار دوالر ىن ــاك  400ملي ــار دوالر فق ــط م ــآل اظت ــال اضتقيق ــي
اظتق ـ ض ،أمــا البــاقي فهــو يتكـ ّـون مــآل الربــا اظترّنــب .وإذا اســتمرت مديونيــة العــا الثالــم بربــا بنســبة  % 20فــهنن قيمــة
اظتديوني ــة ستص ــل إىل  117أل ــب ملي ــار دوالر يف ــري  80س ــنة و 13.78ملي ــون ملي ــار دوالر يف ــري  34س ــنة».
راجعJ. W. Smith, The World’s Wasted Wealth 4, Institute for Economic Democracy, 1994, p.143 :
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ت هد نزاعات 147.ومآل ب  65بلداً مآل بلدان العا الثالم الي تعري نزاعات  51منهـا
تئآل حتت و دة الديون ومآل بينها  50دولة خت ع لقروض صـندو النقـد الـدوي ول ـ«بـرام
التع ــديل اعتيكل ــي» ال ــي متًًه ــا 148.وم ــآل ب ـ  32دول ــة ؽتزق ــة ب ــاضتروب م ــآل دول الع ــا
الثالــم 20 ،منهــا حتم ــل كقــل دي ــون ب ــامة 149.وعنــدما تس ــقط ال ــدول يف الفق ــر نتيج ــة
رد
الديون ،الي غالباً ما تسبّب فيها عسكريّون سـابقون مـدعمون مـآل اللـرب ،يكـون عـادة ّ
فعــل ال ــعوب اللّجــوء إىل االحتجــاج االجتمــاعي والسياســي وإىل العنــب .وعنــدما تتــدىور
السـلًة
األوباع إىل حروب داخلية تزيد األنظمة مآل نفقاهتا العسـكرية مـآل أجـل البقـاء يف ّ
وتًلــب اظتزيــد مــآل القــروض وتعيــد ىيكلــة اقتصــادىا لتجعلــو موافق ـاً ألوامــر صــندو النقــد
الــدوي ال رســة ،وهبــذا تــزداد الفـوار االجتماعيــة وتبقــى ال ــعوب يف فقــر وتبعيــة متزايــديآل.
تستمر حلقة اضترب وال ّديون.
وىكذا
ّ

إنــو ظتــآل اظتــدىش أن نــرى أن صــندو النق ـد الــدوي« ،البــوليأ العــاظتي إلرادة اظتقرب ـ
اللـ ـربي » ،يف ــرض ختفي ــات قاس ــية للنفق ــات االجتماعي ــة عل ــى أم ــور حيوي ــة مث ــل اظتـ ـواد
اللذائيــة األساســية والســكآل والصــحة والتعلــيم بــدالً مــآل النفقــات العســكرية .إنـّـو وابــو أن
ـدمرة مـآل اضتـروب واظتديونيـة ىـي ال ـرنات اظتتعـددة
اظتستفيديآل الوحيـديآل مـآل ىـذه اضتلقـة اظت ّ
اصتنسيات ،وال رنات والبنوك واضتكومات اللربية ،ونذل الناب العسكرية واظتدنية احمللية
الي تراقب ىذا الوبع االسـتعماري اصتديـد وت ـفي عليـو ال ـرعية وتسـتفيد منـو .فبعبـارات
أخ ــرى ،م ــآل الواب ــو أن النا ــب العس ــكرية احمللي ــة ال تتص ــري نحامي ـة ل ــعوهبا ومواردىـ ـا
وســيادهتا ولكنهــا تتصــري يف الواقــع نالــذراع اظتسـلّو الــذي يسـ ّـهل التلللــل اللــريب وســيًرتو
علــى الــببلد ونمرتزق ــة موجــة عوظتي ــة جديــدة للمس ــتو ن والنــاىب اظتتس ـ ّ يآل حتــت غً ــاء
اللياالية االقتصادية والعوظتة.

 .4.3.4حالة اصتزائر

+

إن حلقة العسكرة والقمـع واظتديونيـة يف اصتزائـر ترجـع إىل منتصـب الثمانينـات عنـدما بـدأت
تـ ـ انم ال ــلوط النارت ــة ع ــآل ارتف ــاع ال ــديون والنفق ــات العس ــكرية والفـ ـوار االجتماعي ــة.
وارتفع ــت ال ــديون اطتارجي ــة للجزائ ــر م ــآل أق ــل م ــآل  2ملي ــار دوالر يف أوائ ــل الس ــتينات إىل
 19.4مليار دوالر يف سنة  1980وصـلت إىل  24.6مليـار دوالر سـنة  1987حيـم
ارتفعــت نســبة خدمــة الــديون إىل  % 54مــآل غتمــوع العائــدات اطتارجيــة .وىــذه القيمــة ال
حتت ــوي عل ــى ال ــديون ال ــي ترتّب ــت ع ــآل ـ ـراء األس ــلحة واطت ــدمات العس ــكرية م ــآل االحت ــاد
الســوفيَي والــي وصــلت إىل أنثــر مــآل  4مليــار دوالر يف أواخــر الثمانينــات .و ّأدى اـتفــاض
ســعر البـ ول وقيمــة الــدوالر يف منتصــب الثمانينــات إىل ختصــيص زيــادة نبـ ة مــآل عائــدات
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الصادرات ( % 98منها تد مآل بيع الب ول واللـاز) طتدمـة اظتديونيـة .وخ ّف ـت الـواردات
ـام اظت ــاي
واظتيزاني ــة بًريق ــة ناركي ــة ؽت ــا ّأدى إىل زي ــادة يف البًال ــة وارتف ــاع ح ــاد لنس ــبة الت ـ ّ
فجـرت حـوادث
ونقص يف اظتوارد واـتفاض ىائل يف مستوى اظتعي ة .ويف أنتوبر  1988ان ّ
ـدخل اصتــيش وقمــع
االحتجــاج يف اظتــدن اصتزائريــة الكــاى وخاصــة يف األحيــاء احملرومــة .فتـ ّ
اظتتظاىريآل بوح ية عدنتة النظ .
ّأدت عملي ــة إدخ ــال الدنتوقرا ي ــة إىل هتدئ ــة الوب ــع ل ــزمآل قص ـ ولك ــآل عن ــدما ؾتح ــت
اصتبهــة اإلســبلمية لئلنقــاذ يف االنتاابــات الت ـريعية قــام اصتــيش بــانقبلب عســكري يف ينــاير
 1992وأعلــآل حربــا ــاملة علــى اصتبهــة اإلســبلمية لئلنقــاذ وقاعــدهتا االجتماعيــة وىكــذا
دخلت اصتزائر يف حلقة كانية مآل العسكرة والقمع واظتديونية.
غـداة االنقــبلب العســكري ســارعت فرنســا وصـندو النقــد الــدوي والبنـ الــدوي وعــدة
دول تابعـة لبلحتــاد األورويب إىل تقــدمي القــروض للًلمــة العســكرية ل ـراء األســلحة وحتــديم
أدواهتا القمعية بوسائل عصرية وتكنولوجية التح ّكم السياسي ونذل جتنيـد وتـدريب قـوات
األمآل على نًا واسع .و دت عـدة أسـابيع علـى االنقـبلب حـك حصـلت الًلمـة علـى
 1.5ملي ــار دوالر م ــآل ى ــذه الق ــروض ال ــنيعة 150.وارتفع ــت قيم ــة ى ــذه الق ــروض ال ــنيعة
151
اظتتعددة األ راي إىل  5مليار دوالر سنة .1994
وأدىــش تــدف ىــذه القــروض ال ــنيعة معظــم اصتزائـري  .وال يعلــم الكث ـ أن جــزء معت ـاا
مـآل ىـذه القـروض ىـي قـروض علـى ـرط ـراء أسـلحة ومـواد مـآل اظتقربـ  .فمـثبل تبـدأ
بريًاني ـ ــا تق ـ ــدمي الق ـ ــروض إىل اصتزائ ـ ــر ( 166ملي ـ ــون جنيه ـ ــا) إال بع ـ ــد إلل ـ ــاء االنتااب ـ ــات
الدنتوقرا يــة علــى ــكل قــروض مــآل أجــل ـراء أســلحة وعتــاد بريًانيــا فقــط 152.وربًــت
نذل فرنسا قروبها ب رط راء حصري لؤلسلحة واظتواد اظتصنعة الفرنسية نما فعلتو مـع
نظــام روانــدا قبــل أن ي ــآل زتلتــو إلبــادة الًائفــة التوتســية رتاعيـاً 153.ويف اضتقيقــة فــهنن ىــذه
القـروض ال ــنيعة الـي قــدمت للًلمـة اصتزائريــة لـيأ فيهــا مـا يــدعو إىل الدى ـة ألمــا تثبــت
اظتبلحظــة التجريبيــة أن «الــدول الــي دتــارس التعــذيب ىــي نــذل أساســا نفــأ الــدول الــي
تستلم أنا مساعدات خارجية بالنسبة للسانآل الواحد قبل بدايـة القمـع ،أو ىـي األنظمـة
العسكرية الي تتلقى تدريبا يف غتال اضترب اظت ادة للثورة ،أو ىي أنظمـة ذات بقـة عاملـة
154
تنظيمها بعيب وذات مستويات عالية لبلستثمار األجنيب اظتبا ر».

++

فبينم ــا س ـ ـ ّدد النظ ــام  8.9ملي ــار دوالر خدم ــة لل ــديون س ــنة  – 1993وى ــذه القيم ــة
السـنة – فـهنن إعـادة ىيكلـة
كلت  % 82مآل غتموع عائـدات الصـادرات اصتزائريـة لتلـ
ّ
اظتديوني ــة يف ف ـ ة  1994-1993والق ــروض اصتدي ــدة ال ــي ص ــاحبت ف ــرض برن ــام إع ــادة
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اعتيكلة لصندو النقد الدوي وال ّخ اظتتزايد للب ول خ ّف ت خدمة الديون اظتسددة سـنويا
إىل معدل  5إىل  6مليار دوالر منذ ذل اضت (حواي  % 40مآل عائدات الصـادرات).
ولك ــآل ال ــديون اطتارجي ــة تزاي ــدت ت ــدركتيا م ــآل  26ملي ــار دوالر يف بداي ــة االنق ــبلب (س ــنة
 )1992إىل  34مليــار دوالر يف ســنة  ،1998إذا اســتثنينا الــديون العســكرية القائمــة الــي
155
تقدر لواي  4إىل  6مليار دوالر.
يكآل تفاقم كقل الديون ىو الثمآل االقتصادي الوحيد عتذه اضتلقة الثانية مآل العسـكرة
والقمع .وباف اض اـتفاض  % 0.8مآل غتموع الدخل احمللّي للجزائر ظت ّدة  8سنوات ،ق ّدر
ســًاس ذتــآل الص ـراع بـ ـ 37مليــار دوالر بينمــا ق ـ ّدره بوتفليقــة بـ ـ 20مليــار دوالراً 156.ويف
الفقرة  2.4قـ ّدرت النفقـات العسـكرية بـ  1992و 2000طتدمـة أىـداي اضتـرب ب ـ8.8
مليار دوالر.
ـالقوة ليـم ّأدت إىل
ونانت العسكرة وسيلة مبا ـرة إلعـادة ىيكلـة االقتصـاد اصتزائـري ب ّ
التّفكي القسري لل رنات العامة واالستحواذ عليها مآل ري األقليـة العسـكرية و ـرنائها
النــاىب  ،نمــا سـ ّـهلت أي ـاً مــب م ـوارد اصتزائــر مــآل ــري ال ــرنات اظتتعــددة اصتنســيات.
ىذه ائكار الي يصعب تقديرىا تل االىتمام الذي تستح .
ويف إ ارًة إىل برنام إعادة اعتيكلة لصندو النقد الدوي الذي فرض بعد إعادة ىيكلة
الديون يف  1994-1993قال االقتصادي ببلمي ما يلي:
اي قتج ــي
هت ــدي الق ـوان االقتص ــادية واظتالي ــة والنقدي ــة اصتدي ــدة إىل التص ــدي عل ــى حتري ــر لي ـا ّ
وعنيــب علــى ابتمــع ،وإىل تبيــي ســرقات ىائلــة وإىل البيــع الــرخيص للمـوارد الو نيــة لل ــرنات
الذم ــة .وعرب ــت ج ــل تل ـ الق ـوان ب ـ  1992و 1996عل ــى
اظتتع ــددة اصتنس ــيات العدنت ــة ّ
أع ــاء ابلــأ الــو ب االنتقــاي ( )CNTوىــم بــدون اســتثناء أ ــااص عي ـنهم العســكريّون و
ينتابهم ال عب .ىل نان مآل الصدفة أن تل القوان صود عليهـا عنـدما نـان البلـد غارقـاً
حتت أمواج الرع بع يف وقت توجد فيو أي مةسسة منتابة للقيام بتلـ القـراراتع يف وقـت
نانــت فيــو مرئيّــة ّســلًة اصتــيش القهريــة يف أوجهــا وإمكانيــة االحتجــاج االجتمــاعي يف ح ـ ّدىا
157
األد ع ىناك مثل جزائري يقول« :الصدفة ىي إرادة ائخريآل».

فـاصتزائريون ي ـ ّكون لـ يف الـزعم «االقتصــادي» و«التنمــوي» لصـندو النقــد الــدوي.
فمــآل جهــة إنــو يفــرض خف ـ النفقــات االجتماعيــة (علــى دعــم اظت ـواد اللذائيــة األساســية
والصــحة والتعل ــيم والس ــكآل) الــي ىبًــت م ــآل  % 12مــآل غتمــوع ال ــدخل احمللّــي يف س ــنة
 1998إىل  % 9يف التســعينات 158،وتس ـريو  800ألــب عامــل رغــم نس ــبة البًالــة ال ــي
تبل ــغ  .% 30وم ــآل جه ــة أخ ــرى إن ــو يواف ـ عل ــى دتوي ــل اقتن ــاء واس ــع لؤلس ــلحة ،وتك ــويآل
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وتــدريب فرقــة جــيش مهــب جديــدة حتتــوي علــى  60ألــب ــاص و 500ألــب مــآل رجــال
159
اظتلي يات الذيآل يتقابون ب  2و 3أبعاي الراتب األد القانو .
نمــا اســتعمل العنــب نــدداة مناســبة طتوصصــة قًاعــات عامــة رئيســية (صــناعات اظت ـواد
اللذائي ـ ــة ،األدوي ـ ــة ،مـ ـ ـواد البن ـ ــاء ،النق ـ ــل ،الص ـ ــناعات اإللك وني ـ ــة) .يبلحـ ـ ـ ببلم ـ ــي أن
«"اضتصــيلة االقتصــادية" للهجمــات بالقنابــل علــى ال ــرنات العامــة تتمثــل يف غلـ اظتصــانع
وتس ـ ـريو مئـ ــات ائالي م ـ ــآل العمـ ــال ب ـ ــدون دفـ ــع أي ذتـ ــآل سياس ـ ــي ألن اللـ ــوم لت ـ ـ ّـول إىل
اصتماعــات اظتس ــلحة ال ــبحية مثــل اصتماع ــة اإلس ــبلمية اظتس ــلحة 160».فعل ــى س ــبيل اظتث ــال
وإ ــارةً إىل اعتجمــات بــد مصــانع األدويــة يقــول اطتبـ يف الفســاد نرابــدجي أن «اللوبيــات
الي تريد مآل اصتزائر مواصـلة اسـت اد األدويـة عـوض صـناعتها ىـي الـي تكـون رمبـا وراء ىـذه
اعتجمــات ».إن زعزعــة االســتقرار مــآل خــبلل العنــب الــذي يســهل نســبو إىل اإلرىــاب لــيأ
ىـو الســبلح الوحيـد اظتســتعمل مـآل ــري أولئـ الــذيآل يسـعون إىل جعــل اصتزائـر عبــارة عــآل
وناالت جتارية بامة 161.ولقد نتب الكثـ عـآل ارتكـاب ابـازر مـآل أجـل «إعـادة م ْلكيّـة
واســعة لؤلرابــي ع ــآل ري ـ تفكي ـ ال ــيعات التعاونيــة ال ــي أن ــدت بعــد االس ــتقبلل أو
162
[ ]...تفريغ األرابي مآل أصحاهبا مآل أجل اظت اربة العقارية لؤلرابي اضت رية».
إن العس ــكرة مرتبً ــة بِتفكي ـ ال ــرنات العام ــة االس ــتيبلء عليه ــا م ــآل ــري األقلي ــة
العسكرية و رنائها الناىب ألن الذيآل يتحكمون يف العنب اظتةسسـا ىـم أنفسـهم الـذيآل
يس ــتفيدون م ــآل معظ ــم عملي ــات اطتوصصـ ـة اظتفروب ــة م ــآل ــري ص ــندو النق ــد ال ــدوي.
ويبلح حجاج ما يلي:
عوبـت قبـل نـل
إن عمليات اطتوصصة اظتتوح ـة لبلقتصـاد حتـت قيـادة صـندو النقـد الـدوي ّ
ــيء احتكــار الدولــة اظت ـربو باحتكــار مافيــا جديــدة اقتســمت بينهــا ســو ال ـواردات  -ح ـواي
 10مليار دوالر سـنويا .وكقـل ع ـو اظتافيـا يتناسـب مـع اضتمايـة الـي يكتسـبها داخـل السـلًة،
وللتعــري علــى قًاعــات الفســاد احملتملــة يكفــي جــرد ميزانيــات الدولــة أو القــروض الــي تقــدمها
بن ـ ــوك الدول ـ ــة (ال ـ ــي تنتظ ـ ــر إص ـ ــبلحات أو خوصص ـ ـة تس ـ ــي ىا) يف مي ـ ــاديآل ؼتتلف ـ ــة :الص ـ ــحة
163
واظتنتجات الزراعية والتجهيزات والبنية التحتية والصناعة والدفاع الو ب.

و أورد حجاج أشتاء اصتنراالت غنيم وبوحجـة ووزيـر الداخليـة بـآل منصـور وقائـد األرنـان
العامة اصتنرال العماري لتور هم مبا رة ومآل خبلل أقارب مـدني أو مكلفـ أو ـرناء يف
164
اس ــت اد األدوي ــة.
وحس ــب تص ــرلتات ع ــو الاظت ــان السويس ــري ج ــون زيقل ــر ( Jean
 )Zieglerفهنن:
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منظور سياسي
وم َدراء رنات ب ونيمياوية عامـة يف جنيـب ،وىـذا مـآل
وارع بدنملها نتتلكها ائن جنراالت ُ
خــبلل ــرنات عقاريـّـة برأشتــال م ـ ك .ويف ب ـارن يتــوىل جن ـرال – عبــد اظتال ـ قنايزيــة – إدارة
السفارة .إنو يراقب عآل نثب عملية التحويبلت اظتالية .وقامت إدارة ال ةون السويسرية بتقدمي
إنذارات إىل بع الدبلوماسي اصتزائري  :إمم يق ـون وقـتهم يف تدسـيأ ـرنات واجهيـة يف
165
ال تن ًايآل .وليأ ىذا عمل دبلوماسي على وجو التحديد.

واصتنـرال مــديآل ،رئــيأ مديريــة االســتابارات واألمــآل ( ،)DRSنتل ـ أســهما بــامة يف
ــرنات التنقي ــب ع ــآل ال ــذىب والبـ ـ ول ،وؾتل ــو األن ــا نتث ــل العم ــبل الص ــناعي اصتن ــوب
الكـوري دايــوو يف اصتزائـر ( 166.)Daewooواصتنـرال العـريب بلاـ حتصـل بًريقــة غـ قانونيــة
علــى مئــات اظتبليـ مــآل الــدوالرات مــآل الــدخل اظتنــتظم مــآل ــرنات أنابيــب اللــاز اإليًاليــة
ومــآل عمــوالت تلقاىــا مــآل م ــروع ســيارات فيــات ( )Fiatالــذي ينجــز عنــدما نــان أمينــا
عامــا للرئاســة 167،ولــو نــذل أمــبلك عقاريــة يف سويسـرا وفرنســا واظتلــرب وفن ـزويبل 168.و ّأمــا
اصتن ـرال خالــد نـ ّـزار فهننــو نتل ـ ؽتتلكــات عقاريــة واســعة وأمــبلك متنوعــة يف اصتزائــر العاصــمة
وباتنــة وقســنًينة ،وأمــا ابنــو فهننــو نتل ـ أســهما نب ـ ة يف اســت اد م ـواد فبلحيــة 169.واصتن ـرال
بت ـ وى ــو مس ــةول س ــاب ع ــآل اظتا ــابرات ق ــد اس ــتحوذ بًريق ــة غ ـ قانوني ــة عل ــى أراض
ومص ــانع للم ـ ـواد اللذائي ــة وص ــحب يف اصتزائ ــر ونتل ـ ـ أراض وؽتتلك ــات عقاري ــة يف فرنس ــا
وسويسـرا وتــونأ وســوريا 170.واصتن ـراالت عبــد اضتميــد ج ـوادي ولكحــل عيــاط وعبــد ابيــد
171
ال ريب لتتكرون رنات األمآل اطتاص ظتراقبة آبار النفط.
ويف أبريــل  1999ن ــرت ابلــة االقتصــادية التحــديات ( )Challengesنتــائ استقصــاء
حــول «اظتليــارديرات اصتزائ ـري [ ]...ورجــال األعمـال الــذيآل نن ــزوا مليــارات مــآل الفرنكــات
األرجــو باســتلبلل "روابًهــم" الوكيقــة مــع القيــادة العســكرية ومصــا أمــآل
الفرنســية ع
172لــى ْ
الببلد ».وتق ّدر كـرواهتم اظتسـتودعة خـارج اصتزائـر ب ـ 200مليـار فرنكـا فرنسـيا ( 40مليـار
173
دوالرا).
ويف ســنة  1990صــرح االقتصــادي ورئــيأ الــوزراء الســاب عبــد اضتميــد اإلبراىيمــي أ ّن
عســكري فاســديآل ومســةول مــدني اختلس ـوا قيمــة تقــدر بـ ـ 26مليــار دوالرا مــآل اطتزينــة
الو نية يف السبعينات والثمانينـات .وقـ ّدر زرواي قيمـة األمـوال الـي تلـذي ـبكات الفسـاد
بـ ـ 10إىل  % 15مــآل غتمــوع ال ـواردات وىــذه النســبة تعــادل  850مليــون إىل  1.3مليــار
دوالر ســنة  174.1992وق ـ ّدر اإلبراىيمــي قيمــة االختبلســات لســنة  1997بـ ـ 1.5إىل 2
175
مليار دوالر.
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وم ـوازاة مــع تفكي ـ ال ــرنات العامــة واالســتيبلء عليهــا مــآل ــري العســكري ــهدت
اصتزائر تكاكرا متوح ا ل رنات االست اد .توجد ائن  40ألب رنة لبلست اد – معظمها
هــر إىل الوجــود بعــد االنقــبلب العســكري لينــاير  – 1992مقابــل  400ــرنة تصــدير،
وىذا الوبع يعب عكأ جهود الع ريت السابقت مآل التصنيع وتفاقم التبعيـة االقتصـادية
176
ـدعم مــآل ــري
اطتارجيــة .وىــذا التحـ ّـول اظتفــروض مــآل ــري صــندو النقــد الــدوي واظتـ ّ
الســيادة االقتصــادية ،ألنـّـو وعــآل
العســكري ىــو بــرر جســيم آخــر أضت ـ لابــر ومســتقبل ّ
ري بناء وسائل اإلنتاج فقـط ،عـوض إنفـا األمـوال اظتقروبـة علـى االسـتهبلك ،تسـتًيع
اصتزائــر أن تدمــل يف االنتفــاء الــذا وبنــاء ســو اقتصــاد داخليــة واضتصــول علــى اظتســاواة يف
التجــارة العاظتيــة .و يكــآل فــرض ىــذه السياســة مــآل ــري صــندو النقـد الــدوي وتًبيقهــا
مآل ري الًلمة العسكرية وليد الصدفة ألنّو نما رح شتيم (:)Smith

األغنياء يبيعون مواد لبلستهبلك ال وسائل لئلنتاج .وىـذا يبقـي االحتكـار علـى وسـائل اإلنتـاج
للمنــتَ  .وىــذا ال ــتح ّكم يف وســائل اإلنتــاج يــدخل بــمآل اس ـ اتيجية
وي ــمآل ســوقا متواصــبل ُ
177
عملية مرننتيلية .والتح ّكم يستوجب يف معظم األحيان قوة عسكرية.

وأخ ـ ا ولــيأ آخ ـرا فــهنن العس ــكرة والقمــع قــد ســهبل قــدوما ال مثيــل لــو مــآل ال ــرنات
اظتتعددة اصتنسيات الي جذبتها توقعـات أربـاح نبـ ة وسـهلة والت ـريع الـذي فربـو صـندو
النقــد الــدوي ون ّفــذه العســكريّون والــذي يزي ـل حتديــد دخــول وخــروج الرأشتــال الــدوي ويزيــل
العراقيــل أمــام مــا نتكــآل لل ــرنات األجنبيــة والبنــوك بيعــو وامتبلنــو واال ــتلال فيــو .ورنــزت
معظــم ال ــرنات الــي قــدمت إىل اصتزائــر بعــد االنقــبلب العســكري علــى قًــاع احملروقــات
(التنقي ــب ،اضتف ــر ،االس ــتاراج ،التكري ــر ،التوزي ــع ،إخل) والن ــا ات احمليً ــة هب ــا (األم ــآل،
اظتراقبة ،النقل ،الب ونيمياء ،اعتندسة اظتدنية ،البنية التحتية ،اطتدمات ،اخل) .وقدوم ـرنات
متعددة اصتنسيات عمبلقة يف غتال الب ول واللـاز متـدم جنـراالت اصتزائـر ليـم ي ـمآل عتـم
دخ ــبل زائ ــدا لتموي ــل برن ــام العس ــكرة والقم ــع ،وأل ّن تلـ ـ ال ــرنات دت ــارس نف ــوذاً عل ــى
السياسات اطتارجية للدول اللربيـة مـآل أجـل انتسـاب تدييـد النظـام العسـكري الـذي يسـهل
يوبــو شتيــم ( )Smithنيــب تبقــي ىــذه السياســة علــى التبعيــة والفقــر قــائبل « :إذا أنف ـ غتتمــع مــا  100دوالر
ّ
لصــناعة منتــوج مــا داخــل حــدوده ،فــهنن اظتــال اظتســتعمل ل ـراء اظتـواد واليــد العاملــة وتكــاليب أخــرى ينتقــل عــا االقتصــاد
عندما ينفـ نـل قـاب مالـو .ونتيجـة عتـذا األكـر اظت ـاعب فقيمـة  100دوالر مـآل اإلنتـاج األوي قـد ت ـيب عـدة مئـات
الــدوالرات إىل الــدخل اإلرتــاي القــومي لــذل البلــد .وإذا أ ِ
ُنفـ اظتــال يف بلــد آخــر ،فــهنن انتقــال ذلـ اظتــال يكــون داخــل
البلد اظتص ّدر .ىذا ىو سبب غناء البلد اظتصنّع الذي يص ّدر اظتصنوعات ويستورد اظتواد اطتام ،وسبب فقر البلـد اظتتالـب
الذي يستورد اظتصنوعات ويص ّدر اظتواد اطتام ».راجع:
J. W. Smith, The World’s Wasted Wealth 2, Institute for Economic Democracy, 1994, p.127
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ولتم ــي مبه ــا طتـ ـ ات اصتزائ ــر باظتقاب ــل .وي ــرح واوت ــرز ( )Woutersى ــذه الص ــلة التكافلي ــة
نالتاي:
اســتثمرت ــرنات احملروقــات اللربيــة ال ــامة مبليـ الــدوالرات يف اصتزائــر مــآل أجــل اســتاراج
احتياط الـببلد اللـب مـآل اللـاز والبـ ول .ولكـآل ىـذه العمليـات احملروسـة بصـفة مكثفـة جتـري يف
عم ـ الصــحراء بعيــدا عــآل القــرى احمليًــة بــاصتزائر العاصــمة أيــآل اغتيــل ائالي مــآل األ ــااص
األبري ــاء .وألن التم ــرد اإلس ــبلمي يوق ــب بع ــد ت ــدف البـ ـ ول واظت ــال ف ــهنن مس ــالة ت ــدفّ الـ ـ ّدم
178
هتم اللرب.
اصتزائري ال ّ

ويف تعليقهـا عـآل غتــزرة بـآل لحــة الـي اق فهــا اصتـيش يف ســبتما  ،1997نتبـت جريــدة
القارديآل الايًانية (:)The Guardian

إن التلّللل اللريب يف اقتصاد اصتزائر ال يزال حاشتا لبقاء اضتكومة رغم السـجل اظتدسـوي ضتقـو
اإلنســان للبلــد .إن ــرنات الب ونيميائيــة اللربيــة ىــي العمــود الفقــري لبلقتصــاد .و AgipوBP
و Elfو Exxonو Mobilو Arcoو Anadarkoو Totalى ـ ــم البلعب ـ ـ ـون الكب ـ ــار .وحتت ـ ــل اصتزائ ـ ــر
179
اظترتبة  14يف العا بالنسبة الحتياط الب ول واظترتبة  5بالنسبة الحتياط اللاز الًبيعي.

و تندد ىـذه ال ـرنات اظتتعـددة اصتنسـيات أبـدا بـاطترو اصتسـيمة ضتقـو اإلنسـان الـي
يقــوم هبــا ــرنائها العســكريون يف اصتزائــر 180.وبالفعــل فــهنن الكث ـ منه ـا تقــدم دعمــا أمنيــا
وعســكريا معت ـاا للنظــام مــآل خــبلل زتايــة اظتنــا الصــناعية أو تقــدمي النصــائو والتــدريب
لعسانر اصتزائر والقوات بو العسكرية يف مـا متـص اضتـرب اظت ـادة للثـورة ،إمـا مبا ـرة عـآل
ري فروعها األمنية اطتاصة أو عآل ري غ مبا ـر نالتعاقـد مـع ـرنات اضتـرب اظتتعـددة
اصتنســيات مثــل ديفــنأ سيســتمز ليميتــد  181وإنزنوتيــب أوتكــومز  182الــي حتصــل علــى
نصيب مآل عائدات الب ول .ووصب األم العام ظتنظمة العفو الدولية بيار صا ( Pierre
 )Sanéن ــا ات ىــذه ال ــرنات اظتتعــددة اصتنســيات بدمــا «ت ــخ مــاال ملوك ـاً بال ـ ّدم خــارج
183
بلدان حتكمها دنتاتوريات عسكريّة».
 .4.5الكلفة االجتماعية
إ ّن الكلفــة االجتماعيــة ل ـدورة العســكرة-القمــع-اظتديونيــة وسياســات صــندو النقــد الــدوي
اظترتبًة هبا والفساد الواسع االنت ار نلها أحدكت أبرارا جسيمة.

.Defence Systems Ltd
.Executive Outcomes
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فمنــذ انق ــبلب ينــاير  1992سـ ّـرح أنثــر مــآل  800ألــب عامــل وارتفعــت البًالــة مــآل
نس ــبة  % 19.7يف ع ــام  1990إىل م ــا بـ ـ  35و % 38يف ع ــام  184.2000وتع ــادل
ىــذه النســبة نســبة البًالــة الــي ســادت بعــد االســتقبلل (عــام  )1966تقريبــا .وتبلــغ نســبة
البًالـة يف بعـ أحيــاء اظتــدن الكــاى  ،% 50أمــا يف منــا أخــرى مــآل الــببلد مثــل بلديــة
اصتزية بوالية أم البواقي فبللت  % 90عام  185.2000وعلـى اظتسـتوى الـو ب ارتفـع عـدد
العــا ل عــآل العمــل مــآل  1.1مليــون عــام  1988إىل  2.7مليــون عــام  2000مــآل أصــل
غتمــوع الســكان الن ــً البــالغ عــددىم  7.757مليــون ــاص عــام  ،2000وىــذا يعــب
أن واحد مآل أصل كبلكة جزائري قادريآل على ال لل ىو اليوم بًال 186.وتقل أعمار 80
 %مــآل العــا ل عــآل العمــل عــآل  30عــام ،و % 70ي ــتللوا مــآل قبــل ،وكلــثهم حاصــل
على تعليم كانوي أو جامعي أو مهب ،وربعهم حصـل علـى التعلـيم االبتـدائي فقـط ،وواحـد
مـآل أصــل  13مــنهم يتلقــى أي تعلــيم 187.نمـا يوجــد  100ألــب خـري جــامعي عا ــل
عــآل العمــل 188.ويُ ــاي نــل عــام  250ألــب ــاص إىل ُرتــوع البــاحث عــآل العمــل ،يف
اضت ـ ال ــذي ي ــتم في ــو إن ـاء  40أل ــب منص ــب جدي ــد لل ــلل فق ــط 189.واـتف ـ ع ــرض
190
مناصب ال لل مآل  140ألب يف عام  1985إىل أقل مآل  40ألب يف عام .1995
تف ــاقم البًال ــة ى ــذا يقابل ــو م ــآل جه ــة أخ ــرى جتني ــد أنث ــر م ــآل  500أل ــب م ــآل رج ــال
اظتيلي ــيات مببارنــة صــندو النقــد الــدوي ،وىــذه سياســة إجراميــة وابــحة إلفقــار وعســكرة
ابتمــع 191.ىــذا الوبــع يقابلــو أي ــا تزايــد يف عــدد األ فــال الــذيآل يُســتادمون يف ــروي
مدسـوية ت ــبو العبوديــة ،ويقـ ّدر عــدد األ فــال اصتزائ ـري واظت ـراىق (مــا ب ـ  6و 17ســنة)
192
الذيآل ي تللون بًريقة غ قانونية بـ 1.36مليون فل.
و ّأدى حتويــل اظت ـوارد ألىــداي العســكرة والبًالــة وسياســات صــندو النقــد الــدوي إىل
اتس ــاع رقع ــة الفق ــر .وتع ـ ي األرق ــام الرشتي ــة ب ــدن  13إىل  14ملي ــون جزائريـ ـا عل ــى األق ــل
يعي ــون حتــت خــط الفقــر – مبعــىن أن دخلهــم اليــومي أقــل مــآل  1.07دوالر بقـاً لتعريــب
193
اعتيئـات الدوليـة – أمــا يف الواقـع فـهنن العــدد اضتقيقـي للفقـراء يفــو العـدد الرشتـي بكثـ .
الســكان ن ــان
ويعــب العــدد الرشت ــي أن جزائريــا م ــآل أصــل اكن ـ يع ــيش يف الفقــر ألن ع ــدد ّ
 30.6مليــون نســمة عــام  .2000وقــد تزايــد عــدد الفق ـراء كبلكــة أبــعاي منــذ االنقــبلب
العسـكري 194،حــك أن وزيــر الت ــامآل نفســو اعـ ي بــدن «الًبقــة الوســًى االجتماعيــة قــد
195
سحقت دتاماً».
ولقد اـتف دخل اصتزائري اـتفابا ديدا إذ لتصل  % 33مآل العمـال علـى مرتـب
ــهري بدقــل مــآل  6000دينــار جزائــري (ح ـواي  90دوالر) وت ــكل ى ـذه القيمــة اظترتــب
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األد قانونياً 196.وأقصى منحة اجتماعية تستًيع أسرة اضتصول عليها تبلغ  1200دينـار
جزائــري ( 18دوالر) يف ال ــهر بِلَـ ِّ النظــر عــآل عــدد األ فــال لــديها 197.و 1145بلديــة
مــآل غتمــوع بلــديات اصتزائــر البــالغ عــددىا  1541تنف ـ أقــل مــآل  200دينــار جزائــري (3
دوالرات) للفرد الواحد سنويا 198.واـتف ت القيمة ال رائية لؤلجور بنسبة  % 45ما بـ
 1986و ،1994وال تزال تت اءل باستمرار منـذ  199.1994و % 48.1مـآل العـائبلت
اصتزائرية ىي ائن أنثر مديونيـة ؽتـا نانـت عليـو سـنة  200،1993ويعـيش كبلكـة مبليـ مـآل
201
اصتزائ ـري (ح ـواي  % 10م ــآل الس ــكان) بواس ــًة ق ــروض مقاب ــل ب ــمانات أو رى ــون.
202
و 1200بلدية مآل أصل ( 1541وىو غتموع بلديات اصتزائر) ىي يف حالة إفبلس.
وأدت العسـ ــكرة وسياسـ ــة صـ ــندو النقـ ــد الـ ــدوي إىل إجب ـ ــار اصتزائ ـ ـري علـ ــى خف ـ ـ
اس ــتهبلنهم إذ وتقـ ـ ّدر نس ــبة اصتزائـ ـري ال ــذيآل خف ـ ـوا م ــآل اس ــتهبلنهم م ــا بـ ـ 1993
و 1997بـ ،% 42وترسات ىذه الظاىرة منذ ذل الوقت 203.وتنف األسر حـواي 60
 %مــآل دخلهــا علــى األنــل وحـواي  % 25علــى اظتبلبــأ والنقــل 204.وال يكفــي مــا تبقــى
الصحة .نما أن ىنـاك نسـبة نبـ ة مـآل اصتزائـري
لتسديد الفوات اظتاتلفة ونفقات التعليم و ّ
ىــي اليــوم غ ـ قــادرة علــى تســديد الف ـوات اظتاتلفــة ،وتق ـ ّدر ديــون األســر اظتتعلقــة بنفقــات
الصحة والتعليم بـ 205.% 12وخ ّف  % 56مآل األسر مآل استهبلك الاوتينات والسكر
والزيــوت واطت ــر والفوانــو 206حــك أصــبو أنثــر مــآل مليــون فــل يعــانون مــآل ســوء التلذيــة
وستُـأ األسـر اصتزائريـة تسـتهل
و 100ألـب مـنهم يعـانون مـآل ىـذا اضترمـان عنـاء ـديداُ ،
أقل مآل اظتستوى األد اليومي اظتًلوب مآل الوحدات اضترارية 207.و % 45مـآل النسـاء يف
س ـ ّـآل اإلؾت ــاب يع ــان م ــآل فقـ ـر ال ــدم (األنيمي ــا) نتيج ــة النق ــائص اللذائي ــة (وخاص ــة نق ــص
اضتديــد) ،وارتفعــت نســبة نقصــان الــوزن لــدى اظتواليــد اصتــدد ولــدى األ فــال حتــت اطتامســة
مــآل العمــر مــآل  % 4ســنة  1992إىل  % 9ســنة  208.1995ف ـاصتزائر ذل ـ البلــد ال ـذي
لتتل اظترتبة الرابعة ع ر ب نبار مص ّدري الب ول واظترتبـة اطتامسـة بـ نبـار مصـ ّدري اللـاز
كتب  20مليار دوالر سنويا مآل صـادرات الـنفط واللـاز ،أصـبو العديـد مـآل موا نيـو يقتـات
209
اليوم مآل اظتزابل والبع ائخر نتوت جوعاً.
إن حتويـل اظتـوارد مـآل ابتمـع إىل دتويـل القمـع قــد أكّـر سـلبيا علـى صـحة اصتزائـري بًــر
أخ ــرى .فـ ـاـتف ع ــدد أ َِس ـ ّـرة اظتست ــفيات بالنس ــبة للس ــانآل بنس ــبة  % 23بـ ـ 1987
و 1996بينم ــا ازداد ع ــدد الس ــكان يف نف ــأ الفـ ـ ة مبق ــدار  210.% 17ويف نف ــأ الفـ ـ ة
اـتف ــت أيــام االست ــفاء بنســبة  % 28واـتف ــت نــذل نســبة القبــول يف اظتست ــفيات
بـ 211،% 23إبافة إىل اـتفاض الزيارات ومعدل مـدة االست ـفاء 212.ووقـع تـدىور خًـ
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يف نوعية اطتدمات الصحية والبنية التحتية والتجهيـزات الًبيـة 213إذ أصـبو اليـوم يف اصتزائـر
عسكري واحد لكل  124سانآل ،وع و واحد يف القـوات اظتسـلحة (عسـكري أو ـر ي
أو ميلي ــي) لك ــل  39س ــانآل ،بينم ــا يوج ــد بي ــب واح ــد لك ــل  1200موا ن ــا .وتع ــا
ـاد يف ؼتتلــب األدويــة (مقــاوم اصت ـراكيم ،مقاومــات األ  ،اظتصــل،
اظتست ــفيات مــآل نقــص حـ ّ
األنسول  ،مهدآت األعصاب ،القسًر ،لقاح ،دواء ،اخل) حك أصبو يًُلـب مـآل اظتربـى
214
يف بع ـ ـ اظتست ـ ــفيات إح ـ ــار األدوي ـ ـة اطتاص ـ ــة هبـ ــم قبـ ــل الـ ــدخول إىل اظتست ـ ــفى.
واـتفـ اســت اد األدويــة باســتمرار ب ـ % 40مــآل  18.7دوالرا لل ــاص خــبلل -1994
 1995إىل  11.2دوالرا لل ــاص خــبلل ّ 215.1997-1996أمــا أســعار األدويــة فهنمــا
ارتفعت بًريقة مذىلة ليم قـ ّدر معـدل سـعر الوصـفة الًبيـة ب ـ 2000دينـارا ( 30دوالرا)
216
علماً أن ىذا اظتبلغ نتثل كلم الراتب األد القانو .

صحة اظتوا ن حيم بللت النسبة اظتَربـية الو نيـة
ونان عتذا التدىور آكار وخيمة على ّ
َ
217
 ،% 19.6أي أن نل فرد مآل أصـل ستسـة جزائـري ي ـكو مـآل مـرض .ووجـد أن 20
ـيب 218،ونتــوت اصتزائريــون مــآل أم ـراض
 %مــآل اظتربــى اصتزائ ـري
لتصــلوا219علــى عــبلج ـ ّ
الًيب .وارتفـع عـدد اظتـوتى يف الًـب اظتاـتص ب ـ % 27مـا
بسيًة بسبب نقص
العبلج ّ
220
ب ـ  1989و .1996ويف نفــأ الف ـ ة ارتفــع عــدد اظتــوتى يف وحــدات ــب األ فــال
بنسبة  221،% 50وازدادت وفيات األ فال ليم ارتفعـت مـآل  54.9وفيّـة لكـل 1000
سانآل يف عام  1995إىل  56.6وفيّـة لكـل  1000سـانآل يف عـام  ،1997وتفـو ىـذه
النســبة بع ــرة أبــعاي اظتعــدل األورويب 222.وارتفعــت نــذل وفيــات النســاء اضتوامــل ليــم
بللت  1.4حالة وفاة لكل  1000والدة عـام  ،2000أي مبـا يقـارب ع ـريآل مـرة اظتعـدل
األورويب 223.وي ـ ابلــأ الــو ب االقتصــادي واالجتمــاعي اســتنادا إىل مصــادر مــآل وزارة
الصحة أن األمراض التالية ،والي نانـت سـابقا ّإمـا يف تقهقـر أو مت الق ـاء عليهـا دتامـا قبـل
ّ
ـب ،ال ـ ُـاداء،
ـ
ل
ك
ال
ـل،
ـ
الس
ـرض
ـ
م
ـد،
ـ
ي
التيفوئ
ـى
ـ
زت
:
ـتمر
ـ
س
م
ـاع
ـ
ف
ت
ر
ا
يف
ائن
ـي
ـ
ى
،
1991
ّ
ََ ْ
ّ
السـحايا ،الزونـوز اخل؛ (راجـع التقريـر للمزيـد
اضتَصبة ،داء اطتنا 224الل ائي ،الزحار ،التهاب ّ
مآل اإلحصائيات).
وق ــد أنفـ ـ اصتنـ ـراالت  8.813ملي ــار دوالر من ــذ االنق ــبلب العس ــكري يف حـ ـرهبم ب ــد
ابتمــع يف الوقــت الــذي حتتــاج فيــو اصتزائــر إىل  4.623مليــون وحــدة ســكنية 225.علم ـاً أن
ِ
ـب قب ــل االس ــتقبلل وى ــي توج ــد الي ــوم يف حال ــة تل ــب
أنث ــر م ــآل ن
226ص ــب مس ــانآل اصتزائ ــر بُـ َ
متقدمــة .ونصــب اظتســانآل اصتزائريــة تقريبــا ال يرقــى إىل مســتوى اظتعــاي القانونيــة :فمــثبل
 % 54.9مــآل اظتنــازل ال حتتــوي علــى مًــابخ و % 18.6منهــا ال حتتــوي علــى م ـراحي
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و % 15.4منهــا خاليــة مــآل الكهربــاء ومليــون من ــزل ال يصــلو اظتــاء و % 34منهــا ليســت
متصــلة بنظــام غتــاري اظتيــاه 227.أمــا يف اظتنــا الريفيــة فــهنن  % 54مــآل اظتســانآل ال يصــلها
228
اظتــاء ويف بع ـ اظتن ــا ف ــهنن  % 90منه ــا ال يص ــلها م ــاء أو نهرب ــاء أو غت ــاري اظتي ــاه.
ويع ــيش اصتزائري ــون يف ــروي مكتظ ــة فاظتعـ ــدل ال ــو ب لعم ــارة البي ــوت يصـ ــل إىل 7.18
ــاص لكــل بيــت إذ يفــو ىــذا الــرقم اظتعيــار العــاظتي (الــذي ح ـ ّدد بـ ـ )5ومعــدل حجــم
األسـ ــر البـ ــالغ  6.6ـ ــاص 229.وىنـ ــاك  1.5مليـ ــون لـ ــب للسـ ــكآل االجتمـ ــاعي ولكـ ــآل
اضتكومـة ال تسـتًيع ســوى تـوف  40ألــب إىل  50ألـب ســكآل سـنويا 230.ورغــم ىـذا فهننــو
يوجد مليون بيت اغر إذ راءىا أو تدج ىا فو إمكانيات اظتوا ن الذيآل يزدادون فقـرا
يومـاً بعـد يـوم 231.وتعتـا األزمـة السـكنية اطتانقـة مبثابـة قنبلـة اجتماعيـة علـى أُىبـة االنفجـار
إذ يوجد يف اصتزائـر  6مبليـ مـآل العـزاب يف س ّـآل تزيـد عـآل  232.19ونتيجـة عتـذه األوبـاع
فــهنن ابتمــع اصتزائــري يوجــد حتــت بــلط ال يكــاد لتتمــل حيــم ارتفــع خــبلل التســعينات
ُم َع ّدل ّسآل الزواج بًريقـة مذىلـة ليـم ازداد مـآل  27.7سـنة عـام  1987إىل  31.3سـنة
عــام  1998بالنســبة للرجــال ،ومــآل  23.7ســنة عــام  1987إىل  27.6ســنة عــام 1998
بالنسبة للنساءّ 233.أما خبلل عام  2000فقد قدر ُم َع ّدل ّسآل الـزواج بـ  33و 34سـنة
234
بالنسبة للرجال وما ب  29و 30بالنسبة للنساء.
جراء االستيبلء على اظتوارد الو نية وتو يفهـا يف
وىناك قًاع حيوي آخر تدكر سلبا مآل ّ
اضتــرب أال وىــو قًــاع ال بيــة ليــم علــى عكــأ النفقــات العســكرية الــي ارتفعــت باســتمرار
سنويا منذ  ،1992فهنن ميزانية التعليم ُخف ت باستمرار .فعلى سبيل اظتثال اـتف ت مـآل
 % 29.7مــآل غتمــوع ميزانيــة الدولـة ســنة  1990إىل  % 17.39ســنة  235.1997وبـ
 1987و 1997اـتف ــت نفقــات التجهيــز يف قًــاع التعل ــيم بنســبة  % 63مــآل ميزانيــة
الدولــة للتجهيــز 236.وإذا نانــت اصتزائــر حتــت اضتكــم العســكري تعــد عســكري واحــد لكــل
 124ســانآل ،وع ــو واحــد يف الق ـوات اظتســلحة (عســكري أو رجــل ب ـوليأ أو ميلي ــي)
لكــل  39ســانآل ،فهنمــا ال تعــد ســوى مــدرس واحــد لكــل  180ســانآل ،ومــدرس جــامعي
لكل  2200سانآل ،وإماما واحـدا لكـل  4200سـانآل 237.وفقـدت مهـآل ال بيـة والتعلـيم
مــآل قيمتهــا االجتماعيــة مــع انتســاح الفقــر لســل األســاتذة واظتدرس ـ  238.ووقعــت ىجــرة
قوية ظتدرسي اصتامعات إىل اطتارج وتدىورت نوعية التعلـيم ( % 70مـآل اظتعلمـ يف الًـور
االبت ــدائي واظتتوس ــط والث ــانوي ال نتلك ــون ح ــك ــهادة البكالوري ــا) 239.ويف س ــنة 1999
بللــت نســبة الرســوب بعــد ــور التعلــيم اإلجبــاري  ،% 62و % 75لــدى مايــة التعل ــيم
الث ـ ــانوي و % 75.27يف امتح ـ ــان ـ ــهادة البكالوري ـ ــا 240.أم ـ ــا النس ـ ــبة اظتئوي ـ ــة للاس ـ ــارة
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التعليمية (رسوب أو ختلي) ب اظترحلة االبتدائية واصتامعيـة فقـد بللـت  241.% 95ويلـادر
نل عام ما ب  500ألـب و 560ألـب تلميـذ وتلميـذة النظـام الدراسـي نتيجـة الفصـل أو
ّ
التالــي لعــدم قــدرة األوليــاء علــى دفــع النفقــات اظتًلوبــة 242.ووصــفت ىــذه الظــاىرة بعــودة
األمي ــة أل ّن نس ــبة معت ــاة م ــآل مل ــادري اظت ــدارس تفتق ــد إىل الكف ــاءات األساس ــية يف القـ ـراءة
والكتابـ ــة واضتسـ ــاب .وبللـ ــت نسـ ــبة األميـ ــة ب ـ ـ السـ ــكان فـ ــو سـ ــآل العا ـ ــرة % 31.7
243
( % 26.65ب الذنور و % 40.27ب اإلناث.
إ ّن عائدات العسكرة وسياسات صـندو النقـد الـدوي اظتتداولـة ىنـا قـد ّأدت إىل هـور
أو تفاقم العديد مآل األمراض االجتماعية اطتً ة.
فدصــبحت األســرة نوحــدة اجتماعيــة تواجــو بــلو ا ــديدة مــآل جـ ّـراء فقــدان عائله ــا
الرع ــب
الس ــكان النــات ع ــآل اضتــرب وج ــو ّ
(ننتيجــة االغتي ــاالت والســجآل والنف ــي) ونُــزوح ّ
الســكآل أو اإلفقـار اظتفروبـ مـآل ــري اصتـيش .وبللـت حــاالت
وال ـبهة والبًالـة ونقـص ّ
الًـبل يف اطتمــأ ســنوات بـ  1994و 144771 ،1999حالــة أي مــا يعــادل نفــأ
حــاالت الًــبل لع ــر ســنوات يف الســبعينات 244.وارتفــع العنــب داخــل األســر نمــا قـ ّـل
الت ــامآل العــائلي ،وبــعب نــذل الت ــامآل االجتمــاعي وزادت األنانيــة .وانت ــرت مظــاىر
التسـ ّـول واصت ـرائم االجتماعيــة والعنــب االجتمــاعي .وتفاقمــت االنقســامات واالســتقًابات
داخل ابتمع وخاصة على ػتاور الًبقية والثراء والللـة واصتهويـة ،نمـا ّأدى الفقـر إىل العزلـة
االجتماعيــة واإلقصــاءّ .أمــا صــناعة اطتــوي واســتلبللو مــآل ــري اصتــيش فقــد أســفرت عــآل
انعدام الثقة ب أفراد ابتمع الواحد.
وألن مثلــم «ال ــلل والبيــت والزوجــة» صــار حلمــا مســتحيبل للمبليـ مــآل النّــاس فــهن ّن
التس ــعينات ــهدت اؿت ــبلل الق ــيم األخبلقي ــة وارتف ــاع نس ــبة اإلجه ــاض وال ــدعارة واصتـ ـرائم
اصتنسـية (اغتصــاب النســاء واللـواط) 245.وارتفعــت نــذل األمـراض اظتنقولــة عــا اظتمارســات
اصتنس ــية .فت ــاعفت عل ــى س ــبيل اظتث ــال ح ــاالت الزى ــري بـ ـ  1997و 246.1999وإذا
نانــت ىنــاك يف ســنة  1985حالــة واحــدة ظت ـرض فقــدان اظتناعــة اظتكتســبة حســب األرقــام
247
الرشتيــة  468حالــة
الرشتيــة ،فهنمــا بللــت يف  20ســبتما  ،2000حســب اإلحصــائيات ّ
ّ
معلنــة عنهــا ،إبــافة إىل إحصــاء  1000ــاص ؽتــآل لتملــون ف ـ وس مــرض فقــدان اظتناعــة
اظتكتسبة 248،فيما ت إحصائيات منظمة الصحة العاظتية لسـنة  1999إىل وجـود مـا بـ
معربـ ـ
 8أل ــب و 11أل ــب حا
249ل ــة ظت ــرض فق ــدان اظتناع ــة اظتكتس ــبة و 730أل ــب ــاص ّ
لئلصابة هبذا اظترض.
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إ ّن تعــا ي اظتاــدرات ارتفــع بًريقــة معتــاة خــبلل التســعينات حيــم وازدادت الكميــات
اظتصــادرة مــآل ؼتتلــب اظتاـدرات أربــع مـ ّـرات بـ  1994و 250.1999نمــا انت ــر تعــا ي
اظتا ّدرات انت ارا رىيباً 251.فمآل ب  2800ق ية ؼتدرات أمام احملانم سنة  1999نـان
عدد اظتتهم مآل البًال  ،1371واظتتهم مآل العسكر  ،448واظتتهم ذوي األعمال
اضت ــرة  252.387وال يتج ــاوز عم ــر معظ ــم ال ــذيآل يتع ــا ون اظتاـ ـ ّدرات  25س ــنة ونِص ــفهم
أميّــون 253.وم ــآل بـ ـ اظتاـ ـ ّدرات األنث ــر انت ــارا :اضت ــيش والـ ـراتن والكون ــاي والعق ــاق
النفســية واحمللــبلت واعتـ ويآل 254.نمــا عــادت يف نفــأ الوقــت ومــآل جديــد ــاىرة اإلدمــان
255
على اطتمر.
إ ّن اظت ــانل ال ــي تً ـ ّـر إليه ــا ى ــذا البح ــم ،باإلب ــافة إىل س ــعي العس ــكر يف هتم ــيش
اإلسبلم ولو نمصدر أخبلقي وروحي ،نت عنها قنوط حاد دفع عدد متزايد مـآل اصتزائـري
ـجلة حت ــت حال ــة
إىل االنتح ــار خ ــبلل التس ــعينات .إ ّن ع ــدد ح ــاالت اظت ــوت اظتص ـنّفة واظتس ـ ّ
انتحار (ويصلر ىذا العدد عآل العدد اضتقيقي لبلنتحارات) قد ارتفع ب دة حـادة .يف سـنة
السداســي األول
 1992سـ ّ
ـجلت  55حالــة انتحــار و 75حالــة ػتاولــة انتحــار بينمــا ــهد ّ
مـ ــآل عـ ــام  1999فقـ ــط  220حالـ ــة انتحـ ــار ،والسداسـ ــي األول مـ ــآل عـ ــام 329 2000
حالــة 256.وبينمــا نانــت معظــم حــاالت االنتحــار قبــل  1992تق ـ ي مــآل ــري اإلنــاث
(يف معظــم األحيــان لكــومآل زتلــآل خــارج إ ــار الــزواج) فــهنن الــنمط اصتنســي لبلنتحــار تل ـ ّ
257
بع ــد االنق ــبلب .يف ع ــام  1999نان ــت نس ــبة ال ــذنور ال ــذيآل انتح ــروا  78.8باظتائ ــة،
258
 % 64.9منهم ت اوح أعمارىم ب  18و 40سـنة و % 65.6مـنهم نـانوا بًـال .
ولقــد لــوح أن االنتحــارات زادت لــدة ســنة  1994عنــدما دخــل برنــام إعــادة اعتيكلــة
ال ــذي فرب ــو ص ــندو النق ــد ال ــدوي حي ــز التنفي ــذ وس ــجلت م ــآل خبلل ــو تس ــرلتات واس ــعة
259
النًا للعمال.

 .6خالصة
بع ــد اس ــتعراض وب ــعية حق ــو اإلنس ــان اظتزري ــة يف اصتزائ ــر تً ــر ى ــذا البح ــم إىل بيع ــة
أس ــلحة التع ــذيب الكهربائي ــة اظتس ــتعملة ب ــد اظتس ــاج السياس ــي اصتزائ ـري  ،نم ــا ن ــاقش
حتـ ــويبلت تكنولوجيـ ــة الـ ــتح ّكم السياسـ ــي علـ ــى اظتسـ ــتوى العـ ــاظتي ونـ ــذل واردات اصتزائـ ــر
لق ــبان الصــع الكهربــائي .وقــد أ هــرت الدراســة أن ــرنات أمريكيــة وفرنســية وبريًانيــة
ـزود الًلمـة العسـكرية بالوسـائل التكنولوجيـة للـتح ّكم السياسـي مـآل أجـل
وإيًالية وأظتانيـة ت ّ
قمع اظتعاربة وإرىاب ابتمع اصتزائري نكل.
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وبعد استعراض األفتاط اإلرتاليـة يف مبيعـات األسـلحة حلّـل ىـذا اظتقـال حجـم النفقـات
العســكرية اصتزائريــة منــذ االنقــبلب العســكري إىل غايــة ســنة  .2000و ُخلــص إىل أن ىــذه
النفقــات قــد ارتفعــت بًريقــة مذىلــة ،بنســبة  % 308ب ـ  1992و 1998علــى ســبيل
الس ـ ـلم ف ــهنن النفقـ ــات
اظتث ــال .واس ــتنادا إىل معًيـ ــات معه ــد اسـ ــتونهو ال ــدوي لدراس ــات ّ
العس ــكرية ال ــي تس ــببت فيه ــا ؽتارس ــة اضت ــرب ب ــد ابتم ــع ق ـ ّدرت ب ـ ـ 8.813ملي ــار دوالر.
وأ هــرت الدراســة أن روســيا وفرنســا والواليــات اظتتحــدة وبريًانيــا وجنــوب إفريقيــا ىــي أنــا
ال ــدول ال ــي ت ــزود الًلم ــة باألس ــلحة .وج ــدت الدراس ــة ن ــذل أن ترني ــا وأونراني ــا وإيًالي ــا
وىولندا واصتمهورية الت يكية والص ومصـر واليابـان والسـعودية واعتنـد ىـي نـذل مـآل بـ
الدول اظتزودة لؤلسلحة بدرجة أقل رغم أما معتاة .وترنزت معظم حتـويبلت األسـلحة ىـذه
عل ـ ــى أنظم ـ ــة أس ـ ــلحة خفيف ـ ــة ومتوس ـ ــًة للح ـ ــرب اظت ـ ــادة للث ـ ــورة :دباب ـ ــات ،م ـ ــدفعيات،
مسدسات ،ر ا ات ،عربات مصفحة ،ائرات قتالية ،ائرات النقل ،ائرات التجسـأ
اظتتحكم فيها عـآل بعـد ،مروحيـات اعتجـوم والتجسـأ ،األسـلحة الكيمياويـة ،أجهـزة اظتراقبـة
اإللك ونية ،أجهزة الرؤية الليلية ،أجهزة االتصال اإللك و  ،اخل.
وأكب ــت اظتق ــال أن اس ــت اد األس ــلحة أجـ ـ العس ــكرة والقم ــع ،الل ــذيآل أدي ــا ب ــدورقتا إىل
عواقب وخيمة على رتيع األصعدة اإلنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ولو أن ابتمع الدوي قام بفرض حظر األسلحة علـى الًلمـة ولـو أن جتـار اظتـوت ُمنعـوا
مــآل نســب األمـوال اظتلًاــة بالــدماء لكــان الــثمآل الب ــري للحــرب أقــل مــآل اضتصــيلة اظترعبــة
التالية :السجآل السياسي ألنثر مآل  30ألب جزائري ،اختفاء أنثر مآل  12ألب ـاص
ووقوع  150ألب بـحية مـآل ج ّـراء اإلعـدامات بـبل ػتانمـة أو ابـازر والنــزوح الـداخلي أو
إىل اطتارج ظتليون ونصب مآل الب ر.
و يكــآل الــثمآل السياســي بدقــل خــزي :فقــدان اضتقــو اظتدنيــة والسياســية ،تقويــة ســلًة
واس ــتقبللية العس ــكر داخ ــل الدول ــة وتف ــاقم العس ــكرية وب ــياع الس ــيادة الو ني ــة يف بع ـ ـ
اباالت اضتيوية والنمو اظتتزايد لنفوذ قِوى أجنبية (فرنسا ،الواليـات اظتتحـدة ،صـندو النقـد
ال ــدوي ،البنـ ـ ال ــدوي وال ــرنات اظتتع ــددة اصتنس ــيات) عل ــى قـ ـرارات اصتزائ ــر اظتصـ ـ ية يف
ال ةون العسكرية واألمنية والسياسية واالقتصادية والثقافية.

++

نمــا نانــت لتحويــل اظت ـوارد واالســتدانة بـ ـ«ديــون ــنيعة» حتــت ــروط صــندو النقــد
الــدوي القتنــاء األســلحة ودتويــل اضتــرب عواقــب اقتصــادية وخيمــة .فبعــد اســتعراض ائكــار
االقتصــادية عت ــذه السياســات عل ــى اظتســتوى الع ــاظتي ،لــم اظتق ــال عواقبه ــا عل ــى االقتص ــاد
اصتزائــري .ولفــت االنتبــاه إىل االرتفــاع اظتعتــا لل ـديون اطتارجيــة واـتفــاض حــاد لنســبة النمــو
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االقتص ــادي .ن ــاقش ن ــذل ى ــذا اظتق ــال ني ــب اس ــتُعملت العس ــكرة والقم ــع ن ــدداة إلع ــادة
ىيكلــة االقتصــاد اصتزائــري قس ـرياً ودتا ــيا مــع أوامــر صــندو النقــد الــدوي .وتعــرض نــذل
البحـ ــم إىل اسـ ــتعمال رعـ ــب الدولـ ــة نحيلـ ــة نفعيـ ــة لف ـ ـ وخوصصـ ــة الصـ ــناعات العام ـ ــة
األساسية ،نما ناقش االستيبلء على بع ها مآل ـري الًلمـة العسـكرية .وتًـر البحـم
نــذل إىل دور اصتــيش نــذراع مســلو لص ــندو النقــد الــدوي الــذي نتل ــي برناغتــو إلع ــادة
اعتيكلة بلية إبعاي أو الق اء اإلمكانيات اإلنتاجية اصتزائرية ،ورفع مستوى االست اد مـآل
اطتــارج ،وتســهيل الًــر لنهــب مـوارد اصتزائــر الب وليــة واللازيــة مــآل ــري ال ــرنات اظتتعــددة
اصتنسيات.
وتعـ ّـرض البحــم نــذل بالتفصــيل إىل الكلفــة االجتماعيــة الناجتــة عــآل حتويــل اظت ـوارد إىل
العســكرة والقمــع .وقــارن اظتقــال التفــاقم اطتً ـ للبًالــة توازي ـاً مــع جتنيــد نصــب مليــون مــآل
رجــال اظتلي ــيات وانت ــار األ ــلال االس ــتعبادية مببارنــة ص ــندو النقــد الــدوي .ونوق ــت
نــذل مســائل إفقــار  13إىل  14مليــون جزائــري وســح الًبقــة الوســًى واميــار دخــل
وقدرة راء اصتزائري واـتفـاض االسـتهبلك (وخاصـة اظتـواد اللذائيـة) وانت ـار سـوء التلذيـة.
وتعربت الدراسـة نـذل إىل تـدىور اطتـدمات الصـحية ومـا نـت عنهـا مـآل زيـادة يف النسـبة
ّ
اظتربــية الو نيــة ونســبة وفيــات األ فــال ووفيــات النســاء أكنــاء الــوالدة وعــودة ع ـ ّدة أوبئــة.
وقورنــت النفقــات العســكرية الــي قــدرت ب ـ 8.813مليــار دوالر باضتالــة الكاركيــة لئلســكان
واظتتًلبات ال امة للبلد يف ىذا اظتيدان ،ونذل بتافي النفقات على اظتنظومة ال بويـة
ال ــي نان ــت أساسـ ـا يف وب ــعية مهمل ــة .ون ــاقش ى ــذا العم ــل أخـ ـ ا ني ــب أدت الوب ــعية
االجتماعي ــة إىل ب ــروز أو تف ــاقم ع ــدة م ــانل اجتماعي ــة :امي ــار األس ــر والعن ــب الع ــائلي
التسول واإلجرام والعنب االجتماعي واالنقسامات االجتماعية .نما رّنز اظتقال بالتفصيل
و ّ
على تف ي األمراض اصتنسية واصترائم وتعا ي اظتادرات وارتفاع حاالت االنتحـار بصـفتها
أعراض لل لوط الي يعا منها ابتمع.
وم ـ ــآل عجائـ ـ ـب األم ـ ــور أن ينتظ ـ ــر م ـ ــزود األس ـ ــلحة وص ـ ــندو النق ـ ــد ال ـ ــدوي وال ـ ــدول
اظتنتابـ ـ دنتقرا يـ ـاً ،ال ــذيآل س ــيالفون الديكتاتوري ــة
مول ــت اضت ــرب م ــآل َ
واظتةسس ــات ال ــي ّ
العس ــكرية بع ــد س ــقو ها ،أن يســددوا دي ــون النفق ــات الــي ص ــرفت يف مً ــاردهتم والق ــاء
عليهم.
وإنــو مــآل اظتةنــد أن ظت ـزودي األســلحة وصــندو النقــد الــدوي والــدول واظتةسســات الــي
مولــت اضتــرب مــآل الوقاحــة مــا يكفــي لتنتظــر مــآل ب ـحايا القمــع أن ي ـدفعوا تكــاليب – رد
ّ
الديون ورباىا – التعذيب والسجآل واالغتياالت وابازر الي تعربوا عتا.
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إ ّن جتــار اظتــوت ىــةالء ســيًالبون بــدون ـ ز اصتزائـري بالتصــري نمــازوخي يقومــون
بدفع تكاليب حرمامم مآل اضتقو اظتدنية والسياسـية وتكـاليب إعـادة االسـتعمار السياسـي
واالقتصادي لبلدىم وتكاليب إفقارىم واؿتًا هم االجتماعي.
إ ّن تكــاليب ىــذا التــدم والــديون اظت تبــة عنــو ســتبقى عبئـاً كقــيبلً علــى األجيــال اظتقبلــة.
وستجا أجيال تر النور بعد على دفع ذتآل اضترب الي تعرض عتا أسـبلفهم ،وعلـى حتمـل
عبء أفكار يتبنوىا وقرارات فربت مآل لدن قادة قومي وإقليميـ ودوليـ ليسـوا بـَ ْع ُـد
يف اضتكم.

++

اظتازوخية ت إىل ا تقا الفرد للذة مآل قيام ائخريآل بتعذيبو وتوجيو العدوان إليو ،سواءً نان عدواناً ماديـاًنال ـرب
واإليذاء أم عدوناً معنوياًنتحق الفرد وإىانتو وعرقلة مصاضتو.
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بعض واردات األسلحة منذ انقالب يناير 2991

أجه ة رادار جوي ة أمريكي ة

Northrop Grumann AN/TPS-70

مروحي ات مقاتل ة روس ية م
طراز MI-24

مروحيات مقاتل ة جن وب إفريقي ة
م نوع Rooilvak

دبابات روسية م طراز T-72

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

طا رات ناقلة عس كرية أمريكي ة م ط راز

بطاري ات ص واري روس ية
م نوع Smerch 300 & 400

Hercules C-130

ط ا رات مقاتل ة روس ية م
نوع MiG-29UB

ط ا رات قاذف ة للقناب ط وطويل ة الم
روسية م طراز

Sukhoi-24 Fencer

أنظم ة العرب ات الهوا ي ة دو رب ا
( )UAVم جنوب إفريقيا

عرب ات م رع ة س عودية م
طراز فه

عربات م رعة أوكرينية م ط راز

BTR 50 UPM

عرب ات حامل
لبطاريات الصواري

ة
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بعض عا ات العسكرة منذ انقالب يناير 2991
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 .1مقدمة
إن اآلمررن ااتعذر ن جل ائرالرر تيمروا مقنَّذر ب ارُ نِّذنر ررون م بمرم ار «اسعئصرراتيون».
طبذرا خيعرار ا ار ا املسر دلرا حيملررو نق رو مر مذررال اتر ر ادلشرُ قر و ارو مل رنر
اس ِّم اُ نرس صورة قدرة كليةو قوة مل هترم .ارُ اتعرار ا ار ا ِّاملسر كر ت ن ارالمل
إذ من ش ر رراطاهت
ائنر ر رراملت املسعئص ر رراتي مل ننع ر ررا م إ م ر رراس ااخلج ر ررُ م ات ر ر ر
اإلجرامي ررة رسر ر ِّ مذاتر ررمما ما ررداف متالقي ررة اتي ررةو مر ر اتن ررو اتع مر ر  .مر ر نبع ررر ن
ابظا ة م ذاذل .
مررذ ا ر او قلرريال مررا ذرررف ر ائالذن ر ات ر ن خيرردمو  .ت ر ا اذلرردف م ر را ا ر
اتصبحات او زلا تة رس صورة ترو قرنبيرة تنبمرية ائالذنر ار ا مر ترالل اتشرماذات
1
اتيت شرت جل اتكعاب ا ايض اتقمذ جل ائرالر.

 .2هوية الجالدين
م ل مررا ديكر قوتررو اررو م ر خيبررون م،ررا ا جيررداو مر ار اتشررماذات ات ال ررة اخلممر
اتيت م صينااا ذ ر إمل لى دذ قليُ م م،ا ائالذن :


اترردرك اترروطي :2ادلمررا د ا ل »رننقررو« ( )Ringoب ري اوزرنذررة رلررير اتبرقررة
محو بي اااا م ب



اتشرطة :3رشيد »مزرق اتذينر « (ممر ذالررة مر ذا )و صرر اتردن ذاسري
(مم ذالرة اتذبر ن)و احملا ظ زلمد يغا (شرطة اتبليدة)ب



ا مر ر اتذم رركر  :4احل رراج كر ررا ( كن ررة ا مر ر اتذم رركر بي رردرة)و اتض رراا
طلحرري (ا م ر اتذمرركر بيرردرة)و اتنقي ر إنمررو (مركررر ا م ر اتذمرركر
انب كنون)ب



سج سركاجي :5رااح ااجراح.

إن مارررز اتصرربات تكررُ ائالذنر ادلوصررو جل شررماذات ادلذر ا اري كررو »منذرردمي
اتذق ررول« » وش ررا«» 6ص ررذاتي « »سلعل رري اتذق ررول«» 7س رراذن « 8نعحرك ررون »ان ر ررر ات
شي ا ية«.9
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مل ج ر إذا ِّج رو ادلررر اكررُ ا ر اتو شرريةو من نصررور ائالذن ر كم لوقررات دديررة
اتذقرُ شرية م ر شلرا شر جل ات بيذرةو نقومرون ا مرراذل اتبشرذة جل سررا ات مر اتر ر ة
ائنو ية اتنر ات اتيت مل ضب .
تك ر عررالب اتبحرروث اترريت مجرنررل ررول بمررية إذارة ائالذن ر جل اتذررا نرراقض ا ر
اتصررورة ار امل تا ررات .تقررد مرمرررت ار اتبحرروث م ررو رالر جرروذ رراملت 10قررام يمررا
مش اص ساذنون سلعلون قليا اذمليات ذر ن تلعلر ذ راو إ رو جل ماللر احلراملت اتريت
ن ررع يم ررا اتعذر ر ن ار ر امر مر ر م ررورب جل ظ ررام م رراو ررإن ائالذنر ر نق رردَّمون ل ررى م ر ر
مشر اص رراذنونو تاصررة نررد ادانرة ريبررعم  .اررُ إن اآلمررن ااتعذر ن مل ن مئنررون إ
مرردا امل عمرراذ لررى مشر اص سلعلر قليررا مل نعلر ذ ن إمل ااإل مرراس ارراتقوة م اعمررلي
لى اآلتررن  .تكر نررا قرورذن 11من ائالذنر نعغر ن بمريا ااتعردرنب إ سراذن
ا
تررالل شلارسررعم تلعذر ن و عجرردا نرررذاذ دتررعذم اذملم ر ا ر ا – ررج جنمرريا م يا ررا –
مذ ازذناذ اتعجارب اتريت نذانشرو ا اتريت نصربح يمرا اتبشرر (مصرال م ررار) مشريا تمرل عم
ادل لقةو نذرب ن ا اتقدرة اإنالمم .

 .3فقدان الفردية
إن ما نشد امل عبا ك ت تدا قرا ة اتشماذات ارو كرون اقرتاف اتعذر ن مليرة مجا يرة.
عج ررد ادلذ ر َّ ا ر نص رربون زلن ررعم نعكلم ررون ر ائم ررة اتقالم ررة ااتعذ ر ن مم ررعذمل
م مجذ اتغالر  12يقوترون» :ار …« م »اآلترر ن …« م »تقرد ِّسرلنمل إ شررذذمة
مر ادلبعشر « م »تقررد اجمررل جل كررُ مرررة صررااة جدنرردة« .ك ر ت ررإن ائالذن ر ر
نعكلمون إ نمعذملون م ائمذ » :ضر اا ا،و طلحي … قال " :إ نا مل
بررا ا رراه م ااتمياسررة م اات رردن و إ ر إن ذ ررتف مررنذ ا ر ااا ررر م ر قب ررُ
13
…"«
تقررد م صررينا جل اتكعرراب ا ارريض ر اتقمررذ جل ائرالررر مسرراتي مترررا ِّبقررد ائالذن ر
اونعم اتش صية رنُ ررذنعم  .قرال مذر َّ ب جل شرماذ و» :إن ائالذنر كرا وا نمرعذملون
متقاار ررا دلنر رراذاة اذضر ررم اتر رربذض :مر ررر 4و مر ررر 2و …و مر ررر «… 40كمر ررا من اتقنر ررا
راجررذ ج .ت .جبمررون و "اتذوامررُ اترريت مرراا جل صررنذ جررالذ"و جل كعرراب  ( Psychology and Tortureلر اتررنبر
ررر ب .سروذ لرد ()P. Suedfeldو مالسمرة سمرب ( )Hemisphereتلنشررو تنردن  .4994اذبرارة
اتعذر ن ) اتر
مترررا إ ررو ا ضررح من تصررالة اتش صررية اتبرذنررة تلبيررة ا شر اص م بمررم مل مررمح اعمييررر م تئر اتر ن نقومررون
ااتعذ ن اا مال اتو شية م تئ ات ن ا منما ارا .
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نمررعذمُ اك رررة ا بيذررة احلررال .قررد اسررعحدث ائررالذ ن ك ر ت مبرررذات تاصررة إل شررا
قا ة تاصة ااجملمو ةو ذلى سبيُ ادل ال قد ر ا م د ادلذر َّ ا » :م رو وجرد قا رة تاصرة
ااتعذ ن نمميما ائالذ ن "ادل عرب" يا  14«.كر ت رإن تلذدنرد مر مسراتي اتعذر ن
م،ا " قنية".
مع لة م ا ا من ائرالذ ر ب ش صريعو جل رلمو عرو من مبمومرو ت ا رو ت ر"م را "
مراوط اشدة مببمومو تلمجمو ة ("اتنح ")و كما م و نذرف او .نرا سعا ب 15من الشي
ررد ذ ا ررا (م ات ر ات) نِّمررمُ مليررة اتذررد ا اتذاطبيررةو م ا عشررار ا اسررير ذاتررُ
اجملمو ةو ااتعا بلور رذ ذ ذُ مشتكة معرامنة جتا ا رداث .قردان رذنرة ائالذنر
نرند قوة اجملمو ة لى حتدند ما او »سلي « م مقبول متالقياو كما نقلُ ا عمرال اخلرر ج
م اتعمرذ لى اجملمو ة.
هت رردف قني ررات صر رُ اتبرذن ررة ات رريت ذكر ررا آ ب ررا إ إ ررذاف 16ق رروة ب رروذ احملظ ررورات
املجعما يررة إ إ ررذاف از ادلم ررال تية اخل رروف م ر اتذقرراب .كم ررا م ررا هت رردف – م ر
تالل قا ة اجملمو ة – إ جذُ ائالذ نعباذا مواجمة 17مذىن ما نقوم او م م مال.

 .4التبرير النفسي واالنفصال المعنوي
مررذ كررُ ار ا ررإن قرردان ائررالذ تبرذنعررو مل نكبرري تشرررح ذررُ إتضررا مشر اص آتررن إ
نررش شرردند كاتعذر ن و منرراك ميكا رمررات دنرردة ديك ر إ صرراتاا م ر تررالل شررماذات
م ُ قُ ادلمال تية ملية امل بصال م امل محاب ادلذنرو اتعربنرر اتنبمري .انراك كر ت
ا سررلوب اتمررالد اتقررال لررى جترنررد ادلذ ر َّ ا م ر رررذنعم ر طرنرره جترنرردا م ر يررا
او ذ مقنذرة 18لرى جروام امرل م،رالم يصربحون ااتعرا – جل م ر ائالذنر –
م ضرا رلمروت جل اجملمو رة ادلمررعمد ة شلررا نمرمُ مليررة ذر نبم  .مر ا سرراتي اترالجررة
ك ت اتنذل ااتعلميح.
ك ت اصبة ظامية صلد اتعربنرر اتنبمري اتر نذعمرد لرى جترنرد اتضرحية مر قيمعمرا
إ مررا يعما مذنوناهتررا .ادلذر َّ اون نرِّ ذتكررون مرردا جل رررر ف صررحية رايبررة تلغانررة تبرتات مر
ات رررم طونل ررة ج رردا ق ررد ج رنرذ ا م ر ي ررا و دي رررق ائ ررو اتذ ر م ش ررا ا و الاص ر جل
ذمررالم و مجمرراذا سر ة عنررة .مر ا مذر َّ ب نررر مررا ا ررا » :كرران ا مرر مر اال قرراو
بذد مسبو م اتعذ ن مِّتقي يب جل إ دا اتر را ات اتواقذة حتل ا رضو وجدت اناك
مراذة شرن شااا جل اتة جمدنة مقلقة اتعم سيئة م رط ائو اتذ  .كا رل
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اتظرر ف اتصررحية سريئة تلغانررة إذ كنرا قضرري اجا نرا جل بررر ادلكران .كرران اذلروا رذنئررا
19
ه نبمو .كنا ذي جل رر ف ذ ن احليوا ات«.
ائدنر اادلال ظة انا او من ار ا ا سرلوب اتقرال لرى جترنرد ادلذر َّ ب مر إ مرا يعو مل
رردا  .ررإن اتبحرروث اترريت قررام ررا سررعا ب ( 20)Staubظمررر من ار ا
نمررعمدف ادلذر َّ ا
ا سلوب دي ُ ك ت مذاة تلعربنر اتنبمري دلرا نقروم ارو ائرالذ مر ذر ن  .مر اتدراسرات
ظمررر من ائالذن ر نرِّ ذبقر ِّرد ن اتضررحانا قيمررعم ررج إن مررببوا جل آملمم ر ( تاصررة ا ر
ذلوا ذت ) .إذا مصربح ادلذر َّ اون رذبا راجرن سر سرمُ آ ر اك لرى ائرالذ من
نعصررورا كو رردات م ر جررنر حتررل اتبشررر م مر صررنش ي روال .م ررُ ا ر ا اتعصررور دينررذ
ائررالذ م ر اإل مرراس ار ذرراطش مررذ ادلذر َّ ب م ررج اع ير اتضررم و مررمُ ندل ر
ملية اتعذ ن  21.ننرعب ر ار احلاترة اتنبمرية ازذنراذ اتلجرو إ شلارسرة اتعذر ن و اتريت
الذ اد راا إ حتوملت بمية م مه تدا ائالذ.

 .5التلقين اإليديولوجي
إذا كرران ائررالذ نعغ ر تررالل شلارسررة سررل عو مذالررو دلمامرروو ررإن مليررة اتع ررور برردم عمررا
ااإل ر ررداذ اتنبم ر رري اإلن ر رردنوتوجي اتر ر ر نم ر رربه ذالم ر ررا ادان ر ررة ص ر رربية اجملمو ر ررة اتبشر ر ررنة
ادلمررعمد ة .اصرربة امررة ديك ر اتقررول م ررو مررعحيُ مليررة اتعذ ر ن – اترريت خترردم مصرراح
ائررالذ م رلمو عررو – اررد ن إ ررداذ بمرري منرردنوتوجي نمرربقما م نع للمررا .مررعلرم ادلنا ررة
ات ا ية اتنبمية اإلندنوتوجية تلجالذ من ننبصُ اتضحية دتامرا من جيرذارا مر قيمعمرا
من ننظر إتيما لى م ا معحه قا ا.
إذا امل بصال اتضحانا جترندا مر قيمرعم إقصرالم مذنونراو كرُ ار اتذوامرُ
» رروش« »ملعحر ررون«
دت ررُ ج ررر م ر ر اإل عر رراج ات ر رد الي ات ر ر نص ررش اتضر ررحانا ا ر ر
»إرااايون« »رلا « »جرذان« »ذندان« » با « »مر رى اإلنردز« »سررطان« ننبغري
اسعئصرراذل  .إ نررا صلررد ار ا اتذعرراذ اتنبمرري جل اذررض مشرركال اتعذ ر ن و منمررا مر ال مررا خيررة
اترااب (اتبوايا) اتعذله ادلر ي تدا ائالذن .
اتلحيةو جل اذض ُّ
ديكننا إ اذة شكيُ ادل ابة اإلندنوتوجية تلجالذنر ذتر مر ترالل كالممر ادلرر
جل اتشماذات .اناك ال ة موا يذ ديك إ صاتاا:
تقد ضا بل ا اجملموذات اتت جيية اضذة منام قبُ ا قالب ننانر 4992و مل ررال ار ائمروذ مك برة إ نومنرا
ا ا.
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 .4ك ا ما نوصش ادلذ َّ اون ا » ذركة« و م تو ة تألمة .نبم مر ار ا من
ائالذن نر ن م بمم طلبة محاة تألمة.
 .2رالر من مذظر ائالذنر نمرربون اه اترردن و من اذضررم تررو ررو مر اترارراب
م اتقرآنو 22تير اناك شي ندل لى من حتض ا اإلندنوتوجي نمعمدف
اإلسررالم ص ررا ة .ارراتذكرو ررإ دت ر ابوا لررى م ر ادلرردا ذون ر اإلسررالم
»اتص ررحيح« .ن ر ر كر مذ ر ر َّ ب كر ررالم جر ررالذ ات ر ر نشر رررح ت ررو »اضل ر رراف ائبمر ررة
اإلس ر ررالمية ت ق ر رراذ اتب ر ررراغ اتمياس ر رري ترب ارلم ر ررا امل عش ر ررار ادلض ر ررر تلواااي ر ررة
اتم ررذوذنةو ات رريت – جل ظ ررر – مذت إ ا ب رراق رلمو ررة "اذلج رررة اتعكبر ر "و
سل ررات اتيمرروذ تلررعحك جل اتذررا سياسرريا اقعصرراذنا… جل ظررر قررد جررد
23
اتيموذ م اسا م لنا تعح ي اإلسالم اتبالذ اإلسالمية«.
 .4نبررد من ائالذنر لنمروا كر ت اذررض ا سررر دلر ا ا مر اتقرروميو عجررد
م ر تررالل كالمم ر ادل ر كور جل اذررض اتشررماذات م ر نررر ن جل م بمررم طلبررة
ا مررة اترريت عحمررُ ممررال تية جمرريمة ارري اتررد ا ر ا مررة ررد »اتعجمررر
ا مرنكي« 24د »ذسالر إنران اتمروذان« 25رد »كرُ اتر ن قراذ ا اتبلرد
26
إ اإل الس«.

 .6إرتشاء الجالدين
ان رراك ص رربة ظامي ررة مت رررا س ررالدة جل إذارة ائالذنر ر ق ررد ذِّك رررت جل اتش ررماذات :ملي ررة
اتنم دلمعلكات مالرراض ادلذر َّ ا ر إنقرا م  .مر ار اتشرماذات اتر الث اخلممر
صل ررد س رربذة مشر ر اص (م  )% 8ذك ررر ا من شلعلك رراهت ب ررل 20444» :ذنن ررار جرال ررر
رلوارات ز جيت«و 00444» 27ذننار «و 8444» 28ذننار«و» 29ممروال قردا ااإل را ة إ
ا ذ ات اترريت مسررعذملما جل ملرري كر ت اذررض ا رراث«و 24444» 30ذننررار«و» 31سرررقوا
كررُ ادلررال ات ر ا ا شرريا ات مينررة بضررور ررباطم « 32.ا ر اتشررماذات ررااه دتامررا
عالب اتدراسات 33ول إذارة ائالذن و اتيت مرمرت من اتنم ممرموح ارو ر،يرا كوسريلة
دلكا ة ائالذن  .كون ا اتنق ة م يا ا اتمب ا ل تتشيح اذض ائالذنر تلذمرُ.

ن له مبموم اترح ذرركة جل ات قا رة اتمياسرية ائرالرنرة لرى ئرات مر ائرالررن اتر ن قبروا مرذ اتبر مري
ائرالر.
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نرررا سررعا ب ( )Staubالررربق ( )Hilbergمن اتنم ر مذرررف جل ررد ذ "مقبوتررة" تعحدنررد
34
ما سيذوذ تلجالذن كمجمو ة ما سيقم لى م ضالما راذا.

 .7مشاركة األطباء
مت ر ا ك الصررة دلررا سرربهو ننبغرري ذكررر تاصررية مترررا عكرررر اا عظررامو ممل ارري ممررا دة
مطبر ر ررا لر ر ررى اتعذ ر ر ر ن  .دير ر ررر ار ر ررالمل ا طبر ر ررا ادرجر ر ررة مقر ر ررُ اذملير ر ررة اإل ر ر ررداذ اتنبمر ر رري
ممرام مرا نشرااد و
اإلندنوتوجيو ا نعغ ن بميا ك ت لى قدر ما نبقرون م را
م ر ذ ر ن تلضررحانا .رال ر من مشرراركعم قررد بررد إ مررا ية إمل م ر خيرردمون ائالذن ر مل
ادلذ ر َّ ا  .إذ نمررا د ن لررى إ رراذة إ ذرراش اتضررحانا م إاقررالم جل اتررة م ر اتررو ي ررج
نالق روا قم ر ا مكرررب م ر اتذ ر ابو ك ر ت ننصررحون ائالذن ر ااسررعذمال مسرراتي ذ ر ن
رد
الل اتة ادلذ َّ ا  .قال بد اتر ي  35جل تادتة شماذ و» :إ ري مقردم شركوا كر ت
مطبررا ممعشرربى ر اتنذجررة اتر ن م كلررل إترريم مممررة مذررائيت .حصررة اتذررالج ل ر
كا ل ع ا سرلوب شريو جيررت ا طبرا مل مررة لرى طلر من قروم اتشررطة اإزا رة
اتقيررد ا الررالل ر نررد  «.نقررول ات ير زنعررول اتر ِّر ب جل كنررة تيمررات (ادلال ررة)
ارردتر ط روال شرمر مررانو » :4990اذررداا طل ر ائررالذ إ ضررار آت رة اتكمراررا و ار ادلرررة
ررذما جل ذاررر مضررا با اتعي رار اتكمرا ررالي .نك ر مبقررد ر حتمررُ ذت ر ا ر المي
لي .م ضر ا ات بي اتذمكر تيكشش ليو قال ذل " :قليُ مر ائرو ( )Jusسر حيو
دتامرا!" و ررذوا اتكمراررا ار ادلرررة جل قضرري رج مالمرري لرري مررة مترررا جرردت بمرري
اذداا جل ز را يت مرجتش( 36«.م ظر ك ت شماذة م .سا .)37
نع ر ا طبا ا ار بمية شبيمة اعل اتريت نع ر اا ائرالذ ن ذرنذرة تعربنرر ا عمرال
مش رراركعم مذنون ررا .ق ررد ذك ررر رردذ مر ر ادلذر ر َّ ا  38ادلم ررجو جل س ررركاجي ات ررة ذتر ر
ات بير »اتر كرران م ر ا ضررُ رردم رتنعررو .تقررد كرران معك ررباو كرران نعبرراذا من نلممررنا
تو ررا مر من نذلرره اررو " سر " مررا .كرران ننصررحنا ا سررلوب هتكمرري ار ن شرررب ...اترنررل
(؟) .كا ررل قلررة اتتايررة ا ذرردام اتضررم ادلمرري اتمررمعان ا ساسرريعان ذل ر ا ات بي ر ات ر
ذرس – لررى ا رجررح – جل مراكررر اتعذ ر ن ارردمل م ر ائامذررةو ررو كرران نلحرره اادلر ررى
آملما رايبة ادل اتع بيش نم  .تقد كان م تالل صر و دي ُ إرااب اتد تة«.

مال ظة :ااتلغة اتبر مية كلمة جو ( )Jusش إ اتذص اتعيار اتكمراالي جل آن ا د.
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اذلوام
1 C.A.M.L.D.H.D.H., Le Livre blanc sur la répression en Algérie (1991-1995), Hoggar, Genève, 1995
 2اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص 448و 444و .242

 3اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص 440و 401و .408

 4اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص  .414 - 441ا ظر ك ت

 5اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .494

 6اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص 04و 02و .404

 7اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص 404و .408

 8اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .410

 9اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .411

قيد (ص  )404رالد (ص.)414

 10صلرد جل اتكعرراب ا اريض ر اتقمرذ جل ائرالررر راملت ا ررحة مر اتمرراذنةو اتمراذنة مصر لح مل يري نرراذ ارو اتعلر ذ مبمارسرة ائررنر م نرا اتعذر ن (ا ظررر
"اتعذ ن ائنمي " اتشماذات ص 442و 448و )481و املت ِّصش ائالذ ن يما ا كا وا سكارا (ص 444و  )448سلدرن (ص .)84
 11ار .قورذنو "اتشر اتمياسي :اتماذنة اتقا و ية ادل بية "و جل كعاب "اتعذ ن  :قوق اإل مانو ا تالقيات ات بية قضية إسراليُ"و تندن .4990
 12ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص 444و 440و 424و 421و 429و .402

 13ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .448

 14ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .440

 15م .سعا بو " بمية اتعذ ن

ائالذن

قا عم "و جل كعاب ب .سوذ لد " ل اتنبر اتعذ ن " ادل كور م ال .

 16ب .ج .زديبررارذ آتررر نو "اتعحليررُ اتنبمرري تلمررج  :ادلنررذ اتقرروةو لر ا مرراض" جل كعرراب ز .ر ار و "اتبذررُ لررى اآلتررن " اررر عر اررولو يررو جر ز و
.4910
 17م .تبمانو "اتعذ ن

ائالذ :ظرة امة

عالب اتبحث"و "جل كعاب ائمذية اتد تية تذل اتنبر اتمياسي"و اشن

 18ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص 428و 444و 448و .404

 19ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص 02و .240

.4982

 20ا ظر اذلام .40
 21ا ظررر اتدراسررة اترريت قررام ررا م .انررد رة ب .م رردر ذ م .ر ممررون اذن روان "خت رري كبررل اتنر ررات اتذد ا يررة رررب ذمرري ادلمررال تيات جترنررد اتضررحانا م ر
إ ما يعم "و رللة اتبحوث جل اتش صيةو دذ )4910( 9و ص .204
 22ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .40

 23ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .402
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 24ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .404

 25ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .414

 26ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .421

 27ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .04

 28ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .424

 29ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .449

 30ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .482

 31ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .489

 32ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .498

041

 33ر .الرربقو "طبيذرة اتذمليرة"و جل كعراب ج .ذممردانُ (زلررر) "اتضرحانا ائرالذ ن" ص 00-0و مالسمرة سمرب تلنشررو اشرن و 4984و ا ظرر كر ت
اذلام (.)40
 34ا ظر اذلوام .44 40
 35ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .412

 36راجذ ذنوان اتشماذات ات
جل ائر ا ل م ا ا اتكعاب.

رر م .آنل تذريبو م .ار قو م .م و م .س .تذليو و ر .اتكرانو ل.سرا اردنرو اذنروان مصروات مر مل صروت ذلر و

 37ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .410

 38ا ظر اتكعاب ا ايض

اتقمذ جل ائرالرو ص .00
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خ رر ة
يف اجلزائر ر يف أحن ررخر أمر ر ا رريب ااإل ررخ ااإلر ر ن ايب ررك بد ااإلخ ر ر رريب ر ر
ااتإلذيب دتثل ا ت خزاً يستلزم جوب خ ح هذه ادلمخرب ااوحش ل قروةد خاتد ير رخ
توث قهخ توع األ اد اجلمخعخت خد إ ْ قخهتخ ملق حس ثقخيف دخهض ذلخد مبقخ تهخ
على األصإل ة ااقضخئ ااس خب د اخل .كفخا هذا ااواجب تتدخبرب رر داً رد ر ا فرو
اي سخن (ادلإلخىف يب هذه اا ل ) ق رته على شر األ رخر .خاترخ يُؤ رل أن ي رون رجرخ
سررخر ايعرركم هررن ااررذييب يت فلررون رحسررن األد ار يف رلخ ر هررذه اا خرث ر أل ررن يتمتإلررون
خاوصو إىل بخئل ش األ خر على ستوا ابد.
ار س هدررخء خيرربر ه رألب هررذا األ ررل ثررل اا ررحخ اجلزائ ي ر  .وج ر اعتقررخد بررخئ يف
اجلزائ ر ررر ّن ايعرركم قررخم ر ر ُسلْررز شرررن شلخرب ر ااتإلررذيب مخص ر ا تهخكررخت اجلس ر م
حلقرروا اي سررخن عخ ر دررذ ا قرركب ااإلسر ة بررد  .2991يُدظر إىل ايعرركم اجلزائر ة
ادلدشرره حلملررتهن اي خدير ر جررزر رريب ااشررإلب
ر رره ااررذراد اا عخئ ر الجدر ا ت ادلهلألررل أل
ادلتإلمر اادظرخ ب يف إحر اث
رخاتورت ّ
اجلزائ ة .إل خرة أم اد رإ ّن ايعركم اجلزائر ة رتهن ّ
أحخب س آرار بلوكخت ا ا اجملتمد تتطخ ق د أه اف احلمل ااقمإل الجد ا ت.
يدخقش ادلقخ األ د إي يواوج ااتإلذيب :مطخ اارتع بد إي يواوج احلمل اا عخئ ر
أه ر ا هخ خادس ر القمررد .يوثّرق آيررم ررخرء أر ررد مطخ ررخت (ااتجدررو اي ررخر اا ه م ر
ااإل ر ْ ا) حيلّررل يف كر ّرل حخا ر اآلا ررخت اادفس ر األمكق ر اا ر تو فهررخ هررذه اخلطخ ررخت
َ
اتربي ر ج ر ائن اا ا ر ثررل ااتإلررذيب ذلد ب ر ق ررو لررخعب القمررد .يإل ر مل ادلقررخ كررذا
اجلذ ر ااتخره ااثقخ ذلذه اخلطخ خت اا عخئ األر إل .
أ ررخ قررخ اا و در س ايعك ر يف اجلزائر إ رره يشر ف ك ررا بررإلى ايعرركم إىل تإل يررا
ااش ائح ا جتمخع ادلسته َ يإلخًف ثكثر أ رواد ريب اا عخير  :أ) اا عخير ااقذ ر اار ترذم
تسب اافئ ادلسته (اجل ه ايبك اإل قرخ قخعر هتخ ا جتمخع ر )؛ ب)
حتق هتو
ّ
اا عخي ر ادلبّ ر اار ر ت ررذر أ ررخر اافتدر ر يف اافئ ر ادلس ررته اإلرخحر ر دظخ ه ررخ ااس خب ررب
اا ر املب؛ ت) اا عخي ر احل ر اا ر حت ر مل ااس ر خن علررى ك اه ر اافئ ر ادلسررته ااتم ررز
هخ تزرد يف أ هخ ن و ً أ رغ يف إحلخا ااض ر خ.
يقر م قررخ اط را هررذا ااتحل رل تإلل ررق علرى ه لر ااتدظر ن اار عخئب .إ ّن قِسرن احلر ب
اادفسر ااتررخ د دل ي ير ا بررتب خرات األ رريب «ااوحر ة ايعك ر » تإلر ّ دة ا مت خصررخت
ااتخ إلر ارروزارة اا امل ر حيت ر ت ررد د تغل ررا إصر ار كررذا شر األم ررخر األ د ر  .قطررخد
ايعكم ااإلمو ب اا حخ اخلخص – اا دتل هخ ئرخت سلتلفر ريب جدر ا ت اجلر ش اار
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مل

تإلمل كذراد اإلعكم ااإلمو ب – تستط د إ ّ أن ت ون َب ْْي خقل األم رخر اا رخدرة عريب
ي ير ا برتب خرات األ ريب .تإلّ رم اط را إزرخز إىل األد ات اآلا رخت ادلبتلفر (أة
اارتبررخ ااتش ر يإل د احت ررخر ادلطررخ دد تز ي ر را ااط خع ر د ايخيررهخرد تإلط ررل اجل ائ ر د
اا قخ ر د ادلضررخيقختد ااقتررل) اا ر تررتح ن يف هررذا ااتدظ ر ن ت اقررب أ ت ر دد أي ر صررحخ
ابتق خئ أ إلخر  .هذا ااتدظ ن ق ثّق حلّل خاتف ل يف حبوث أم ا.
هدررخء َ ْإللَررن جرروه ة آمر يف حتل ررل اا عخير أ هررو أث هررخ علررى اجلمهررور ادلسررته ف.
تدسى اط ا دخقش إلض ااإلواقب ااوم م ذلرذه اا عخير  .أ رخ ترورد برواس اجلكديريب
ربن ص ررفوف
ررخالّحى ب رواس أعض ررخر ق روات األ رريب ررخدلواردو ادللتح ررود كم ررخ ت ررذك تض ر ّ
ادلل ش ر خت .إ رخ تررذهب إىل ح ر اهتررخم اجل ائ ر و ررخ « توارئ ر يف رروت ئررخت ادل ر و
ااذييب رت ا يف أ واب ااإلخصم » « ذ و أ خم ااترخري دلإلخر رتهخ ااقخرإلر ألة حتق رق عريب
هذه ادلذا ح».
إن جررود ارت ررخت ب ررب ررو اا عخي ر أعمررخ زل ر دة الإلدررا ااس خبررب يث ررم إل ر د
ا رريب ادلسررؤ ا األمكق ر اجلمخع ر اإلعرركم يف اجل ر ائن ادلقرت ر رريب ر ر ف اجلد ر ا ت دررذ
 2991ا سررم زلررل ااش ر  .إ ا يُث ررم جررود ب ر خدي ر ررو دعخي ر ايعرركم ج ر ائن
اجلد ا تد ي قى أن ايعكم سؤ على األقل على ااقذفد م ااضحخيخد إ ام اافر
األحق ررخدد تش ررج د هتل ررل اجلد ر ر ا ت يف محل ررتهن اي خدي ر ر د ك ررل ه ررذه األ إل ررخ تدته ر ر
ااقواع ر األمكق ر احلِ ر اسررلوء اا ررحخ و .ررخاط د ا ر س رريب ااسررهل ابررتت خد هررذه
ادلس ررؤ ا اجلمخع ر مبس ررؤ ا خت دي ر تدس ررب إىل ص ررحخ و زل ر دييبد أة ي ررإلب حت ير ر
ااش ت اا تربر سب سؤ ا أمكق ر دير ا رحخيف رخ .هرذا ادلو رود يتطر ا إا ره
قخ اط اد كمخ يإلخجله إىل ح اآلن أة زلخم جزائ ة سلتص يف حقوا اي سخن.
و ود ادلسؤ ا ااقضخئ هو أقرل روحخً .قرخ ون ااإلقو رخت اجلزائر ة يإلررتف ِئر ائن
ااقررذف ااق ر ف ااسررب يف رواده  192إىل 199د ا رريب ي ر أ رره يفتق ر إىل ررو
Courroie de transmission.
;International Crisis Group, ‘Between Death Threats and Censorship’, Algeria Report, 31 March 1998
Article 19, Algeria: Press Freedom Under the State of Emergency, Issue 19, 26 December 1992; Reporters
Sans Frontière, ‘Algérie: La guerre civile à huit clos’, in AI, FIDH, HRW, and RSF, Le Livre Noir, op.
cit, p. 9; M. Margenidas, ‘L’Information Asservie en Algérie’, in Le Monde Diplomatique, September
1998, p. 19.
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إلض هذه اجلدخيخت غْي إلّ تإل يفخ ص حيخ يف ااقخ ون ا دهرخ ت ر تدخبر رد جدخيرخت االسرخن يف ااتشر يد اجلدرخئب
ايبك ب (اجله خاسور يب ااقو ااقذف ااشتن اا غب اافتد ) إ ّ أن ااإلقو خت ادلدخب ختتلا إلهخ.
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تإلرتف تإلخقرب جدخيرخت اا عخير ااتحر يض علرى احلقر أ ااتم رز أ ااإلر ان أ ااقترل أ
ا بتئ ررخ ر أ ر اد خي ر ائح رريب اجملتمرردد هررذا رغررن أن اجلزائ ر ص ر ّ قم علررى ا تفخق ر
اا ا ر ش رررن احلق رروا ادل ر ااس خبر ر اا ر تق ررو يف خدهت ررخ  )2« :12دتد ررد يف ح ررن
ااقرخ ون كررل دعخير رريب أجرل احلر ب؛  )1دتدرد حب ررن ااقرخ ون كررل دعروة ال اه ر ااقو ر أ
ااإلد ي أ اا يد يب خير خ أن تش ل حت يضخ على ااتم ز أ ادلإلخداة أ ااإلدا».
ي قى ااسؤا فتوحخ حو خ إ ا كخن قخ ون ااإلقو خت اجلزائ ة يروّ ريب مرك رواده
ادلتإللق خ خيرتاء يف اجلدخي ( )22-22ادلستد ااقخ و دلكحقر اا رحخ و قضرخئ خً رتهن
تتدخبب د حجن جر ائمهن .حسرب ادلرخدة  ( 21رخب ر ت ي اجل مير رل ادلسرخمو يف
اجل مي ر )« :يُإلترررب خي ر ي خ يف اجل مي ر رريب يشرررتء اخي ررتاكخ خخي ر ا هررخ ا درره قررخم خأل إلررخ
اآلت ر  :أ د ح رّمل علررى ارت ررخب اافإلررل خذل ر أ ااوع ر أ ااته ي ر أ إبررخرة اب ررتغك
ااسررلط أ ااو ي ر أ ااتحخيررل أ اات ر ا س ايج ا ررب أ أعطررى تإلل مررخت رت خ رره .ثخ ررخد
ب ررخع خ ر ر ااط ر ا أ ع ررخ ن اافخع ررل أ ااف ررخعلو عل ررى ارت ررخب األ إل ررخ ااتحضر رْيي أ
ادلسررهل أ ادلدفررذة ذلررخ ررد علمرره ررذا  ».ررد ا ر رك داعررب يث ررخت جررود ب ر ررو
اا عخي ج ائن اجلد ا ت يف هذه احلخا ألن ا خيرتاء يف اجل مي يقتضب قه جرود عد ر
بلوكب يدطروة علرى ااتحر يض أ ادلسرخع ة أ ادلإلخ ر علرى ارت رخب اجل مير جرود عد ر
عقلب يتمثل يف ااإللن خأل ور اا تدطوة عل هخ اجل مي .
تتإلّمل ادلقخ ت ادلق هدخ ذلذه ادلوا دد يُر ل أ ّن األحبرخث ااقخد ر – حرو د ر
ايعرركم يف احل ر ب األهل ر اا ر دتر ّرزا اجلزائ ر – بررتتط ا إىل إخي ر خا ادلسررؤ ا ااقض ررخئ
ال حخ و ادلتوررو يف اا عخي حلسخب اجلد ا ت ش عهن اي خدة.
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منظور إعالمي
﴿ إهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور ﴾
( القرآف الكرمي ،احلج) 64:

«تَ َكلَّموا تػُ ْعَرفوا ،فإف ادلرء سلَْبوءٌ حتت لِ ََاِِِِ».
(اإلماـ علي بن أيب طالب ،هنج البالغة)
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 .1مقدمة
كل قػراءة للهػدادات لػوؿ التعػذيب ادلرويػة يف لػذا الكتػاب تػ ت إال أف توقفػة عنػد اذلػوة
ادلدلهة اليت تفصل بني اجلالد وضػييتِ .فػاأل ،،بالنَػبة لليػيية ،لػو متواجػد بػال هنايػة،
أمػػا بالنَػػبة لل ػػالد – الػػذي يَػػتيوذ علػػى ذػػفات لػػذا األ ،لكػػن ينكػػر – فدػػو غا ػػب.
فلل َػػد واأل ،وجػػود ػػالس بالنَػػبة للرجػػل أو ادلػرأة الػػذي يتعػػرض للتعػػذيب ،بينمػػا األِػػا
والصػػوت وبػػاقي العػػا ،،فدػ غػػا بوف .ولػػذ األِطولوجيػػة معكو ػػة بالنَػػبة لل ػػالد .ولػػذ
اذلوة لي تياد كعالقة اجتماعية وإقصاء من النالية األخالقية.
فبُعد اجلالد (عما أو ذممِ اخللقي والرولي بالتعبري القرآين) ليس متطلب ػلطتِ وال
ػػلطتِ .وموضػػوع لػػذا البيػػل لػػو حتليػػل بعػ
ِتي تدػا فيَػػب ،بػػل البعػػد كػػذلة زلػ
مظالر لذ اذلوة بالذات.
يقاؿ أف التعذيب لو الت ربة البدِية للكذب .و نيلل اذلوة لنا علػى أهنػا بربػة ذلنيػة
للدعايػة .وعلػػى وجػِ اخلصػػوص تَػْني ِ
ص ُػر ادلناقهػػة يف حتليػل بعػ اخلطابػات الَػػا دة عػػن
َ
احلركة اإل المية .إف لذ اخلطابات ادل ِ
ص ّمة لي ذنيعة اجلدات اإلعالمية واألدبية الناطقػة
بالفرَِية وادلعروفة بعػدا دا لس ػالـ يفُ اجلئا ػر .ويػُ َّولِػ ُػد ِقػل وِهػر وترديػد ومناقهػة وإ ػدار
لػػذ اخلطابػػات (مػػن قِبػػل اإلعػػالـ التػػابم لليك ػ وبع ػ كتا ػػب األوليغاركيػػات اإلعالميػػة
وؼلْنػُس
الفرَِية) جوا مهػيوِا بالرعػب – جػوا ُ ػرياليا مػن اخلػوؼ – ُؼلػَدرر احلػس النقػدي َ
اليمري ويػُ َقػلّل من ف الهعور بادلَؤولية ،كمػا يػُ ْف َِػد التيػامن اإلَِػاين ويُنظرػ ُ التواطػؤ.
وباختصار فإِِ يػُ َعػ رمػس اذلوة.
إف وثاقػػة الصػػلة بػػني زلتػػوت لػػذ اخلطابػػات وشلار ػػة التعػػذيب قػػد ثبتػػت يف درا ػػات1
عديدة تػهلن وتوضػأ أف عمليػات التفرقػة االجتماعيػة احلػادة والت ريػد مػن طػابم اإلَِػاِية
واإلقص ػػاء اخللق ػػي غالب ػػا م ػػا تَ ػػبس حتري ػػة مركب ػػات التع ػػذيب ض ػػد ػ ػرا أ مي ػػطددة م ػػن
اجملتم ػػم .كم ػػا ته ػػري ل ػػذ الدرا ػػات إح أف طبيع ػػة ِ
ول ػػدَّة عملي ػػة التفرق ػػة – الت ري ػػد –
اإلقص ػػاء ذات عالق ػػة ِعػل ػرػػية بهرا ػػة التع ػػذيب .فالتفرق ػػة االجتماعي ػػة والت ري ػػد م ػػن ط ػػابم
اإلَِػػاِية واإلقصػػاء اخللقػػي كػػل ذلػػة يَػػمأ بت ػػيس التعػػذيب وتَػػليطِ وعػػدـ إداِتػػِ.
فػػاألمر بالتعػػذيب وشلار ػػتِ والَػػكوت عنػِ واال ػػتفادة منػػِ تتطلػػب ػػلفا طػػرد اليػػيية مػػن
اجلػنس البهػري وإقصػاءلا مػن العػا ،اخللقػي للتيػرر مػن آالمدػا ،وإال فػإف عيوهنػا اإلَِػػاِية
تػُ َّولِ ُد اخلوؼ.
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إف النصوص اليت اعتمد عليدا لذا التيليل عبارة عن مقاالت ذػيافية أو أدبيػة باللغػة
الفرَِ ػػيةِ ،هػ ػػر جلدػ ػػا (ول ػػيس كلدػ ػػا) مؤلفػ ػػوف جئا ريػ ػػوف قبي ػػل وبعػ ػػد اِقػ ػػالب  33ينػ ػػاير
3442ـ .إف اجلػػرد لاظلػػاط اخلطابيػػة ادلرتبطػػة بقمػػم الطغمػػة العَػػكرية اجلئا ريػػة (يف ػػكلِ
الع ْدوت.
وميموِِ وتهير وألدافِ الَيا ية) يتيمن أدبيات الت نني واإلِكار والبديمية و َ
ويت تقدمي حتليل كل ِوع من لذ اخلطابات من خالؿ قراءتني:
 .3قػراءة مبا ػػرة ،تعػػرض لػػذ اخلطابػػات وحتصػػي ادلَػػميات األ ا ػػية الػػيت تهػػري
مكوِة حلقيقػة ثقافيػة تَ ّػوغ وتػنظّ أظلػاط التػدخل ضػد
إليدا .وباعتبارلا أفعاال ّ
لذ ادلَميات مبثابة كوهنا "آخر" ،فإف لذ القراءة ادلبا رة تهز أييا ادلواقف
ادلختلفة اليت توظفدا وتنهرلا وكذا عالقات الَلطة اليت تعكَدا وتنت دا
 .2قراءة ذات ِظرة خلفية تكهف ما تبوح بِ لذ اخلطابات عن مصػادرلا وكػذا
الَياؽ الثقايف والتارؼلي الذي تت ذػل فيػِ .بكهػفدا لعالقػات الصػلة والتهػابِ
(التػػارؼلي) ،ليػػل تػػُظْ ِد ُر لػػذ الق ػراءة اخللفيػػة أف لػػذ اخلطابػػات مػػا لػػي إال
ا تنَاخ لتصور فرَِا عن اإل الـ وادلَلمني .ويياؼ إح لذ القراءة ػرح
الرلابيػػة مػػن
ػريم لعمليػػة التيويػػل الػػيت تَػػتمد مندػػا النخبػػة ادلثقفػػة اجلئا ريػػةُ ،
اإل ػػالـ ،العنػػف الرمػػئي الفرَِػػي بغيػػة النيػػل مػػن جئا ػريني مػػن ِػػوع "آخػػر".
ػتبني لػ ػػذ الق ػ ػراءة يف الندايػ ػػة أف لػ ػػذ اخلطابػ ػػات لػ ػػي أ ا ػ ػا خطابػ ػػات
و ػػ ر
اال تعمار اجلديد واالغرتاب.

 .2خطاب التجنين
خطػػاب الت نػػني عمليػػة حتيػػري رمئيػػة تيػػم الهػػر والغػػوؿ يف أِػػاس آخػرين .ويتمثػّػل القا ػ
ادلهػرتؾ لعمليػات يثيػػل لػذا البعبػػم الػذي يػػرتدد يف ادلقػاالت الصػػيافية واألدبيػة اجلئا ريػػة يف
متئم ػػت« و»جال ػػل«» ،ف ػ ػ «
ذ ػػورة »مل ػػتأ« به ػػم ،ػػبأ عا ػػد م ػػن »الق ػػروف الو ػػطى«ّ » ،
و»عني ػ ػػف« .ول ػ ػػو أيي ػ ػػا »ذ ػ ػػعلوؾ اإل ػ ػػالـ«» ،اذلم ػ ػػي عموم ػ ػػا والتم ػ ػػامي خاذ ػ ػػة»،

+

من جدة أخرت ،وإلياـ حتليل العنف ادلنظ (البنيوي) ،من ادلال أييا درا ة لذ اخلطابات من زاوية العنػف ادلػنظ
االغرتايب الذي ينفػي لػس الهػعور باذلويػة الثقافيػة ،مثػل احلرمػاف مػن لػس النمػو الثقػايف والعػاطفي والفكػري ،غػري أف لػذ
الدرا ة ال تتطرؽ لذلة.
إف اإلع ػػالـ الع ػػريب يوظ ػػف كلم ػػة األذ ػػولية لس ػػارة إح م ػػا يَ ػػميِ الفرَِ ػػيوف بػ ػ« ،»intégrismeغ ػػري أف ذل ػػة غ ػػري
ذييأ ألف األذولية ذلا معىن سلتلف يف الثقافة العربية اإل المية .وأقرب ترمجة لػ« »intégristeلي "التمامي" .وليَت
اإل ارة إح ادلَلمني بالتمامية إالّ سلادعة ليل أف التمامي لو ادلتعلّػس بالتماميػة أو القا ػل ػا ،والتماميػة تهػري إح تيػار
تقليدي كاثوليكي يُعته منهقا عن الكنيَة .وتعته الكنيَػة الروماِيػة التماميػة تيػارا غػري ارثوذكَػي وذلػة طبقػا دلػذلب
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»إخواِػِ«

»األذويل»» ،ادلتطرؼ«» ،الفا ي« ،الذي يددد الَػالـ االجتمػاعي ويتػ مر مػم
يف »أشلية األذولية« من أجل إقامة »إمهاطورية الهر« .ولو »اخلطر األخير« الذي تواجدػِ
اجلئا ر وادلغرب العريب.

وبع ػػد اِق ػػالب  33ين ػػاير  ،3442وذ ػػفِ خػ ػهاء الت ن ػػني ب »الن ػػازي« ،و»اإلرل ػػايب«،
و»اخلمري اخلُير«.
ػَْي ِفَاء مػػن مصػػطليات تكػػدس وتثػػري أِواعػػا ػ مػػن اخلػػوؼ
علػػئ وغمػػئ ودلػػئ وِبػػئ بف ػُ َ
صػويرية ،ال يدػت بريوقراطيػو الرعػب مبتطلبػات
وتدمج عػدة آثػاـ .ويف خيػ لػذ احلػرب التَ ْ
االَِػ ػ اـ ادلنطق ػػي .ولك ػػن الص ػػورة الب ػػارزة ال ػػيت ترت ػػب يف األذل ػػاف ل ػػي ذ ػػورة مت ػػئمتني
خط ػريين اِػػدفعوا ف ػ ة مػػن العػػدـ أو مػػن الصػػيراء ،فد ػ يظد ػػروف كمد ػػددين مػػن جدػػة،
وتظدر ضيايال ذامتة من جدة أخرت.
مػا لػػو إذف ادلقصػػود ػػذ األلقػػاب الػػيت تنػػئع عػػن ادلوذػػوؼ ػػا ذػػفة امدميػػة ،وبػػرد
من جولر لتظدر يف ذورة َّفئاعة و يطاف؟

لػػذا اخلطػػاب لػػو تكتيػػة اإلقصػػاء الرمػػئي الػػذي يعتمػػد علػػى اخلػػوؼ واذلػػوؿ والػػرف
اال ػ ػػتيواذي ل خػ ػػر .فػ ػػالتوظيف ادلتكػ ػػرر ذلػ ػػذ الصػ ػػور والرتديػ ػػد وا اجػ ػػة ادلَػ ػػتمرة ذلػ ػػذ
األلقاب من قِبل الصيافة اجلئا رية الناطقػة بالفرَِػية ،خاذػة بعػد ظدػور اجلبدػة اإل ػالمية
لسِقاذ على الَالة الَيا ية ،كل ذلة ا تخدـ وال يئاؿ يَتخدـ أللػداؼ ػيكولوجية
و يا ية ظالرة الوالء.
إف ذػ ػػنم وغػ ػػرس لػ ػػذا النػ ػػوع مػ ػػن الصػ ػػور االجتماعيػ ػػة للخػ ػػوؼ والهػ ػػيطنة يف ادلخيلػ ػػة
اجلماعيػػة فػػدؼ يا ػػيا إح التػواء احلركػػة اإل ػػالمية وإثبػػات ػػرعية احلكػ القػػا بصػػفتِ
الَد الواقي ضد لػذا التدديػد ،واحلصػن ادلنيػم يف وجػِ اخلػوؼ اجلمػاعي ادل َيػل .فخطػاب
ُ

البابوية ادلتطرفة اليت أِهئت يف أوؿ رللس للفاتكاف نة  .3441لذا ادلذلب ػلاوؿ االلتفاظ بتماـ ِظاـ ويػرف ك ّػل
تطػور ويػ َت ُرلػاراة احليػاة االجتماعيػة احلديثػة .إذف القيػاس ادلطبّػس علػى ادلَػل ال معػىن لػِ .لػذ العبػارة مػن كتػاب ر ػػيد
ميموين .De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier
تهري األذولية يف الواقم إح وجدة ِظر مَػييية – خاذػة تلػة الػيت تنتمػي إح بعػ التيػارات الهوتَػتاِتية – تؤكػد
الصية احلرفية لسصليل .لذ العبارة تنػ ّدد بكوهنػا حتمػل معػىن التعػارض مػم العلػ (ألف بعػ اميػات يف اإلصليػل تتنػاق
مػػم ادلعطيػػات العلميػػة) .وإ ػػقاط لػػذا ادلصػػطلأ علػػى اإل ػػالـ غلعػػل مػػن كػػل مَػػل أذ ػوليا ألِػػِ يػػؤمن بالصػػية احلرفيػػة
للقرآف.
العبارات يف معظمدا غري قابلة للرتمجة إح العربية.
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التدويل لذا يَوغ القمم قبل حتريكِ ويددؼ إح تهير أثناء وبعد تنفيذ  .و ػذا يػت ذػنم
ِ
ِ
ض إحلاح ا تئصاذلا كيرورة أخالقية.
الغريية يف كل يطاين لتُػْن َكَر رعيتدا ،وليُػ ْعَر َ
ف ػػرتت مق ػػاويل القم ػػم يلول ػػوف علػ ػى أطػ ػراؼ ِع ِ
صػ ػيرد اإلعالمي ػػة ب ػ ػ»ليواِ ػػات« اخل ػػوؼ
ّ
اإل المي ،ألف اخلوؼ غلنّد اليما ر الطيبػة مػن خػالؿ عمليػة تغ ّػري البنيػة األخالقيػة ليػل
(بكوف الرعب الواقم ادللموس الوليد) يييم امخر إَِاِيتِ ألِِ سليف وِاقل القلس .ويثػري
اخلوؼ عملية الت ثي  »:أِا أخاؼ منة ف ِت مذِِب « .ويف ت مالتِ لوؿ األذػوؿ اخللقيػة
والرولية دلقبولية التعذيب يقوؿ إلياف فوخس:
اخلػػوؼ لػػو الػػذي ُغليػ ُػئ الل ػػوء إح التعػػذيب يف غالػػب األليػػاف .امخػػر ؼليػػف ،فدػػو إذف ؼللػػس
اخلػ ػػوؼ ويغذيػ ػػِ إح درجػ ػػة أِػ ػػِ يفقػ ػػد كػ ػػل إَِػ ػػاِية لقيقيػ ػػة يف ِظػ ػػر اخلػ ػػا فني .لينئػ ػ كػذ ُؽل ِكػ ػػن
َِ
اختِئالُِ إح ما لو ا تداميا :ال بهر ،يء ينقل عالمة ِ ريرة []...
وػل ُسِ ْ
واخلوؼ من الغري يتب ّػني كليػا يف التعػذيب .فػامخر مهػلوؿ اليػد وحتػت ػيطرتنا .لكػن لػذا
ادليي إح أبعد مػن ذلػة ،إح أف تُػقػْتَػػلم الصػورة الػيت ػلملدػا (وضلػن طبعػا
ال يكفي بعد غلب ّ
مَؤولوف عندا) .فالبيل عن الَػر وادلعلومػة عػن طريػس التعػذيب لػيس إال إ ػارة ذلػذا البيػل
2
ادلطلس ،أال ولو البيل عن الصورة اخلفية دلخاوفنا.

إف حتوي ػػل بن ػػني احلرك ػػة اإل ػػالمية إح رأمس ػػاؿ يا ػػي وأم ػ ال يقتص ػػر عل ػػى اجلئا ػػر.
فعبػػارات »اخلطػػر األخيػػر« و»إمهاطوريػػة الهػػر« و»األشليػػة األذ ػولية« ادلَػػتقاة مػػن اخلطػػاب
الغريب لت نني الهيوعية يذ ّكػر با تخدامات أخرت للقلس االجتماعي ك لوب للػتيك يف
الوضػػم االجتمػػاعي والَيا ػػي ،ولػػذ ظػػالرة مت ػواترة يف تػػاري الغػػرب 3.فلقػػد ا ْ ػتُخ ِدـ يف
كفئاعة ميادة للثورة يف االِقالب ضد اجلمدوريػة الثاِيػة
فرَِا خطاب التخويف الَيا ي ّ
(ما ُمسري باخلوؼ الكبري) .كما مرت كل من أدلاِيا وإ باِيا وإيطاليا على بػارب ادلخػا ِوؼ
خوفػػت اجلاكوبينيػػة الثوريػػة برجوازيػػة
االجتماعيػػة الكػػهت الػػيت أذػػابت ل ػ إصلل ػرتا ليػػل َّ
البلػ ػػد .كمػ ػػا ظدػ ػػرت خطابػ ػػة اذللػ ػػم أييػ ػػا يف أمريكػ ػػا يف عدػ ػػد ماكػ ػػارثي خػ ػػالؿ اضػ ػػطداد
الليهاليني لطرد »الغوؿ الهيوعي« (ما ُِمسي كذلة بػ»اخلطر األمر« (.
ولكػػن الطغمػػة العَػػكرية اجلئا ريػػة ال تَػػتخدـ خطػػاب بنػػني احلركػػة اإل ػػالمية ػػدؼ
ؼ الدبلوما ػػية اجلئا ري ػػة ِفَ ػػدا يف اخل ػػارج
حتكػ ػ يا ػػي وأمػ ػ داخل ػػي فقػ ػ  ،ب ػػل تػُ َعػ ػر ُ

+

يهػري دافيػػد كػوت ( )David Cauteإح أِػِ »خػالؿ الَػػنوات احلامسػة للدلػػم الكبػري ،فلّػت الفئػػات األكثػر ِفػػوذا يف
مدمة النقػد إزاء ادلؤ َػات احلكوميػة وأفعاذلػا الػيت كػاف مػن الواجػب علػى مث ّقفػي كػل
أو اط ألل الفكر األمريكيني عن ّ
الرغبػة يف الػ ّدفاع عػن الدؽلقراطيػة بطػرؽ غػري دؽلقراطيػة اِتهػرت بَػرعة
ػذ
ل
و
ػاالة
ب
البلداف احلفاظ عليدػا [ ]...لػذ الالم
ّ
ِ
العمالية«.
كات
احلر
و
طة
وبكثرة يف أو اط م َدن الطبقة ادلتو ّ
ّ
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بر التدا اجلديدة ادلتمثلة يف ادلتاجرة باخلوؼ ،فتياوؿ جالدة أف تبػ لنفَػدا ذػورة الَػد
األخ ػػري ض ػػد »الطوف ػػاف اإل ػػالمي« .ل ػػؤالء الدبلوما ػػيوف ،ال ػػذين غلػ ػازفوف الي ػػوـ مبص ػػا
بالدلػ بػػثمن يػػس ،يَػػتفيدوف – للتهػػبل بَػػلطتد غػػري الهػػرعية – مػػن ِفػػس الَيا ػػة
اال ػػتعمارية الػػيت كػػاِوا ػلػػذروف مندػػا بػػاألمس القريػػب» :اخلػػوؼ مػػن العػػدو الػػداخلي ؼللػػس
فراغا يدوي فيِ العدو اخلارجي«.
وغلػػدر القػػوؿ أف بػػارة اال ػػترياد والتصػػدير لػ ػ»اخلػػوؼ األخيػػر« أذػػبيت بػػارة مر ػػة
يا ػػيا يف ِظػػاـ عػػادلي جديػػد يُػتّػ َد ُ فيػػِ اإل ػػالـ بػػاخلطر الكلػػي أكثػػر ف ػ كثر .فالنػػداءات
ادلتنامية لِهن لرب ذليبية يا ية ِضد »اخلطر األخير« و»العدو الكلي« اجلديد حتػاوؿ
ِ
ص َد َمة غريية تتوطػَّد أوروبا ضدلا ،وت ػُقػَلِ ُل مػن الصػراعات بػني الكتػل الرأمساليػة ،وتػُ ِهُر
بناء م ْ
النفق ػػات العَ ػػكرية دلواجد ػػة »احل ػػروب اإلقليمي ػػة« ادلقبل ػػة .يق ػػوؿ فوكويام ػػا (،)Fukuyama
ادلنظػػر ل ػ»هنايػػة التػػاري «» :لقػػد أثبتػػت الثػػورة يف مو ػػكو ذػػية وجدػػة ِظػػري .لنػػاؾ ػػرعية
وليػػدة يف العػػا ،ادلتق ػػدـ ولػػي اللبريالي ػػة الدؽلوقراطيػػة ادلتوجدػػة ضل ػػو اقتصػػاد الَ ػػوؽ[…].
والع ػػا ،ػػوؼ ينقَ ػ ػ يف ادلَ ػػتقبل ِوفْ ػ َػس خط ػػوط سلتلف ػػة ،ويك ػػوف الع ػػا ،الثال ػػل والع ػػا،
اإل ػػالمي أل ػ زلػػاور الص ػراعات 4«.أمػػا ذػػامويل لػػاِتغتوف ( ،)Huntingtonفإِػػِ ينػػادي
إح اِتفاضة يا ية وعَكرية خصوذا دلقاومة اإل ػالـ والكوِفو ػيوية :غلػب »حتديػد ظلػو
القػ ػػدرات العَػ ػػكرية للػ ػػدوؿ الكوِفو ػ ػػيوية واإل ػ ػػالمية ،وإيقػ ػػاؼ اخلف ػ ػ مػ ػػن القػ ػػدرات
العَػػكرية للغػػرب وا افظػػة علػػى التفػػوؽ العَػػكري الغػػريب يف ػػرؽ وجن ػوب آ ػػيا […].
غل ػػب عل ػػى الغ ػػرب أف ػل ػػاف عل ػػى ق ػػوة عَ ػػكرية واقتص ػػادية لل ػػدفاع ع ػػن مص ػػاحلِ ض ػػد
احلي ػػارات غ ػػري الغربي ػػة 5«.وأك ػػد يف ػػنة  3446اجلنػ ػراؿ للم ػػوت ويلم ػػن (،)Willman
ر ػػيس القػوات األوروبيػػة يوروكػػور ( )Eurocorpsأِػػِ »مػػن الواضػػأ أف زلػػور اخلطػػر قػػد حتػ ّػوؿ
ضل ػػو اجلن ػػوب« 6.ول ػػذا الع ػػاـ ل ػػاج ويل ػػي ك ػػالس ( ،)Claesالَ ػػكرتري الع ػػاـ حلل ػػف ػػاؿ
األطلَػ ػػي» ،األذ ػ ػولية اإل ػ ػػالمية« عػ ػػدة م ػ ػرات خاذػ ػػة عنػ ػػدما قػ ػػاؿ» :تػ ػػُه ركل األذ ػ ػولية
اإل المية اليوـ خطرا على الغرب شلاثال خلطر الهيوعية باألمس «.والر يس الصديوين ا
لػرزوؽ ( )Herzogلػػو أييػا وذػػف »األذػػولية اإل ػالمية« ب هنػػا »أكػػه خطػر يواجػػِ العػػا،
احلر اليوـ«7.

العب ػػارة ألق ػػري ( ،)Aguirreم ػػدير الدرا ػػات مبرك ػػئ البي ػػوث للَ ػػالـ ( )CIPمبدري ػػد ،وِا ػػب م ػػدير ادلعد ػػد متعػ ػ ّدد
القوميات ،ب مَرتداـ.
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ولكػػن بعػػد لػػذا العػػرض الَ ػريم عػػن اإلدارة الَيا ػػية واألمنيػػة ل ػ »خطػػر األذ ػولية« مػػن
الصور الػيت تػَُتخدـ يف بنػني
قِبَل النظاـ اجلئا ري ،غلدر بنا امف ا تكهاؼ طبيعة اللغة و َّ
احلركػػة اإل ػػالمية ،وزلاولػػة قراءفػػا عكَػػيا إلدراؾ زلتويػػات النمػػاذج الثقافيػػة الػػيت ذػػاغتدا.
أي ػػياؽ تػػارؼلي
فدػػل يعكػػس لػػذا الت نػػني لليركػة اإل ػػالمية العمػػس الثقػػايف لهػػعبنا؟ ويف ّ
وثقايف غلد لذا اخلطاب جذور ؟
مػػن الواضػػأ أ ّف لػػذا اخلطػػاب يوظػػف تصػػورات تعكػػس بوفػػاء ذػػورة اإل ػػالـ يف فرَِػػا
بصػػفة خاذػػة ،ويف الغػػرب بصػػفة عامػػة ،والػػيت ب ػد مهرافػػا يف عمػػس تػػاري وثقافػػة أوروبػػا.
فِعػػال ،إف ذػػورة اإل ػػالـ ادلديمنػػة علػػى الػػذاكرة اجلماعيػػة يف الغػػرب لػػي ذػػورة ديػػن »غريػػب
وعنيػ ػػف ،ومتعصػ ػػب وقػ ػػدري« ،ولػ ػػو ديػ ػػن »اجلدػ ػػاد والتئمػ ػػت واإلرلػ ػػاب واضػ ػػطداد ادل ػ ػرأة
باحل اب وتعدد الئوجات« .وبعد الثورة اإل المية يف إيراف تبػدلت ذػورة ادلَػل مػن ػي
البػػرتوؿ الَػػمني الػػذي ػلػػاوؿ أف يػَ ْر ُ ػػو الغػػرب (يف الَػػبعينات) ،إح ذ ػػورة »رلن ػػوف بػػاه«
َ
وملَػ رو ٌح بالر ػػاش بػػدال مػػن الَػػيف .يف أوروبػػا
قرو ػػطي ولكػػن ُم َع ْ
ومتم ْكػػنن لػػذ ادلػػرة ُ
صػ َػرف ُ
ِ
ُؽلَثّػ ُػل اإل ػػالـ لػػدت اليمػػني بالولهػػية ،ولػػدت اليَػػار بثيوقراطيػػة القػػروف الو ػطى ،ولػػدت
الو مبَ ْ لوبية ُمػقػرئزة.
من النالية التيليلية غلب الرجوع إح أذل لذ الصورة وفة العوامل الثقافية والتارؼلية
ال ػ ػػيت ػ ػػكلت الي ػ ػػمري الثق ػ ػػايف الغ ػ ػػريب ال ػ ػػذي ذ ػ ػػنعدا .فيَ ػ ػػب الفيلَ ػ ػػوؼ ج ػ ػػارودي
( 8)Garaudyيوجػد لػػدت الغػػرب ػػعور بالتقػػار األعػراؽ والثقافػػات والػػدياِات غػػري الغربيػػة
اِطالقػػا مػػن خرافػػة التفػػوؽ العرقػػي والثقػػايف .ورغػ إثرا دػػا الكبػػري للرذػػيد الثقػػايف واحليػػاري
ِ
ذػمة مهػرتكة ،أال ولػي
العادلي فإف الثقافة اليوِاِيػة-الروماِيػة وادلَػييية-اليدوديػة ت ػترَ َبو ْ
ادلوقػػف مػػن امخػػر .فغػػري اليوِػػاين أو غػػري الروم ػاين ل ػ برابػػرة ،واليدػػود ػػعب اه ادلختػػار،
ؼ
وادلَػػييية وريثػػة لػػذا االختيػػار .ولكػػن لػػذا العامػػل الثقػػايف ال يكفػػي لتبيػػني دلػػاذا ا ػتُػ ْد ِد َ
العا ،اإل المي ب د العداوة والقدح مقارِة مم األم األخرت.
من ادلعرتؼ بِ عموما يف الدرا ات 9ادلتعلقة مبرالػل تك ّػوف ذػورة اإل ػالـ يف أوروبػا أف
الصػػدمة اخلاذػػة الػػيت أفػػرزت أ ا ػػا عػػداوة الغػػرب بػػا العػػا ،اإل ػػالمي يرجػػم أذػػلدا إح
القػػرف الَ ػػابم ادل ػػيالدي .يف تل ػػة الف ػػرتة كاِػػت اإلمهاطوري ػػة الروماِي ػػة يثّػػل بالنَ ػػبة للعق ػػل
ادلَػػييي العػػا ،ادلتييػػر ورلػػد ادلَػػييية وواقعػػا دا مػػا ،كمػػا كػػاف يتصػ َّػور أف ادلَػػييية لػػي
احلقيق ػػة الولي ػػدة ادلمكن ػػة .ويف عق ػػدين م ػػن ال ػػئمن ،اهن ػػارت ف ػ ػ ة اإلمهاطوري ػػة الروماِي ػػة
وتصػ ّدع اليقػػني .فدػذ الصػػدمة ،الرا ػخة يف الػػنفس الغػريب ،والػػيت دخػل اإل ػػالـ ػا ضػػمري
ادلَييي لي اليت قَػ ْولَػبت منذ ذلة احلني طبيعة اخلطاب الغريب عن العا ،اإل المي.
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ويف فرتة القروف الو طى كاِت الكنيَة مصعوقة وتهعر أهنا زلاذرة فهنت دعاية ضػد
اإل ػػالـ »حلمايػػة العقػػوؿ ادلَػػييية مػػن الػػردة« ،ولتعػػوي مرّكػػب الػػنقح بػػا ليػػارة أكثػػر
َّدت لػػذ الدعايػػة ادلواضػػيم ادلديمنػػة علػػى عالقػػة الغػػرب
تقػ ّدما ،ولتيمػػيس الصػػليبيني .ولػػد َ
باإل ػػالـ .ف ذ ػػبأ اخلي ػػاؿ الغ ػػريب ينظ ػػر إح اإل ػػالـ ك ػػدجل وحتري ػػف عم ػػدي لليقيق ػػة،
خالؼ ادلَػييية الػيت لػي التعبػري الَػلي واألذػيل عػن احلقيقػة الرباِيػة .واعتػه لػذا اخليػاؿ
أف زلمػػدا  لػػو ادلَػػيأ الػػدجاؿ ،عكػػس عيَػػى ادلَػػيأ  .كمػػا تصػػور اإل ػػالـ كػػدين
الَيف والعنف ،خالفا للمَييية اليت تنتهر بادلَادلة واإلقناع .إِِ كػاف ينظػر إح اإل ػالـ
كدياِة منيطة ودِيوية وإبالية يف ادليداف اجلنَي (التعدديػة يف الػئواج) ،علػى النقػي مػن
ادلَػػييية الػػيت لػػي دياِػػة زلديػػة تكػػبأ ػػدوات اجلَػػد .فبتعريػػف ِفَػػدا مقابػػل اإل ػػالـ،
قلل ػػت أوروب ػػا م ػػن تػ ػ ثري اإل ػػالـ وعظ ػػَّمت تعل ػ ػػقدا ب ػػاإلرث اليوِ ػػاين الروم ػػاين ال ػػذي طب ػػم
هنيتدا .فصورة اإل الـ لذ ذلا معىن عميس بالنَبة ذلوية أوروبا.
ويف الفػرتة اال ػػتعمارية ،أُِْعِ َهػت رلػػددا فكػػرة بنػني اإل ػػالـ وادلَػلمني كذريعػػة أخالقيػػة
لتعبئ ػػة اجلم ػػالري وإدم ػػاجد يف مه ػػروع اال ػػتعمار .فنُه ػر ػطَت رل ػػددا الغري ػػئة الت ػػلية ال ػػيت
ِ
تَتم ّد تصورافا من الذاكرة اجلماعية لليروب الصليبية .ولكذا كاف اخلطاب اال تعماري
الفرَِي عن »اإل الـ ادلخيف« ؽلثّل ادلَل على أِِ كِياف عنيف ال معقوؿ ومتقلب:

بالعصػػاب بتيػري إخواِػػِ يف
كػل لػذ الثػػورات ذلػا أذػل والػػد :يقػوـ فػػرد طَمػوح أو مصػاب ُ
الدين على التعصب ،ويدفم إح زلاربػة الكفػار [ ]...يف ِوبػات مػن اجلنػوف الرولػاين ،إهنػا
اِف ارات ف ا ية للتعصب أو عواذف مفاجئة يف مساء ذافية10.

وكمث ػػاؿ آخ ػػر ك ػػاف الفرَِ ػػي إمريي ػػت ( )Emeritؽلثّػػل ادلَ ػػل اجلئا ػػري وتقالي ػػد ػػذ
العبارات:
يف كػػل مكػػاف يصػػلأ للَػػكب يظدػػر الرجػػل يف غالػػب األليػػاف معػػدوـ الػػذكاء والَػػعادة إف
الداب ػػة الهر ػػة أق ػػل بؤ ػ ػا من ػػِ وال ف ػػرب من ػػِ وال تػ ػ ت جػ ػوار  .ب ػػل ل ػػو مي ػػطر للتن ػػافس م ػػم
ػار
الولػػوش – الػػذين يقػػرتب مػػند يف عاداتػػِ والػػذين يفرت ػػوِِ – علػػى ادلكػػاف النػػا ي الػػذي تَػْنػ َدػ ُ
فيِ لياتِ قلقا ولي مدددة دوما11.

ويف بدايػػة مرللػػة مػػا بعػػد اال ػػتعمار واألمػػة متصػػدعة ،و ػػبِ عػػاجئة يا ػػيا واقتصػػاديا
وثقافيػا وعلػػى لػػاما التػػاري األورويب ،يبػػدو الغػػرب وك ِػػِ طػػرد خوفػػِ مػػن اإل ػػالـ وخ ّفػػف
من عُ ْدواِِِ .ولكػن كمػا ظدػر عنػد تعػديل أ ػعار الػنف وذػدمة الثػورة اإل ػالمية يف إيػراف،
ومنذ ػذ وكلمػػا أعػػاد ادلَػلموف النظػػر يف اذليمنػػة الثقافيػػة واالقتصػادية والَيا ػػية الغربيػػة يُعػػاد
وحتيا الصدمة األوح يف األذلػاف رلػددا .ولِ َكػوف اإل ػالـ ال
تنهي ذور اخلوؼ واالزدراءُْ ،
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يػُنَ ػػاقَا علني ػػة إال عن ػػد ل ػػدوث األزم ػػات الَيا ػػية وال يُ ْه ػ َػعر ب ػػِ إال م ػػن خ ػػالؿ أخب ػػار
ذػػادمة ،فػػال يُنظػػر إليػػِ إالّ كوِػػِ مػػم الغػػرب أو ضػػد  .وتعػػود عقليػػة الصػػليبيات إح الظدػور
ليل يُػ َقابَ ُل با ػتمرار أفيػل مػا عنػد الغػرب ب ػوأ مػا عنػد ادلَػلمني .ويَعتَِػهُ الغػرب ِفَػِ
مذِب وجوديػا .اإل ػالـ إذف خطػر علػى احليػارة
بريئا يف طبيعة وجود كما يعته اإل الـ ٌ
الغربية ،وحت ّد أخري للمَييية ،كما يهرح ذلة زلمد أ د:

كاِػػت احلػػروب الصػػليبية مصػػريية ألهنػػا لػػدثت خػػالؿ طفولػػة أوروبػػا ،يف وقػػت كاِػػت مالزلدػػا
الثقافي ػ ػػة اخلاذ ػ ػػة تتبل ػ ػػور وض ػ ػػمريلا الثق ػ ػػايف يت ّك ػ ػػوف .وعن ػ ػػد األم ػ ػ كم ػ ػػا عن ػ ػػد األف ػ ػراد تَ ػ ػػتمر
االِطباعػػات الصػػادمة يف الطفولػػة ػػعوريا أو يف مػػا حتػػت الهػػعوري مػػدت احليػػاة .فدػػي را ػػخة
بعمس إح درجة ال ُؽلكن أف يُْ َيى إال من خالؿ بػارب فكريػة ِاضػ ة [ ]...يف وقػت متقػ ّدـ
12
من العمر ،ولذا بصعوبة وجئ يا فق .

فػػإذا كػػاف خطػػاب بنػػني اإل ػػالـ وادلَػػلمني يَػػتم ّد لغتػػِ وذػػور مػػن اليػػمري الثقػػايف
ِفَػػر
والتػػارؼلي الغػػريب عامػػة ومػػن اخلرافػػة اال ػػتعمارية لػ ػ»جئا ػػر فرَِػػية« خاذػػة ،فكيػػف ّ
ا ػػتخداـ جئا ػريني لػػنفس اخلطػػاب دلدامجػػة جئا ػريني آخ ػرين؟ وكيػػف اِتقلػػت ذػػورة الغػػرب
لذ عن اإل الـ إح ضمريِا؟
باختصػػار ،إف أيلولػػة لػػذا العنػػف الرمػػئي ،مػػن اخليػػاؿ الغػػريب عمومػػا والفرَِػػي خصوذػػا
الَػ ْػري الػػذي مبوجبػػِ يػُْنقػ ُػل العنػػف البنيػػوي ادلت ذػػل يف
إح اليػػمري اجلئا ػػري ،ينػػدرج ضػػمن َ
النظاـ الدويل إح ادلَتوت الوط  .ورغ أِِ ظدر بصفة زلدودة وكامنة منذ اال تقالؿ ،إال
أِِ ليس من قبيل الصدفة أف يتئامن لذا اذل وـ الثقايف (ادلغرتب والتغرييب) مم:
 .3تقويػػة ادلافيػػا الَيا ػػية واالقتصػػادية والقمػػم الػػذي يار ػػِ الطغمػػة العَػػكرية يف
الداخل
وم ػقػْطَعية النظاـ من قِبَل اخلارج.
 .2إحلاؽ اقتصادِا ُ
لػػذا العػػدواف اللفظػػي ضػػد اإل ػػالـ – الػػذي لػػو أ ػػاس لويتنػػا وادلتطلػػب ال ػػتقاللنا
الثقايف واالقتصادي والَيا ي – يتنا س مم العدواف االقتصػادي والَيا ػي .وأل ّف الكػالـ
لػػو أييػػا مػػن مكػػامن الَػػلطة ،فػػإ ّف خطػػاب الت نػػني ادلعػػادي لس ػػالـ ػلػػرؾ يف األذلػػاف
توجػِ األفكػار واألعمػاؿ يػل تفػتأ رلػاال للتوغػل االقتصػادي والَيا ػي
بنيات من معاين ّ

ِع باالغرتاب لنا عملية ادلباعدة الثقافية اليت من خالذلا يصبأ الوالد غريبا علػى ذاتػِ ويػدرؾ ويقػيّ العػا ،اِطالقػا
من ثقافة أخرت.
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والثقػػايف مػػن اخل ػػارج (فرَِػػي علػػى وج ػػِ اخلص ػػوص) وتُع ػرئز قاع ػػدة الػػوكالء اجلئا ػريني ذل ػػذا
التوغل ،يف الداخل.
لؤالء اجلئا ريوف الذين غلعلوف من أِفَد وكالء التَفيِ الفرَِػي ضػد اإل ػالـ ،علػى
غرار الوكالء االقتصاديني والعمالء الَيا يني لفرَِا ،ػلػاولوف توطيػد ليمنػتد يف الػداخل
يف الوق ػػت ال ػػذي ؼلي ػػعوف في ػػِ لػ ػ أِفَ ػػد للديمن ػػة األجنبي ػػة .لك ػػن ل ػػذ الفئ ػػة دلد ػػا
لس ػالـ والثقافػػة الَيا ػػية اإل ػالمية وبع ئلػػا عػػن ا ػػتيعاب الرمئيػة التقليديػػة وتطػػوير قػػي
بديلػػة تَػػمأ ذلػػا بتَػػيري الطبقػػات االجتماعيػػة األخػػرت ،فػػإف لػػذ الطبقػػة مػػن الو ػػطاء ال
تَ ػػتطيم ػػوت تبػ ػ ر العن ػػف الرم ػػئي الفرَِ ػػي ،كم ػػا أهن ػػا ال تع ػػرؼ ػػوت تقلي ػػد األظل ػػاط
االقتصػ ػػادية والَيا ػ ػػية الفرَِػ ػػية .فاذل مػ ػػة الثقافيػ ػػة الفرَِػ ػػية ضػ ػػد اإل ػ ػػالـ لػ ػػي الرمئيػ ػػة
الوليدة اليت ا توعبتدا لذ الطبقة من الوكالء.
يف ت مالتػػِ لػػوؿ لػػذ اإل ػػكالية يف إفريقيػػا ،يصػػف ِػػدمبا ( )Ndambaلػػذا النػػوع مػػن
الَيطرة الداخلية ب ِِ ا تعمار ذايت ،ولذا النوع من االغرتاب ب ِػِ اغػرتاب ذايت .ويب ّػني أ ّف
لذ الطبقة من اجملتمم تَيطر على امخرين وتُغر رغ ع ئلا عن ابتكار طرا س خاذػة
ػا يكنّدػا مػن أف تَػود وأف حتػرر ِفَػدا مػن تبعيتدػا للخػارج مػن الَػيد ادلَػتعمر .فيقػػرتح
ِدمبا أف:

مه ػػكلة الَ ػػلطة الداخلي ػػة األللي ػػة ل ػػي أهن ػػا ال تع ػػرؼ ع ػػرض ِفَ ػػدا إال كمن ػ ِ
ػال للَ ػػلطة
ْ
ُ
األجنبية ،على األقل ِظريا .ولكندا ال تَتطيم ا ػتخداـ العنػف الرمػئي التقليػدي ألهنػا عػاجئة
عن تدجني اخلياؿ اجلمػاعي التقليػدي ،لػذا مػن جدػة ،ومػن جدػة أخػرت فالنظػاـ التقليػدي قػد
أي تفػػوؽ طبقػػي.
غلعػل عناذػػر لػػذ الطبقػػة علػػى قػػدـ ادلَػػاواة مػػم بقيػػة اجلمػػالري ،يعػ بػػدوف ّ
فتب ر العنف الرمػئي للنظػاـ التقليػدي بالنَػبة ذلػا لػو مبثابػة إقصػاء ِفَػدا كطبقػة ػا دة .وأل ّف
آليات االغرتاب تفقػدلا قػدرافا علػى اإلِتػاج ،فلػ يبػس ذلػا ػوت تبػ ّ وتوظيػف العنػف الرمػئي
اال ػػتعماري ورف ػ العنػػف الرمػػئي التقليػػدي [ ]...فػػرف العنػػف الرمػػئي التقليػػدي مػػن قِبػػل
الطبقػػة احلاكمػػة (والػػيت تَػػمى بالنخبويػػة أو الفكريػػة) ػػببِ مػػن جدػػة جدلدػػا لػػِ وع ئلػػا عػػن
إدراك ػػِ ،وم ػػن جد ػػة أخ ػػرت ألف ذل ػػة ل ػػو اله ػػرط األ ا ػػي لبقا د ػػا يف مقالي ػػد احلكػ ػ كوهن ػػا
الوليػدة يف اجملتمػم الػيت تَػػتوعب العنػف الرمػئي اال ػتعماري .وذلػػذا كػاف لػذا العنػف الرمػػئي،
الػػذي يتبلػػور ويػػتلخح يف اللغػػة ،ؽلثػػل الط ػواالت (ولػػيس العكػػازات) الػػيت تَػػتند عليدػػا لػػذ
للَ ْري وللَيطرة .
النخبة ادلئعومة َ
وؽلكػػن إعػػادة ذػػياغة لػػذا الطػػرح بػػالقوؿ أف تهػػبل لػػذ النخبػػة الفكريػػة باللغػػة األجنبيػػة
(اللغػػة الفرَِػػية فيمػػا ؼلصػػنا) لػػيس رلػػرد وجالػػة فق ػ  ،كمػػا أِػػِ غػػري ِػػاتج عػػن الثقػػل الرمػػئي
13
فيَب ،ولكن لو ضرورة للتَ َميئ عن اجملتمم للتَل عليِ.
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إ ّف لذ ادلناقهة ادلختصرة قد أظدرت أ ّف اخلطاب التَفيدى لليركة اإل ػالمية (والػذي
يدعمِ بع ادلؤلفني وأجدئة اإلعػالـ اجلئا ريػة الناطقػة بالفرَِػية) ،يف لغتػِ ويثيالتػِ وكػ داة
للديمن ػػة الَيا ػػية واألمني ػػة ،يتب ػ َّػىن ويقلّػػد الت رب ػػة الثقافي ػػة والَيا ػػية والتارؼلي ػػة للغ ػػرب يف
تعاملِ مم اإل الـ.
إ ّف مَ ػػلمي اجلئا ػػر  ،ؼل ػػافوا أب ػػدا م ػػن اإل ػػالـ وال م ػػن أِفَ ػػد ع ػػه ت ػػارؼلد  .فد ػػذا
اخلطاب ليس لو خطاب االغرتاب ِتي ػة اخلػوؼ فيَػب ،بػل لػو أييػا خطػاب اخلػوؼ
ِتي ة االغرتاب.

 .3النفي المزدوج
إ ّف خطػػاب النفػػي يقتيػػي ا ػرتاتي ية بالغيػػة يصػ َّػور مػػن خالذلػػا امخػػر علػػى أِػػِ غا ػػب،
ومنعدـ وك ِِ ميت .فدو يعمل كمػهر وَك َم ْيػو ،ؼللػي رلػاال الِتهػار إرادة و ػلطة ُمَ ّػريي
النظاـ اال تعماري اجلديد .وكما نرت اللقا فإف لذا اخلطاب يتبم عػن قػرب ،يف ػكلِ
ويف ميػػموِِ ،اخلطابػػة اال ػػتعمارية لسِكػػار – الػػيت رفيػػت للهػػعب اجلئا ػػري كػػل مطالبػػة
بوجػػود التػػارؼلي والثقػػايف – لفػػرض مػػدت لتو ػػم ادلهػػروع واخليػػاؿ اال ػػتعماري .فخطػػاب
النفي لذا ؽلثّل احلركة اإل المية اجلئا رية على أهنا عدؽلة النظاـ والعقل.
 1.3النفي كغياب النظام
إ ّف كوكب ػ ػػة ذ ػ ػػور اإلِك ػ ػػار يف ػ ػػكل غي ػ ػػاب النظ ػ ػػاـ يَ ػ ػػتخدـ ع ػ ػػدـ التنا ػ ػػس ،والفوض ػ ػػى
االجتماعية واالضطراب مرتبطة ب كاؿ سلتلفػة لالضلطػاط اخللقػي .ففػي اخلطابػات العاديػة
يػُػذ َك ُر »الَػػدمي اإل ػػالمي« كمػػا يُعػ ّػه عػػن »التػػدفس اإل ػػالمي« .واِتصػػار اجلبدػػة اإل ػػالمية
لسِقػ ػػاذ يف االِتخابػ ػػات الته ػ ػريعية وا ليػ ػػة كػ ػػاف »زل ػ ػئاال« و»طوفاِ ػ ػا« .وكػ ػػاف الػ ػػدور األوؿ
لالِتخابات التهريعية »اِْ َِياؽ وط « ،واجلئا ر »ترتج« ومَتقبلدا يف »إخفاؽ [اِتخايب]«،
أما الناخبوف فيُ َمث ػَّلُوف على أهن لهد غري زلدود ومجَْدػرة (»غا ػي«) .ويػُ َػرَّد ُد أف »األذػولية
ليَػػت توبػػة ػػعب إح اه بػػل لػػي الت ػئاـ مجدػػور ُل ػ ِرَـ مػػن كػػل ػػيء« 14.يف مقالػػة بعن ػواف
»اجلمالري ،اجلمالري :يا لِ من لف عظي ! « ،يقوؿ ر يد قا ي:

الطّرؼ امخر لاضر (جَػديا) ولكنػِ غا ػب (ذاتيػا وذػوتيا وعادليػا) .لػذا لػو بالػ ّذات البعػد والتنػاق
بني ادلع رذب و َّ
ادلعذب الذي صلد يف شلار ة التعذيب.
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اجلم ػػالري ( ، ) massesاجلم ػػالري ،ي ػػا ذل ػػا م ػػن عب ػػارة مدوي ػػة! فاجلم ػػالري كتل ػػة خام ػػدة مبعنال ػػا
الفيئيػػا ي .يُػػقاؿ أف الػػوزف ال يتغػػري لكػػن الكتلػػة تتغػػري .اجلمػػالري لػػي لػػذ احلهػػود مػػن الهػػباف
15
الذين ل اجة ما ة إح طبيب األمراض العقلية.

يف ل ػػذ الص ػػيغة النافي ػػة ،تُ َػمث ػرػػل عب ػػارة »اجلم ػػالري« فئ ػػة م ػػن اجلئا ػ ػريني عل ػػى أهنػ ػ م ػػادة
خامػػدة ،وكياِػػات بػػدوف روح .لػػذا التمثيػػل اجملػػرد للصػػفة البه ػرية يعطػػي الذريعػػة األخالقيػػة
لتقليح الوعي بوجود ِاخبني آدمينيُ ،ؽلَثػَّػلوف مبادة خامدة قابلة للتَّطريس (»الكتلػة تتغػري«)،
وإلعادة تهكيلدا مبوجب شلار ة قمعية يت إطالقدا عما قريب.
ويف ِفس العدد من أ بوعية ليبدو ليبريي ( ،)Hebdo-Libéréكتبت ل رية زلنا تقريػرا
ذيافيا عن تصويت النَاء (يف االِتخابات التهريعية) بعنواف »الصندوؽ ادلهؤوـ« ،تقارف
فيػػِ عمليػػة االقػرتاع يف مكتػػب اِتخػػايب يف لػػي األبيػػار بػ خر يف مكتػػب لػػي بػػاب الػوادي.
ذف بػاب الػوادي يػَ ْػئَد ِو ُج الفوضػى االجتماعيػة وادلكاِيػة .وُؽلَث ػَّ ُػل ادلكػاف الػذي تَػكن فيػِ
َو ْ
»اجلمدػػرة« به ػواش ادلنطقػػة األلليػػة ،بالتعػػاكس مػػم الرتتيػػب االجتمػػاعي وادلكػػاين للمنطقػػة
»ادلتييرة« .تقوؿ ل رية زلنا:
ؤخ ُذ
بدأت جوليت يف دا رة األبيار ليل َ اد النظاـ وادلئاج الَلي وبدا الصباح لاد ا يف جو تُ َ
فيػِ الفطػا ر والقدػػوة الَػاخنة [ .]...اقرتبنػػا مػن بعػ النَػوة الػػاليت خػرجن قريبػػا مػن مقصػػورة
االقرتاع:
"كيف كاف االِتخاب؟"
أي مهكل ،كاف التنظي على ما يراـ [".]...
"بدوف ّ
ت؟ "
ذ َّو ر
"ودلن َ

" أِػػا لَ ػػت م ػػن مؤي ػػدي جبدػػة التيري ػػر ،لك ػ ال أل ػػب اجلبدػػة اإل ػػالمية ،ل ػػذا اِتخب ػػت
األوح".

مث تَ ؿ زلنا امرأة ع وزا .فتواذل قصتدا:
ت؟ "
ذ َّو ر
"عفوا يا لاجة ،لال أخهتنا دلن َ

"جبدة القوت اال رتاكية ،ال أرت بديال ذلا" ،مث اِصرفت دوء.

الكلمة الفرَِية ادلَتعملة أذال يف ادلقالة ،لس ارة إح اجلمالري ،لي  massesولي تع أييا الكتػل ،أي مجػم كتلػة،
يف اللغة الفرَِية.
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يف ذلن لذ الصيافية فػإ ّف لػذا عػا ،منفصػل إَِػاِيا ومكاِيػا عػن عػا ،امخػرين ،أي
عا ،باب الوادي الغريب الذي يقي فيِ جنس آخر .تقوؿ زلنا للقراء:
يالل ػ لنػػا
يف هنايػػة الظدػػرية اِتقلػػت إح لػػي بػػاب ال ػوادي .لنػػاؾ جػػو آخػػر يامػػا .أوؿ مػػا َ
الفوضى واليَ ْوضاء [ .]...يصل عدد ادلكاتب إح أربعة يف قاعػة والػدة ضػيقة أذػال [.]...
ولنالػػة أطفػػاؿ ملتيمػػوف علػػى عتبػػة كػػل بػػاب ينصػػيوف مػػن يػ ّػود الَػػماع ذلػ " :اِتخػػب علػػى
رق  ."4والذي غللب االِتبا  ،لو التالؿ الَػالات (يف اجلنػاح ادلئعػوـ أِػِ سلصػح للنَػاء)
من طرؼ رجاؿ ملتيني يرتدوف قمصاِا كاِوا يراقبوف بِنظرات فالصة كل ذلاب وإياب.

ل ػػذا اجل ػػنس البه ػػري ال يتمي ػػئ بالفوض ػػى فيَ ػػب .فع ػػا ئ ل ػػي األبي ػػار يع ػػرفن كي ػػف
ينتخػ  ،أمػػا ع ػا ئ لػػي بػػاب الػوادي فدػػن أ ُِميَّػػات يف لاجػػة إح أطفػػاؿ دلَػػاعدفن علػػى
االقرتاع .وعند اِتداء التصويت فع ا ئ باب الػوادي ال ينصػرفن »بػػددوء« مثػل مثػيالفن يف
لي األبيار ،بل »ينطلقن« .تروي لنا زلنا ذلة قا لة:
أتباط قليال يف لذ الَالة الباردة ،وأ ػتمم" :خػاليت ؽلينػة ،خػاليت فريػدة [ ]...فتييػة اِتبدػي
لاطفاؿ .كلكن لنا .ال تنَني بطاقاتكن .ليا اِطلقن!"

والذي ي مر بػ»االِطالؽ« يبدو أِِ ذلة اإل المي اخلرايف ،أل ّف زلنا تييف:
والرجل يغادر مكتب االقرتاع والَعادة بادية على زليا يتبعِ لرؽلِ.

إ ّف خطاب التوليا االجتماعي وادلكاين الذي يُ َه رد ُر فيِ جئا ري ئا ري آخػر ال ؽلثّػل
ػػاللا لغوي ػػا أذ ػػيال منفص ػػال ع ػػن الت ػػاري اال ػػتعماري لل ئا ػػر .فد ػػو ذ ػػدت ُم ػ ػ ْد ِلا
دلاللظات فراِتئ فاِوف ( )Fanonعن التعَف اال تعماري .يقوؿ فاِوف:
عمروف ليَت مكملة للمنطقة الػيت يقطندػا ادلع رمػروف .لاتػاف ادلنطقتػاف
ادلنطقة اليت يقطندا ادلَُتَ َ
متعارضتاف ،وليَتا يف خدمة ولدة أعلى .إهنما زلكومتاف مبنطس ار طوطاليَي ليػل فيػم
دلبػػدأ اإلقصػػاء ادلتبػػادؿ :ال رلػػاؿ للمصػػاحلة إذ أ ّف ألػػد الطػػرفني زا ػػد .فمدينػػة ادلع رمػػر مبنيػػة مػػن
احل ػػارة واخلر ػػاِة ،ولػػي ميػػاءة وطرقافػػا مئفلتػػة [ ]...مدينػػة ادلع رمػػر ػػبعاِة وكَػػولة ،بطندػػا
أي ل ػ ػ ػػاؿ مدين ػ ػ ػػة األل ػ ػ ػػايل ،القري ػ ػ ػػة الئصلي ػ ػ ػػة،
ػتعمر ،أو عل ػ ػ ػػى ّ
شلتل ػ ػ ػ أب ػ ػ ػػدا .أم ػ ػ ػػا مدين ػ ػ ػػة ادلَ ػ ػ ػ َ
ي طريقػة،
"ادلدينة"،ادلػُفػَْػرَدة ،فدي منطقة مهػبولة يَػكندا اجلػا عوف ،يُولَ ُػد فيدػا بػ ي مكػاف وبػ ّ
ي بب .فدذا عا ،بػدوف فواذػل يػرتاك فيػِ البهػر بعيػد
أي مكاف وب ّ
وؽلوت فيدا ادلرء يف ّ
16
على بع  ]...[ ،مدينة الئِج ،مدينة البيكو .

+

ادلَتخدمة يف اجلئا ر للداللة على الثوب اخللي ي.
» القميح « لي العبارة
َ
كلمػة ( )bicotالفرَِػية كػػاف يطلقدػا الفرَِػػيوف لتيقػري ألػػايل ػاؿ إفريقيػا ويػُ ْعتَقػػد أ ّف أذػلدا يرجػػم إح الكلمػة بيػػة
( ،)biqueأي اجلَ ْدي الصغري.
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إ ّف خط ػػاب النف ػػي ل ػػذا يي ػػم بلد ػػة بالغي ػػة ل ػػدودا ب ػػني جئا ػػر النظ ػػاـ االجتم ػػاعي
وادلكػػاين وجئا ػػر الفوضػػى االجتماعيػػة وادلكاِيػػة ،وقػػد اِتهػػر يف غالبيػػة ادلقػػاالت الصػػيفية
وج ََّػد ُمػقػػدَّما إقامػة مػا أمسػا
الرافية دلواذلة ادلَار االِتخػايب .واِتهػار لػذا اخلطػاب ب َّػرَر َ
ا ػػامي علػػي ػلػػو عبػػد النػػور بػػاجلئا ريتني :جئا ػػر حتػػت مايػػة مهػػددة وجئا ػػر حتػػت رقابػػة
مهػػددة .فينػػادت إلقامػػة » ػػد« دلواجدػػة »التػػدفس األذػػويل« و»ادلوجػػة الغػػامرة« كمػػا طالػػب
ب ػػاألمس اجلن ػراؿ الفرَِ ػػي ما ػػو (  – )Massuيف كتاب ػػِ لتهي ػػر التع ػػذيب – بإقام ػػة » ػػد«
دلواجدة »الَيل«.
 2.3النفي كغياب العقل
لذا النوع من اخلطاب البالغػي ُؽلَػدرد ِفػي النظػاـ مػن اجملػاؿ االجتمػاعي وادلكػاين إح اجملػاؿ
الػػذل  .وادلَػػميات متنوعػػة» :األذػػويل«» ،األمػػي«» ،ادلتئمػػت«» ،اجلالػػل«» ،بليػ ُػد الػ رذلن«،
»الظالمػػي«» ،ادلهػػعوذ«» ،ذو العمامػػة القدؽلػػة« … وِقتصػػر علػػى األلقػػاب الهػػا عة .فد ػ
ِ
ينَبوف إح امخر ذفات عدـ الرضوخ للعقل ،وادلنطس ،والفكػر والتمييػئ .ويَػقطوف عليػِ
عادلػ ػػا ذلنيػ ػػا ضػ ػػيقا ،ػ ػ ني اذلػ ػػوت وعػ ػػاجئا عػ ػػن ادلوضػ ػػوعية والت ّ ػ ػػرد .وبنػ ػػاء علػ ػػى ذلػ ػػة
فاالِتخػ ػػاب » ػ ػػطيي ولػ ػػيس اختيػ ػػارا عقالِيػ ػػا« وغلػ ػػب »ع ػ ػػدـ مبالغ ػ ػػة تقػ ػػدير ادلَ ػ ػػتوت
الَيا ػػي للمنطقػػة«  ،وبعبػػارة عبػػد الكػػرمي جعػػاد »لقػػد تعػ ّػرت اجلئا ػػر وظدػػرت يف ذػػورفا
احلقيقية :بئيَة وأمية ،لهة و طيية ،متناقية ومتخلفة للغاية«.
ولكوهن ػ ػػا مقتنع ػ ػػة أهن ػ ػػا الوديع ػ ػػة الولي ػ ػػدة للعق ػ ػػل ووكيل ػ ػػة »احلي ػ ػػارة« و»احلداث ػ ػػة« و ػ ػ
أي اعػرتاض ذليمنتدػػا الَيا ػػية والثقافيػػة رلػػرد اختيػػار غػػري
»الهبريػػة« ،تتػ َّ
ػول لػػذ النخبػػة أ ّف ّ
معقوؿ ،كما تتخيل أ ّف هناية عادلدػا لػي هنايػة العػا .،ففػي إلػدت ادلقػاالت العديػدة الػيت
ِ
رد أرزقػػي مػػرتؼ إِكػػار النظػػاـ ادلكػػاين إح رلػػاؿ الػػذلن.
تُػػوع ُئ إح العَػػكر بػػاالِقالب ُؽلَػد ُ
ويتنبَّ الصيايف يف مقالتِ » اجلمدورية الَ ّ اِة « قا ال:

عبارة مَتعملة من قبل بع ادلفرَِني يف معىن رلازي مدني.
عبارة عيد عدي ،ر يس لئب الت مم الثقايف الدؽلوقراطي.
عبارة عيد عدي.
مػػن خػػالؿ ادلنهػػور ادلػػئدوج ذلػػؤالء اخلطبػػاء ،و َػػب مػػا ياثلنػػا معد ػ كليػػا أـ ال ،فػػنين مف ّككػػوف إح فصػػا ل:
»معقوؿ«»-غري معقػوؿ«» ،منػري«»-ظالمػي«» ،متطػور«»-بػدا ي«» ،تقػ ّدمي«»-رجعػي«» ،عصػري«»-ديػ «» ،دؽلقراطػي«-
»أذويل«» ،ديكاريت«»-متعصب«» ،مثقف«»-أمي« ،اخل.
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منظور إعالمي
ادلَ ػػتقبل ب ػػني ي ػػدي مه ػػاي يطلب ػػوف اِتقام ػػا ؽلك ػػن أف يك ػػوف ب ػػال ال ػػثمن لل ئا ػػر يف ػػكل
تقدقػػر قاذػ  .فالتػ خر الكبػػري الػػذي تعػػاين منػػِ اجلئا ػػر إح امف يف ميػػادين العلػػوـ والتكنولوجيػػا
والثقافػػة واالقتصػػاد ػػوؼ يصػػل ِقطػػة الػالّ رجػوع حتػػت ظػػل مجدوريػػة إ ػػالمية ػػتدت قبػػل كػػل
17
يء بػ"تطدري" البالد من خالؿ قطم رأس ُطلبتِ.

عيو يف النخبة اليت تعته ِفَػدا ،بطبيعػة احلػاؿ ،األمػني الفػذ علػى الثقافػة
فمرتؼ لذا ٌ
الوطني ػػة والنظ ػػاـ العقل ػػي وادلتل ّق ػػي الولي ػػد للعلػ ػ والتقني ػػة والتنظ ػػي  ،وبعب ػػارة وجي ػػئة» :أم ػػني
احليػارة« .لػػذا يَػػتنتج بػػالطبم ،كمػػا يصػػف ذلػػة عنػواف آخػػر منػػاد لالِقػػالب العَػػكري،
18
»لن يَلّ ادلدند وف مَتقبل اجلئا ر للظالميني«.
فدػػذ النخبػػة الطا فيػػة ،علػػى غػرار الكاتػػب بوجػػدرةَ ،فِػػب لنفَػػدا لػػس التكػػار الثقافػػة
ا كل من ػلمل فكرا مغايرا ،وتعتهل »قطعاِا جدلػة ،ميػيعني منػذ القػدـ،
والفكر ،وتػُ َو رل ُ
لػػديد مركػػب ِقػػح بػػا الغػػرب واحلداثػػة ،بكلمػػة والػػدةِ :غػػوؿ!« و»مهػػعوذين مػػن ادلرتبػػة
الدِيئ ػػة وجد ػػالء وأِص ػػاؼ أمي ػػني« 19.ولَ ػػب بوج ػػدرة» ،ل ػػؤالء الول ػػوش ال ػػذين يَ ػ ّػريوف
اجلبدة اإل المية لسِقػاذ« ِتػاج ِظػاـ تعليمػي بػات فيػِ »الػدين والقػرآف ا ػاور األ ا ػية يف
ِ
زلرما« .مػن
ادلنظومة الرتبوية [ ]...وكل ما كاف يقظة ،ولَا ِقديا ُ
ومَارة إح الفن والعل ّ
خػػالؿ لػػذا النػػوع مػػن الهػػعارات اُختُ ِئلػػت مهػػاكل ادلدر ػػة األ ا ػػية – الػػيت ال فلػػو مػػن
ِقػ ػػا ح – وا ػ ػػتخدمت دلطػ ػػاردة األرواح (اإل ػ ػػالمية) يف منظومػ ػػة تربويػ ػػة أذػ ػػبيت ذلػ ػػذا
الغرض »مدر ة أذػولية«» 20تصػنم ولو ػا« 21.يف لػذا اخلطػاب ال تعتػه الغرييػة اإل ػالمية
مرآة تكهف التناقيات وتعدرؿ الكهياء ،بل ومن ادل ََلػَّ أف ادل َْػلِ سللػوؽ مغهػوش غلػب
ُ
ُ
إعادة تربيتِ.
يف أدبيػػات كدػػذ (تَػػتند ضػػمنيا إح زعػ تنػػاق اإل ػػالـ مػػم الفكػػر واحليػػارة) يػرتب
إذف »فاف ػػت األذ ػػويل« م ػػم ع ػػدـ مقدرت ػػِ عل ػػى ول ػػوج ِظ ػػاـ أفك ػػار غلع ػػل احلي ػػاة ادلتيي ػػرة
وذف ألياِا بادلرضية من خالؿ عبارات مثل »رلاِني اه«» ،كل
شلكنة .ولذا »التدافت« يُ َ
22
لػػؤالء الهػػباف الػػذين لػ اجػػة ما ػػة إح طبيػػب ِفَػػاين«» ،لػػؤالء ادلعتولػػوف ادلتخلفػػوف
عقليا« ُ 23ؼليم ادلتعاطفني مم ادلهػروع اإل ػالمي يوميػا لتياليػل ِفَػاِية ذػيافية وأدبيػة.
وعنػ ػػدما يتعل ػ ػػس األمػ ػػر بتيلي ػ ػػل ِفَػ ػػية ادللتي ػ ػػي ،يَػ ػػدل أف يص ػ ػػبأ الكػ ػػل متخصص ػ ػػا يف
الدرا ػات اإل ػػالمية ولالقػا وتربويػا ولػ طبيبػا ِفَػاِيا ،مثػػل ر ػػيد ميمػوين الػذي يعطػػي
الوذفة ِ
الطبّػيّة» :يصعب التيليل النفَي اجلماعي دلاليني من النػاس لكػن غلػب أف يتمػدد
َْ
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عػػدد كبػػري مػػن اجلئا ػريني علػػى ػرير الطبيػػب النفَػػاين 24«.خطػػاب اجلنػػوف لػػذا يطلػػب
ويددؼ إح فليح »الَالة العمومية« مند ليػتمكن مػن »معػاجلتد « .والطبيػب النفَػاين
مصطفى ذفواف – الذي يتَاءؿ عن »شلار ة عل النفس التيليلي يف عدػد األذػولية« –
يكتهػف أِػػِ »يف لػػذ األيػػاـ يصػػالب األذ ػولية فلػػف ذلػ (أي إ ردعػػاء كَػػب احلقيقػػة)
25
غلعل التيليل النفَي غري شلكن«.
وباختصػػار فاذلػػدؼ األم ػ مػػن أدبيػػات اال ػػتيمار لػػو تَػػويق مػػذلب قيػػاديي القمػػم
وجالديد  ،أي االعتقاد ب هن ينتموف إح طلبة يتاز بطوؿ النظر ومعرفة كل مػا يصػلأ ذلػذا
الهعب األمي وادلػ َق ْػوقِ والالمَؤوؿ ،طلبة غلب أف تتَ باله اعة »للقياـ بالواجػب« مػن
أجل احلفاظ عل ُأمن لذا الهعب ضد ِفَِ.
يَوغ لذا اخلطاب رف كل ما لو ثقافػة إ ػالمية ويُع ّػئز ضػرورة
وعلى الصعيد الثقايف ّ
فػػرض ظلػ ُمعػ َّػني مػػن التيػػديل ،يعػ إخػػالء الطريػػس لنهػػر ثقافػة وذػػور اال ػػتعمار اجلديػػد
فدػ ادلعاذػرة إال ضػمن عالقػة فاذػلة تػرف
ولليفاظ عليدػا .ففػي ذلػن لػذ الطا فػة ال تُ َ
يوضػػأ ذلػػة الهػػعار فرَِػ ّػي ادل ْرَكػػئ الػػذي أطلقػػِ بوجػػدرة» :عص ػرِة
وتُقصػػي اإل ػػالـ ،كمػػا ّ
اجلئا ر تَتلئـ القياء على القػػدامى والعادات البالية«َ .
ُ
كػػل لػػذا الكػػالـ الػذي يُلغػػي عقػػل امخػػر ،يف ذػػور ويف توظيفػػِ الَيا ػػي ،مػػا لػػو إال
َِػػخة مقلّػػدة لصػػيق وذػػور معروفػػة للنغمػػة الفرَِػػية (واألوروبيػػة) ادلعدػػودة لػػوؿ اإل ػػالـ
كدياِ ػػة منافي ػػة للعق ػػل .ترت َّ ػ ػ أظلاط ػػِ م ػػن أطرول ػػات الفرَِ ػػي رين ػػاف ( )Renanوأ ػ ػوأ
األِرتوبولوجيني ادلختصني يف موضوع اال تعمار.

++

بػػاألمس كػاف (اإلَِػػاِيوف) ينتقػدوف االحتػاد الَػػوفيايت دلعاملتػِ الولهػػيّة بػا معارضػػتِ الَيا ػية ليػػل كػاف يتدمدػػا
باجلنوف للقيػاء عليدػا .واليػوـ وبػدوف ػعور َِػتطيم وذػف ادلاليػني مػن الرجػاؿ امخػرين مب ػاِني اه .غلػب »اِقػاذل «
من رغباف .
زلم ػػد
الر ػػوؿ  بػ ػ»مالوم ػػت« ( )Mahometع ػػوض ّ
يب ػػالق الكات ػػب بوج ػػدرة يف زلاك ػػاة ػػاخرة إح لػ ػ ّد تَ ػػمية ّ
(.)Mohamed
ػهر فيػِ اال ػتعمار أخالقيػا ،ال غلػد أرَِػت رينػاف لرجػا عنػدما
يف خطػاب لػِ بكليّػة فرَِػا ( )Collège de Franceي ّ
الَ ػػامي [مبع ػػىن
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اله ػػرط األ ا ػػي الِته ػ
يوذ ػػي بػ ػ ّف» :يف ل ػػذ اموِ ػػةّ ،
ّ
 ]sémitiqueويف القيػػاء علػػى الَػػلطة الثيوقراطيػػة لس ػػالـ ،ألف اإل ػػالـ ال ؽلكػػن لػػِ أف يبقػػى إال يف ذػػورة ديػػن رمسػػي:
لر وفػردي ،عند ػذ ػيندثر [ ]...لػذ لػي احلػرب األزليػة ،احلػرب الػيت ال تنتدػي إال عنػد
عندما نختئلِ إح لالة دين ّ
الرعػػب .اإل ػػالـ أف ِفػػي ألوربػػا :اإل ػػالـ لػػو
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أو
مػػوت آخػػر ابػػن إلمساعيػػل بؤ ػػا
ّ
التعصػػب ،كمػػا عرفتػػِ إ ػػباِيا يف عدػػد فيليػػب الثػػاين وإيطاليػػا يف عدػػد يب ( .)Pieاإل ػػالـ لػػو ازدراء العلػ وقمػػم اجملتمػػم
ادلػدين ،ولػو البَػاطة الفظيعػة للعقػل الَػػامي الػيت تيػيّس علػى عقػل اإلَِػاف ،فتغلقػػِ عػن كػل فكػرة ليػة وكػل رأي دقيػػس
وكل ل عقلي ،لتيعِ أماـ َل ْهو أبدي :اه لػو اه .ادلَػتقبل ،ػاديت ،لػو إذف ألوروبػا وألوروبػا فقػ  .ػوؼ تفػتأ
أوروبػػا العػػا ،و تنهػػر فيػػِ ديندػػا الػػذي لػػو احل ػس واحلريػػة وال ػرتاـ اإلَِػػاف ،ذلػػة االعتقػػاد بوجػػود ػػيء ربػّػاين يف ليػػن
البهريّة «.راجم.Vincent Monteil, Clefs pour la pensée arabe, Seghers, Paris 1974 :
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وقد عقلنت اإلِا ة اال ػتعمارية مقاومػة اال ػتعمار الفرَِػي علػى أهنػا الطبيعػة ادلماِعػة
»للظالمي ػػة ا مدي ػػة« ول ػ ػ»الرق ػػي« و»احلي ػػارة« .و ُ ػ روغ رف ػ اجلئا ػريني لال تَ ػػالـ لفرَِ ػػا
والعتنػػاؽ »ر ػػالتدا احليػػارية« علػػى أِػػِ عػػدـ مالءمػػة اإل ػػالـ مػػم العقػػل واحلداثػػة .ولقػػد
اكتهػفت اإلِا ػة الفرَِػية أ ّف »اجملتمػػم العػريب[…] خاضػم لل موديػػة وعػاجئ عػن إصلػػاب
26
عم َمػػِ تروملػػي ( )Trumeletبادعا ػػِ أ ّف »ادلَػػل
ثقافػػة فكريػػة« .لػػذا "االكتهػػاؼ" قػػد َّ
تفنيػػد قػػاطم لقيػػية أ ّف اإلَِػػاف ُخلػػس ليه ػغّل […] عقلػػِ« 27.فاإليديولوجيػػة اال ػػتعمارية
تُظدػػر ادلَػػل اجلئا ػػري يف ذػػورة »أللػػي […] ذكػػاؤ زلػػدود ،يبػػدو عػػاجئا عػػن فدػ ػػيء
عػػاـ ،وإدراؾ وضػػعيتِ ومػػا ؽلكػػن أف تػػؤوؿ إليػػِ ،فدػػو ال يػػرت الرقػػي أكثػػر شلػػا يػػرف الَػػعي
إليِ .الت رد ،والتوقم ،والتفكري عبػارة عػن ألغػاز بالنَػبة إليػِ .فخػالؼ الواقػم اجللػف الػذي
28
ػلي بِ فدو ال يعرؼ وت ألالـ غامية ،مبدمة و دواِية« .
واخلرافػػة اال ػػتعمارية النافيػػة لعقػػل »األللػػي« ( )l’indigèneتتَ ػلّأ أييػػا مبدفعيػػة تربويػػة
يوذػػف ب ِػػِ متدػ رور أو طفػػل
وتهػػرػليةِ-فَػػاِية ،فػػاألللي ادلتمػػرد علػػى اإلدارة اال ػػتعمارية َ
يعػػاين مػػن اض ػػطرابات ِفَ ػػية وعي ػػوية غلػػب »عالجدػػا« خاذ ػػة بإع ػػادة تربيتػػِ يف م ػػدارس
وبَبل خاذة مثل النظرية التالية:
عنػػد العػػرب كػػل ػػيء غريػػئة واِػػدفاع أل ّف سلػػيخد يطغػػى علػػى التالفيػػف ادلخيَّػػة اجلبينيػػة قليلػػة
النمػػو [ ]...فادلقػػدرة علػػى الػػتعل ال تػ يت بػػني عهػػية وضػػيالا ،بػػل لػػي ِتػػاج اذػػطفاء ووراثػػة.
فمن ػػذ ق ػػروف أعل ػػل ادلَ ػػلموف التعل ػػي  .ف ػػاليوـ سلدػ ػ ع ػػاجئ ع ػػن ا ػػتيعاب ا ػػتنتاجاتنا العلمي ػػة
وتصػػوراتنا الفلَػػفية والتارؼليػػة .وإ ّف الفػػارؽ كبػػري بػػني ولهػػيتد وأفكػػارل التعصػػبية وأ ػػاليبنا
التعليمي ػػة ادلتقن ػػة وتربيتن ػػا ادلتَ ػػازلة [ ]...ف ػػال ب ػػد أف يك ػػوف االِتق ػػاؿ ت ػػدرغليا ،ل ػػنعلمد بداي ػػة
29
ادلفالي األولية ل ِصل بعد عدة أجياؿ إح ادلقدرة على متابعة تعليمنا العايل.

لػذ النبػذة التارؼليػػة كافيػة إلبػراز التتػػابم والتهػابِ بػني اخلرافػػة اال ػتعمارية جلئا ػر فرَِػػية
واخلطاب النايف للعقل الذي تنت ِ النخبة اجلئا رية ادلعادية لس الـ .وكمػا ورد عنػد تعرضػنا
آِفػػا أليلولػػة العنػػف الرمػػئي الغػػريب عنػػدِا ،فػػإ ّف لػػذ النخبػػة تَ ػتيوذ علػػى العنػػف الرمػػئي
اال ػػتعماري وكػػذا الصػػور وادلعلومػػات ادلصػػنوعة يف فرَِػػا وتَػػتخدمدا مػػن أجػػل تك ػريس
ومنفػرػذ لال ػػتعمار اجلديػػد .وكمػا يف لقبػػة »الولهػػي اللطيػػف«
ػلطتدا وشلتلكافػػا كو ػػي ُ
فػإ ّف لػػذ النخبػة تعمػػل كوا ػطة بػػني الػذين يػَ مروف بإعػادة اذليكلػػة والػذين ؼليػػعوف للػػدمار
اذليكلػػي ،وبػػني الػػذين ؽللػػوف مػػا غلػػب أف يكػػوف فيػػوت »العقػػل« و»الرقػػي« والػػذين يُطلَػػب
مند أف يرت ّدوا عػن ديػند وعقػوذل ليتَ َّػولوا فتػات »لداثػة« ُم َِ
غرتبػة وتَغريبيػة ،فتػات لداثػة
التخريب اذليكلي.
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 .4خطاب البهيمية
لنػػا يت ػػاوز اخليػػاؿ النػػايف لصػػفة امدميػػة لػػاجئا آخػػر ،احل ػاجئ الػػذي يفصػػل اإلَِػػاف عػػن
احلي ػواف .فخطػػاب التػػوليا يقتيػػي تػػدِيس لرمػػة اإلَِػػاف الػػذي ؽلثػػل يف ذػػور ولهػػية،
وغلعػػل مػػن بػ آدـ وجدػػا اجتماعيػػا للبديميػػة .ويعػ ّػه لػػذا اخلطػػاب عػػن خػػرؽ لػػد عصػػيب
بني الداخل واخلػارج ،بػني ال ػ»أِػا« ومػا غلػب إقصػاؤ منػِ إلبقػاء التمػايئ عػن امخػر .وعنػدما
يَتددؼ اإلقصاء اخلطايب عبا بكاملِ ،تصبأ أدبيات البديمية خطابا لسبادة اجلماعية.
تتيػػمن الكتابػػات الصػػيافية واألدبيػػة اجلئا ريػػة لغػػة ليواِػػات كاملػػة .فت ػػد »األخطبػػوط
ِ
ػس و»اذلِػ ْد َرة« الػيت تػولي ذػورة أفعػواف خػرايف ذي ػبعة
اإل المي« الػذي ؼلنػس اجلئا ػر مب َ ّ
رؤوس ،كلمػا يػُق ػْػطم لػِ رأس ينبػت مػػن جديػد ،كرمػئ إح بػدد »األذت اإل ػالموي« مبقػػدار
اجملدودات ادلبذولة للقياء عليِ .لذ الكتابات تتكل أييػا عػن اإل ػالميني و»ا ػرتاتي ية
العنكب ػػوت« وعل ػػى »اذلػ ػواـ« و»احلهػ ػرات األذػ ػولية« .أم ػػا بوج ػػدرة ،في ػػدس تلميي ػػات إح
الئوالف عندما يصف احلركػة اإل ػالمية ك ػ»افتتػاف بالفا ػية اخليػراء ،تئلػف وتلتصػس مثػل
التَبَ ػ ػ ادل ْعَ ػػوؿ واحلق ػػود لِئعيمد ػػا عبا ػ ػػي م ػػدين [ 30.«]...ويق ػػوؿ ك ػػذلة أف »اخلػ ػػوؼ
والتقدقر َيعنياف فتأ اجملاؿ لاكاؿ وللدواـ« 31.يف خطابِ ادللِأ إح الثدييات يػذكر بوجػدرة
»ل ػػذ ادلخلوق ػػات ادلخئي ػػة ،األقلي ػػة الفا ػػية ،ل ػػئب يا ػ ُػي ب ػػذيء وِػ ػ  ،بم ػػم ج ػػرذاف
مَعورة أذا ا الطاعوف« ،و»كالب أذا ا الطاعوف األخير«32.
إ ّف خطابا كدذا يَتمد قوتِ مػن الرعػب مػن كػل مػا لػو دينء .فاإل ػالمي ،الػذي يثلػِ
أقالـ لؤالء ادلثقفني علػى أِػِ خطػر علػى النظػاـ الَيا ػي والرمػئي ،قػد اخػرتؽ احلػدود بػني
البه ػػر واحليػ ػواف .ل ػػؤالء الكت ػػاب والص ػػيافيوف يري ػػدوف رد احل ػػدود بوا ػػطة خط ػػاب ينػ ػػئؿ
باإل المي إح البديمية .وال بد من حتديد ذلذا التوليا .فدػذا اخلطػاب لػيس مصػادفة وال
يددؼ إح اإلقصاء واإلبعاد والتهدري فيَب .فاحلمار واجلمل والكلب ،بوذفدا ياثيل
اجتماعيػ ػػة لبديميػ ػػة أليفػ ػػة ،ال تَػ ػػتوقف خيػ ػػاؿ لػ ػػؤالء ادل ػ ػؤلفني .ذلػ ػػة ألِػ ػػِ ال يكفػ ػػي رد
اإل ػػالمي إح عػػا ،احلي ػواف ،فػػال بػػد مػػن إقصػػا ِ مػػن البه ػرية ،وال بػػد مػػن إبادتػػِ لتيػػتف

تطبيػػم لػػذ األلقػػاب بلػػق إح لػػد أِػِ لػ وزيػػر الداخليػػة ،مئيػػاف ػريف ،ال ؽلتنػػم عػػن وذػػف ادلعارضػػة اإل ػػالمية
ب ػ»اذلامػػة« وب ػ»احله ػرات« عنػػد ا ػػت وابِ مػػن طػػرؼ روبػػرت فيَػػة (( )R. Fiskراجػػم اإلِدبنػػدِت ()The Independent
 34مارس .)3444
مثلمػػا يف عبػػارة »كػػالب الػػدوار« ،الػػيت ا ػػتعملدا كاتػػب يا ػػني لس ػػارة إح ادلػػؤذِّني لػ ّػما ينػػادوف للصػػالة .يف ػػاؿ
إفريقيا كلمة «دوار» تع قرية وقد تهري إح زللة تتيمن عددا من اخلياـ أو البيوت والئرا ب للما ية.
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ادلكلػوب« و»اذلػواـ«

فكرة امدمية بقيمتدا احلقيقية .فػ»اجلرذ ادلصاب بالطػاعوف« و»الكلػب
و»اليػػبم« و»الثعبػػاف« ،كػػل لػػذ األذػػناؼ ال بػػد مػػن قتلدػػا .فػ ػ»العنكبػػوت« و»احله ػرات«
ػصم ،ولرقل  ،ينتصػر علػى اذلِػ ْد َرة إال بعػد أف قطػم رؤو ػدا الَػبعة بيػربة والػدة ،فدػو
تػُقػْ َ
يعه عن ِوايا القتل ويػَُررو ُجدا .فمن ادلعروؼ أ ّف ِداءات كدػذ تُاللػ يف
خطاب للبديمية ّ
34
33
كل اإلبادات اجلماعية ويف تدريب اجلالدين  .فدذا اإلطنػاب ادللفػوؼ بعبػارات ذػيية
يلغي الرادع النفَي وغلعل من ادلنكر معروفا ومن العدواف دفاعا رعيا عن النفس.
وال بد من لفت النظر إح أ ّف لذا اخلطاب لِ تاري يف اجلئا ر .ومنذ وقت ليس ببعيػد،
ففػػي ت مالتػػِ لػػوؿ العنػػف اال ػػتعماري ،كػػاف فػػاِوف يػػذكر أ ّف ادلنطػػس ادلػػاِوي للمَػػتعمر
الفرَِي لو بريد األللي من آدميتِ عه توليهِ .وكاف يقوؿ:
إ ّف كػالـ ادلَػتعمر عػػن األللػي مَػتعار فعػػال مػن لغػػة علػ احليػواف .فيهػػار إح زلػف األذػػفر،
ػادلعمر
وإح الػروا أ ادلنبعثػػة مػن القريػػة األلليػة ،إح القطيػػم والنتاِػة والتفػري و
35التنمػل والتهػػوير .فػ ّ
عندما يبيل عن الدقة يف التعبري يرجم دا ما إح خطاب البديمية.

الع ْدوى
 .5خطاب َ

الع ػ ْدوت الفوض ػػى البيولوجي ػػة للتعبػػري ع ػػن الفوض ػػى االجتماعي ػػة واالضل ػػالؿ
تػُ َوظر ػف أدبي ػػات َ
وحتػ ّػرؾ ذػػورة اإل ػػالمي علػػى أِػػِ َم ْوقػػم رمػػئي للتلػػوث والوجػػِ االجتمػػاعي
اخللقػػي .فػَػػتُ ّبني ُ
تلمأ إح أ ّف القرب من »الهياذ« خطر قد يؤدي إح تلوث أو عدوت.
للمرض ،كما ّ

ولتمثي ػػل اإل ػػالمي كموق ػػم رم ػػئي للتل ػػوث تَُ ػػتخدـ عب ػػارات كث ػػرية مث ػػل »اله ػػياذ«،
»الئباؿ«» ،ادلتعفن« و»الن « 36.لػذا التمثيػل يُع ّػه عػن خصوذػيات ضػمري قلػس مػن تَ َهػوش

زلرمػػات وال عوا ػػس وال آراء مَػػبّقةُ ،كتػػب لػػذا الكتػػاب مػػن أجػػل طمػػوح والػػد ،آال ولػػو
كمػػا يقػػوؿ بوجػػدرة» :بػػال ّ
ي تنػػاق يف الػػدفاع
أ
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ػ
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ادلف
و
اإلَِػػاف «.لػػذ اخللوقيػػة العػػابرة
ّ
ي وازع فػػإ ّف بوجػػدرة يقػػرف ا تئصػػاؿ »ادللتيػػني« بتصػػرػلاتِ مثػػل القػػوؿ:
أ
ػدوف
ػ
ب
و
.
«
ػني
ػ
ي
ادللت
عػػن لقػػوؽ اإلَِػػاف و»قتػػل
ّ
»ضلن رجػاؿ ذوو ِيػة لَػنة وتقػ ّدميوف وعصػريّوف ومتفتّيػوف علػى العػا ،والكػوف ،أُذػبنا بػ ّداء ِػادر ولكػن كػ لػو ِػاجم:
إِػػِ الولػػم باإلَِػػاف ،بكػػل النػػاس ( «.راجػػم اذلػػاما  .)34ذػػييأ أ ّف لػػذا »الػ ّداء النػػادر ولكػػن النػػاجم« يصػػاب بػػِ ادلػػرء
بالذات عندما يتفتأ على العمومية واإلَِاِية على غرار ر يس جلنة لقوؽ اإلَِاف لدت الهدلاف األورويب .لػذا األخػري،
ـ .يَ ػ ػػوف ( ،)Cheyssonذ ػ ػ ّػرح يف أكت ػ ػػوبر  3441أ ّف »الطّبيع ػ ػػة اإل ػ ػػالمية وادلَػ ػػلمة للم تمػ ػػم اجلئا ػ ػػري تغلّبػ ػػت،
لا ف ،على احليارة« .راجم الكتاب.Reporters Sans Frontières, Le Drame Algérien, La Découverte, Paris :
1994, p. 189

ِ
اذلامػة إح األمػاـ« لػو
عندما يع بوجدرة (على غرار طالبِ الصيافيني) ب ّف »اخلوؼ والرتاجم يعنياف دفم الغنغرينػة و ّ
اذلامػة إح الػوراء يتطلػب عػدـ اخلػوؼ والتقػػدـ إح
يف الواقػم ػل ّ
ػل علػى ادلكػاف العكَػي لػذلة ،مبعػىن أ ّف دفػػم الغنغرينػة و ّ
األماـ لػ»قتل ادللتيني«.
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احلػػدود االجتماعيػػة والثقافيػػة كمػػا يقصػػد التنقيػػة ،أي التطدػػري كطَػقْػػس لبػػرت أو لػػرد كػػل مػػن
باوز لذ احلدود.
ويصوص اخلياؿ التمرييي لباغيي اإل الـ اجلئا ريني فدو ال تنقصِ »الصػور« ،ليػل
يهػػريوف إح »ادللتيػػني« بالعبػػارة »يب -ػػي-جػػي« الػػيت تػػولي باإلذػػابة بالَػ ّػل وبالعػػدوت،
كم ػػا يتكلم ػػوف كث ػريا و»علمي ػػا« ع ػػن »األذ ػػولية وم ػػرض فق ػػداف ادلناع ػػة ادلكتَ ػػب« (م ػػرض
اإلي ػػدز) .ويف هناي ػػة ديَ ػػمه  ،3443بع ػػد ف ػػوز اجلبد ػػة اإل ػػالمية لسِق ػػاذ باالِتخاب ػػات،
تَاءؿ ر دين» :أليَت األذولية اإل المية إيدز اجتماعيا لقيقيا يقػرض جَػ الهػعب
اجلئا ػػري؟« 37فر ػػدين يقػ ػ ّدـ ػػرلا مَتفيي ػػا ل ػػبع ادلف ػػالي الطبي ػػة يف عل ػػوـ األمػ ػراض
وادلناعػػة واألوبئػػة ،مث يػػذلب فيَػػتنتج التهػػابِ» :فنػػرت أ ّف ا ػرتاتي ية األذ ػولية تهػػابِ يامػػا
ا ػرتاتي ية فػػريوس مػػرض فقػػداف ادلناعػػة ادلكتَػػب ( :)HIVاال ػػتيواذ علػػى قلػػب اجملتمػػم
واجملاؿ الَيا ي ال تعبادعلا« 38.وؼلت ادلقالة مباللظة أخرية قا ال» :من ادلدػ اإل ػارة إح
أِػػِ ف حتديػػد ثالثػػة أِ ػواع لفػػريوس اإليػػدز :ال ػ ،2 ،3 HIVو( 39«!1كإ ػػارة إح األل ػئاب
اإل المية اجلئا رية الثالثة).
إ ّف خط ػػاب الع ػػدوت البيول ػػوجي يُع ػ رػه أوال ع ػػن ف ػػوؼ م ػػن الع ػػدوت االجتماعي ػػة وعل ػػى
الرغب ػػة اجلازل ػػة يف ا افظ ػػة عل ػػى احل ػػدود والف ػ ػوارؽ .اخل ػػوؼ م ػػن التل ػػوث يب ػػدأ يف ادلي ػػداف
البيول ػػوجي ،مث يتق ػػدـ يف ذ ػػيغة مَ ػػتعارة ليتي ػػوؿ إح قل ػػس ِفَ ػػي ي ػػت يف ػػكل خ ػػوؼ
اجتم ػػاعي م ػػن لرك ػػة ف ػػدد »احلي ػػارة« .باإلض ػػافة إح ذل ػػة ،ف ػػإف اخلط ػػاب ال ػػذي ؼلت ػػئؿ
اإل ػػالمي إح ف ػػريوس ينػ ػػئع من ػػِ إمكاِي ػػة رؤيت ػػِ (ؼلفي ػػِ م ػػن رل ػػاؿ النظ ػػر) وي ػػولي ب ػػذلة
باخلوؼ من قوت خفية ال ؽلكن الَيطرة عليدا.
لكػن لػذا األ ػػلوب اخلطػايب لػػيس تعبػريا فيَػب ،فدػػو ؼلػدـ كػػذلة ا ػرتاتي ية ولػػدفا
يا ػػيا .إ ّف إضػػفاء ذػػفات مرضػػية علػػى »امخ ػرين« يديػػد لطػػرح طريقػػة »عالجد ػ «ّ .أوال
التص ػػديس بوج ػػود من ػػابم للع ػػدوت و ػػيلة ي ّك ػػن النظ ػػاـ م ػػن حتدي ػػد مواق ػػم »آمن ػػة« إلع ػػادة
»الطم ِينػػة« ،والهلػػاف أِػػِ ؽلكنػػِ معاجل ػة الػػتعفن بوا ػػطة عمػػل التَْبئػػري .مث إ ّف لػػذا اخلطػػاب
يه ػ ػ ّكل ِػ ػػداء إح ادلقابػ ػػل الَيا ػ ػػي للعػ ػػالج ولػ ػػو »اال تئصػ ػػاؿ« .تق ػ ػػرتح جري ػ ػػدة اجلئا ػ ػػر
اجلمدوريػػة ( )Alger Republicainوذػػفة »ال تئصػػاؿ األذ ػولية« ػػذ العبػػارات» :ال ؽلكػػن
لل مدوريػػة احلديثػػة أف تعػػيا ويف ػراييندا فػػريوس مػػرض اإليػػدز األذػػويل ال ُكػل ػرػياّين []...
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فَالمة الوطن تقتيي منم كل األلئاب األذولية ال ُكػلػرػياِّية وتفكية كل إمكاِيافا ادلادية
واإليديولوجية«.
وبوجػدرة يطالػب بػػذلة بفظاظػة» :إل ػرا يل سليمافػا لتيػويا الفلَػػطينيني ،ألػيس مػػن
لس اجلئا ر أف تيػم لػدا للَػرطاف؟ أََِػينا فيمػار ()Weimar؟« 40لعػالج الَػرطاف ال بػد
مػػن لصػػر  ...يف ادلخيمػػات ،ومراقبتػػِ وبػػرت  ،وال بػػد مػػن تَهػػعيعِ  ...بالنابػػا ،يف بع ػ
األليػػاف .ف ػ»اخلراجػػة االذػولية« ال بػػد مػػن فقعدػػا .كػػل لػػذ العبػػارات العالجيػػة ،مػػم آليافػػا
النفَػػية وقوفػػا التَػػويغية ،الػػيت حتػػل االلت ػئاـ اخللقػػي ،بعػػل مػػن ادلنكػػر معروفػػا ومػػن القتػػل
والتعذيب عملية ذيية وأداء مهرفا للواجب.
ويَػػتلد لػػذا اخلطػػاب مػػن األعػػذار اال ػػتعمارية األكثػػر دلػػاء .كػػذلة كػػاف مَػ ّػوغو
ػهروف اجل ػرا اال ػػتعمارية علػػى أهنػػا أداء مه ػَّػرؼ ل ػ»الر ػػالة
اال ػػتدمار الفرَِػػي بػػاألمس يػ ّ
41
احليارية« .فبوا طة عارات مثل »الهعوب الهبرية مرييػة ،والهػعوب ادلتييػرة أطبػاء«
ك ػػاف ي ػػت تغلي ػػف اإلرل ػػاب اال ػػتعماري يف ذ ػراع ض ػػد »ادل ػػرض الظالم ػػي« ،ض ػػد »احلال ػػة
ادلرضية اجلئا رية«.
لذا اخلطػاب ،الػذي يل ػ إح التمثيػل ادلرضػي ،ا ػتخدمِ بعػ العَػكريني اجلئا ػريني.
فخاذػػية شليػػئة للغػػة العَػػكر الػػيت تَػػبس العمػػل احلػػريب لػػي الرتميػػئ والتلمػػيأ .يفػ ّػرغ اخلطػػاب
مػػن العنصػػر البهػػري يف الوضػػم الػػذي يَػػتدعي حتديػػدا مَػػاعلة لػػذا العنصػػر مجاعيػػا .فلقػػد
منػػم اجلن ػراؿ ِ ػئار يف ػػنة  3441ارتػػداء احل ػػاب واإلعفػػاء عػػن اللييػػة يف مَتهػػفى عػػني
النع ػة العَػكري ل ػ»أ ػػباب ذػيية« ولػدد ب ػ»وضػم لػد للت ػاوزات الػػيت قػد تهػكل خطػػرا
أي
عل ػػى الول ػػدة الوطني ػػة« .ولك ػػذا يف  26أبري ػػل  3443من ػػم م ػػدير ادلَته ػػفى دخ ػػوؿ ّ
مػ ػري مل ػػتأ إح ادلَته ػػفى ل ػ ػ»أ ػػباب ذ ػػيية« .واِتق ػػد اجلنػ ػراؿ زرواؿ يف ين ػػاير 3446
»النظ ػػاـ الق ػػا ال ػػذي مسػ ػػأ ب ػػهوز تي ػػار إي ػػديولوجي طفيلػ ػػي« .كم ػػا يفتخ ػػر رلموع ػػة مػ ػػن
اجلنراالت ادلوالني لػ»التطدػري اإليػديولوجي« – ومػند العمػاري الَػفاؾ – عالِيػة باِتمػا د
للتيار »اال تئصايل«.

اال تئصاؿ ال يع التعذيب ولكن إزالػة اله ّػر .اال تئصػاليوف ال يَػتيوف مػن اجلدػر با تئصػاليتد ألِػِ ،كمػا يُظدػر
اله ػػر  -زاد أرب ػػاب
الَ ػػامية  -ا تئص ػػاؿ ّ
علػ ػ ِف ػػس اجلالدي ػػن ،كلم ػػا تلبَ ػػت الط ػػرؽ الوله ػػية باألل ػػداؼ األخالقي ػػة ّ
التعذيب كهياء ب عماذل تلة.
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وعنػػدما ينهػػغل اجلػػالدوف يف »سلت ػهاف « بػػاقتالع حلػػى »ادللتيػػني« ،بػػالكالّب واجلػػبس
والنػػار ،فكػ هن يطّبقػػوف لرفيػػا خطػػاب الوبػػاء الػػذي يطلقػػِ أوليػػاء أمػػورل وأدبيػػات العػػدوت
الػػيت تَػػيل مػػن أقػػالـ اال تئصػػاليني .فمصػػدر الػػتعفن والوبػػاء ُػلػ ّدد ويَُت ذػػل لرفيػػا .ومػػن
ادلعلوـ أ ّف الليية تعكس والء البدف للدين ،ولػي ػعار يطبػم بػِ الػدين اإل ػالمي اجلَػد.
فبوا ػػطة »العػػالج اال تئصػػايل« يُفػػرغ جَػػد ادلعػ َّػذب مػػن زلت ػوا العقا ػػدي ويُبػػرت مػػن وال ػػِ
ومعصػرِة بكػل
لس الـ .ولكذا يت طػرد الغػوؿ وتصػبأ اجلئا ػر ُزللّقػةُ ،م َّ
طدػرة إيػديولوجياُ ،
معىن الكلمة.

 .6البعد والصمم

عيد فكار فالح ع وز من بلدة برج منايل .عُ رذب من طرؼ الدرؾ يف مدينتػِ .و ػدادتِ
الطويلػػة تتوقػػف عنػػد تَػػاؤؿ ،» :أكػػن أتصػػور أ ّف جئا ػريني يتصػ ّػرفوف بطريقػػة ولهػػية كدػػذ
با إخواهن « .ويتَاءؿ أييا بهري الذي عُ رذب من قِبل أمن دا رة لَني داي ،» :أكػن
أتصور أ ّف جئا ريني يكنّػوف كراليػة عميقػة كدػذ إزاء جئا ػريني آخػرين ،أِػا الػذي صلػوت مػن
زلاولػػة اغتيػػاؿ مػػن طػػرؼ منظمػػة اجلػػيا الَػػري الفرَِػػي ػػنة  42«]...[ 3442أمػػا بػػن
زرقة ،الذي عُ رذب مػن طػرؼ درؾ بلديػة بػرج الكيفػاف ،فيقػوؿ يف ػدادتِ ،» :أتص ّػور أبػدا
أ ّف اخػػوة جئا ػريني ،اخػػوة يف الػػدـ والػػدين ،بإمكػػاهن فعػػل ذلػػة« 43.ويطػػرح عػػدد كبػػري مػػن
الييايا ِفس األ ئلة.
فد ػػل ؽلك ػػن أف يَ ػػمم أقط ػػاب عل ػػوـ اله ػػيطنة ادلعادي ػػة لس ػػالـ ،ومق ػػاولو وبريوقراطي ػػو
اال تئصاؿ لذ األ ئلة؟ ولل ؽلكند اإلجابة عندا؟
تصرؼ بهػري ُمعَّػني .لكػن مػن أعلػى أبػراجد اخلرافيػة ،علّدػ
ذييأ أهنا تندرج ضمن ّ
لػو »عصػرِة« لػذ »اجلمػػالري األميػة« و»احلهػود البليػدة« ،ولػػو »مايػة« لػؤالء »رلػػاِني اه«
من أِفَػد  .وبػدوف توريػة ،ألػيس األمػر لػو رفػ لريػة تقريػر ادلصػري ذلػذ »احلهػود«؟ ...
ذلؤالء األفراد؟ ذلؤالء الرجاؿ والنَاء؟ لعباد اه؟ ذلؤالء ادلواطنني؟
لكن لنعد إح اجملموعة األوح من األ ئلة.
ػيي» :ادلخػه« (طػالم الكتػاب األبػي
قادة اجليا والهرطة والدرؾ واجلالدوف يصفوف مكاف التعذيب بالتلطيف الص ّ

ص .)336.أما الهارع اجلئا ري وادلع ّذبوف فيل ّقبوِِ بادلَل .
كاف ـ .س .فكار يبلق من العمر  41نة (ولد يوـ ِ 24وفمه  )3416وأب لػ 33طفل دلا اعتقل وع رذب ،واعتقل
ّ
يف ن احلراش ،زِئاِة رق ( 42214طالم دادتِ يف الكتاب األبي ص .)364
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التنصػل مػن ذػم ا ػرتاتي ي،
يكفي لَػماعدا التقػرب ،والنػػئوؿ مػن األبػراج اخلرافيػة ،و ّ
أل ّف البعػػد ال ينػػتج ع ػػن بربػػة ذلني ػػة لػبػُػػنية إيديولوجيػػة فيَ ػػب ،بػػل إِ ػػِ يَػػتتبم التظ ػػالر
بالطرش كذلة.
ففي لذ الت مالت لوؿ البعد كرتميئ فيئيا ي للصم  ،يػذكر جػوف برجػر ( )Bergerمػا
يلي:
يظدر أ ّف الصم الح دفاعي ول ومي يف آف والد ،عندما يوظّف لفرض أمر على ػعوب
[ ]...ترفي ػػِ .لق ػػد ب ػ ّػني يف ادلاض ػػي جوي ػػا ( )Goyaكي ػػف ي ػػرقح الص ػػم أثن ػػاء اجمل ػػازر ،ففػ ػي
رؤو ػ ػ ػ ػػد الكبػ ػ ػ ػػرية يَػ ػ ػ ػػمعوف ادلو ػ ػ ػ ػػيقى وال يَػ ػ ػ ػػمعوف الص ػ ػ ػ ػراخ .كمػ ػ ػ ػػا الل ػ ػ ػ ػ كَػ ػ ػ ػػبري
( )Shakespeareوأريَػػتوفاف ( )Aristophaneكيػػف ػلػػب اجلبػػابرة التظػػالر بالصػػم أل ّف ذلػػة
غله ادلتو ػلني علػى الركػوع أمػاـ عرو ػد  .وعنػد مػا يصػبأ الصػم عػادة ولػيس لعبػة فيَػب،
عند ذ ؽلكن لل بابرة أف يناموا لنيئني44.

لػػذ ادلو ػػيقى الػػيت فػػرـ طبلػػة القلػػب ،ولػػذا »ال ػراي الػػذي يفقػػم الَػػماء« ،مػػا علػػا إال
ادلكنوف يف خطابات التدويل ،والت نني واإلِكار والبديمية والعدوت.
إف لػػذ اخلطابػػات تن ػػئع عػػن ادلَػػل خصػػِ ،وإَِػػاِيتِ ،وفرديتػػِ وذػػوتِ وعادلػػِ ليعػػاد
تكوينِ ،بل ذوباِِ ،يف كل جػِػن أو عدـ أو دابػة أو فػريوس .ػليػروِِ ك ثػة ليػة ،ألهنػ
يقتلوف خصيتِ القاِوِية بإحلاقِ ب ذناؼ ال ػلميدا القاِوف ،كما يقتلوف خصػِ امدمػي
واالجتماعي وادلعنوي بوضعِ خارج دا رة التيامن االجتماعي واإلَِاين.
واحلس أف اال تماع إح »الػراي« بػدال مػن الصػياح ،ومسػاع عبػارة »البورتػوار« (سلػه) بػدال
من »الباطوار« (ادلَل ) ،ليس ِابا عن الصم العادي.

+

الرجػػاؿ إح مراكػػئ االعتقػػاؿ يف
ذ ػ ولكػػن غػػري بك ػ  ،تػػب ّ أ الػػر يس ادلقتػػوؿ زلمػػد بوضػػياؼ بإر ػػاؿ امالؼ مػػن ّ
ذرح علي لػاروف ،عيػو
كما
ي عور أو اكرتاث« (راجم  ،Algérie Actualitésماي .)3442
ّ
الصيراء وذلة »بدوف أ ّ
ّ
اجمللس األعلى لل ّدولة ووزير ابس مكلّف قوؽ اإلَِاف ،أ ّف » ُّّ 4111معتقل مثن مقبوؿ« (راجم  ،L'Hebdoجنيػف،
اـ غلػػب ا تئصػػاذل ل ػ إذا ا ػػتلئـ األمػػر قتػػل ادلاليػػني«
 23مػػايو  )3442وأ ّكػػد جن ػراؿ ا تئصػػايل أف »األذػػوليّني َل ػو ّ
(طالم  21 ،Timeمارس  ،3444ص .)24
ػتعملة ،وقػد
"الراي" ِوع مو يقي أذػلِ مػن الغػرب اجلئا ػري ِهػ يف احلاِػات وادلاللػي وعُػرؼ بالكلمػات البذيئػة ادلَ َ
الراي" أعال ليَت رمئيػة فيَػب.
قاـ النظاـ اجلئا ري منذ التَعينات برتقيتِ رغ معارضة عبية معتهة .وإ ارتنا إح "
فمن بني طرؽ التّعذيب اليت تَُتعمل ض ّد ضيايا مدر ة الهرطة بهاطوِاؼ ،يروي ّادل َّ
عذب جلّوؿ ا وة يف ػدادتِ:
»إث ػػر وذ ػػويل إح جدػ ػنّ ػػاطوِاؼ بػ ػ عكن ػػوف ،أرغم ػػوين عل ػػى أف أغػ ػ أغني ػػة راي ُ
اله ػػدادة ب كملد ػػا يف
( «...ط ػػالم ّ
ّ
الكتػػاب األبػػي  ،ص  .)331ووالػػدة مػػن طػػرؽ التّعػػذيب الّنفَػػية الػ ا ػػتعملدا اجلػالّدوف ضػ ّد الهػػي ؼللػػف ػ ّػراطي
الراي.
الرقح على أِغاـ مو يقى ّ
رمِ اه (ادلعروؼ بامتياز يف تالوة القرآف وتدريس ألكامِ) كاِت إجبار على ّ
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فف ػػي الع ػػاـ اخل ػػامس الل ػػتالؿ اجلئا ػػر ( )3414ق ػػاؿ ادلل ػػة الفرَِ ػػي ،ل ػػويس فيلي ػػب
45
(» :)Louis-Phillipeلِػت ػُطػلس ما ة ألف رذاذة يف إفريقيا ،ف وروبا ال تَمعدا!«
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الكومندوس اإلعالمي في الجزائر

إ .لطيف
صحافة حرة أو خاضعة؟
توزيع العمل بٌن الصحفيٌن والعسكريٌن
«من ليسوا معنا ،هم ضدنا»
اإلرهاب ُُّ ّّ الووود...
 ...لكنه عّى وشك االنْ ِػقراض
استغالؿ الضحايا لغايات سياسية
عندما يّتحق ٍ
ماض أليم حباضر أليم مثّه
البحث عن حّفاء
«ُل حوار خيانة ُرلََّرَدة»
عّى الرعب أف ينتقل إذل اجلهة األخرى
«الوطنيوف» يدافعوف عن احلرية
التناور باألوهاـ األوروبية
البعد اإلمربيارل لّخطاب عن اإلرهاب
الصحافة :ضحية أو مسؤولة؟
مّحق  :القرار بٌن الوزارات دلعاجلة األخبار األمنية
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يف ػ ػرض اخلط ػػاب الغ ػػرر ح ػػوؿ اإلره ػػاب إط ػػارا
مغّق ػ ػػا لّتحّي ػ ػػل وادلروعي ػ ػػة .وق ػ ػػد يس ػ ػػم هػ ػ ػ ا
اخلط ػػاب قناقم ػػة مواض ػػيع عدي ػػدة ػػًن أف ُ ػػل
اسػػتنتاواتا تنتهػػّ حتمي ػاً إذل تربيػػر أس ػ ه ػ ا
اخلطاب ومسَّّماته إذ أ ّف الغايػة مػن معظػم هػ
ادلنقاشات هػّ تقييػد األفكػار قسػَّّمات اإلطػار
وامتصاصها فيه.
»E. S. Herman and G. O’Sullivan, '«Terrorism
as Ideology and Cultural Industry', in A.
George (ed.), Western State Terrorism, Polity
Press, Cambridge 1991, pp. 39-75.
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صحافة حرة أو خاضعة؟
«ال بد من إنقاذ اجلزائر اجلمهورية بكل وسيّة ،قانونية ُانت أـ ًن قانونية ،ألف ه ا هو مسار التاريخ».

1

ؽلكػػن اعتبػػار هػ ا النػػداء ُبدايػػة اخلطابػػات الداعيػػة إذل احلػػرب ،خاصػػة بعػػد أف أدى تسػػارع
األحداث داة توقيف ادلسار االنتخار يف يناير  2444إذل تدهور أوضاع الصحافة ،الػ
ُانػت قػػد شػػهدت ازدهػػاراً حقيقيػاً منػ  .2494هػ ا التػػدهور أذ َف بػزواؿ معظػػم الصػػحف
الناطقػػة بالعربيػػة وُػ لك بعػ اجلرائػػد الناطقػػة بالفرنسػػية ،وريػػع الصػػحف ادلعارضػػة لّنظػػاـ
العسكري بصفة خاصة.
ال ؽلكػػن فهػػم دور الصػػحافة يف اجلزائػػر بػػدوف التمييػػز بػػٌن األووػػه ادلختّفػػة لّمس ػ لة إذ
تقػػوـ الصػػحافة بصػػيا ة اخلطػػاب حػػوؿ الدؽلوقراطيػػة يف حػػٌن أ ػػا متورطػػة يف الص ػراع القػػائم
ُفئػػة فاعّػػة باألزمػػة عّػػى سلتّػػف ادلسػػتويات مػػن وهػػة ،وأ ػػا مسػػتهدفة وضػػحية يف ه ػ ا
الصراع من وهة أخرى .لقد وضع النظاـ تدابًن لفرض ضغوط مالية عّى الصحافة بغػرض
إخضاعهاُ ،ما وضع قيوداً لرقابتها
اسػتطاع النظػػاـ تطويػع الصػػحافة بعػػد انقػالب ينػػاير  22444عػػن طريػق التهديػػد بػػادلنع،
وادلنع الفعّّ – مؤقتاً ُاف أـ دائماً – بػدعوى خرقهػا لّتوصػيات ادلتعّقػة ب ػ«زلاربػة المػغب
واإلره ػػاب» 3ت ػػارًة ،وب ػػدعوى خرقه ػػا لتع ػػاليم «ادلرس ػػوـ الس ػػري» ل ػػوزارة الداخّي ػػة واخل ػػاص
بػ«التعامل مع األخبار ذات الطابع األمين» تارة أخرى .وػلتوي ه ا ادلرسػوـ الصػادر يف 4
يوني ػػو  2444عّ ػػى توص ػػيات مووه ػػة إذل األط ػػر اإلعالمي ػػة يف ال ػػبالد ،فه ػػو بالفع ػػل قثاب ػػة
قػػانوف تطبيقػػّ لّمن ػػاورات اإلعالميػػةُ .مػػا يوص ػػّ ه ػ ا ادلرس ػػوـ «الس ػػادة مس ػػؤورل النم ػػر
والصػػحافة الوطنيػػة» بقولػػه« :يف الوقػػت ال ػ ي تُب ػ ؿ فيػػه ُػػل الطاقػػات احليػػة يف الػػبالد مػػن
أوػػل استئصػػاؿ اإلرهػػاب والمػػغب ،إننػػا واعق ػػوف مػػن دعمكػػم الفعّ ػػّ يف معرُػػة مكافح ػػة
اإلرهاب والمغب ».وتنبه ادلادة األوذل من ه ا ادلرسوـ ادلعنيػٌن بػاألمر إذل أنػه قػد ش إنمػاء
خّي ػػة اتص ػػاؿ ُُّف ػػت بالعالق ػػات م ػػع وس ػػائل اإلع ػػالـ فيم ػػا ؼل ػ ص ػػيا ة األخب ػػار و ري ػػر
وإذاعة البيانات الرمسية ادلتعّقة بػ«الوضع األمين» .إضافة إذل ذلك ين آخر إوػراء اذ تػه

راوع نسخة ادلرسوـ يف مّحق ه ادلقالة.
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وزارة الداخّيػػة يف  22فربايػػر  2444عّػػى إنمػػاء «جلػػاف رقابػػة» يف ادلطػػابع بغػػرض ادلراقبػػة
والتعت ػػيم عّ ػػى «األخبػػار ادلتعّق ػػة بالوض ػػع األمػػين و ػػًن ادلؤُ ػػدة رمسي ػاً 4».وق ػػد ش حأ ػػز أو
5
إيقاؼ أُثر من عمر صحف من ه ا التاريخ.
إضػافة إذل الرقابػػة ادلفروضػة نتيأػػة قػانوف مكافحػػة اإلرهػاب والرقابػػة ال اتيػة الػ يفرضػػها
الصحافيوف عّػى أنفسػهم ،تورطػت الصػحافة يف الصػراعات الػ بػرزت بػٌن سلتّػف أونحػة
السّطة ال توظف الصحف ُ لسنة ناطقػة بامسهػا .فػال ؽلكػن أليػة صػحيفة أف تبقػى عّػى
صػبات يف قيػادة اجلػيا شلػا يقتضػّ انتهاوهػا اخلػ السياسػّ
الع َ
السػاحة بػدوف يايػة إحػدى َ
لّعصػػبة العسػػكرية احلاميػػة إذ أف أي ابتعػػاد عػػن ه ػ ا اخل ػ قػػد يػػؤدي إذل إيقافهػػا أو منعهػػا
بطػػرؽ قانونيػػه أو ماليػػة .ومنعػػت هكػ ا ُػػل الصػػحف ال ػ دعػػت إذل ادلصػػاحلة واحل ػوار بػػٌن
سلتّف األطراؼ واألحزاب .واجلريدتاف األخًنتاف الّتاف اختفتا من زلالت بيػع اجلرائػد منػ
ديسمرب  2444علا :احلرية والوطن.
إ ّف سياسػ ػػة االحتكػ ػػار هػ ػػّ إحػ ػػدى الطػ ػػرؽ األخػ ػػرى ال ػ ػ يّأ ػ ػ إليهػ ػػا النظػ ػػاـ لتطويػ ػػع
الصػػحافة إذ أ ّف الدولػػة طّػػك ادلطػػابع األربعػػة الوحيػػدة ادلووػػودة يف الػػبالد وطنػػع إنمػػاء أيػػة
مطبعة خاصػةُ ،مػا أوقفػت الػدعم ادلػارل الػ ي ُانػت منظمػة األمػم ادلتحػدة لّابيػة والعّػوـ
والثقافة ( )Unescoقد قدمته إلنمػاء مطبعػة خاصػة .وتُنػته أيضػا سياسػة االحتكػار هػ
من خالؿ المرُة الوطنية لّطبع ( )SIAال تكر استًناد الورؽ 6،وُػ ا مػن خػالؿ الوُالػة
الوطنيػػة لّنمػػر واإلشػػهار الػ تكػػر سػػوؽ اإلعػػالف وال ػ يوظفهػػا النظػػاـ العسػػكري ُ ػ داة
فَػعَّالػػة لّمعاقبػػة واإلخضػػاع إذ أ ػػا تسػػيطر عّػػى ح ػوارل  % 44مػػن اإلعالنػػات .ويف ه ػ ا
الم ػ ف تق ػػوؿ الصػػحفية ني ػػة موفػػق« :ال ؽلك ػػن إخفػػاء إرادة الس ػػّطات العامػػة يف ت ػػروي
الص ػػحف ػػًن ادلوالي ػػة ذل ػػا وذل ػػك ع ػػن طري ػػق توزي ػػع تفض ػػيّّ ل عالن ػػات نظ ػراً الحتكاره ػػا
7
لّقطاع العاـ ل عالف».
وإذا ُنػػا قػػد أش ػرنا فيمػػا سػػبق إذل الضػػغوط والعراقيػػل اليوميػػة ال ػ تتعػػرض ذلػػا الصػػحافة
اخلاصػة ،فػػذف ذلػك ال يعفينػػا مػن ضػػرورة النظػػر إليهػا ُعنصػػر فاعػل يف األزمػػة احلاليػػة ،إذ إف
اعتبارها ضحية فق لن ؼلدـ سوى مصاحل أولئػك الػ ين ػلػاربوف حريػة التعبػًن ػت شػعار
حرية التعبًن.

+

إف اذليمنػػة عّػػى وسػػائل اإلع ػػالـ عموم ػاً ،والصػػحافة خصوص ػاً ،شلارسػػة تقّيديػػة ترو ػػع
و ورها إذل احلقبة االستعمارية ًن أ ا تواصّت بعد االسػتقالؿ وانتمػرت يف عهػد احلػزب
الواحد .وإف رلموعة ُبًنة من الصحافيٌن يف البالد ما هم إال نتػاج عهػد احلكػم العسػكري
– بمػػعار االش ػااُية – ال ػ ي قَػ ْولػػب عقػػافتهم ادلهنيػػة وُيَّػػف سػػّوُهم السياسػػّ .فيػػدَّعّ
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ه ػػؤالء الص ػػحافيوف أ ػػم دؽلوقراطي ػػوف ُم ػػا ػلتك ػػروف االنتس ػػاب إذل الدؽلوقراطي ػػة ،إالّ أ ػػم
يتّقػػوف التوويهػػات مػػن طػػرؼ اجلػػيا .فّػػم تَػعُػ ْد تبعيػػة صػػحيفة لوتنتيػػك ()L’Authentique
لّأن ػراؿ بتمػػٌن س ػراً عّػػى أحػػد ،أمػػا صػػحيفة ليػػربي ( ،)Libertéإحػػدى الصػػحف اليوميػػة
األُثر تأماً عّى ُل من ينته احلػل السياسػّ ،فهػّ «تُػدار منػ زمػن طويػل مػن بػاري
عرب شخ يػدعى فتّػاو وهػو مسػؤوؿ سػابق عػن مكتػب "ادلراقبػة واحلمايػة" جلريػدة اجملاهػد
8
(».)Moudjahid
إف التحػالف بػػٌن االستئصػاليٌن ،العسػػكريٌن مػػنهم وادلػدنيٌن ،قػػد طػاوز التواطػػؤ ادلنطقػػّ
النػػاوم عػػن تقػػارب ادلصػػاحل األيديولوويػػة ،فادل ػػدنيوف مػػنهم «قػػد تعهػػدوا بذضػػفاء التغطي ػػة
األيديولوويػػة لّقمػػع بتقػػدا ادلػػربرات لّخيػػار االستئصػػارل ولّسػػّطة الػ تنتهأػػه أمػػاـ ال ػرأي
9
العاـ العادلّ».
إف الصػ ػحافة احلكومي ػػة ومعظ ػػم الص ػػحف اخلاص ػػة ت ػػؤدي هػ ػ ادله ػػاـ إم ػػا ع ػػن قناع ػػة
سياسية وإما بناءً عّى تعاوف تّقائّ مهين ،أو قأرد االلتزاـ الوظيفّ.

إف التبعيػػة ادلاليػػة لّصػػحافة اخلاصػػة وخضػػوع بقائهػػا إلرادة النظػػاـ والتيػػارات ادلسػػيطرة فيػػه
وادلعاديػػة لوصػػولية اإلسػػالمية ُّهػػا أدت إذل وقػػوع ه ػ الصػػحافة رهينػػة لّنظػػاـ .وأل ػػا تعتػػرب
نفسػػها يف حػػرب مػػع اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ ومػػع اجلماعػػات ادلسػػّحة ،فذ ػػا نػػادراً مػػا ُتبػػت
عػػن طػػاوزات السػػّطة الػ اسػػتهدفت اإلسػػالميٌن .وبػ لك دل تسػػتطع الصػػحافة أف تقػػوـ بػػدور
المػاهد عّػػى احليػاة السياسػػية يف الػػبالد ،بػل أصػػبحت مػن أبػػرز العناصػػر الفاعّػة فيهػػا ،السػػيما
10
بعد تعرض بع الصحفيٌن ذلأمات اجلماعات ادلسّحة.

فعاالً يف احلرب النفسية ال يمنها النظاـ العسكري واألوهػزة
لقد لعبت الصحافة دوراً ّ
التابعة له ،وإف ذلك الدور لي زلايداً .إف ُانت الصحافة تعرضت لضغوط ُبًنة ،خاصة
عػن طريػػق التصػػفيات اجلسػػدية 11،إالّ أف ذلػػك ال يضػفّ عّيهػػا صػػفة الضػػحية أو المػػهيدة
الدؽلوقراطية ،ال سيما أ ا تّعب دور المريك يف ه احلرب ال يمنها النظاـ العسكري.
إف بعػ الصػػحف – الػ ُثػًنا مػػا تظهػػر نفسػػها قظهػػر المػػهيد يف سػػبيل حريػػة الصػػحافة
والتعبػػًن – تسػػتحق ادلعاتبػػة فيمػػا ؼل ػ معاجلتهػػا لوخبػػار واضليازهػػا يف تقػػدؽلها .فبعػػد انقضػػاء
زمػػن طويػػل عّػػى تقػ ُ
ػدا والئهػػا والتزامهػػا السياسػػّ لّنظػػاـ وأعوانػػه ،دل تػػادد يف اتػػاـ منتقػػديها
12
والتنديد بكل من ؼلالفها الرأي يف قضية احلرب ال تدمر البالد.

توزيع العمل بٌن الصحفيٌن والعسكريٌن

++

ُما هو احلاؿ يف ريع احلػروب ،فػذف لّبعػد النفسػّ دوراً حامسػاً حػٌن يَفػرض اخليػار احلػرر
نفس ػػه عّ ػػى ري ػػع ادلس ػػتويات .وت ػػربز م ػػن و ػراء ذل ػػك رلموع ػػة م ػػن التفس ػًنات ال ػ تتمي ػػز
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منظور إعالمّ

ُل شخ أف ؼلتار موقفه عّمػاً أف لػي هنػاؾ
ببساطة م هّة ر م وخامة عواقبها :فعّى ّ
أي اضلراؼ عن اخل ادلرسوـ من طرؼ النظػاـ العسػكري وأتباعػه ادلػدنيٌن
أي اختيار إذ أ ّف ّ
ّ
ي ػػؤدي حتم ػ ػاً إذل اسػ ػػتأالب تم ػػة دعػ ػػم اإلرهػ ػػاب أو تربي ػػر ُ .مػ ػػا أف ادلضػ ػػّ يف «اطػ ػػا
معػػاُ » يعػػين ادلػػوت ،وإف ُػػاف مؤيػػدو احلػػرب المػػامّة يب ػ لوف قصػػارى وهػػدهم لقّػػب
األدوار .وأحسػػن مثػػاؿ عّػػى ذلػػك هػػو مػػا ُتبتػػه ليّػػى عسػػالوي ،وهػػّ وزيػػرة سػػابقة ،حػػوؿ
نداء السّم ال ي أطّق يف نوفمرب  2444إذ قالت:
إف نػداء مػػوقعّ وعيقػػة سػانت إغليػػديو ( )Sant-Egidioودعػػاة ادلصػاحلة هػػو بػػالعك نػػداء
لالستسالـ أمػاـ الفاشػية ُمػا هػو نػداء لّحػرب األهّيػة ] [...فالسػالـ لػي مفهومػاً رلػرداً ،بػل
13
يبىن عّى أنقاض احلرب مع ُل ما ػلمل ذلك من معىن.

ويف مسػ ػ ػػاندتا الفعالػ ػ ػػة لقيػ ػ ػػادة اجلػ ػ ػػيا تسػ ػ ػػتخدـ الصػ ػ ػػحافة اجلزائريػ ػ ػػة ترسػ ػ ػػانة رمزيػ ػ ػػة
وأيديولووية لصنع نظرة مانَويّة لّوضػع .فقػد حاولػت يف ادلرحّػة األوذل إضػفاء صػورة علأيػة
عّػػى اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ (اجل.إ.إ –  ،)FISالػ حػػازت مػرتٌن عّػػى أ ّبيػػة األصػوات
المعبية ،وذلػك بتمػبيهها حبرُػة فاشػية (احلػزب الػوطين االشػااُّ األدلػاو وصػل إذل احلكػم
فمثَّػَّت الصحافة اجلبهة اإلسالمية
عاـ  2444عن طريق االقااع) .أما يف ادلرحّة الالحقة َ
ل نقاذ بذرهاب وحمّ لي له نظػًن تػارؼلّ سػوى «اخلُمػًن احلُمػر»؛ مػن هنػا أتػت تسػمية
«اخلُمػػًن اخلضػػر» باعتبػػار الّػػوف األخضػػر لونػاً رمزيػاً لّحرُػػات اإلسػػالمية .ويف ادلقابػػل تمػػًن
ه الصحافة إذل األحزاب السياسية الصغًنة وبعػ اجلمعيػات الثقافيػة قصػطّ «اجملتمػع
ادلػػدو اجلزائ ػػري» بػػالر م م ػػن عػػدـ طثيّي ػػة ه ػ األقّي ػػات لّمأتمػػع اجلزائ ػػري .وإف دل َغلُػػز
إنكػػار ووػػود هػ ا «اجملتمػػع ادلػدو» فػػال غلػػوز تناسػػّ أنػػه يتميػػز بكثػػرة الرمػػوز واألمسػػاء ألطػػر
فار ة يف رلمّها.
يػػزعم ه ػ ا «اجملتمػػع ادلػػدو» طسػػيد العمػػود الفقػػري ل ػ«الدولػػة اجلمهوريػػة الدؽلوقراطيػػة»،
خاصة إذا مسحت له الدولة ب ف يتطور تطوراًُػامالً .ولكػن ادلطالػب الثقافيػة والنسػائية الػ
يتبناه ػػا و ػػزء م ػػن الص ػػحافة ال ت ػػم اجلنػ ػراالت إال بق ػػدر م ػػا ؽلك ػػنهم اس ػػتغالذلا يف احل ػػرب
النفسػػية وإلدامػػة بّبّػػة األذهػػاف .وتبعػػا ذلػ السياسػػة ُمػػن «الػػدؽلقراطيوف» ادلؤيػػدوف لّخيػػار
احلرر رلاالً لّتعبػًن عػن هػ ادلطالػب ،ػًن أف هػ ا اجملػاؿ زلػدد ب ػ«خطػوط يػراء» حػ ال
يتم ذطّ «التوويهات أو الثوابت الوطنية» .وال يهم أورل األمر يف اجلزائر قيق «ممروع
لبنػػاء اجملتمػػع» – دؽلػػوقراطّ ُػػاف أو ػػًن ذلػػك – بػػل إف مػػا يسػػعوف إليػػه هػػو احلفػػاظ عّػػى
هورويّػػة
احلك ػػم وعّ ػػى امتي ػػازاتم اخلاص ػػة .ويػ ػ ّدعّ ه ػػؤالء أ ػػم َع ْ
صػ ػرانيوف عّ ػػى ظلػ ػ اجلُ ْم َ
ص ػ ػرانية
لّع ْ
الفرنسػ ػػية ،ر ػ ػػم أف حػ ػػداعتهم ال طثػ ػػل إال استنسػ ػػاخاً ُاريكاتوري ػ ػاً هزلي ػ ػاً بائس ػ ػاً َ
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الفرنس ػػية ،ألف هػ ػ ا الم ػػعار يث ػػًن ويس ػػتأّب تع ػػاطف وتض ػػامن الػ ػرأي الع ػػاـ الع ػػادلّ ض ػػد
«التعص ػػب ال ػػديين» .وإض ػػافة إذل احتك ػػار االلتػ ػزاـ باحلداع ػػة والدؽلوقراطي ػػة والعدال ػػة واحلري ػػة
وحقػػوؽ اإلنسػػاف (ال ػ ال تص ػ إال لػ ػ«فئػػة» معينػػة مػػن اجلزائ ػريٌن) ،تػُنَػػا ِور صػػحافة النظػػاـ
بمعار ورموز احلػرب العادلػة ادلمػروعة ،موظفػةً ذلػ ا الغػرض صػور وخطابػات حػرب التحريػر
الوطنية وأساطًن ادلقاومة الفرنسية ضد الفاشية.
إف عقوؿ «اجلمهوريٌن» اجلزائػريٌن ،السياسػيٌن مػنهم وادلثقفػٌنُ ،م َم َّػربة ُبرهػاب اإلسػالـ
ال ػ ػ ي نم ػ ػػر ِس ػ ػػالليّو ( )ethnologuesوإناس ػ ػػيّو ( )anthropologuesاالس ػ ػػتعمار وال ػ ػ ي
يتطػػابق بوضػػوح مػػع ادل َقولبػػات ( )stéréotypesالغربيػػة ادلنحػػازة ضػػد اإلسػػالـ .فهػػم يػػرددوف
الزعم أف اإلسالـ ُ
مصدر االضلطاط والتطرؼ وأنه ال يتماشى مع احلداعة والقػيم اجلمهوريػة.
إف عمّي ػػة اس ػػتعمار العق ػػوؿ هػ ػ ذلػ ػا نت ػػائ م ػػدمرة ،إذ أف بعػ ػ الق ػػيم وادلب ػػادئ ُاحلري ػػة
والكرامة اإلنسانية والعدالة االوتماعية قد تُصادر ٍ
لغرض وحيد أال وهو احلرب.
اقع ت وط ْة التفسػًن األحػادي لوحػداث ،وهػو
ُل من الرأي العاـ الوطين و ُ
الد َورل و ٌ
و ٌ
تفسًن منحاز ؽليّز بٌن الوقائع فيُضفّ منػزلة «أحداث» عّى بعضها وؼلفّ الػبع اخخػر.
وق ػػا أف مكافح ػػة اإلره ػػاب أُعّن ػػت ُ ولوي ػػة وطني ػػة ،فق ػػد أص ػػب ُ ػػل تَواطُػػؤ م ػػع الطغم ػػة
العسكرية – «حامية الدؽلوقراطيػة» – ال ػلتػاج إذل تربيػر ،وُػل تقيػيم أو ّيػل مغػاير لرؤيػة
وموقف النظاـ يُعتّم أو ُؽلنع بِ َد ْعوى اإلرهاب .ومع ذلك فال ت ُر احلػرب بصػراحة حػ ال
يعاؼ بػ«العدو» ضمنياً وال تُضفّ المرعية عّى ووود  ،ر م أف ُل ِ
القػوى رلنػدة لتغييبػه
ُ
ولّتقّيػػل مػػن ش ػ نه والستئصػػاله .وتسػػتخدـ ُػػل الطػػرؽ ذل ػ ا الغػػرض بنػػاءاً عّػػى تعّيمػػات
العسكريٌن قصد تمويه مسعة الطرؼ اخخر وتروي األُاذيب والتهم ضد و ًن ذلػك مػن
التضّيل 14.يقػوؿ الصػحفّ بوسػعد عبػديا« :إننػا ننتقػل مػن لغػة اخلمػب إذل لغػة القػ ؼ
15
الالذع دوف مرحّة انتقالية ،ومن عهد الصحافة ادلػكْبوتة إذل عهد الصحافة اذلائأة».
َ
وبعػػد أف حظيػػت الصػػحافة اجلزائريػػة لوقػػت قصػػًن ( )2444-2494بذمكانيػػة مراوعػػة
دورهػػا وأخالقياتػػا ادلهنيػػة ،فذ ػػا بقطاعيهػػا العػػاـ واخلػػاص سػػرعاف مػػا عػػادت إذل شلارسػػات
دربت األ ّبية الساحقة من الصحفيٌن عّػى خدمػة احلقػد وتربيػر
«ادلدرسة العسكرية» ال ّ
اخليار احلرر.
ويف مقػاؿ بعنػواف "الفرصػة األخػػًنة" ،قػاؿ الّػواء ادلتقاعػد رشػػيد بػن يّػ « :لقػد طػػت تعبئػػة
وسػػائل اإلعػػالـ إلطػػالؽ األُاذيػػب ضػػد ادلسػػاندين لّحػػل السػػّمّ ولّمصػػاحلة ،وش تقػػدؽلهم
16
عّى أ م خونة لّقضية الوطنية».
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وُما سنرى الحقا من خالؿ أمثّة مّموسة ،فذف الصحافة اجلزائرية دل تكتف باخلضوع
ألوام ػػر اجلنػ ػراالت ب ػػل وقف ػػت بق ػػوة يف ص ػػفوفهم ،وإذا غل ػػوز نق ػػد احاافيته ػػا ف ػػال ش ػػك أ ّف
ممارُتها يف ممروعهم ُانت متحمسة ونمطة (وما زالت ُ لك).

«من ليسوا معنا ،هم ضدنا»
ب موقػػع قسػػم مػػن الصػػحافة –
مباشػػرة بعػػد توقيػػف االنتخابػػات يف شػػهر ينػػاير ََ 2444ػ َّػز َ
ونصػػب
ادلوصػػوفة ب ػ«ادلسػػتقّة» – بمػػكل واضػ مػػع مػػا تسػػميه السػػّطة «احلػػرب المػػامّة» َّ
نفسه ناطقاً رمسياً لبع األطراؼ األُثر عداء لّحرُات المعبية 17.وتعتقد ه األطػراؼ
أف الع ػػدو األساس ػػّ لّأمهوري ػػة ولّدؽلوقراطي ػػة يتمث ػػل يف اجل.إ.إ ،.ح ػػزب طبيعت ػػه إرهابي ػػة
حسب ما تزعم .ويػَتَػَرتَّب عّى ذلك إعالف احلرب عّى ُل من له عالقة مػن قريػب أو مػن
بعيد مع ه ا احلزب.فمثال ش تمويه وتّطيخ مسعة ادلوقعٌن عّى عقد روما ،ال ي ضػم أهػم
أحػزاب ادلعارضػػة ،حيػػث قُػػدموا عّػػى أ ػػم يتواطئػػوف َم ْوضػػوعيّاً مػػع اإلرهػػاب .قالػػت وريػػدة
لوماتن (:)Le Matin
وباألم ويف الوقت ال ي ُاف فيه أيد بن بّػة ػلتضػن حبػرارة أنػور هػداـ – عضػو خالفػة
اجلماعػػة اإلسػػالمية ادلسػػّحة – ػػت األنظػػار الراعيػػة دلمثّػػّ الكنيس ػة الكاعوليكيػػة الػ فقػػدت
بع أعضائها قتال من طرؼ رواؿ أنور هداـ نفسه ،يف هػ ا الوقػت بالػ ات ذُبػ طفػل يبّػ
18
السبع سنوات بتازولت يف والية باتنة.

إف السػػّطات وأوهػػزة الدعايػػة ادلسػػموح تػػا ،س ػواء ُانػػت حكوميػػة أـ خاصػػة ،تكػػر
ألي حديث عنه بمػكل ؼلػالف خطهػا .ومػن أرُػاف هػ ا اخلػ
مفهوـ اإلرهاب وال تسم
ّ
أف إره ػػاب الدول ػػة ال وو ػػود ل ػػهُ ،م ػػا أ ّف ُ ػػل عم ػػل «إره ػػار» ،سػ ػواء ُ ػػاف حقيقي ػػا أـ ال،
نسػػب حتم ػاً لعناصػػر خاروػػة عػػن احلكػػم ،فمػػن ة ال غلػػوز الكػػالـ عػػن شلارسػػة التع ػ يب
يُ َ
واجمل ػػازر ال ػ ػ قام ػػت ت ػػا ق ػ ػوات األم ػػن .وال ؽلك ػػن أيض ػ ػاً التصػ ػري أف ظه ػػور «اجلماع ػػات
ادلس ػػّحة» ه ػػو رد فع ػػل عّ ػػى توقي ػػف االنتخاب ػػات والقم ػػع الػ ػ ي ُسػ ػّ عّ ػػى ُ ػػل شػ ػرائ
ُارتِكػاس
اجملتمعُ ،ما يسػتحيل ربػ ادلعارضػة ادلسػّحة بالتأربػة االسػتعمارية ،أي تص ّػورها ْ
عّى العنف البنيوي الراسخ يف هيكل السػّطة لنظػاـ يسػتمد أسسػه مػن الدولػة االسػتعمارية
ومن الدعم الفرنسّ ومن ال ين ي ّدعوف أ م «دؽلوقراطيوف».
ويس ػػتخدـ معظ ػػم السياس ػػيوف يف الس ػػّطة ويف ادلعارض ػػة «ادلس ػػموح ت ػػا» مفه ػػوـ م ػػبهم
ل رهاب ػلمل عواقب وخيمة عندما تُردد وسائل اإلعالـ .ف صل ه ا ادلفهػوـ هػو سػالح
إيديولووّ ونفسّ ضد «العػدو» .وققتضػى هػ ا ادلفهػوـ لػي العػدو «اإلرهػار» بالمػاب
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اجلاهػػل العنيػػف فحسػػب ،ولػػي بادلناضػػل يف اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ ال ػ ي يريػػد فػػرض
الدولػػة اإلسػػالمية بقػػوة السػػالح وسػػفك دمػػاء ادلتعطمػػٌن إذل الدؽلوقراطيػػة واحلريػػة فقػ  ،بػػل
يممل:
الرول ال ي ُاف واقفاً من قّيل ،دل يكن له سّوؾ أمراء العصابات األصػولية الدمويػة .إف
ووهه الناعم النحيف وشعر القصػًن األوعػد وسػّوُه الػربيء اذلػادئ ُّهػا تػوحّ ب نػه الضػحية
بدالً مػن اجلػالدُ .ػاف يبػدو وُ نػه فػالح عػادي مػن هػ القريػةُ ...ػاف صػوته ادل َهػدد اإلشػارة
الوحيدة عّى ووود حيواف متوحا وشرير نائم يف ذاتػه ] [...مػا امسػه؟ امسػه ال يهُػم .عّػى ُػل
19
حاؿ مراد دل يعد إنساناً بػَ ْعد .مراد هو اسم آلة قاتّة.

ػتغل ه ػ الضػػحايا السػػاذوة ادلسػػكينة
واإلرهػػار مكيػػافيّّ ألنػػه «يػَ ْعػػدي» أطفالنػػا ويسػ ّ
ليأعل منها امتداداً ألعماله اإلوراميػة .فيأػب أف نكػوف بادلرصػاد ألف اإلرهػار مووػود يف
ُػػل مكػػاف ُ ػ«السػػمك يف البحػػر» .قػػد يكػػوف زميّنػػا أو وارنػػا أو رقػػا أختنػػا .لقػػد صػ ّدرت
20
وريػ ػػدة لومػ ػػاتن صػ ػػفحاتا بعن ػ ػواف «تالمي ػ ػ إرهػ ػػابيوف ،ادلدرسػ ػػة يف خدمػ ػػة األص ػ ػولية؟»
21
وخصصت صفحة ُامّة لػ«رواية مراهقٌنُ :يف أصبحنا إرهابيٌن؟»
إف مفهػ ػػوـ اإلرهػ ػػار هػ ػػو قثابػ ػػة ممػ ػػأب عمّػ ػػّ ال يتطّػ ػػب الدقػ ػػة واألمانػ ػػة الفكريػ ػػة.
فاإلرهػػار هػػو اخخػػر :العػدو ،وهػػو نقػػي ُػػل مػػا يػرتب بػػاألخالؽ والثقافػػة والعّػػم وادلبػػادرة
التارؼليػػة والنمػػاط االوتمػػاعّ التحريػػري ،اخل .باختصػػار هػػو نقػػي اإلنسػػانية .هػػو حي ػواف
و«آلة قاتّة» فق .
يس ػػهل تػ ػ ا التص ػػور إنك ػػار ق ػػدرات الط ػػرؼ اخخ ػػر .ف ػػال يوو ػػد يف احلرُ ػػة اإلس ػػالمية
ادلعارضػ ػ ػػة – ادلسػ ػ ػػماة إرهابيػ ػ ػػة – مثقفػ ػ ػػوف وال صػ ػ ػػحافيوف وال تووػ ػ ػػد نسػ ػ ػػاء مػ ػ ػػا دامػ ػ ػػت
«الػػدؽلوقراطيات» الّ ػواي يقمػػن بالػػدعوة الستئصػػاؿ اجلبه ػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ قػػد م ػػنحن
أنفسػػهن حػػق الكػػالـ باسػػم ُػػل النسػػاء ،ومػػا دامػػت النسػػاء ضػػحايا «اذلمأيػػة التعصػػبية»
22
قأرد ُو ن نساء.
وتعػ ػػرض ُػ ػػل ال ػ ػ ين يعمّػ ػػوف عّػ ػػى إغلػ ػػاد حػ ػػل سياسػ ػػّ لّنقػ ػػد االستئصػ ػػارل اذلػ ػػداـ إذ
ّب الدفاع عن هػ ا احلػل تمػة االنتمػاء ل ػ«الطػرؼ اخخػر» والتقػارب مػع اإلرهػابيٌن.
يَ ْستَ ْأ ُ
فيحاؿ احملامّ عّّ ػلٍن عبد النور ،رئي الرابطة اجلزائرية لّدفاع عن حقوؽ اإلنسػاف ،إذل
«لعنة التاريخ» 23،أما حسٌن آيت أيد ،األمٌن العاـ جلبهة ِ
القوى االشػااُية ،فيػتم التػربؤ
منه ُخائن ألنه – من خالؿ ممارُته يف لقاء روما – «يستطيع أف يعطّ أحكاماً تقيميػة
24
إلرضاء أخيه القاتل أنور هداـ».
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اإلرهاب ُُ ّّّ الووود...

أي
أي مك ػػاف ويض ػػرب ّ
يتميّػػز اإلره ػػاب حبرُيت ػػه وباس ػػتحالة تَوقع ػػه .ف ػػيمكن أف ػل ػػدث يف ّ
أي وقتُ ،ما تربهن عّى ذلك ضحايا السيارات ادلفخخة والقنابل واجملازر اخل.
إنساف يف ّ
وؽلكػػن أف يسػػق ُػػل م ػواطن أو مواطنػػه ضػػحية اإلرهػػاب ،ولكػػنُ ...ؽلكػػن أف يمػػتبه فيػػه
ب لك أيضاً.
ويّأػ النظػاـ إذل التضػّيل يف حػق ادلعارضػة إلعػارة المػعب عّػى رفضػها وعػػداوتا إذ أف
اإلش ػػهار ادلب ػػال لوعم ػػاؿ التخريبي ػػة والتقتي ػػل واجمل ػػازر ونس ػػبها بانتظ ػػاـ جلماع ػػات مس ػػّحة
يػُػدَّعى أ ػػا تنتمػػّ لّأبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ يهػػدؼ إذل تمػػويه اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ
وإذل الت ُيػػد أف اإلرهػػاب يقصػػد طػػيم الدولػػة ومؤسسػػاتا الدسػػتورية وبنيتهػػا االقتصػػادية
واألمالؾ العامة.
أمػػا ال ػ ين ينػػادوف ب ػاحلوار فيُتهمػػوف بػػالتواطؤ يف ه ػ ا ادلمػػروع التػػدمًني .فمػػثال عنػػدما
ذُرت وريدة لوماتن تصرػلات آيت أيد قناسبة عقػد نػدوة رومػا ُتبػت"« :غلػب توقيػف
القتػػل وإالّ سػػتنهار الدولػػة يمػػكل ُامػػل وشػػامل ".إف اذػػاذ ه ػ ا ادلوقػػف حبضػػور اإلرهػػار
25
ممأع».
أنوار هداـ ،ال ي نم من البداية لتدمًن اجلزائر ُدولة وأمة ،شّء ّ
وإذا ش الكمػػف عػػن طبيعػػة اإلرهػػاب بػػات مسػػموحا «استئصػػاله» ،ومػػن ة ال ت ػػاج
مكافحػػة اإلرهػػاب ألي تربيػػر« :ال بػػد مػػن الػػرد عّػػى العنػػف ادلفػػروض بعنػػف قػػانوو أقػػوى،
ألنػه أصػب اخف عابتػا أف الػ ين يّػوا السػالح لقتػل اجلزائػريٌن وإسػقاط الدولػة ي َّػدعوف أ ػػم
26
ال يهزموف».
وهك ا غلب التعود عّى قتل «اإلرهابيٌن» يوميا .فاجلرائد تنمر األرقػاـ وأحيانػا األمسػاء
ونوع السالح ال ي عثر عّيه ح صارت قراءة ه ادلعّومات أمراً عاديػاً وأصػب مػن ػًن
ادلعق ػػوؿ التم ػػكيك يف األخب ػػار م ػػن طػ ػراز «ش القض ػػاء عّ ػػى إره ػػار خط ػػًن» ،يف ح ػػٌن أف
األنباء عن اخلسائر يف صػفوؼ قػوات األمػن ال تُنمػر .وهػ ا يتطػابق مػع التعّيمػات الوزاريػة
اخلاصة قعاجلة األخبار األمنية ال تنص يف فقرتا السادسة بػ:
إظهػػار الطػػابع الالإنسػػاو لّممارسػػات الوحمػػية ل رهػػابيٌن وبتسػػّي األض ػواء عّػػى ال ػ ب
واذلأمات عّى سيارات اإلسعاؼ وموت األطفاؿ وتعطيبهم وقتػل أهػارل أعضػاء قػوات األمػن
حبضور ح أطفاؿ صغار.
راوع نسخة ادلرسوـ يف مّحق ه ادلقالة.
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أمػا فيمػػا ؼلػ الصػحفيٌن الػ ين قُتّػوا ،فػذف الصػػحافة عػػادةً مػا تػ ُر التفاصػػيل الدقيقػػة
لعمّيػػة اال تيػػاؿ وتسػػمّ ادلسػػؤوؿ عػػن ذلػػك ،ر ػػم أنػػه حػ اخف دل طػػر أيػػة زلاُمػػة عّنيػػة
تبٌن تورط أو مسؤولية ادلمتبه تػم 27.ولػي اذلػدؼ مػن ُتابػة الصػحافة بػالردع فقػ
عادلة ّ
بل هو إلشاعة الريبة والمك وس اجملتمع إلظهػار صلػاح يّػة «مكافحػة اإلرهػاب» (ُمػا
28
توحّ ب لك تعّيمات وزارة الداخّية).

 ...لكنه عّى وشك االنِْػقراض

تردد النمرات اليومية أخبار االنتصارات عّى الصعيد األمين و البػا مػا ترافقهػا باالدعػاءات
عن «ربع الساعة األخًن» و«بقايا اإلرهاب» .ور م أف الصحافة ال توافق يف ُل مرة عّى
ووه ػػة نظ ػػر احلكوم ػػة فذ ػػا ال تتػ ػواري ع ػػن نم ػػر األخب ػػار ادلث ػػًنة ،مث ػػل اال تي ػػاالت واجمل ػػازر
والسػػيارات ادلفخخػػة ،مػػن أوػػل إظهػػار البمػػاعة والوحمػػية 29،وتبػػدي ترحيبهػػا بزيػػادة عػػدد
قوات األمن وطنيد االحتياطيٌن ،وإنماء احلرس البّدي 30وخاصة ادليّيمػياتُ 31.مػا ترُػز
دائمػػا عّػػى أف اإلرهػػابيٌن أقّيػػة مػػن قتّػػة وسػػفاحٌن سػػيمكن الػػتخّ مػػنهم بتأنيػػد ُػػل
«ِ
القوى الوطنية».
وتّأػ الصػػحافة إذل الّػػب حػػوؿ تنظػػيم اجلماعػػات ادلسػػّحة ،وذلػػك مػػن أوػػل تضػػّيل
ال ػرأي الع ػػاـ بزعمه ػػا أف ق ػوات األم ػػن تس ػػيطر عّ ػػى الوض ػػع وتراق ػػب ادلي ػػداف ،فتمثّه ػػا ت ػػارًة
بػ«رلموعات هياُّها هرمية» ،وتارة أخرى بػ«رلموعات صغًنة مستقّة عن بعضػها الػبع
تزرع الرعب إلظهار نفوذ ال طتّكه»ُ .ما هّ «بع ادلئات مػن إرهػابيٌن مسػأٌّن عّػى
اجلُ اذات ومالحقٌن» أحياناً ،وهّ «ألف عنصر منعزؿ» أحياناً أخرى .والسػتكماؿ هػ
الصيا ة لوحداث ،فذف ه اجلرائد تّتزـ بػ«معاجلة األخبار [األمنية] بصورة منتظمػة عّػى
الصػػفحات الداخّيػػة» وبػ ػ«االبت ػ اؿ والتقّيػػل مػػن الت ػ عًن النفسػػّ لّعمػػل اإلرهػػار ادلخػ ّػرب
32
لّحفاظ عّى معنويات األمة».
إف الغرض هػو إقنػاع الػرأي العػاـ اجلزائػري واألونػو بضػرورة وفعاليػة احلمّػة ضػد التمػرد،
نمػطة ُانػت أـ ػًن ِ
وإخفاء مدى ادلعارضػة المػعبية ( ِ
نمػطة) ومػدى أعرهػا .وقيامػاً بواوػب
«استئصػ ػػاؿ اإلرهػ ػػاب» دعػ ػػت بع ػ ػ اجلرائػ ػػد ادل ػ ػواطنٌن لالنتظػ ػػاـ يف «رلموعػ ػػات الػ ػػدفاع
33
أي
حرضػتهم عّػى اإلب34ػالغ عػن « ّ
ال اي» لّتصػدي بالسػالح لّأماعػات ادلسػّحةُ ،مػا ّ
ممػػتبه بػػه» .إضػػافة إذل ق ػ فها وذمهػػا لكػػل مػػن ال يتفػػق طام ػاً مػػع آرائهػػا ،وت ػ ّدعّ ه ػ
اجلرائد أف سيادة الدولػة مسػتهدفة مػن طػرؼ مػؤامرات «أشليػة األصػولية اإلسػالمية» .فمػثال
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ت عنواف «ُموؼ مدهمة عن الالوئٌن ادلنتمػٌن لّأبهػة اإلسػالمية ل نقػاذ ادلنحّػة يف
أدلانيا ،بوف تسا اجلماعات ادلسّحة» ،نقرأ:
راب ػ ُب ػػًن ولونيس ػػّ عضػ ػواف ُ ػػامال العض ػػوية يف اجلماع ػػة اإلس ػػالمية ادلس ػػّحة ،فق ػػد قام ػػا
بتنظيم عمّيػة ضػد سػفارة اجلزائػر يف بػاري يف أوت ُ .2444مػا ػلظّػراف ،مػع أسػامة مػدو،
35
التحالف مع احلرُات الميعية اإليرانية ومع احلزب اإلسالمّ التابع حلكمتيار األفغاو.

والغػػرض مػػن ريػػك ه ػ ا اخلطػػر الػػوعلّ هػػو إظهػػار أف الدولػػة واجلػػيا يسػػيطراف عّػػى
ػربر اقتحػػاـ بع ػ األحيػػاء
الوضػػع األمػػين .وبػػالطبع إف صلػػاح يّػػة «مكافحػػة اإلرهػػاب» يػ ّ
(«الس ػػاخنة» حس ػػب هػ ػ اجلرائ ػػد) و«مط ػػاردة اإلره ػػابيٌن» واإلع ػػدامات بػ ػدوف زلاُم ػػة
واإلخفػػاءات القس ػرية اخلُ .مػػا طػػرب ه ػ احلمّػػة المػػعب عّػػى قبػػوؿ تواوػػد ُػػل الق ػوات
األمنية وتفاقم عسكرة اجملتمػع .فكتبػت عّػى سػبيل ادلثػاؿ وريػدة لػوريزوف ( )L'Horizonمػا
يّّ:
وبل القل .وولػة يف منطقػة ُانػت ػت وطػ ة اإلرهػاب .تَ َمػنَّأت ُحّوقنػا دلػدة طويّػة مػن
اخلوؼ دلا اُتمفنا شػاحنة زلروقػة ] [...ة شػعرنا باالطمئنػاف عنػدما رأينػا عػدد مهػم مػن ونػود
اجليا الوطين المعو وهػم ؼلتّطػوف مػع السػكاف احملّيػٌن .إف ممػهد طفػل وػال عّػى حأػر
36
وندي يثًن مماعرنا.

وإلقنػػاع احلكومػػات األونبيػػة بػ ف اجلػػيا اجلزائػػري ودولتػػه يسػػيطراف طامػاً عّػػى اإلرهػػاب
تّأ ػ الدعاي ػػة إذل التوُي ػػد بػ ػ ف اإلره ػػاب ل ػػي قاص ػراً عّ ػػى اجلزائ ػػر ،ب ػػل يم ػػابه العمّي ػػات
ػدوؿُ 37.مػػا تػػردد بػػال مّػػل أف
اإلرهابيػػة يف ُػػل مػػن إسػػبانيا وادلمّكػػة ادلتحػػدة و ًنهػػا مػػن الػ ّ
ع ػػدداًُب ػًناً م ػػن ال ػػدوؿ الدؽلوقراطي ػػة يف الع ػػادل مّ ػػت قس ػػطها م ػػن اإلره ػػاب .أدل تس ػػتطع
الدولة اجلزائرية ضماف ادلصاحل األونبية يف اجلنػوب اجلزائػري؟ ألػي مػن واوػب هػ الػدوؿ
مطػػاردة أعضػػاء اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ ادلقيمػػٌن فيهػػا ،السػػيما أ ػػم – حسػػب «مصػػادر
مطّعػػة» – وراء اال تيػػاالت وتريػػب األسػػّحة إذل اجلزائػػر؟ فمػػثال تتسػػاءؿ وريػػدة الػػوطن
( )El-Watanوتقوؿ:
هل ستنتظر احلكومة األمريكية عمّيػة وديػدة مثػل تفأػًن ادلرُػز الػدورل لّتأػارة قدينػة نيػو
يػورؾ (  )World Trade Centerقبػل أف تعتقػل اإلرهػابيٌن اجلزائػريٌن ادلتواوػدين يف الواليػات
احتِياله ،أف ينكر أف رئي البعثة الربدلانيػة
ألي عقل بمري ،مهما ُاف ْ
ادلتحدة ] [...يستحيل ّ
لّأبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ يف اخلػػارج هػػو أحػػد ادلػػدبرين لّعمّيػػات الرهيبػػة ال ػ تنف ػ يومي ػاً يف
اجلزائر.
إف تَػيَػ ّقظ الرأي العاـ الغرر لطبيعة اجلبهة اإلسالمية ل نقاذ ،وخاصة تريبها لوسّحة من
38
أوروبا ،سيتطّب إبادة رهيبة لّمعب اجلزائري وتصفية وزء ُبًن من طلبته الفكرية.
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استغالؿ الضحايا لغايات سياسية
ترسخ تصور تبسيطّ ومػانوي
ػلتوي خطاب اإلقصاء واالستئصاؿ لّصحف عّى مواضيع ّ
يف األذهػػاف .فقػػد طػ ّػورت الدعايػػة احلربيػػة خػػالؿ السػػنوات األخػػًنة مػػن احلػػرب خطػاً واحػػداً
لّتفكػػًن يعتمػػد عّػػى خطػػاب ُراهيػػة وإنكػػار اخخػػر ،س ػواء ُػػاف ه ػ ا اخخػػر قػػابالً لِّتَػ ْعيػػٌن
(«ادلّتح ػػّ»« ،ادلتحأب ػػة»« ،اإلره ػػار» أو «احلرُ ػػّ») أو ُ ػػاف رله ػػوالً («ُتّ ػػة» عدؽل ػػة
المكل يسهل استعماذلا لّدعاية).
ِ
ص ػػدمة ل ػػرف «الوحم ػػية» ولّمقاوم ػػة ،ولتعبئ ػػة
فتُس ػػتخدـ أحيان ػػا هػ ػ «الكتّ ػػة» َُم ْ
ادليّيمػػيات وإعػػارة احلمػػاس الػػوطين ،وتُصػػور أحيانػػا أخػػرى يف شػػكل شػػعب مػػنكما عّػػى
نفسػ ػػه ،وعػ ػػاب  ،وواهػ ػػل ،وأسػ ػػًن عاداتػ ػػه السػ ػػّفية ،وُ ػ ػ ا حسػ ػػاس خلطػ ػػاب «األص ػ ػولية
39
اإلسالمية».
تصػ ػػف ه ػ ػ الصػ ػػحافة ش ػ ػرائ المػ ػػعب ادلنػ ػػاه لّسػ ػػّطة بالكتّػ ػػة اجلماديػ ػػة وعدؽلػ ػػة
المخص ػػيّة ،يف ح ػػٌن أ ػػا تص ػػف المػ ػرائ األخ ػػرى م ػػن نفػ ػ الم ػػعب وره ػػور «ض ػػحايا
اإلرهػػاب» بصػػفات تضػػفّ عّيهػػا النمػػاط والمخصػػية .فعّػػى سػػبيل ادلثػػاؿ نمػػرت وريػػدة
الػػوطن ( )El Watanقناسػػبة مظػػاهرة  44مػػارس  2444عػػدة مقػػاالت ُانػػت عناوينهػػا:
«يّ ػػة ُب ػػًنة لّتأني ػػد ال ػػوطين :طّيع ػػة التص ػػدي»« ،طالب ػػات الثانوي ػػة ينػ ػػزعن احلأ ػػاب»،
و«ذحبػػت إشػراؽ ،وهػػّ طبيبػػة أطفػػاؿ يف ال ػ 44مػػن عمرهػػا وأـ لطفّػػٌن يف الثانيػػة واخلامسػػة
م ػ ػػن عمرعل ػ ػػا ،األس ػ ػػبوع ادلاضػ ػ ػػّ يف ظ ػ ػػروؼ امض ػ ػػة يف احلػ ػ ػػّ اإلس ػ ػػالمّ لب ػ ػػوقرة قػ ػ ػػرب
40
العاصمة».
أمػػا يف مػػا ؼل ػ مسػػًنة  9مػػايو  2444ال ػ ُانػػت تنػػادي بػػاحلوار وادلصػػاحلة الوطنيػػة،
فمػ ّػهر االستئصػػاليوف والصػػحافة بػػاجلمهور ادلمػػارؾ معت ػربين إيػػا «الكتّػػة اجملهولػػة» ،ر ػػم
انض ػػماـ ادلرح ػػوـ يوس ػػف فػ ػػت ا – م ػػن الرابط ػػة اجلزائريػ ػػة حلق ػػوؽ اإلنس ػػاف – إذل تّػ ػػك
ادلظ ػػاهرة .ولك ػػن عن ػػدما ا تي ػػل ه ػ ػ ا األخ ػػًن س ػػرعاف م ػػا ُان ػػت هػ ػ الص ػػحافة بادلرص ػػاد
41
لػ«استغالؿ موته سياسيا».
تغل اجلمهوريوف «ضحايا إرهاب األصولية اإلسالمية» ،قوافقتهم أو بدو ا،
وهك ا يَ ْس ّ
لتمدي ػ ػ ػػد قائم ػ ػ ػػة ش ػ ػ ػػهدائهم« :نس ػ ػ ػػاء وزائري ػ ػ ػػات» ش ا تص ػ ػ ػػاتن واختط ػ ػ ػػافهن وذحبه ػ ػ ػػن،
و«مفكػروف» ش قطػع رؤوسػهم ،و«أطفػاؿ أبريػاء» قتّػوا يف االنفأػارات ،ورلاهػدوف قػػدامى
متقاعػػدوف ،وصػػحفيوف ،وشػػباب اخلدمػػة الوطنيػػة ،وأعضػػاء سلتّػػف احلكومػػات .وػلػػرؾ ُػػل
هػػؤالء نف ػ اإلؽلػػاف ونف ػ الر بػػة يف السػػالـ واحلريػػة والدؽلوقراطيػػة حسػػب م ػزاعم خطػػاب

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
444

منظور إعالمّ

هػ الصػػحافة .وؼلضػػع هػ ا االسػػتغالؿ لػػنف ادلنطػػق االزدواوػػّ الػ ي ذُرنػػا آنفػػا ،فيػػتم
أحيانا بتمّك القتّػى وُؽل َػارس أحيانػا أخػرى بتأاهػل القتّػى .فبعػد قتػل «اإلرهػابيٌن» طُْ َحػق
هػ ػػويتهم بعػ ػػد دفػ ػػنهم حيػ ػػث تكتػ ػػب العبػ ػػارة «( »X-Algérienأي رلهػ ػػوؿ وزائػ ػػري) عّ ػ ػى
قبورهم ،وهّ عبارة ت ُّر اجلزائري بعهد االستعمار.
هك ػ ا ػػاُم اجلبه ػػة اإلس ػػالمية ل نق ػػاذ بع ػػد ُ ػػل انفأ ػػار وبع ػػد ُ ػػل ا تي ػػاؿ .تنص ػػب
الصػػحافة االستئصػػالية نفسػػها قاضػػيا وتصػػدر أحكػػاـ اإلعػػداـ .واذلػػدؼ مػػن ذلػػك ُّػػه هػػو
معاُسػػة تسػػيّي احلرُػػة ال ػ تقػػاوـ احتكػػار السػػّطة والثػػروات الوطنيػػة وتنػػاه احتكػػار
النظػ ػػاـ لّثقافػ ػػة والػ ػػدين واذلويػ ػػة .وقػ ػػا أف شػ ػػعبية اجلبهػ ػػة اإلسػ ػػالمية ل نقػ ػػاذ تػ ػػدد أنصػ ػػار
«الدؽلوقراطي ػػة الكّيّاني ػػة» و«احل ػػرب الم ػػامّة» ،غل ػػب ش ػػيطنتها ورفض ػػها وقمعه ػػا وس ػػديا
يصور أعضاءها ومناصػريها عّػى
وسياسيا واوتماعيا .إف
التمويه ادلنتظم لّحرُة اإلسالمية ّ
42
شػػكل حيوانػػات متوحمػػة ،أو أنػػاس عّػػى صػراط ُمنَ ػ َّػور ب ػ«نػػور وعلػػّ»ُ .مػػا يهػػدؼ هػ ا
اخلطػػاب إذل إضػػعاؼ ُػػل ادلعارضػػة وصػػرؼ األنظػػار عػػن التعػ يب والقتػػل اجلمػػاعّ واجملػػازر
ادلرتكبػة مػػن طػرؼ المػػرطة واجلػيا وادليّيمػػيات ومعسػكرات االعتقػػاؿ يف الصػػحراء اخل .دل
يُطػػرح الس ػؤاؿ عػػن مقػػايف اجل ػرائم بعػػد ،ألنػػه مػػن ادلس ػّم أنػػه «معػػروؼ» مػػن اجلميػػع إذ أ ّف
«اذلمأيػػة اإلرهابيػػة ال تعػػرؼ حػػدوداًُمػػا أ ػػا تتغػ ُى باسػػتمرار مػػن دـ األبريػػاء 43».ح ػ
وإذا تسػػاءؿ عرض ػاً صػػحفّ عػػن حػػدث ،فػػذف أسػػئّته تػػدور حتمػػا حػػوؿ «ُيفيػػة اسػػتعماؿ
44
ادلهارٌن لوسّحة» وستتفادى إشكالية هويتهم ألنه مفهوـ ضمنياً أ م «إرهابيوف».

عندما يّتحق ٍ
ماض أليم حباضر أليم مثّه
عّػ ػػى ادلػ ػػرء أف ؼلتػ ػػار ،إمػ ػػا أف يتحػ ػ ّػزب مػ ػػع الطػ ػػرؼ «اجليػ ػػد» فيكسػ ػػب رضػ ػػى الصػ ػػحافة
واالستئصػػالٌن 45 ،وإمػػا أف ينحػػاز إذل الطػػرؼ «الػ ّػرديء» فيسػػتأّب حتمػػا سػػخطهم عّيػػه
وق فهم إيا باجلرـ والتقتيل والت بي  .وتُستعمل اصػطالحات عّػم اإلوػراـ مػن أوػل تفريػ
أيػة معارضػػة لّنظػػاـ مػن زلتواهػػا السياسػػّ 46،فهكػ ا تػػردد الصػػحافة أ ّف دوافػع المػػباب هػػّ
دواف ػػع إورامي ػػة منحط ػػة وخسيس ػػة إذ أ ػػم «يػ ػ حبوف الم ػػرطّ أو ادلفك ػػر م ػػن أو ػػل دن ػػانًن
قّيّة» ،يف حٌن أ ػا تػ ّدعّ أف الػدافع الػ ي ػلػرؾ ادليّيمػيات (ادلعروفػة باسػم «الػوطنيٌن»)
47
هو «حافز تّقائّ مبين عّى اعتبارات حضارية».
التناقضّ ويف صي التضاد ه تست ُر العهػد االسػتعماري
إف العربة يف ه ا األسّوب
ّ
إذ يصػػعب تفػػادي مقارنػػة خطػػاب االستئصػػاليٌن عطػػاب ادلػػدافعٌن عػػن «اجلزائػػر الفرنسػػية»
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إب ػػاف احلقب ػػة االس ػػتعمارية ال ػ ين ُ ػػانوا يص ػػفوف اجملاه ػػد اجلزائ ػػري يف س ػػبيل اس ػػتقالؿ ب ػػالد
بصفات مناظرة .فنقرأ مثال أف ادلقاوـ اجلزائري هو:
طريد العدالة ،ذلك اجملرـ العادي ال ي يفّػت مػن التفتػيا ويّأػ إذل اجلبػل أو إذل الغابػة،
يتػ ػزين فأػ ػ ة – يف س ػػبيل قض ػػية ال ناق ػػة ل ػػه فيه ػػا وال ر ػػل – بالبطول ػػة ادلزيف ػػة الػ ػ تُس ػػتخدـ
48
لتحري اجلماهًن ال ال تستطيع تقدير مزايا احلضور الفرنسّ بوضوح.

أمػ ػػا اليػ ػػوـ ،فادلزايػ ػػا ال ػ ػ تسػ ػػتدعّ ادلػ ػػدح والتقػ ػػدير هػ ػػّ مزايػ ػػا الدؽلوقراطيػ ػػة عّػ ػػى ػ ػ
اجلنراالت .وتعمل احلكومة اجلزائرية والصحافة االستئصالية يومياً عّى إقناع األوروبيٌن بػ ف
اجلزائػػر يف نضػػاؿ مػػن أوػػل ق ػيمهم ،أي تمػػييد وزائػػر ح ػػرة ودؽلوقراطيػػة مض ػػادة لّظالمي ػػة
والوحمية .فالبد إذف من زلاربة ه ا العدو ادلماؾ إذ أف اخل الفاصل بٌن اجلزائػر وأوروبػا
ل ػػي البح ػػر األب ػػي ادلتوس ػ ب ػػل ه ػػو احل ػػدود ب ػػٌن احلداع ػػة والوحم ػػية ،وب ػػٌن الدؽلوقراطي ػػة
والثيوقراطية.
فهنػػا يصػػب اخلطػػاب عػػن اإلسػػالـ خطاب ػاً عنص ػرياً وزلموم ػاً بػػالنعرة االسػػتعمارية إذ أنػػه
ي ػ ّدعّ أف اإلسػػالـ ينػػاق صػػندوؽ االق ػااع وأف تطبيقػػه خػػارج احليػػاة اخلاصػػة سػػرعاف مػػا
يهدـ «احلضارة» وينتهّ حتماً إذل « ُُّيّانية» .والنتيأػة احلتميػة ذلػ ا اخلطػاب هػّ ووػوب
زلاربة اإلسالـ السياسّ االحتأاوّ بم الطرؽ ،ومنها ترويضه من خالؿ «هيئة» دينية
ػدوناً دلكافحػػة «اإلرهػػاب» .أدل تعطػػّ وزارة الداخّيػػة
يف خدمػػة السػػّطة تُمػػأع إسػػالماً مػ َّ
49
تعّيمػػات لػ ػ«تطػػوير العقيػػدة الدينيػػة ادلنػػددة باجلرؽلػػة»؟ أدل يقػػل «مف ػ » ادلسػػأد الكبػػًن
قرسيّيا صهيب بن الميخ يف دعمػه لّنظػاـ العسػكري« :إنػين مػع دولػة رهوريػة دؽلوقراطيػة
لّوقػػوؼ ضػػد الظالميػػة [...] .ػػرر العّمانيػػة الدولػػة مػػن ُػػل عقيػػدة ،و ػػرر الػػدين مػػن ُػػل
50
سيطرة سياسية»؟

البحث عن حّفاء
إف ّيػ ػػل الصػ ػػحافة االستئصػ ػػالية بسػ ػػي  ،أال وهػ ػػو أف اجلبهػ ػػة اإلسػ ػػالمية ل نقػ ػػاذ حػ ػػزب
«إرهار» جل إذل االنتقاـ لّوصوؿ إذل السّطة بالقوة بعد ما ُمنِع من ت سي دولة إسالمية
ػربروف ُ ػػل الوس ػػائل» ولك ػػن إذا ض ػػت
يف ع ػػاـ  .2444وتعتق ػػد أف «أنص ػػار الظالمي ػػة ي ػ ّ
51
«الق ػ ػوات احلي ػ ػػة» و«الض ػ ػػمائر ادلس ػ ػػتنًنة» و«اجلزائري ػ ػػوف األح ػ ػرار والم ػ ػػرفاء» وإذا ش ػ ػػرع
«الوطنيوف» يف اساواع هيبة الدولة و«اجلزائر اجلزائرية» ،سيهزـ بال شك العدو بسرعة.
ه ا العػدو متواوػد داخػل الػبالد يف ُػل مكػاف ،يف اجلػوار واإلدارات والعمػل 52،وخػارج
الػػبالد يف الس ػػوداف وإي ػراف ومػػع ح ػػزب ا  53.إال أف ه ػ الػػدوؿ واألح ػزاب ال ػ يس ػػميها
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منظور إعالمّ

«شػػرطّ العػػادل» باإلرهابيػػة ليسػػت وحػػدها مػػن يهػػدد وحػػدة اجلزائػػر ،بػػل إف الػػدؽلوقراطيات
األوروبيػػة تعمػػل أيضػاً عّػػى إضػػعاؼ احلرُػػة اجلمهوريػػة يف اجلزائػػر بسػػماحها بووػػود إرهػػابيٌن
معروفٌن فوؽ أراضيها .وتتّقػف الصػحافة اجلزائريػة ُػل األخبػار ادلرتبطػة بػالقمع ادلووػه ضػد
اجلبهػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ يف أوروبػػا ،وذلػػك لتثبػت الدعايػػة أف احملػػرٌُن يف أوروبػػا يسػػتفيدوف
54
من «مزايا الّأوء السياسّ لّتحري عّى اجلرؽلة يف بالدهم».
إف استخداـ حأة «التدخل يف المؤوف اجلزائريػة» يتميػز بازدواويػة مدهمػة يف نمػرات
الص ػػحافة االستئص ػػالية .فعن ػػدما يطال ػػب سياس ػػّ فرنس ػػّ حبػ ػوار ب ػػٌن ُ ػػل األطػ ػراؼ ادلعني ػػة
وقمارُة اجلبهة اإلسالمية ل نقاذ ،تندد الصحافة قوقفه وتصرخ بػ«عػدـ التػدخل» .فتقػوؿ
مثال وريدة الوطن (:)El Watan
يف بيػ ػػاف نم ػ ػرته الصػ ػػحافة أُػ ػػد ادلوقعػ ػػوف عّػ ػػى النػ ػػداء ] [...أنػ ػػه يف الوقػ ػػت ال ػ ػ ي يقػ ػػاوـ
اجلزائري ػػوف العص ػػابات اإلرهابي ػػة ل ػ ػ«احلف ػػاظ عّ ػػى س ػػيادة الدول ػػة» ،يرتف ػػع م ػػن اجملّ ػ الفرنس ػػّ
صػػوت ويسػػكار ديسػػتاف الصػػاخب لينػػادي قمػػارُة اجملػرمٌن يف االنتخابػػات الربدلانيػػة القادمػػة.
55
هل فقد السيد ويسكار ديستاف ذاُرته ح فاته أف اجلزائر بّد مستقل من  44سنة ؟

وبػػالعك  ،إف ه ػ الصػػحافة تص ػ ّفق وتبػػته ُّمػػا َشػ ّػن وزيػػر الداخّيػػة الفرنسػػّ باسػػكوا
عمّية فيأّ بًنات ( )Vigipirateاألمنية دلطػاردة «اإلرهػابيٌن» والالوئػٌن بػدوف أوراؽ .وال
ؽلثػػل تفكيػػك حػػزب وزائػػري وإي ػ اء مئػػات ادل ػواطنٌن مػػن طػػرؼ دولػػة أونبيػػة اعتػػداء عّػػى
سيادة اجلزائر بالنسبة ذل الصحافة ال تناصر سياسة فرنسية عنصرية ت ُرنا باالعتقاالت
اجلماعية ال ُانت تستهدؼ اجلزائريٌن يف ادلهأر إباف االستعمار.
إف القضػػية ال ػ ت ػرب اليػػوـ «الػػدؽلوقراطيٌن» اجلزائ ػريٌن بنظ ػرائهم الفرنسػػيٌن هػػّ الػػدفاع
عػػن القػػيم اجلمهوريػػة ضػػد «ادلتطػػرفٌن» و«ادلتعسػػفٌن» و«الظالميػػٌن» و«القػػوى ادلناهضػػة
لّحضػػارة» .ويّتقػػّ «الػػدؽلوقراطيوف» مػػن ضػػف البحػػر األبػػي ادلتوس ػ َد ْوريّػاً وال تفػ ّػوت
الصػػحافة اجلزائريػػة ه ػ ادلناسػػبات .فمػػثال يف «لقػػاء التضػػامن مػػع اجلزائػػر» ببػػاري يػػوـ 4
فربايػػر  ،2444وال ػ ي رػػع شخصػػيات سياسػػية وفكريػػة وفػنّ ػػيّة مػػن البّػػدين 56،اتفػػق ُػػل
ادلم ػػارٌُن عّ ػػى أس ػػباب الوض ػػع احل ػػارل وعّ ػػى م ػػا تتطّب ػػه مهم ػػة ه ػػزـ «اإلره ػػاب» إذ أف
شػعاراتم ُانػػت« :قػػاوموا الوحمػية حػ نصػػر الدؽلوقراطيػة»« ،وزائػػر بوضػػياؼ»« ،أ ّبيػػة
اجلزائر مع ادلمروع الدؽلوقراطّ».
يف الواق ػػع يع ػػارض ُ ػػال الط ػػرفٌن س ػػيادة األ ّبي ػػة وس ػػيادة الم ػػعب اجلزائ ػػري ،وإف لَ ػ ّػوح
«الدؽلوقراطيوف اجلزائريوف» يف بع األحيػاف برايػة القوميػة يف ووػه ادلسػتعمر القػدا ليخفػوا
تػػا نفػػاقهم .ويتأّػػى صػػّب نوايػػا ادلسػػتعمر بوضػػوح مػػن ُػػالـ باسػػكاؿ بروُنػػر ( Pascal
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« :)Brucknerإنػػين مػػع ح ػوار احلكومػػة مػػع القػػوى الدؽلوقراطيػػة .إف مطالبػػة الػػدؽلوقراطيٌن
57
بالتحاور مع اإلسالميٌن تعين مطالبة الضحايا قعانقة والديهم قبل ذحبهم».

«ُل حوار خيانة ُرلََّردَة»

إف النقاش حوؿ « اإلرهاب األصورل» هو نقاش مغّق ،وأُرب يّة إعالمية حػوؿ موضػوع
اخليانة هػّ احلمّػة الػ ُشػنّت أعنػاء انعقػاد مّتقػى رومػا بػٌن أهػم أحػزاب ادلعارضػة اجلزائريػة.
وبعد توقيع ه األحزاب عّػى وعيقػة «العقػد الػوطين» يف ينػاير  2444إلخػراج الػبالد مػن
األزم ػ ػ ػ ػػة ،ص ػ ػ ػ ػػرخت الص ػ ػ ػ ػػحافة االستئص ػ ػ ػ ػػالية «ال لّخيان ػ ػ ػ ػػة»« ،ال لقت ػ ػ ػ ػػل اجلزائ ػ ػ ػ ػػر»« ،ال
لالستسالـ» .وعّقت عّى سبيل ادلثاؿ وريدة الوطن عن زرواؿ قائّة:
ُث ػًناً مػػا يسػػتعمل ال ػرئي اجلزائػػري العبػػارة «ادل ػؤامرة الداخّيػػة واخلارويػػة» ليمػػًن إذل النػػداء
لّس ػػّم وإذل ادل ػػوقعٌن عّ ػػى الئح ػػة س ػػانت أوي ػػديو ( )Sant-Egidioالػ ػ ين أص ػػبحوا متهم ػػٌن
58
ضمنياً قسؤولية تدهور األوضاع.

لقد انعكست األدوار :فيتم التعامل مع أولئك ال ين ػلاولوف رع أُرب عدد شلكن مػن
التيارات السياسية من أول إغلاد حل مماؾ وُػ م «خونػة» و«متػممروف مػع اإلرهػاب»،
بينمػا يُعتػػرب أولئػػك الػ ين ينػػادوف بتسػّي المػػعب وبػػاحلرب دوف هػوادة أبطػػاالً و«فػػدائيٌن»
حقيقيٌن .لقد أدت الضأة اإلعالمية واذلأمة عّى األحزاب ادلوقعة عّى وعيقة رومػا وُػ ا
أي
التعتػػيم عّػػى ُػػل مػػا هػػو م ػرتب بالعقػػد الػػوطين إذل ُهربػػة اجلػػو السياسػػّ إذل دروػػة أف ّ
تصري يساند ه ادلبادرة يستأّب حتماً التهمة بالتواطؤ مع «اإلرهابيٌن».

أي نقػػاش وطػػين حػػوؿ هػ
وتػػدؼ هػ ادلنػػاورة السياسػػية-النفسػػية التهأميّػػة إذل ردع ّ
ػٌن مػػن خػػالؿ وهػػود النظػػاـ إلسػػكات أنصػػار ه ػ ادلبػػادرة –
الوعيقػػة .إف ه ػ ا الغػػرض بػ ٌ
قػػنعهم مػػن الوصػػوؿ إذل اجلرائػػد لّتعبػػًن عػػن آرائهػػم – ومػػن تضػػّيل الػرأي العػػاـ بادلظػػاهرات
ادلصػػطنعة لت ييػػد زرواؿُ 59.مػػا يػػربز ه ػ ا القصػػد أيضػػا مػػن إشػػعار الصػػحافة أنصػػار احل ػوار
ب نب ادلمارُة يف «اإلرهاب» ح يبتعدوا عن اجلبهة اإلسػالمية ل نقػاذ ويسػتوعبوا أنػه ال
ٍ ِ
ين «اإلرهػػاب» .وهك ػ ا تُصػػرؼ األنظػػار عػػن ادلسػػائل
حػػق ذلػػم يف الكػػالـ قبػػل بَ ْسػ َػمَّة تػُػد ُ
األساسية لّخروج من األزمة ،ويتم حصرها يف الدعاية عن «اإلرهاب».

عّى الرعب أف ينتقل إذل اجلهة األخرى
«عّػػى الرعػػب أف ينتقػػل إذل اجلهػػة األخػػرى ».إف ه ػ ا المػػعار ال ػ ي أطّقػػه رضػػا مال ػػك،
الػػوزير األوؿ األسػػبق ،يُعتػػرب بدايػػة ت ػ وي احلػػرب عّػػى الصػػعيد العسػػكري والنفسػػّ .ويػػتم
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نقػػل الرعػػب إذل الطػػرؼ اخخػػر بواسػػطة اجملػػازر ال ػ تّعػػب دور ادلهمػػاز لتػػوري ادلػػدنيٌن يف
«مكافحػػة اإلرهػػاب» .فبعػػدما يمػػعر سػػكاف ادلنػػاطق ادلسػػتهدفة باجملػػازر بال ػ عر والتعػػرض
لّخطػػر يتكَّّػػف بعػ السياسػػيٌن واجلرائػػد بتحضػػًن ادليػػداف النفسػػّ والفكػػري إلقنػػاع هػػؤالء
السكاف ب ف التسّي أمر ضروري ،يف حٌن أف الدرؾ يقوـ بذدماوهم يف رلموعػات الػدفاع
ال ػ اي وبتنظػػيمهم يف ذلػػك اإلطػػار .وتػػوري عػػدد ُبػػًن مػػن ادلػػدنيٌن يف سػػفك الػػدماء هػػو
مولػػد يف آف واحػػدُ ،مػػا هػػو ضػػماف لتواطػػؤ ادلػػدنيٌن مػػع اجلػػيا
نتيأػػة الرعػػب ُمػػا هػػو ّ
ِ
ػبء
ووالئهػػم لػػه إذ أف تفػػوي «احلػػرب القػ رة» لّمّيمػػيات ادلدنيػػة رضػػه ذفيػػف مػػن العػ ْ
العمّياي يف القمع ومن مسؤولية الدولة يف اجلرائم.
وطػػدر اإلشػػارة أيض ػاً إذل أ ّف احلمّػػة اإلعالميػػة تُوظػػف ُػػل الفهػػارس ادلتػػوفرة مػػن أوػػل
تضّيل وتعبئة الرأي العاـ .فال تتحرج الصحافة مثال من تقدا امرأتٌن م بوحتٌن عّى أ ػن
60
ضػ ػػحايا «اإلرهػ ػػاب اإلسػ ػػالمّ» ر ػ ػػم أ مػ ػػا أعضػ ػػاء عائّػ ػػة م ػ ػػن ادلعارضػ ػػة اإلسػ ػػالمية.
واسػػتعمّت نف ػ الدعايػػة االستئصػػالية يف قضػػية السػػيدة ال ػ عبػػت يف النهايػػة أ ػػا ا تيّػػت
مػػن طػػرؼ خطيبهػػا بعػػد أف حاولػػت هأػػر  61.مثػػاؿ آخػػر :زعمػػت وريػػدة ليبػػاري ()Liberté
أف السيد بورقا عضو يف «راعة إرهابية تضم  44رلرماً يقودهم بويسػّ ،إضػافة إذل عّػّ
بورقا وأخا  ،وُالعلا أبناء حرُّ» 62،ر م أف السيد بورقا ُاف يف السأن من  42أُتػوبر
 ،2444شلا غلعل تورطه يف ه اجلماعة وعمّياتا يف يونيو  2444من ادلستحيل.
حس ػػب الص ػػحافة االستئص ػػالية ال يع ػػرؼ ه ػػؤالء الن ػػاس إالّ لغ ػػة واح ػػدة ،أال وه ػػّ لغ ػػة
العن ػػف ،ألف الرع ػػب ؽلث ػػل «مم ػػروع رل ػػتمعهم القروس ػػطّ» ال ػ ي ال يس ػػتقطب إالّ بعػ ػ
«اجملانٌن» ال ين ير بوف يف فرض أنفسهم بالقوة لقّة عددهم .وتقوؿ مثال وريدة لوماتن:
هػػل يقصػػر اإلو ػراـ ادلػػنظم نمػػاطاته – عّػػى الصػػعيد الػػوطين – عّػػى لعػػب ادليسػػر وبيػػوت
الفسػػاد والػػدعارة ومصػػادرة األراضػػّ والسػػرقة وابتػزاز األمػواؿ و ًنهػػا مػػن اال تصػػابات؟ ال! بػػل
إن ػػه ط ػػاوز بكث ػػًن ه ػ ػ «التح ػػديات» إذ أف ه ػ ػ ا اإلو ػ ػراـ يتب ػػىن أيض ػػا إيديولووي ػػة مم ػػروعها
63
اجملتمعّ يستّزـ توظيف التدمًن والعنف والقتل.

فهك ػ ا يُسػػتدعى ادلواطنػػوف – ب ريعػػة تعػػدد أشػػكاؿ «العػػدو» وُّيّػػة ووػػود – لّػػدفاع
عن أنفسهم ،وهك ا يصب يل السالح دفاعاً ذاتياً شرعياً.

«الوطنيوف» يدافعوف عن احلرية
تنم ػػر وس ػػائل اإلع ػػالـ بانتظ ػػاـ تق ػػارير ع ػػن «جل ػػاف ال ػػدفاع الػ ػ اي» ،وه ػػّ رلموع ػػات م ػػن
فالحٌن وعماؿ مسّحٌن ومست ورين من طرؼ اجليا لفرض حكمهم يف أحيػائهمُ .مػا
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ضػػر م ػن
تعظمهػػم وسػػائل اإلعػػالـ ُ بطػػاؿ وػػدد لومػػة سػػينق وف ه ػ ا المػػعب «ال ػ ي ُْػلتَ َ
احلػرارة القاسػػية واإلرهػػاب اليػػومّ 64».ال ػلاسػػب هػػؤالء «األبطػػاؿ» أنفسػػهم وال ػلاسػػبهم
أحد قا أ م مع الطرؼ «اجليد» ،أال وهو ُم َع ْس َكر «الدؽلوقراطيٌن» و«النساء اجلزائريات»
و«ادلثقفٌن» والمرطة واحلرس البّدي 65والدرؾ والقوات اخلاصة و ...اجلػيا ،أي الضػامن
الالأخالقية ليستا مطّقٌن بػل
الوحيد لّخيار اجلمهوري .ويعترب ه ا اإلعالـ أف األخالقية و ْ
ذضعاف خليار اجليا ال ي يرهن ح اخماؿ وادلخاوؼ .فكتبت مثال وريدة الوطن:
قػد ؼلػ ّػل قػرار زرواؿ قتابعػة احلػوار مػػع مسػؤورل اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػاذ – احلػػزب احملػػل –
بوحػػدة اجلػػيا… والس ػؤاؿ األساسػػّ ادلطػػروح عّػػى اجلزائ ػريٌن اليػػوـ هػػو مػػا إذا ُػػاف اجلػػيا
66
سيبارؾ خطة ستمحق اجلزائر يف بضعة شهور.

وادلسػػتنت مػػن الػػزعم أف اجلزائػػر تتعػػرض لّمحػػق بسػػبب احل ػوار هػػو أ ّف خيػػار «احل ػػرب
المػػامّة» أمػػر مػػربر ،وأف ادلمػػارُة يف مناهضػػة اإلرهػػاب واوػػب ق ػػومّ ،وأف التح ػ ير مػػن
سلاطر تسّي المعب موقف ا زامّ وهروب وتراوع وخيانة .فاستنكرت عّى سبيل ادلثػاؿ
الصحافة اجلزائرية تقرير منظمة العفػو الدوليػة يف نػوفمرب  672444الػ ي أعػار ضػبها لعػدـ
التزاـ منظمة العفو بادلعأم االستئصارل:
إف إصرار منظمة العفو الدولية عّى اعتبارها أف اإلرهاب ؽلثّػل معارضػة مسػّحة مػن وهػة،
وأف راع ػػات ال ػػوطنيٌن ه ػػّ «ميّيم ػػيات» ت ػػدد بوووده ػػا ال ػػبالد م ػػن وه ػػة أخ ػػرى ،تس ػػتتبعه
عواقػػب أخػػرى أُثػػر خطػػورة .فمنظمػػة العفػػو الدوليػػة ػػرر اجلماعػػات اإلرهابيػػة مػػن ُػػل تَػ ْقيِيػػد
ُمػػا ثهػػا عّػػى نمػػر ادعاءاتػػا باالنتصػػارات عّػػى ادلػػو [...] .ومػػن وهػػة أخػػرى ،فػػذف ميػػل
منظمػة العفػػو الدوليػػة إذل نَ ْسػػب التسػ ّػرع يف تصػػفية ادلتهمػػٌن باإلرهػػاب وسػػدياً وبػػدوف زلاُمػػة
68
إذل ادلؤسسات والسّطة اجلزائرية قد يفسر وزئياً تردد بع الدوؿ عن تسّيم اإلرهابيٌن.

أما ادعاء ادلرصد الػوطين حلقػوؽ اإلنسػاف اخلاضػع لّعسػكر بػ ف «اجملموعػات ادلدنيػة لّػدفاع
ال اي» تعمػل « ػت حكػم قػوات األمػن والقضػاء دلكافحػة اإلرهػاب الوحمػّ» ،فتمػاطر
الصػػحافة ُأريػػدة الػػوطن ال ػ تػػزعم أف ه ػ اجملموعػػات «ليسػػت مػػن صػػنع السػػّطة ،بػػل
69
الم ِرس».
تطرؼ اإلسالميٌن ادلسّحٌن َ
تنبثق من ريزة البقاء أماـ ّ
إف الصػػحافة اجلزائريػػة مسػػؤولة عػػن َع ْسػ َكرة اجملتمػػع و«حػػرب ادليّيمػػيات القػ رة»ُ ،مػػا
تُالـ عّى وهدها يف تربير ه اخعاـ .ودل تسّم من التوظيف التربيري الزائف ح ادلقاومة
الوطنيػ ػ ػ ػػة لتحريػ ػ ػ ػػر اجلزائػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػػن االسػ ػ ػ ػػتعمار الفرنسػ ػ ػ ػػّ حيػ ػ ػ ػػث احتكػ ػ ػ ػػر «اجلمهوريػ ػ ػ ػػوف»
ورعتهػػا ولتربيػػر «احلػػرب المػػامّة» .مثػػاؿ ذلػػك
و«الػػدؽلوقراطيوف» رموزهػػا لتنصػػيب أنفسػػهم َ
تعّيق سّيم ازي بعنواف «ادلقاومة» ال ي يقوؿ فيػه« :يعػرؼ قػدماء اجملاهػدين معػىن ُّمػة
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احلريػة ذلػ ا قػرروا أف يتنظّمػوا ] [...يف جلػاف الػدفاع الػ اي .إ ػم ينػووف شػن "حػرب ريريػػة"
70
عانية لّااب الوطين».

التناور باألوهاـ األوروبية
تعطػػّ الصػػحافة اجلزائريػػة أعليػػة ُبػػًنة لت عًنهػػا يف اخلػػارج وخاصػػة يف فرنسػػا ،ول ػ لك تنػػاور
قَهارة باألوهاـ األوروبية عن اإلسالـ .و اوؿ الصحافة استأالب الدعم األورور قعارضة
«احلداع ػػة» ب ػ ػ«التقهق ػػر» وُػ ػ ا بتحري ػػك وسػ ػواس أوروب ػػا باألصػ ػولية الديني ػػة .يُصػ ػ ّدي هػ ػ ا
اخلطػػاب التخػػيل الغػػرر بتوظيػػف األوهػػاـ األوروبيػػة عػػن ْحربيّػػة اإلسػػالـ واسػػتبداد وعداوتػػه
لّم ػ ػرأة ،وبذدم ػػاج اإلس ػػالـ يف «األص ػ ػولية» و«اإلره ػػاب» ،وبذع ػػارة ادلخ ػػا ِوؼ الراس ػػخة يف
ال اُرة التارؼلية الغربية .وقد ػلػدث أف يػتكّم االستئصػاليوف «إغلابيػا َ» عػن اإلسػالـ ولكػن
عنػػدها غلردونػػه مػػن روحػػه وحيويتػػه ويبدونػػه يف شػػكل فُّكّػػوري يتطػػابق مػػع األفكػػار ادلْبتَ َ لػػة
ُ
يف الغرب .فتقوؿ مثال خّيدة مسعودي:
وعين نوعاً ما ،لكنه ػلفل بالصدؽ والورع ،إذا قارنتُه بمهور رمضاف الػ
إنه بالفعل إسالـ ٌ
يقاحها عّينا األصوليوف وال يقمعر منها بدو! رمضا م ُئيب! إ م ؼلولوف أنفسهم سّطة
الرقابة ادلطّقة عّى ُل ما يتعّق قراعاة التعاليم الدينية ،حسبما يفهمو ا .ال ناء ،وال ُُشوع،
71
وال رق  ،وال سيدي رمضاف وال حور العٌن.

إف إنعػ ػػاش ه ػ ػ ادلخػ ػػاوؼ والعػ ػػداوة التارؼليػ ػػة حبيػ ػػاة وديػ ػػدة لػ ػػه ص ػ ػػدى يف األوس ػ ػػاط
السياسية والفكرية واإلعالمية األوروبية الػ تتماعػل مػع «الػدؽلوقراطيٌن اجلزائػريٌن» ،وتّعػب
دور ادلِْرناف عّى الصعيد الدورل حلرتم ضد حرُة «روعية» و«قَػ ْرَو َسطيّة».

االعتقػػاد بػ ف اإلسػػالـ السياسػػّ أعّػػن احلػػرب عّػػى دؽلوقراطيتنػػا أصػػب اليػػوـ أمػراً بػػديهيا ال
ينكػػر .ولكنػػه سػػبق أف شػػن حرب ػاً وحمػػية يف مكػػاف آخػػر ،يف دار اإلسػػالـ [...] .وأعنػػاء ذلػػك
ترا نػػا نػػاؾ الػػدؽلوقراطيٌن هنػػاؾ بػػال وسػػائل وال دعػػم ،ر ػػم أ ػػم يتبنػػوف القػػيم الػ تسػػتّزـ دعمنػػا
ودفاعنػػا ،ويتكّمػػوف عػػن ادلسػػاواة بػػٌن اجلنسػػٌن ،وفصػػل الػػدين عػػن الدولػػة وُػ ا إصػػالح الابيػػة
72
ونظاـ العدالة ال يَن وقعا يف قبضة األصولية اإلسالمية.

+

لق ػػد م ّك ػػن ّك ػػم الص ػػحافيٌن اجلزائ ػػريٌن يف اخلط ػػاب الغ ػػرر ع ػػن الدؽلوقراطي ػػة وحق ػػوؽ
اإلنس ػػاف والتعددي ػػة والفردي ػػة م ػػن تق ػػدا أنفس ػػهم ُممثّ ػػّ «اجملتم ػػع ادل ػػدو» أم ػػاـ بع ػ ػ
األوس ػػاط األوروبي ػػة الػ ػ تس ػػتنكر حب ػ ٍػق مقت ػػل أي ص ػػحفّ ولكنه ػػا ال ػػرؾ س ػػاُنا عّ ػػى
عم ػرات اخالؼ مػػن ادل ػواطنٌن ال ػ ين عُ ػ بوا أو ُسػػأنوا أو قُتّ ػوا أو أخف ػوا قس ػرياً عّػػى يػػد
االدع ػػاءات احلاق ػػدة والعنص ػرية
النظ ػػاـ .وهك ػ ا – باس ػػم ه ػ القض ػػية ادلم ػػاُة – تص ػػب ّ
مقبولػػة ،بػػل وتمػػأعها ه ػ األوسػػاط األوروبيػػة عنػػدما يتقػ َّػوؿ تػػا أمثػػاؿ رشػػيد بػػو وػػدرة

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ
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وخّيػػدة مسػػعودي ال ػ ين ُدفعػوا إذل اجلبهػػة األماميػػة يف «الكفػػاح مػػن أوػػل احلريػػة» .ومثػػاؿ
ذلك هو ُتابات فرياؿ عصيمة ،هّ أيضا من اجلبهة األمامية ،ال تقوؿ:
ضػى وهنميػة ،وتعػ
طمعػات البػؤس يف فَػ ْو َ
تُكتس أرصفة الموارع من وديد ،وتتضػاعف ّ
شاحنات حبمولتها البهيمية .ال أرى سػوى مواُػب مرعبػة ترتفػع منهػا التعاويػ  .هػا هػم يرفعػوف
مصػػاحف القػػرآف ويػػرددوف ب ػ عّى أص ػواتم شػػعارات م ػ األو ػػاد .ه ػ انتفاضػػة ممػػردين
وصػػعاليك ومسػػاٌُن علهػػم الوحيػػد االسػػتغراؽ يف سػػبات ال ايػػة لػػه [...] .هػػا هػػّ اخلصػػياف
73
بدورها تطّق اهتزازاتا ،وارتعا ُل ذلك اليوـ من الز اريد الكئيبة.

ػروج لػ ػػه هنػ ػػاؾ إذ تسػ ػػتأّب ُ ػ ػل
إف ه ػ ػ ا التضػ ػػّيل اإلعالمػ ػػّ مبػ ػ ٌ
ػاح يف أوروبػ ػػا بػ ػػل ويػُػ ّ
مظػػاهرات «الػػدؽلوقراطيٌن» أو «ادلثقفػػٌن» أو «احلرُػػات النسػػوية» عنايػػة اإلعػػالـ حػ ولػػو
ُانػػت تافهػػة ،فيمػ ّػهرها ويضػػخمها وػلمػػيها بتصػػرػلات تضػػامنية مػػن فرنسػػا وأوروبػػا .أمػػا
وهود بع األشخاص واجلمعيات لّكمف عن خروؽ حقػوؽ اإلنسػاف مػن طػرؼ قػوات
األمن فتُمنع أو تّما وتبقى زلأوبة طاماً عن الرأي العاـ.
ويهدؼ أيضاً التناور باألوهاـ األوروبية إذل إقناع الرأي العاـ الػوطين والػدورل أف تقّػي
احلريات وفرض الرقابة وإصدار قوانٌن احلظر لن تعيػق سػًن الدؽلوقراطيػة .بػل بػالعك  ،لػوال
ه ػ اإلو ػراءات ذلػػددت سػػالمة الدولػػة نفسػػها .وتتمتػػع الصػػحافة اجلزائريػػة قصػػداقية عنػػد
اإلع ػ ػػالـ األورور ألف «ا تي ػ ػػاؿ اإلس ػ ػػالميٌن لعم ػ ػرات الص ػ ػػحافيٌن» أض ػ ػػفى عّيه ػ ػػا هال ػ ػػة
ِ
يف يف األوساط اإلعالمية الدولية.
المهادة ُما ّ
حرؾ التضامن واالرتكاس احلَر ّ

وازداد االعتماد عّى الصحافة اجلزائرية بسبب صعوبة احلصوؿ عّػى ت شػًنة الػدخوؿ إذ
أف الصػػحفيٌن األوانػػب يّأػػؤوف إذل اقتبػػاس األخبػػار األمنيػػة مػػن اجلرائػػد اجلزائريػػة أو وُالػػة
صػب العسػكرية ادلختّفػة ولرقابػة زلافظػة احلػرب
األنباء اجلزائرية الػ ذضػع ُّهػا لسػيطرة العُ َ
النفسية يف مديرية االستخبارات واألمن (ادلخابرات العسػكرية –  .)DRSوهكػ ا أصػبحت
سػيور لنقػل ( courroie
وُالة األنباء الفرنسية ( )AFPبصفة خاصػة ووُػاالت ربيػة أخػرى ُ
 )de transmissionالدعايػػة احلربيػػة لّسػػّطة العسػػكرية ،ولتفمػػّ تضػػّيّها يف ُافػػة أضلػػاء
أوروبا والعادل .يقوؿ آيت حندولة:

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

قد أعبت تعاقب األحداث يوماً بعد يوـ اإلشاعة ال تسػري بػٌن عػواـ المػعب مفادهػا أف
األد ػػاؿ ادلضػػادة وأس ػ اجلماعػػة اإلسػػالمية ادلسػػّحة ( )GIAبغػػرض
اجلػػيا هػػو ال ػ ي أنم ػ ْ
احلػ ػ م ػػن نف ػػوذ ومسع ػػة اإلس ػػالميٌن .إف إرس ػػاؿ بيان ػػات بالف ػػاُ تتب ػػىن فيه ػػا هػ ػ اجلماع ػػة
مسػ ػػؤولية ا تيػ ػػاؿ الصػ ػػحافيٌن وادلثقفػ ػػٌن واألوانػ ػػب هػ ػػّ عمّيػ ػػة تق ػ ػ ّدـ اإلسػ ػػالميٌن يف صػ ػػورة
متعصبٌن وسفاٌُن ومتطرفٌن ومغتصبٌن ُفرة .لعبػت هػ الدعايػة دوراً فعػاالً يف فرنسػا إذ أ ػا
74
تردد صدى الوهم الفرنسّ حوؿ العرر السفاح.
ّ

++
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منظور إعالمّ

إف بروز أصولية إسالمية مغاربية قد ُتدد قّػب أوروبػا هػو شػب ٌ مػؤعر مػا دامػت ادلصػاحل
االقتصادية هّ ال تكيّف القػرارات السياسػية ذلػ البّػداف طػا اجلزائػر .أمػا االستئصػاليٌن
اجلزائريٌن فيغ ّ وف ه ا القّق القدا ويهيّأونه أل م يعتربوف ذلك الورقة الراحبة .فتقوؿ مػثال
خالدة مسعودي:
بعػػد مػػا حػػاز ادلتطرفػػوف عّػػى اعتمػػاد حػػزتم ،اسػػتخدموا ادلبػػاو الرمسيػػة لّدولػػة .إنػػين أشػػدد
عّػػى ه ػ ا األمػػر ألو أالحػػظ نف ػ العمّيػػة يف فرنسػػا وبػػاقّ البّػػداف األوروبيػػة اجملػػاورة .ليسػػت
ه ػ الظ ػػاهرة متفم ػػية يف أعّ ػػى ه ػػرـ الدول ػػة ويف ُ ػػل ال ػػدوؿ ،ولكنه ػػا واض ػػحة يف َمنابيػ ػ ُم
75
الضاحيية ال صارت نُسخ مصغَّرة من اجلزائر.

االدعاءات ُّياً مع تصرػلات السياسيٌن الفرنسيٌن ال ين ال ياددوف عن
وتتطابق ه
ّ
اسػتغالؿ وتغ يػػة دمػ اإلسػػالـ باألصػولية واإلرهػػاب .مثػاؿ ذلػػك مػزاعم وػػوف لػوي دوبػػري
( ،Debréوزير الداخّية األسبق ،ال ي يقوؿ:

تف ػػرض عّين ػػا مس ػػئوليتنا ُ ػ وروبيّ البح ػػر األب ػػي ادلتوس ػ اذ ػػاذ ُ ػػل اإلو ػراءات لتف ػػادي
تصدير اإلرهاب ] [...لقد بّ عدد اإلسالميٌن يف فرنسا اليوـ  4ماليٌن نسمة ،واإلسالـ هو
الديانة الثانية يف فرنسا ،وديانة ًن منظمػة ذات أ ػراض سياسػية .إ ػا إحػدى القضػايا الكػربى
76
ال غلب أف ظى باهتماـ ريع السياسيٌن اليوـ بغ النظر عن اطاهاتم.

ِ
ص ػ ِػطناع مؤسس ػػات ش ػػبه-دؽلوقراطي ػػة (رئ ػػي
ور ػػم ُ ػػل وه ػػود الس ػػّطة العس ػػكرية ال ْ
منتخب زوراً ،دستور عّى ادلقاس ،أحزاب سياسػية خاضػعة ،بردلػاف دميػة ،صػحافة مكممػة
ػروعٌ بادلػ اب  ،فقػػد تنػػامى إرهػػاب
أو عميّػػة ،مرصػػد حلقػػوؽ اإلنسػػاف خػػادـ) ور ػػم رلتمػػع مػ َ
الدولػة أُثػر فػ ُثر حػ وصػػل حػدوداً يسػتحيل عنػدها تربيػػر  ،إال أنػه ال يػزاؿ يتمتػع بػػدعم
مثقفٌن مرتزقػة ذلػم نفػوذ يف أوروبػا .هػؤالء ال يضػيقوف ذرعػاً بنقػل خطػاب أظهػر وػدوا  ،ال
سػيما أف تكػرار يثّبػػت تَػ َفػوؽ النظػػرة الغربيػػة ويػربر السياسػػة االستئصػػالية .فيقػوؿ مػػثال رشػػيد
بوودرة:

أال يرى اإلنَسيّوف يف أوروبا أف إبػادة راعيػة ترتكػب يف حػق المػعب؟ إف مقػارنتهم وػرائم
اإلرهاب بعنف الدولة هّ ورؽلة ضد اإلنسانية .ه ا استفزاز ألنه لو تسّم اإلسالميوف احلكم
عاـ  2444ولو دل توقف االنتخابات ،لقتّوا بعدها مّيونٌن من البمر ولػ حبوهم بالسػكٌن يف
السػػاحات العامػػة ] [...ال أرى إال حػػال واحػػداً وهػػو اخليػػار العسػػكري ] [...إنػػه مػػن الضػػروري
77
مساندة الرئي ليامٌن زرواؿ.

+
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رع َمنْب ( )ghettoوهو حّ تقيم فيه أقّية منبوذة.
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البعد اإلمربيارل لّخطاب عن اإلرهاب
تتطّب احلػرب السػائدة يف اجلزائػر ومػا خّفتػه مػن أهػواؿ ووثػث ّػيالً مػن ادلنظػور الػدورل.
فّيسػػت «مطػػاردة اإلرهػػاب» بقضػػية وزائريػػة أو مص ػرية أو فّسػػطينية فق ػ  ،بػػل هػػّ أداة
لتعيػػٌن – ػػت الرعايػػة األمريكيػػة – العػػدو ادلمػػاؾ ال ػ ي مسػػّ بػ ػ«اإلرهػػاب» .وتُسػػتخدـ
هػ ادلطػػاردة ُبُػػؤرة لّتعبئػػة والتعػػاوف الػػدورل لّحفػػاظ عّػػى «النظػػاـ العػػادلّ اجلديػػد» ولتربيػػر
ضػػرب ُ ػػل ػ ٍػد ذل ػ ا النظ ػػاـ باس ػػم «مناهضػػة اإلره ػػاب» .ويتط ػػابق اإلر ػػاع النس ػػو عّ ػػى
ادلستوى األمين والعسػكري يف سلتّػف ادلػؤطرات الدوليػة (وأعلهػا الػ ي أقػيم يف شػرـ المػيخ)
مع الدعاية ادلوحدة واحملكمػة يف مػا ؼلػ طبيعػة «اإلرهػاب» .ال يػتفهم هػ ا النظػاـ الػدورل
احتأاج احلرُات المعبية وال يتعاطف مع شكاواهاُ ،ما يتفادى ويقمع ُل مػا ؼلػل سػًن
ال ي ؼلضع لّتقسيم الدورل لّعمل ،ذلك السًن الػ ي تػدير منظمػات دوليػة مثػل صػندوؽ
النقد الدورل ( )FMIو كمه المرُات متعددة اجلنسية.
يفرض اخلطاب الغػرر حػوؿ اإلرهػاب إطػارا مغّقػا لّتحّيػل وادلروعيػة .وقػد يسػم هػ ا
اخلطػاب قناقمػة مواضػيع عديػدة ولكػن ُػل اسػتنتاواتا تنتهػّ حتميػاً إذل تربيػر أسػ هػ ا
اخلطػػاب ومس ػَّّماته إذ أ ّف الغايػػة مػػن معظػػم هػ ادلنقاشػػات هػػّ تقييػػد األفكػػار قس ػَّّمات
اإلطػػار وامتصاصػػها فيػػه .ويثبػػت هػ ا االخػػتالؿ اجلػػوهري عقيػػدة «الغػػرب ادلػػدافع عػػن القػػيم
اإلنسػػانية احلضػػارية ادلهػػددة مػػن طػػرؼ اإلرهػػاب» .فيأػػب إذف دراسػػة هػ ا اإلطػػار ومعػػاو
مصطّحاته واالفااضات الضمنية ال ؽلّيها.
يّع ػػب اخلط ػػاب ح ػػوؿ اإلره ػػاب دور مه ػػم يف التوس ػػع وال ػػتحكم اإلمربي ػػارل خاص ػػة يف
البّػػداف ال ػ تص ػػطدـ ُمتَطََّّب ػػات هيمن ػػة القػػوى االس ػػتعمارية القدؽل ػػة أو احلديث ػػة قعارض ػػات
شػػعبية قويػػة تناضػػل ضػػد التخريػػب االقتصػػادي وت ػ ّدد النخػػب احلاُمػػة ال ػ ذػػدـ مصػػاحل
االعتداء والنهب الغرر إذ يوود الف موضوعّ بٌن ه النخب الثقافية والعسػكرية مػن
وهة وادلدافعٌن عن ه ا النظاـ اإلمربيارل من وهة أخرى.
لقػػد تسػػاءؿ هػػًنمن ( )Hermanوأوس ػولفن ( )O'Sullivanيف ّيّهم ػػا لّخطػػاب ح ػػوؿ
اإلرهاب إذا ُانت الضأة اإلعالمية عن ه ا ادلوضوع تعود إذل تصػاعد األعمػاؿ اإلرهابيػة
أـ إذل ُو ػػا ذػػدـ سياسػػة الغ ػربيٌن ومصػػاحلهم 78.ويعتقػػد الباحثػػاف أف اجل ػواب هػػو اخليػػار
الثاو ،وأف اإلرهاب رر بالدروة األوذلُ ،ما أنه رد فعل عّى العنف األصّّ الغرر.
وُؽلك ػ ػػن تبي ػ ػػٌن وتّخ ػ ػػي اخلط ػ ػػاب الس ػ ػػائد ع ػ ػػن اإلره ػ ػػاب ب ػ ػػبع
االفااضات ال يبىن عّيها اخلطاب) منها:
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 .2الغرب بريء ولكنه مستهدؼ من طرؼ اإلرهاب؛
 .4الغرب ال يقوـ إال بالرد عّى العنف األصّّ الصادر عن اخخرين؛
 .4اإلرهػػابيوف ؽلارسػػوف الوحمػػية لالسػػتيالء عّػػى احلكػػم وزرع الرعػػب ،عّػػى عك ػ
الغربيٌن ال ين يتصرفوف ب سّوب حضاري؛
 .4يرو ػػع دع ػػم الغ ػػرب ل ػػبع
ونب ها الوسائل اإلرهابية؛

احلرُ ػػات ادلتم ػػردة إذل ُفاحه ػػا م ػػن أو ػػل الدؽلوقراطي ػػة

 .4اإلرهابيوف ينب وف ويهددوف األنظمة الدؽلوقراطية بصفة خاصة؛
 .4اإلرهابيوف منظّموف يف شبكة دولية.
ويتم نمر اخلطاب حوؿ اإلرهاب بفضل «صناعة عقافية» تقوـ بذعداد وتكييف وصنع
األخب ػ ػػار ع ػ ػػن اإلره ػ ػػاب ة بتوزيعه ػ ػػا وبيعه ػ ػػا ،متأاوب ػ ػػة يف ذل ػ ػػك م ػ ػػع احتياو ػ ػػات ال ػ ػػدوؿ
اإلمربياليػػة .وتوظػػف ه ػ الصػػناعة خػػرباء ومعاهػػد سلتصػػة وُ ػ ا مستمػػارين حكػػوميٌن ويف
اإلع ػ ػػالـ ،الػ ػ ػ ين ؼل ػ ػػدموف لص ػ ػػرؼ األنظ ػ ػػار ع ػ ػػن «اإلره ػ ػػاب األص ػ ػػّّ» بتط ػ ػػوير أس ػ ػػّحة
إيديولوويػػة ضػػد العنػػف الفعّػػّ أو الػػوعلّ لّحرُػػات المػػعبية ادلهػػددة لسػػيادة الغػػرب .أمػػا
وس ػػائل اإلع ػػالـ ف ػػدورها يكم ػػن يف نم ػػر وتردي ػػد ُمنتَأ ػػات هػ ػ الص ػػناعة وص ػػورة الع ػػدو
«اإلرهار».
إف الصػػناعة الثقافيػػة ل ػ«مطػػاردة اإلرهػػاب» ذػػدـ مصػػاحل احلكومػػات وأوهػػزة ادلخػػابرات
الغربية ال طوؿ وتصوف ه الصناعة .يقوؿ هرماف وأوسّيفاف:
توي الصناعة أوالً عّى قطاع عاـ يضم وُاالت وشخصيات حكومية رمسية .يقوـ هؤالء
بذعػػداد «السياسػػة» وتقػػدا اخراء الرمسيػػة واألحػػداث ادلختػػارة عػػن النمػػاط اإلرهػػار وذلػػك يف
ػخطب وادلؤطرات وادلنمورات الصحفية وادلرافعات القضائية والتقارير وادلقػابالتُ .مػا تػوي
ال ُ
أيضػػا عّػػى قطػػاع خػػاص مكػ ّػوف مػػن معاهػػد استمػػارية لّبحػػث ( ،)think-tankوشػػرُات أمنيػػة
سلتص ػػة يف تقي ػػيم و ّي ػػل ادلخ ػػاطر حلماي ػػة األش ػػخاص وادلمتّك ػػات ،وُ ػ ػ ا هيئ ػػة مم ػػاُة م ػػن
«اخل ػ ػرباء» يف اإلره ػػاب ]…[ تّع ػػب احلكوم ػػات دوراً مباش ػ ػراً و ػػًن مباش ػػر مهم ػ ػاً يف ص ػػناعة
اإلرهػػاب .والػػدور ادلباشػػر هػػو إصلػػاز السياسػػة وتنفي ػ ها وتوضػػيحها وتربيرهػػا أمػػاـ ال ػرأي العػػاـ.
79
]…[ وتّعب احلكومة أيضا دوراً ًن مباشر يف إنتاج األخبار والتضّيل بم ف اإلرهاب.
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يُ خ ػ ويػُػردد اخلطػػاب حػػوؿ اإلرهػػاب يف ُػػل الػػدوؿ التابعػػة ل مربياليػػة ألف طلػػب ه ػ
الدوؿ تمعر بالتهديد .هك ا يُدعم «التعاوف األمين» بػ«التعاوف اإليػديولووّ» الػ ي يػزود
ه النخب باإلطار الفكري واألسّحة الدعائية والوصوؿ إذل وسائل اإلعالـ.
وُتنػػدس َسل ػاَبِر الغػػرب الدعائيػػة (الوُػػاالت ،اخل ػرباء ،معاهػػد البحػػوث ،مراُػػز اخلػػدمات
اإلعالمية) تمػكيّة ُبػًنة مػن الػ ُػمْنتأات واألدوات الدعائيػة الػ يسػتوردها النظػاـ اجلزائػري
ال ػ ي يق ػػوـ بتكييفه ػػا ومطابقته ػػا عّ ػػى احتياوات ػػه قب ػػل اس ػػتعماذلا .فتوض ػ وي ػػدا الرس ػػالة
الدورية السرية ال ذُُرت يف ه ا الن طريقة تكييف موضوعات اخلطاب حوؿ اإلرهػاب
مع الوضع اجلزائري.
قػػد ؼلطػػر يف البػػاؿ أف احلػػديث عػػن «صػػناعة» يف حالػػة اجلزائػػر أمػػر مسػػتحيل ،ػػًن أ ّف
مص ػػاحل ادلخ ػػابرات ووُ ػػاالت الص ػػحافة وخػ ػرباء احلكوم ػػة اجلزائػ ػريٌن ذل ػػا ُف ػػاءة يف النم ػػاط
الدعائُّ ،ما أف ذلا طربة من عهد احلزب الواحد .فال ؽلكػن إذف تبسػي الوضػع اجلزائػري
إذل توزيع ادلهاـ حيث يقوـ الغرب بصنع اخلطاب عػن اإلرهػاب بينمػا يقػوـ النظػاـ اجلزائػري
وإعالمػػه ياسػػتهالُه ،إذ يكيّػػف ويمػػح «اخل ػرباء» احملّي ػػوف مػػن ادلخ ػػابرات ودور التحري ػػر
الصحفية – بتحكمهم يف نمر وت ويل األخبار – ُل األسّحة الدعائيػة ادلسػتوردة .هكػ ا
ِ ِ
ػانوي الػ ي يسػػاند النظػػاـ العسػػكري ويػػدعم السػػيطرة
يعمّػػوف حبمػػاس ال ْسػػتدامة التصػػور ادلػ ّ
الثقافية الغربية.

الصحافة :ضحية أو مسؤولة؟
ُ ػػاف أ ّبي ػػة الص ػػحفيٌن عّ ػػى عّ ػػم بػ ػ ف اجلماع ػػة اإلس ػػالمية ادلس ػػّحة ( )GIAم ػػن ص ػػنع
80
ادلخابرات التابعة لوزارة الدفاع ،لكنهم دل يستطيعوا التصري ب لك.
وؽلثػػل بػػال شػػك عأػػز الصػػحافة عػػن إفمػػاء ه ػ ا األمػػر طرؽل ػاً لّضػػحايا .فكتبػػت عّػػى
سبيل ادلثاؿ وريدة الوطن – يف الوقت ال ي دث فيه أبمع ادل اب يف تاريخ اجلزائػر بعػد
االستعمار ،شلا تسبب يف قّق الرأي العػاـ الػدورل وطػرح تسػاؤالت عػن األطػراؼ ادلنفػ ة ذلػا
– ما يّّ:
ماذا ؽلكن أف تفعّه قػوات األمػن إذا ُانػت بعػ فئػات المػعب ال تػزاؿ تػدعم اجلماعػات
اإلرهابيػػة – ر ػػم الػػويالت ال ػ وّبتهػػا ه ػ األخػػًنة عّػػى ادل ػواطنٌن – وط ّكنهػػا مػػن اسػػتغالؿ
81
التواطُؤ الواسع لتفادي عمّيات التممي والتفتيا.

وُتبت أيضاً:

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
449

منظور إعالمّ
لق ػػد أعّن ػػت اجلماع ػػات اإلس ػػالمية ادلس ػػّحة – ال ػ ػ ينتم ػػّ أ ّبي ػػة أعض ػػائها إذل اجلبه ػػة
اإلس ػػالمية ل نق ػػاذ – احل ػػرب عّ ػػى الم ػػعب اجلزائ ػػري .إ ػػا تري ػػد ت س ػػي رهوري ػػة إسػ ػػالمية
82
بػ«اجلهاد» وبذبادة آالؼ اجلزائريٌن.

لكن َمن ال ي أعّن «احلرب المامّة» بعػد توقيػف عمّيػة االنتخػاب؟ َمػن و ّػرد الدولػة
من ُل مؤسساتا المرعية؟ من ال ي حكم البالد بادلراسػيم باسػم مكافحػة اإلرهػاب؟ َمػن
أصػػدر شػػعار االستئصػػاؿ (التعبػػًن الرمسػػّ)؟ مػػا هػػّ مسػػؤولية الصػػحفيٌن الػ ين تواطػػؤوا مػػع
النظاـ يف «اخليار احلرر»؟
يف الواقػػع دل تسػػتهدؼ «مكافحػػة اإلرهػػاب» اجلماعػػات ادلسػػّحة فقػ  ،بػػل ُشّػػت ُػػل
فئػ ػػات المػ ػػعب ادلناهض ػ ػػة لّحكػ ػػم العس ػ ػػكري ،ال ػ ػ ي يعتربهػ ػػا دع ػ ػػم لو ػ ػراض التخريبي ػ ػػة
ل ره ػػاب .وال يػَ ْقتص ػػر هػ ػ ا الربن ػػام االستئص ػػارل عّ ػػى العس ػػكريٌن وح ػػدهم .ص ػػحي أف
القيػػادة العسػػكرية ػ ّػرؾ وتػػنظم ولكػػن هػ ا ادلمػػروع اإلبػػادي ػلتػػاج إذل آليػػة تعمػػل عّػػى ُػػل
مستويات أوهزة الدولة وتقسم العمل بٌن ريع اذليئات ادلهنية (وهاز قضائّ فاسد ػلكم
ِ
وم ْس ػ ػتَػغَّةٌ ،أطبػ ػػاء وخ ػ ػرباء نفسػ ػػيوف
بػ ػػالقوانٌن االسػ ػػتثنائية وبػ ػػاجلور ،إدارة مرتمػ ػػية ُم ْسػ ػػتَغّةٌ ُ
ويعممػوف القواعػد
ويبوروف ّ
يقوموف بتغطية التع يب وُ ا مثقفوف وصحفيوف مرتزقة ينظّروف ّ
اإليديولووية ذل ا الربنام احلرر).
وُما يقوؿ الباحثوف يف اجملازر واإلبادات اجلماعية عن الدور األساسّ لّدعاية يف هػ
اجلرائم ،فذ ّف

احلػرب تعطػّ اجملػرـ تَػ َفوقػاً مزدووػاً :رفػع سػػتار مػن دخػاف حلأػب نمػاطاته عػن الػرأي العػػاـ
الػػدورل وتّبػػي ورؽلتػػه بالضػػرورة العسػػكرية .ويف وػػو م سػػاوي أصػػب ادلػػوت فيػػه أم ػراً ُمْبتَ ػ َ الً،
تتالشى القيود األخالقية يف سّوؾ اجملرـ ،خاصة بعد دعاية طويّػة تنسػب لّأماعػة ادلسػتهدفة
83
مسؤولية النكبات اجلارية.

تقػػوـ أوهػػزة اإلعػػالـ بصػػيا ة سّسػػّة مػػن األسػػاطًن حلصػػر و ديػػد العػػدو ،وبتطػػوير لغػػة
إبادي ػ ػػة تص ػ ػػحب عمّي ػ ػػة االستئص ػ ػػاؿ يف ادلي ػ ػػداف .لق ػ ػػد أظه ػ ػػرت ط ػ ػػارب روان ػ ػػدا والبوس ػ ػػنة
انعكاسات ه األساطًن والّغة ادلدمرة.
إف ديػػد اخلصػػم هػػو األصػػل ُمػػا بيّنػػا يف الفقػػرة «مػػن ليس ػوا معنػػا هػػم ضػػدنا» .ويػػتم
ذلػػك بتصػػوير ونعػػت اخخػػر بادلخاصػػم والسػػّو والعػػدو وادلتطػػرؼ والفاشػػّ واإلرهػػار اخل.
و مل آلية اإلقصاء ورف اخ ُخر يف طياتا ب ور ُل التأاوزات .هك ا ال يست هل اخخػر
االعتبػػار أو االنتبػػا أو االسػػتماع ألنػػه مرعػػبُ ،مػػا تصػػب «وحمػاً» مصػػدراً لّخطػػرُ ،مػػا
توصف شرائ اجملتمع ادلناهضة لتسػّ العسػكر باجلمػاهًن اذلائأػة والسػوقات الػ تعػارض
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« ادلػ ػواطنٌن» ُم ػػا ُت ػػب ص ػػاحب ادلق ػػاؿ االفتت ػػاحّ يف وري ػػدة ال ػػوطن .واس ػػتتباع ذل ػػك
حسػ ػػب زازي سػ ػػعدو ،مسػ ػػؤولة التأمػ ػػع اجلزائػ ػػري لّنسػ ػػاء الػ ػػدؽلوقراطيات ( )RAFDال ػ ػ
تعك ػ األدوار لتربيػػر اإلقصػػاء واالعتػػداء ،هػػو أف «الفاشػػية ال ُ ػػارب بػػاحلأ  ،بػػل ُتػػزـ
بالسالح
ويقػػوـ اإلدعػػاء بووػػود خطػػر يهػػدد سػػيادة الدولػػة بتربيػػر الربنػػام االستئصػػارل بالضػػرورة
والواو ػػب ،إال أف ه ػ ا الربن ػػام يتطّ ػػب تفس ػًناً وتس ػػويغاً مس ػػتمرين – لك ػػوف ه ػ ا اخلط ػػر
خياليػاً – بطػػرؽ بدائيػػة موروعػػة مػػن التعػػاليم االسػػتعمارية الػ أُشػ ِرب تػػا – مػػع األسػػف –
عػػدد ُبػػًن مػػن ادلثقفػػٌن والصػػحفيٌن اجلزائ ػريٌن .إف مهمػػة نػػزع الطػػابع اإلنسػػاو مػػن اخخػػر
تػ ػػؤدي إذل االسػ ػػتقاء مػ ػػن معأػ ػػم البهيميػ ػػة ادلؤذيػ ػػة (الػ ػػوحا ،الغ ػ ػػيالف متعػ ػػددة الػ ػػرؤوس،
ُ
تستدعّ القتل أو السػحق ،أو مػن فهػرس األمػراض
األخطبوط ،الكّب ال َكّيب ،اخل) ال
84
األوبِئَػػة الػ تسػػتدعّ العػػالج قبػػل أف تصػػيب األوسػػاـ السػػّيمة .ويف ت مالتػػه يف الػػدور
و ْ
ال ي يّعبه طريد الطابع اإلنساو يف اإلبادات اجلماعية يقوؿ ترنوف (:)Ternon
مػػل ُ ػػل مراح ػػل اإلب ػػادة اجلماعيػػة ط ػػابع النف ػػّ .يُنق ػػل ه ػ ا الط ػػابع ض ػػمنيا يف اس ػػتعماؿ
الكّمات ويف العك اجلدرل لعمّية طريد اإلنساف من إنسػانيته ،الػ البػاً مػا تنتهػّ إذل زلػق
راعػػات بم ػرية باسػػم يايػػة احلضػػارة واح ػااـ حق ػوؽ اإلنسػػاف .ولتفػػادي مهمػػة تربيػػر أعمالػػه
المنيعة ،يّأػ اجملػرـ إذل اسػتغالؿ احلػرب أو إذل إ ػاد «اذلػرج» بذسػداؿ سػتار حديػدي لّرقابػة
وإ الؽ احلدودُ .ما أنػه ؽل ّػو ورمػه بغطػاء القػوانٌن االسػتثنائية :حالػة احلصػار ،حالػة الطػوارئ
العرفية (العسكرية) .وتقوـ السّطة قأرد بررلتها لّقتل بصناعة عناصر التضّيل ال
واألحكاـ ُ
85
ستمكل وهازها الدفاعّ يف ادلستقبل.

إف طريػػد اخخػػر مػػن إنسػػانيته وقّبػػه إذل ُيػػاف ادلنحػػل و ػػت البمػػر ووحػػا يهػػدد األمػػن
العػػاـ ؽلثػػل شػػرطاً ضػػرورياً لتسػػوي احلػػرب ضػػد «اإلرهػػاب» .وبقػػدر مػػا يمػػبّع ال ػرأي العػػاـ
اجلزائري واألورور ت ا اخلطاب والق ؼ واالفااء والسب والّعن إزاء «اإلرهار» ،بقدر ما
يُسػػّب مػػن طابعػػه اإلنسػػاو وؼلػػرج مػػن يايػػة القػػانوف وتتحػػتم ضػػرورة تصػػفيته وسػػدياً .ال
داعػػّ حينهػػا لالعتبػػارات القانونيػػة أو األخالقيػػة إذ أف تصػػفية مػػا ػػت اإلنسػػاف وتع يبػػه
وإزالتػػه تعتػػرب أفعػػاؿ بسػػالة ووطنيػػة .ويُػ ُرنا عّػػى سػػبيل ادلثػػاؿ النػػداء التػػارل لػػبع ادلثقفػػٌن
اجلزائريٌن بالتزاـ النخبة االستئصالية بذحياء ه األفكار:
عّينػػا أف نسػػاند بكػػل حػػزـ وبػػدوف التبػػاس العمػػل ال ػ ي تقػػوـ بػػه ق ػوات األمػػن اجلمهوريػػة
ػك لس ِ
ػت مْنػ َفػ ِردة يف ُفاح ِ
لّقضػاء عّػى اإلرهػاب .إننػا نقػوؿ ذلػا ان ِ
ػك الرهيػب ضػد عػدو ػت
ُ
86
اإلنساف وقاسّ القّب ،بل ِ
انك تتمتعٌن بدعم اجملتمع ومثقفّ األمة.
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و ذل ػ «الكّمػػات القاتّ ػػة» ت ػ عًن مباشػػر ومّم ػػوس .ف ػػورد مػػثال أن ػػه يف إحػػدى مظ ػػاهرات
أمه ػػات وزوو ػػات ادلفق ػػودين يف اجلزائ ػػر العاص ػػمة ق ػػاؿ أح ػػد الم ػػرطيٌن وه ػػو ي ػ مر بزو ػػرهن
بعن ػػف« :ال يوو ػػد هن ػػاؾ سلفي ػػٌن قسػ ػرياً .هن ػػاؾ إره ػػابيوف فقػ ػ  ،وحػ ػ ع ػػائالتم إرهابي ػػة
87
أيضا».
من ػ أف انطّقػػت «مطػػاردة األص ػولية اإلسػػالمية» صػػار قػػًن وطيي ػػز أصػػحاب الّح ػػى
بالكتابة وبالصور اذلزلية أمراً م لوفا .وقد أظهر الصػحفيوف إبػداعا بالغػاً يف زلػاولتهم تعريػف
اإلره ػ ػػار ِ
بس ػ ػػماته ،وُان ػ ػػت حلمّ ػ ػػتهم أعػ ػ ػػر مّم ػ ػػوس .فق ػ ػػد طال ػ ػػت م ػ ػػثال االسػ ػ ػػتدعاءات
واالعتقػػاالت ادلّتحػػٌن خاصػػة ،وتػػدرل شػػهادات ادلع ػ بٌن باسػػتحواذ الّحػػى عّػػى ادلع ػ بٌن
88
ال ين يستهدفو ا باحلرؽ والنتف باليد والكالبة واجلب .
وعّ ػػى ال ػػر م م ػػن العواق ػػب اجلس ػػيمة ل ػػدعايتها دل تكت ػػف بعػ ػ اجلرائ ػػد ادلث ػػًنة بنم ػػرها
ألخبار قتل عمرات اخالؼ من ادلواطنٌن ،فها هّ ّرض عّى يػالت وديػدة أوسػع مػن
التقتيل:
يبػػدو أننػػا نتناسػػى أف اإلرهػػاب مػػا هػػو إال ال ػ راع ادلسػػّحة لوصػػولية الدينيػػة ال ػ اخاقػػت
العدي ػػد م ػػن مؤسس ػػات ال ػػبالد ،منه ػػا ادلدرس ػػة والعدال ػػة وادلس ػػأد وح ػ الربدل ػػاف حي ػػث ؽلكنه ػػا
زلرُّ اإلرهػاب قػد ق ّػل
شلارسة الت عًن عّى القرارات السياسية .وإنه من اخلط االعتقاد أف عدد ّ
بصفة معتربة أو أ ػم قػد ذّػوا عػن العنػف ائيػا .إ ػم اضػطروا إذل حػين الظهػور والااوػع ػت
تػ عًن الضػربات اجملتمعػة لقػوات األمػن والػػدفاع الػ اي .أمػا أولئػك الػ ين ال يزالػوف يف ادليػػداف –
مػػن القػػادة ُػػانوا أو مػػن وادلنفػ ين – فػػذ م ياصػػدوف يف انتظػػار الظػػرؼ ادلناسػػب لّتحػػرؾ ،ألف
89
العنف متأ ٌر يف ووهر اعتقاداتم السياسية-الدينية.

تع ّد ه الصحف لتوفًن األس اإليديولووية والنفسية لّحمالت احلربية يف ادلستقبل،
ر ػػم أ ػػا متواطئػػة يف مػػوت مئػػات ادلػػدنيٌن ال ػ ين بػُ ِػاوا عّػػى أب ػواب العاصػػمة ،ور ػػم أ ػػا
ألي قيػػق عػن هػ ادلػ اب  .ولكػن سػتُتهم حتمػاً
م مومػة أمػاـ التػاريخ دلعارضػتها القاطعػة ّ
الدولػػة اجلزائريػػة يومػاً مػػا بارتكػػاب وػرائم ضػػد اإلنسػػانية وسيسػػتتبع ذلػػك مقاضػػاة «األقػػالـ
القتالة» (الصحافيٌن) و ديد طبيعة مسؤوليتهم ودروتها.
قامػػت احلكومػػة اجلزائريػػة يف  24سػػبتمرب  2494بادلصػػادقة عّػػى ادليثػػاؽ الػػدورل اخلػػاص
ب ػػاحلقوؽ ادلدني ػػة والسياس ػػية ال ػ ي ؽلن ػػع يف مادت ػػه ال ػ ػ ُ« 44ػػل عم ػػل دع ػػائّ ػل ػػرض عّ ػػى
احل ػػرب» ،ولك ػػن – ُم ػػا س ػػبق أف رأين ػػا – مرس ػػوـ ال ػػوزارة الداخّي ػػة يف ػػرض عّ ػػى وس ػػائل
اإلع ػػالـ قانونػ ػاً أش ػػبه م ػػا يك ػػوف بدعاي ػػة حربي ػػة .وتنتهػ ػك الص ػػحافة اجلزائري ػػة ُ ػػل ادلب ػػادئ
ادلتأس ػ ػػدة يف القػ ػ ػوانٌن والتمػ ػ ػريعات اخلاص ػ ػػة بالواوب ػ ػػات ادلهني ػ ػػة لّص ػ ػػحفيٌن يف البّ ػ ػػداف
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ادلتحضػػرة :اح ػااـ احلقيقػػة واألمانػػة ،والػػدفاع عػػن حريػػة اإلعػػالـ ،والنػ ػزاهة ،وطنػػب الق ػ ؼ
واالف ػ ػااء والم ػػتم واالت ػػاـ ب ػػدوف دلي ػػل ،والتميي ػػز ب ػػٌن األخب ػػار والعم ػػل ال ػػدعائّ والعم ػػل
البوليسّ ،ورف ُل أشكاؿ الضغوط ،اخل.
غل ػػب التحقي ػػق يف طبيع ػػة ودرو ػػة مس ػػؤولية الص ػػحفيٌن اجلزائػ ػريٌن يف ت ػػدهور الوض ػػع يف
اجلزائر .وسيتضمن ه ا التحقيق التقيػيم القضػائّ واجلنػائّ لنمػر ُتابػات احلقػد والتحػري
عّى يل السالح والثناء عّى القتل باسم «اجلمهورية» و«الدؽلوقراطية» وُ ا تربير اجلرائم
عّى الصعيد الوطين والدورل.
إنه من الضروري أف تقاـ يومػا مػا زلاُمػة مسػتقّة وعادلػة ونزيهػة لتقاضػّ أولئػك الػ ين
سػػاوا عػػن «اخلطػػر الكػػاُّ» حبأػػة «اخلطػػر األخضػػر» .وستسػػاهم ه ػ احملاُمػػات بعػػد
عودة السّم إذل اجلزائر يف ُمف ه السنوات الكابوسية وإوالء احلقيقة.
ال شػػك أف مصػػداقية ومسػػتقبل ه ػ ادلهنػػة ال ػ خػػدمت احلػػرب يف خطػػر ُبػػًن اليػػوـ،
فيأب أف تسعى الساواع عقة ال ين عبثت بمرفهم دلدة طويّة.
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ملحق  :القرار بني الوزارات ملعاجلة األخبار األمنية
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ترمجة الوثيقة الفرنسية

انجًهىسَت انجضائشَت انذًَىقشاطُت انشعبُت
ٚػاعح اٌضاسٍ١خ ٚاٌجّبػبد اٌّذٍ١خ ٚاٌج١ئخ ٚاإلصالح اإلصاعٞ
اٌٛػ٠غ
سشٌ  /يحفىظ

4991 ٛ١ٔٛ٠ 7
إنً انناششَن ويسؤونٍ
انصحافت انىطنُت
انًىضىع • :األِٓ اٌضاسٍٚ ٟاإلػالَ ٚاٌصذبفخ
• سٍ١خ اإلػالَ األِٕٟ

٠شغفٕ ٟأْ أعؿً ٌىُ اٌمغاع ث ٓ١اٌٛػاعاد اٌّزؼٍك ثّؼبٌجةخ األسجةبع
طاد اٌطبثغ األِٕ٘ .ٟةظا اٌمةغاع ٠ؤؿةؾ سٍ١ةخ ٌالػةالَ ِّٙزٙةب األٌٚةٝ
٘ ٟرـ ً١ٙأصاء ِّٙزىُ.
اٌشٍ١خ ِّغوؼح ف ٟلصغ اٌذىِٛخ ٘ٚظٖ أعلبَ االرصبي:
علُ اٌٙبرف54.41.36 :
علُ اٌفبوؾ51.11.66 :
ف ٟاٌٛلذ اٌظ ٞرجظي وً جٛٙص األِخ الؿزئصةبي اإلع٘ةبة ٚاٌزشغ٠ةت
ؿةةكرىً ػٍةةِ ٝـةةبّ٘زىُ اإل٠جبث١ةةخ فةة ٟاٌذةةغة اٌّ ةةبصح ٌالع٘ةةبة
ٚاٌزشغ٠ت.
ٌمض صعؿذ ِجّٛػخ اٌؼًّ ِزؼضصح اٌزشصصةبد وةً جٛأةت ِؼبٌجةخ
األسجبع األِٕ١خ ٚلض أشغوذ ف ٟرفى١غ٘ب ػضح صذبف ،ٓ١١وّب أسظد ثؼٓ١
االػزجبع أشغبالرِٚ ُٙشبوٍ ُٙف٘ ٟظا اٌّجبي.
ّةةب
ّ ٙ
إْ رؼم١ةةض ٘ةةظا اٌّ١ةةضاْ ٠فةةغج ػٍٕ١ةةب جّ١ؼ ةبئ رشةةبٚعائ صا ّ ةبئ ٚرف ّ
ِزجبصال ٌٍّزطٍجبد ٚاٌ غٛط اٌز ٟرٛاجٕٙب ،وّب ٠مز  ٟرؼب ْٚفؼةبي ثٕٕ١ةب
ٌٍزغٍت ػٍ ٝوً اٌؼٛا ك ف ٟطغ٠مٕب.
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وصاسة انذاخهُت وانجًاعاث انًحهُت

وصاسة انثقافت واإلعالو

انقشاس يا بُن انىصاساث
انًتعهق بًعانجت األخباس راث انطابع األينٍ
ٚػ٠غ اٌضاسٍ١خ ٚاٌجّبػبد اٌّذٍ١خ ٚٚػ٠غ اٌثمبفخ ٚاإلػالَ
-

ٔظغائ ٌٍمبٔ ْٛاإلػالَ علُ  17-91اٌّؤعر ث 4 َٛ١أثغ4991 ً٠؛

-

ُّ ٚاٌمبضةٟ
ٔظغائ ٌٍّغؿ َٛاٌغ بؿ ٟعلُ  11-94اٌّؤعر ث 9 َٛ١فجغا٠ةغ  ،4994اٌّةز ّ
ثئدالي دبٌخ اٌطٛاعا؛

-

ٔظغائ ٌٍّغؿ َٛاٌغ بؿ ٟعلُ  14-94اٌّؤعر ث 5 َٛ١فجغا٠غ ٚ 4994اٌمبض ٟثبؿزئٕبف
دبٌخ اٌطٛاعا؛

-

ٔظغائ ٌٍّغؿ َٛاٌغ بؿ ٟعلُ  411-94اٌّؤعر ثٚ 4994 ٛ١ٌٛ٠ 3 َٛ١اٌمبضة ٟثزٕصة١ت
ع ١ؾ اٌذىِٛخ؛

-

ٔظغائ ٌٍّغؿ َٛاٌزٕف١ظ ٞعلُ  417-94اٌّؤعر ثٚ 4994 ٛ١ٌٛ٠ 49 َٛ١اٌمبض ٟثزٕصة١ت
أػ بء اٌذىِٛخ؛

ُشس
ق ِّ
اٌّبصح 1
ف ٟإطبع إجغاءاد اٌّغؿ َٛاٌغ بؿ ٟعلةُ  44-29اٌّةؤعر  2فجغا٠ةغ  1229اٌّةظوٛع
أػةةالٖ ،رةةُ ركؿةة١ؾ سٍ١ةةخ إػالِ١ةةخ ربثؼةةخ ٌةةٛػاعح اٌضاسٍ١ةةخ ٚاٌجّبػةةبد اٌّذٍ١ةةخ
إٔزةبو ٔ ٚشةغ اٌج١بٔةبد اٌغؿةّ١خ
ِٚىٍ ّفخ ثبٌؼاللبد ِغ ٚؿب ً اإلػالَ فّ١ب ٠شة
اٌّزؼٍمخ ثبٌٛضغ األِٕٔٚ ٟشغ٘ب.
اٌّبصح 9
إْ اٌج١بٔبد إٌّزجخ ِٓ لجةً اٌشٍ١ةخ اٌّؼغّفةخ فة ٟاٌّةبصح  1أػةالٖ ٘ة ٟاٌٛد١ةضح
اٌزٌٙ ٟب طبثغ عؿّ٠ٚ ،ٟزُ ٔشةغ٘ب سبصّةخ ِةٓ طةغف ٚوبٌةخ األٔجةبء اٌجؼا غ٠ةخ ال
غ١غ.
اٌّبصح 3
إْ ٚؿةةب ً اإلػةةالَ اٌّشزٍفةةخ ِطبٌجةةخ ثةةكْ ال رٕشةةغ األسجةةبع اٌّزؼٍمةةخ ثؼٍّ١ةةبد
اإلع٘ةةبة ٚاٌزشغ٠ةةتِ ،ةةب ػةةضا اٌج١بٔةةبد اٌغؿةةّ١خ اٌّةةظوٛعح فةة ٟاٌّةةبصح  9أػةةالٖ
اٌّشبع إٌٙ١ب ف ٟاٌّبصح  1أػةالٖ ضةّٓ ٌمةبءاد
ٚاٌزصغ٠ذبد اٌز ٟرم َٛثٙب اٌشٍ١خ ُ
إػالِ١خ.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ
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اٌّبصح 1
إْ ٔشغ أ ٞسجغ طا طبثغ إِٔ ٟسبعو إطبع ث١بْ عؿّ ٟأٌ ٚمبء ِغ اٌصذبفخ ٚفك ِب
ط ْجمةبئ ٌٍزشةغ٠غ
ْ سغق ٘ظا اٌذظغ ُ٠ؼبلت ػٍِ ٗ١
رش١غ إٌ ٗ١اٌّبصح  3أػالٖ ِّٕٛع .إ ّ
ٚاٌمٛأ ٓ١اٌجبع٠خ.
اٌّبصح 5
ّٗ األِغ (شش
إْ ٘ظا اٌمغاع ٌٓ ٕ٠شغ ٠ُ ٚجٍ ّغ ِذزٛاٖ إٌّ ٙ٠ ِٓ ٝ
ِؼٕ )ٞٛػٍ ٝشىً ِمزطفبد.

طار ٟأٚ

ُ ثبٌجؼا غ اٌؼبصّخ ف1224 ٛ١ٔٛ٠ 7 َٛ٠ ٟ
ر ّ
ٚػ٠غ اٌضاسٍ١خ

ٚػ٠غ اإلػالَ

ِؼ٠بْ شغ٠ف

َ .ثٓ ػّغ ػعٟ٘ٔٛ

========================

يعانجت األخباس راث انطابع األينٍ
تىصُاث يىجهت نىسائم اإلعالو انىطنُت

أ.

تزكُش بانًحاوس انشئُسُت نهسُاست اإلعاليُت
نهسهطاث انعايت فٍ انًجال األينٍ
)1

)9

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

ٔشغ األسجبع ثبٔزظبَ ٚف ٟاٌٛلذ إٌّبؿت ِٓ أجً :


صدض شب ؼبد اٌشصُ ٚصػب٠زٗ ِٚؼبعضزٙب ٘ٚؼِٙب؛



رّٕ١خ ػاللخ ؿٍّ١خ ٚطاد ِصضال١خ ف٘ ٟظا اٌّجبي ِةغ اٌّةٛاطٕٚٚ ٓ١ؿةب ً
اإلػالَ؛

رمٍ ً١األثغ إٌفـ ٟاٌظ٠ ٞـؼ ٝإٌِ ٗ١ضثغ ٚاإلع٘بة ثة:


رذم١غ أسجبع اٌؼٍّ١بد اإلع٘بث١خ ٚاٌزشغ٠ج١خ ٚػضَ ر شٔ ُ١زب جٙب؛



اٌـةؼ ٟإٌةة ٝرذم١ةةك األثةةغ اٌؼىـةةٌّ ٟةةب ٕ٠زظةةغٖ اإلع٘ةةبث :ْٛ١ػةةضَ اٌغػةةت،
اٌزذىُ ف ٟإٌفؾ ،اٌؼؼَ ػٍِٕ ٝب٘ خ اٌؼٕف اٌـ١بؿ.ٟ
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ب.

قىاعذ أخالقُاث انًهنت
وانذفاع عن انًصانح انعهُا نأليت
إْ أّ٘١خ ِب ّ٠ىٓ سـبعرٗ ف ٟاٌذغة ضض اإلع٘بة ٚاٌزشغ٠ت ٚضةغٚعح اٌـةٍُ اٌّةضٟٔ
ف ٟثالصٔةب ٠ذزِّّةبْ ػٍة ٝاٌجّ١ةغ اٌّـةبّ٘خ فة ٟاؿزئصةبي اٌؼٕةف اٌـ١بؿة ٟلجةً وةً
شٟء:
)1

٠جت إلصبء األسجبع األِٕ١خ ػٓ ِجبي إٌّبفـخ ث ٓ١أجٙؼح اٌصذبفخ؛

٠ )9جت االِزٕبع ػٓ ٔشغ اٌزمصّ١بد اٌشبصّخ ٚاإلفغاط ف ٟاإلػالَ ٚر ش ُ١األدبؿة١ؾ
اٌّجغّعح إٌبجّخ ػٓ أ ٞاػزضاء .ال ّ٠ىةٓ أل١٘ ٞئةخ أسجةبع أْ رجةغع ػةضَ رطج١مٙةب ٘ةظٖ
اٌمبػضح ثظع٠ؼخ أْ ٘١ئخ أسجبع أسغ ٜسغلذ االٔ جبط اٌجّبػ.ٟ

ث.

تىصُاث
 .1يصطهحاث
ؿزم  َٛاٌشٍ١خ اإلػالِ١خ ثٛضغ ِصطٍذبد ِٕبؿجخ فِ ٟزٕبٚي ٚؿب ً اإلػةالَٛ٠ُ .صةٝ
ثبؿةةزؼّبي ٘ةةظٖ اٌّصةةطٍذبد الجزٕةةبة اٌٍجةةٛء اٌةةال شةةؼٛع ٞإٌةةِ ٝصةةطٍذبد رٕبؿةةت
إ٠ضٌٛٛ٠ج١خ اٌشصُ ٚصػب٠زٗ.
 .2حًاَت األشخاص
٠جةةت اجزٕةةبة ٔشةةغ صةةٛع اٌششصةة١بد غ١ةةغ اٌّؼغٚفةةخ ٌؼةةضاٚرٙب اإل٠ضٌٛٛ٠ج١ةةخ ٌ صةة١ٌٛخ
ٚاٌؼٕف اٌـ١بؿ.ٟ
 .3أهًُت األخباس

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ



٠جت ٔشغ األسجبع ثبٔزظبَ ف ٟاٌصفذبد اٌضاسٍ١خ إال ف ٟاٌذبالد االؿزثٕب ١خ.



ف ٟدبٌةخ ٔشةغ [سجةغ األِٕة ]ٟفة ٟاٌصةفذخ األٌٚةٔ ٝظةغائ ألّ٘١ةخ اٌذةضس أٚ
ٌطبثؼٗ غ١غ اٌّكٌٛف ٠جت اٌزمٍ ِٓ ً١اٌّـبدخ اٌّشصصخ ٌٗ.



٠جت رذم١غ ٚرمٍ ً١األثغ إٌفـٌٍ ٟؼٍّ١بد اإلع٘بث١خ ٚاٌزشغ٠ج١خ ٚاٌذفبظ ػٍٝ
ِؼٕ٠ٛبد األِخ٠ .جت ػٍِ ٝضثغ ٞاإلع٘بة أْ ٠فّٛٙا أّٔ٠ ٌٓ ُٙصٍٛا أثةضائ إٌةٝ
رذم١ك ٘ضف ُٙاٌةظ٠ ٞزّثةً فة ٟسٍةك جةٔ ٛفـة٠ ٟةؤص ٞإٌة ٝشةًٍ ثؼةض
اٌّؤؿـةةبد ٚإثةةبعح عصٚص أفؼةةبي جّبػ١ةةخ ر ةةغط ػٍةة ٝاٌـةةٍطخ دزةة ٝرمةةَٛ
ثزٕبػالد أ ٚثكسطبء ِّ١زخ.

+
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 .4يحاسبت إَذَىنىجُت ودعاَت انخصى


٠جت اجزٕبة ٔشغ صٛع ػػّبء اٌؼٕف ٚاٌغّفغ ِةٓ شةكٔ ُٙثبػطةبءُ٘ صةفبد أٚ
أٌمبة ال صاػٌٙ ٟب.



٠جةةت اٌزّغو١ةةؼ ػٍةةٔ ٝشةةغ فظةةب غ األٔظّةةخ اإلؿةةالِّ١خ فةة ٟإ٠ةةغاْ ٚاٌـةةٛصاْ
ٚأفغبٔـزبْ.



٠جت اٌزغو١ؼ ػٍ ٝسضاع ٚادز١بي أٌٚئه اٌظّ٠ ٓ٠بعؿ ْٛأػّبال إجغاِ١ةخ ثبؿةُ
اٌضٚ ٓ٠رط١ٙغ اٌّجزّغ:


رؼبط ٟاٌّشضعاد ِٓ طغف ِٕفظ ٞاٌجغا ُ اإلع٘بث١خ؛



اٌـةٛاثك اٌؼضٌ١ةخ  ٚلط ّةبع اٌطةغق ومزٍةخ
اؿزؼّبي اٌّجةغِ ٓ١طٞٚ
ّ
ِكجٛعٓ٠؛



اٌزجٕ١ض اٌمـغٌ ٞشجبة ثال عػب٠ةخ ٚاٌ ةغط ػٍة ُٙ١دزة٠ ٝـةزذً١
رغاجؼُٙ؛



ظو إٌٝ
اٌّّبعؿبد اٌججبٔخ
ٌٍـ١بؿ ٓ١١اٌظ٠ ٓ٠غؿٍ ْٛاٌشجبة اٌـ ّ
ّ
اٌّٛد.

ًجبشَن عهً االنخشاط
 .5سدع انًتطىعُن و ان ُ
٠جت اٌزغو١ؼ ػٍ:ٝ
•

أٔٗ ال رفٍذ أ ٞجغّ٠خ ِٓ اٌؼمبة ١ٌٚؾ ٕ٘بن فٙٔ ٟب٠خ اٌّطةبف إال ّ اٌـةجٓ أٚ
اٌّٛد؛

•

فؼبٌ١خ ل ٜٛاألِٓ اٌزٚ ،ٟإْ ٌُ رـزطغ ِٕغ وً اٌجغا ُ ،إال أٔٙب رزّىٓ صا ّبئ ِٓ
اٌجٕبح؛
رٛل١ف ُ

•

سـب غ اٌشصُ؛

•

ججٓ اٌّٛلٛفٚ ٓ١اؿزؼضاصُ٘ ٌٍٛشب٠خ؛

•

شضح األدىبَ اٌصّبصعح ػٓ اٌّذبوُ اٌشبصخ؛

•

ٔجظ اٌغأ ٞاٌؼبَ ٌٍؼٕف اٌـ١بؿٟ؛

•

ػٚاي رؼبطف اٌّٛاطِٕ ٓ١غ األفىبع إٌجٍ١خ ٌةجؼض األشةشبب ثّجةغص ٌجة ُٙ ٛإٌةٝ
اإلع٘بة.

 .6إثاسة سدود أفعال نشفض اإلسهاب
٠جت إظٙبع اٌطبثغ اٌال إٔـبٔ ٟألفؼبي إلع٘بث ٓ١١اٌٛدش١خ اٌز ٟرزٍش

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

•

اٌظثخ؛

•

اٌٙج َٛػٍ ٝؿ١بعاد اإلؿؼبف؛

•

رمز ً١األطفبي ٚرؼط١جُٙ؛

•

رمز ً١ألبعة أػ بء أجٙؼح األِٓ ثذ ٛع أطفبي صغبع؛

•

اٌز...

ف:ٟ

++
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 .7إظهاس انتىاطؤ يع حكىياث خاسجُت
•

اٌضػُ اٌّبٌٚ ٟاٌـٛل ٟاٌز ِٓ لِجً إ٠غاْ ٚاٌـٛصاْ...

•

رضع٠ت األفغبْ.

•

ٔضاءاد ٌّمبطؼخ اٌجؼا غ ٌٚالضغاع ثّصبٌذٙب االلزصبص٠خ اٌذ٠ٛ١خ.

•

ارصبالد ِغ اٌم ٜٛاألجٕج١خ ٌٍذصٛي ػٍ ٝصػّٙب ِمبثً ٚػٛص ٌشضِخ ِصبٌخ ٘ةظٖ
اٌم ٜٛف ٟاٌجؼا غ.

•

صفمبد ؿغ٠خ ِغ أػضاء اٌجؼا غ.

•

اٌز...

 .8تنًُت غشائض انذفاع انزاتٍ عهً انًستىي انجًاعٍ
•

دًّ اٌّجزّغ ػٍ ٝاٌغّفض اٌغغ٠ؼٌٍ ٞؼٕف :اٌطغق اٌّزٛاصً ٌشةؼبع «ٌةٓ ٕ٠زصةغ
اإلع٘بة».

•

اٌٛلب٠خ ِٓ ا٢ثبع اٌّغجٛح ِٓ لجً ِضثغ ٞاإلع٘بة ػٍ ٝاٌّجزّغ أ ٚثؼض شغا ذٗ
ثة :
إظٙبع عصٚص األفؼبي اإلجبث١خ ٌؼب الد اٌ ذب٠ب ٚألبعثُٙ؛

-

صػُ ِشبعوخ اٌّٛاطٕ ٓ١فِ ٟىبفذخ اإلع٘بة؛

-

ضِخ ٌّضح ؿٕٛاد
اٌزّج ٓ١١ثكْ اإلع٘بة اٌظٞ
ِؾ ػضح صٚي صّٛ٠لغاط١خ ِزم ّ
ّ
ٌُ ٠غ ِّ ١ةغ شة١ئب فةُِ ٟجغ٠ةبد األِةٛع (إ٠طبٌ١ةب ،إؿةجبٔ١ب ،ثغ٠طبٔ١ةب اٌؼظّة،ٝ
فغٔـب)...؛

-

اٌشغح ٌؼبِخ إٌبؽ ثكْ اٌؼٕف ظب٘غح ِـزٛطٕخ ٌض ٜاألُِ اٌذض٠ثةخ ٚأٔةٗ
ّ
٠زـجت وً ػبَ ف ٟآالف اٌّٛر( ٝدةٛاٌ ٟأٌةف دبٌةخ ِةٛد ػٕ١فةخ سةالي
اٌـضاؿةة ٟاألٚي ٌـةةٕخ  1223فةةِ ٟضٕ٠ةةخ ٚاشةةٕط ْٛثبٌٛال٠ةةبد اٌّزذةةضح
ٚدض٘ب)؛

-

إلٕبع ِضثغ ٞاإلع٘بة ثةكْ جةغا ٌّ ُٙةٓ ُرغ ِّ ١ةغ شة١ئبئ فة ٟاٌزطةٛع اٌطج١ؼةٟ
ٌّجزّؼٕب ٚال ف ٟاٌـ١غ اٌطج١ؼٌٍّ ٟؤؿـبد.

 .9تنًُت إَذَىنىجُت دَنُت تنذد باإلسهاب

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

•

إْ اإلع٘بة ف ٟاٌجؼا غ ٠مزً ثبؿُ اٌضٚ ٓ٠ػٍ ٝأؿؾ فزب٘ٚ ،ٜٚظا ّ٠ثًّ جغّ٠ةخ
ِ بػفخ  :ضض اإلٔـبْ ٚضض اٌض.ٓ٠

•

رٕظِ ُ١مبثالد ِ ٚب ضاد ِـزض٠غح ِغ عجبي اٌضٚ ٓ٠اٌّثمف ٓ١دٛي ٘ظا اٌّٛضٛع.

•

ٔشغ اٌّٛالف اإل٠جبث١خ ٌٍـٍطبد اٌض١ٕ٠خ اٌٛطٕ١خ ٚاألجٕج١خ.

•

اٌ غط ػٍ ٝعجبي اٌض ٓ٠اٌجؼا غ ٓ١٠اٌظ ٓ٠ثمٛا صبِز ٓ١فٚ ٟجٗ اٌجغّ٠خ اإلع٘بث١خ
جؼٛا ػٍ ٝاٌزؼج١غ ػٓ آعا ٙةُ  ،إط أْ اٌةضفبع ػةٓ اٌةٛطٓ
ثـجت اٌشٛف دز٠ ٝزش ّ
فغج ػٍ ٝوً أثٕب ٗ.
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اذلواما
Alger Républicain.2444

1

 4 ،يناير
2
إصػػدار قػػانوف اإلعػػالـ يف  4أبريػػل  2444وضػػع حػػداً الحتكػػار الدولػػة لوسػػائل اإلعػػالـ وأدى إذل إنمػػاء عم ػرات
الصػػحف ،ػػًن أف السػػّطات قامػػت بعػػد ينػػاير  2444باذػػاذ  49إو ػراءات رقابيػػة (حأػػز أو تعطيػػل أو منػػع) .ورائػػد
اجلبهة اإلسالمية ل نقاذ (ُ )FISانت أوذل اجلرائد ادلعنية ت اإلوراءات .راوع التقرير األخًن Algérie, la guerre civile
 ، Reporters Sans Frontières )RSF( ، à huis closمارس.2444
3
إف مرس ػػوـ حال ػػة الطػ ػوارىء ،الػ ػ ي أص ػػدر يف  4فرباي ػػر « ،2444يه ػػدؼ إذل احلف ػػاظ عّ ػػى النظ ػػاـ الع ػػاـ وأم ػػن
األش ػػخاص وادلمتّك ػػات والس ػػًن الع ػػادي لّمراف ػػق العام ػػة ».وق ػػد ت ػػال هػ ػ ا دلرس ػػوـ يف  44س ػػبتمرب ع ػػاـ  2444ادلرس ػػوـ
التم ػريعّ « 44–44اخل ػػاص قكافح ػػة التخريػػب واإلره ػػاب» وال ػ ي ػلتػػوي عّ ػػى "ت ػػدابًن تػػدعو إذل القّ ػػق ،حي ػػث أف
تعريف ػػات ادلرس ػػوـ بم ػ ػ ف «التخري ػػب» و«اإلره ػػاب» ط ػػن الس ػػّطات «إمكاني ػػة زلاُم ػػة أي ش ػػخ م ػػتهم بادلس ػػاندة
المفهية ».راوع تقرير مرصد حقوؽ اإلنسػاف (أمريكػا  ،)HRW -المػرؽ األوسػ  .2444 ،راوػع أيضػا تقريػر منظمػة
صحافيٌن بال حدود ،Reporters Sans Frontières )RSF( ،Livre noir de l’Algérie ،Paris 1996 :ص .244
4
ذُر يف تقرير  ،RSFص .24
5
تقرير  ،RSFص .22
 6نقال عن تقرير عن حقوؽ اإلنساف يف اجلزائر لوزارة اخلاروية لّواليات ادلتحدة ،فرباير 2444؛ راوع تقريػر  ،RSFص
.44-42
7

 44 ،La Tribuneفرباير ،2444نقل عن  ،Ghania Mouffok, Etre journaliste en Algérie, Paris 1996ص .44
8
اجملاهػػد (ُ.)El Moudjahidانػػت وال تػزاؿ هػ اجلريػػدة النػػاطق الرمسػػّ باسػػم احلكومػػة« .و مكاتػػب ادلراقبػػة واحلمايػػة
( )BSPأنمئت داخل مؤسسات الدولة وقت دُتاتورية بومدين ،دلراقبة ادلوظفٌن واإلبالغ عن أي "بّبّة سياسية" .وُاف
أعضاؤها من رواؿ األمن العسكري ال ين عينوا يف ادلؤسسات نفسها ».راوع ص  424من ُتاب:
.CAMLDHDH, Livre Blanc sur la Répression en Algérie 1991-1995, Tome 2, Hoggar, Genève 1996
9
راوع  ،François Burgat, L’Islamisme en face, Paris 1995ص.244
10
راوع  ،Abed Charef, Algérie, le grand dérapage, La Tour d’aigues 2444ص.494
11
قت ػػل م ػػا يزي ػػد عّ ػػى  44ص ػػحفيا م ػػن سلتّ ػػف االطاه ػػات السياس ػػية ب ػػال اس ػػتثناء .ر ػػم دح ػ رواي ػػة "الكومن ػػدوس
اإلسالمية" فيما ؼلػ بعػ مػن هػ اجلػرائمُ ،تّػك الػ ارتكبػت يف حػق طػاهر وػاوت والػ حظيػت بتغطيػة صػحفية
بالغة ،أصر "الكومندوس االستئصاليوف" دائماً عّى اتاماتم .راوع ادلروع السابق لػ  ،Ghania Mouffokص.42
12
تقرير  ،RSFص .242
13

راوػػع ادلقػػاؿ ' 'La compromission surnommée paixيف  ،El-Watanأوائػػل ديسػػمرب  ،2444ال ػ ي يصػػف
بالقديسػػٌن اإلويػػديٌن ( )Saint-Egidiensشلثّػػّ األحػزاب الػ التقػػت يف رومػػا يف نػػوفمرب  2444وينػػاير  ،2444ػػت
رعايػػة ضػػيافة القػػدي إغليػػديو إلصلػػاز وعيقػػة لّخػػروج مػػن األزم ػة يف اجلزائػػر ،ومػػن بيػػنهم وبهػػة اإلنقػػاذ اإلسػػالمية ()FIS
ووبه ػػة التحري ػػر ال ػػوطين ( ،)FLNووبه ػػة الق ػوات االش ػااُية ( .)FFSيف ه ػ ا الن ػػداء و ػػدد ه ػػؤالء س ػػعيهم إلغل ػػاد ح ػػل
سياسّ.
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يف مقابّة مع ُماؿ بّقاسم ،اعاؼ ه ا األخًن أف  %94من رسائل القراء ادلنمورة يف اجلريدة األسبوعية
 Actualitéال ػ ُػػاف يػػديرها تتعّػػق قنػػاورات ووشػػايات مػػن ُػػل األشػػكاؿ .راوػػع  24 ،Jeudi d'Algérieسػػبتمرب 2444
وُتاب عّّ ػلّ عبد النور (رئي رابطة حقوؽ اإلنساف) ِِ Ali Yahia Abdennour, Raisons et déraison d’une guerre,
 ،l’Harmattan, Paris 2444ص .44
15
نف ادلصدر ص .44
16
نف ادلصدر ص .42
Algérie

17

مثػػل ه ػ الصػػحافة ال طّػػك أي ضػػماف لّبقػػاء ،إذ أصػػبحت "الّسػػاف النػػاطق" لّحكومػػة يف ص ػراعها ضػػد احلرُػػة
اإلسػػالمية ،ففػػّ ميػػادين أخػػرى طػػد نفسػػها يف ص ػراع مػػع احلكومػػة .غلػػدر بال ػ ُر يف ه ػ ا السػػّوؾ ورائػػد مثػػل Alger-
 ،Le Matin ،L’Authentique ،El Watan ،Liberté ،d’Algérie Le Soir ،Hebdo-Libéré ،Républicainإخل ،بغػ النظػر
عن الصحافة احلكومية.
18
 44 ،Le Matinنوفمرب .2444
19
 44-44 ،L'hebdo-Libéréمارس .2444
20
«طالبػػات عانويػػات عض ػوات ارتبػػاط [...] .خػػالؿ اسػػتنطاقهن أُػػدف أ ػػن عبػػئن مػػن طػػرؼ أسػػتاذهن لّرياضػػيات،
وهو عضو نمي يف وبهة اإلنقاذ اإلسالمية ادلنحّة ] [...ه ا األخًن هارب ومالحػق مػن طػرؼ السػّطة ».راوػع Le
 44 ،Matinمايو .2444
21
 4 ،Le Matinيونيو .2444
22
 ،Ghania Mouffok, Les femmes algériennes dans la guerre, Peuples Méditerrannéensيناير-يونيو .2444
23
 24 ،Libertéأُتػػوبر  .2444ذُػػر أيضػػا يف ،Livre Blanc sur la Répression en Algérie 1991-1995
ص.244
24
 44 ،Le Matinنوفمرب .2444
25
نف ادلصدر.
26
 23-29 ،Hebdo-Libéréمارس .2444
27
راوػع  ،Ghania Mouffok, Etre journaliste en Algérieص  .44يف تقريرهػا عػن مقتػل الصػحفيٌن ،منظمػة RSF
تكتب« :مصاحل األمن دل تصرح إطالقاً عن نتػائ قيقاتػا ،واحملاُمػات الوحيػدة لقػاتّّ صػحفيٌن والػ أبّػ تػا الػرأي
العاـ ُانت قد طت بغياب ادلتهمٌن» .راوع ص .4
28
ه ا ادلرسوـ يوصّ يف مادته رقم  4بػ«إظهار فعالية قوى األمن ال  ،وإف دل تستطع منػع ُػل اجلػرائم ،تػتمكن دائمػاً
من توقيف اجلُناة ».التصفية األخًنة ذ القاتل ادلفاض لعبد احلق بن يودة ال ي ا تيل يف  49يناير  .2444رشيد
رلاهد ال ي "اعاؼ" باجلرؽلة ،قتل يف السأن يوـ  44فرباير .2444
29
اذلدؼ ادلنمود هو حسب ادلادة  4لّمرسوـ السري « إعارة ردود أفعاؿ تنب اإلرهاب» بػ«إظهػار الطػابع الالإنسػاو
دلمارسات الوحمية ل رهابيٌن» .ومػن ادلواضػيع ادلفضػّة االعتػداء عّػى أعػراض النسػاء والبنػات ،واسػتغالؿ األعػر النفسػّ
دلثل األخبار التالية « :بالر م من الدعاية ادلتطرفة ،اإلرهابيوف العمرة انتهكوا فعال عػرض بنػ الػدرُّ قبػل قتّهمػا» ( Le
 4 ،Matinيوليو  )2444و«عندما ػلّل اإلرهابيوف هتك األعراض» (24 ،Le Matinمايو .)2444
30
 24444حارس بّدي واهزوف لّعمّيات احلربية 24-24 ،El-Watan ،ديسمرب .2444
31
راوع الفقرة  9لّمرسوـ ادل ُور أعال « :تنمية رد فعل تّقائّ لّدفاع ال اي».
32
راوع ادلادة  4لّمرسوـ ادل ُور.
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33

"مواطنوف يطاردوف اإلرهابيٌن" 4 ،Le Matin ،أ سط .2444
34
« ه ا العمػل الوحمػّ يػربهن مػرة أخػرى عّػى أف اجلماعػات ادلسػّحة ،ادلتكونػة البػا مػن حػرُيٌن وأبنػاء حػرُيٌن ،ال
يردعها أي شئ عن قيق أ راضهم الدنيئة» .راوع  24 ،Le Matinو 29يونيو .2444
35
 29 ،Le Matinو 24نوفمرب .2444
36
 24 ،Horizonsفرباير .2444
37

ادلرسػوـ السػري ينصػ يف مادتػه رقػػم  9ب ػ« الكمػػف لعامػة النػاس بػ ف العنػف ظػػاهرة مسػتوطنة يف األمػػم احلديثػة وأنػػه
ػلدث ُل سنة آالؼ ادلوتى ».
38
 24 ،El-Watanمارس .2444
39
راوع .Moussa Aït-Embarek, L’Algérie en murmure, Un cahier sur la torture, Hoggar, Genève 1996
40
 4 ،El-Watanأبريل .2444
41
راوع مقاؿ عّّ ػلّ عبد النور يف  ،Livre Blanc sur la Répression en Algérie 1991-1995, Tome 2ص.294
42
أبدع رشيد بوودر يف المتم الرديء السوقّ يف ُتابه .FIS de la haine, Denoël, Paris 1992
43
 4 ،El-Watanنوفمرب .2444
44
 24 ،El-Watanديسيمرب .2444
45
وذلك خالؿ ادلظاهرات ادلنظمة من طرؼ عّة مػن النسػاء الّػواي يػزعمن الػتكّم باسػم «النسػاء اجلزائريػات» قناسػبة
يػػوـ ادلػرأة ،حيػػث نظمػػت زلاُمػػة ضػػد التطػػرؼ قامػػت بذدارتػػا تّػػك «النسػػاء الػػدؽلقراطيات» الّػواي دل يػػاددف يف احلكػػم
باإلعداـ عّى مسؤورل اإلنقاذ  ،األمر ال ي دل تتأرأ عّيه احملكمػة العسػكرية .وُػ لك ضػمن تظػاهرة «الػدؽلقراطيٌن» يف
 44مارس  ،2444ومسًنات الدعم لّيامٌن زرواؿ يف الوقت ال ي طت فيه لقاءات ادلعارضة يف روما ،اخل.
46
ه ا التغيًن يف ادلصطّحات وادلتمثل يف استبداؿ عبارة "رلرـ" مكاف ُّمة "إرهار" ال ي أشارت إليها صحيفة Le
 44 ،Soir d’Algérieفرباير  « ،2444حدث من اإلعالف عن ممروع قانوف يتعّق بتحويل اإلوراءات والقػوانٌن اجلنائيػة
ادلصحوبة بذوراءات الرية ادلقيدة طا اإلرهابيٌن التائبٌن».
47
 ،L’Authentiqueم ُور يف تقرير  ،RSFص .29
48
فرانسػوا ميػااف يف اجلريػدة الرمسيػة 24 ،نػوفمرب2444؛ ذُػر يف H. Alleg, La Guerre d’Algérie, Vol. 2, Paris
 ،1980ص .444
49
ه اإليديولووية ترُز أساسا عّى إدانة اإلرهاب إلبراز أنػه يف اجلزائػر «يقتػل باسػم الػدين وعّػى أسػاس فتػاوى ،شلػا
ي ػػؤدي إذل وػ ػرؽلتٌن :ض ػػد ال ػػنف البمػ ػرية وض ػػد اإلس ػػالـ» ،ة عّ ػػى إبػ ػراز إعالم ػػّ دل ػػوظفٌن دنيئ ػػٌن مس ػػتعدين إلعط ػػاء
ممروعية لّسّطة ،والضغ عّى باقّ المخصيات الدينية ُّ يتبنوا ه القضية.
50
تقرير لقاء  4فرباير  4 ،El-Watan ،2444فرباير .2444
51

قناسبة نداء ادلظاهرة  42 ،Alger Républicainمارس .2444
52
«السّطات العامة صممت – أخًنا – عّى رلاتة التطرؼ ال ي أصاب اإلدارات وادلؤسسات العامػة بػداء El- ».
 4 ،Watanأبريل .2444
53
"طهراف تعد با تياؿ عّّ ُايف" 4 ،El-Watan ،وويّيه .2444
54
 29 ،El-Watanديسمرب .2444
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55

 4 ،El-Watanفرباير .2444
56
نف ادلصدر.
57
نف ادلصدر
58
 24 ،El-Watanفرباير .2444
59
«مػػا يقػػرب عػػن  44444شػػخ  ،حسػػب مصػػادر مطّعػػة ،شػػارُوا هػ ا اخلمػػي يف مدينػػة باريكػػة ] [...يف مسػػًنة
دعم لّرئي ليامٌن زرواؿ ولّتنديد باإلرهاب» 24 ،El-Watan ،و 24ديسمرب .2444
60
راوع .François Burgat, L’Islamisme en face, Paris 1995
61
نف ادلصدر.
62
زووة ادلعين طالبت حبق الرد ولكن رف ذلا .راوع  ،Livre Blanc sur la Répression en Algérie, Tome 2ص.294
63
24 ،Le Matinماي .2444
64
"اجملاهػػدوف القػػدماء يتنظمػػوف يف الػػدفاع ال ػ اي – مدينػػة المػػّيف تصػػمد أمػػاـ اإلرهػػاب" 44 ،El-Watan ،يوليػػو
.2444
65
"مب ػػادرة لقي ػػت انض ػػماـ ادلػ ػواطنٌن :الم ػػرطة البّدي ػػة تنتم ػػر" .هػ ػ األخ ػػًنة ادلكون ػػة م ػػن أعض ػػاء ع ػػائالت اجملاه ػػدين
القدامى "تعك صورة وزائر صامدة مّؤها الرواء" 24 ،El-Watan ،أبريل .2444
66
عمر بّهوشات يف  29 ،El-Watanو 24مارس .2444
67
راوع  ،Amnesty International, Algérie, le silence et la peurنوفمرب .2444
68

44،Le Matinنوفمرب  .2444ذُر يف تقرير  ،RSFص .44
69
 42،El-Watanنوفمرب  .2444ذُر يف تقرير  ،RSFص 44و.44
70
 2 ،El-Watanأ سط .2444
71
راوع  ،Khalida Messaoudi, Une Algérienne debout, Flammarion, Paris 1995ص .44
72
راوع مقاؿ ( Elisabeth Schemlaرئيسة رير  )Le Nouvel Observateurيف  44 ،L’Expressمايو .2444
73
راوع  ،Feriel Assima, Une femme à Alger, Arléa, Paris 1995ص 44و.44
74
العػػرر آيػػت حندولػػة" ،عتامػػة ادل سػػاة اجلزائريػػة" يف  44 ،Le Monde Libertaireأُتػػوبر  4 -نػػوفمرب .2444اسػػم
ْ
العرر آيت حندولة هو اسم مستعار لصحايف بالعاصمة.
ْ
75
راوع  ،Khalida Messaoudi, Une Algérienne debout, Flammarion, Paris 1995ص  249و.244
76
و ػػوف ل ػػوي دوب ػػري ،رئ ػػي رلموع ػػة احل ػػزب يف الربدل ػػاف ال ػػوطين الفرنس ػػّ (49 ،Agence France Presse ،)RPR
سبتمرب.2444
77

رشيد بوودرة 44،Der Spiegel ،أُتوبر .2444

78

E. S. Herman and G. O’Sullivan,'«Terrorism» as Ideology and Cultural Industry', in A. George
(ed.), Western State Terrorism, Polity Press, Cambridge 1991, pp. 39-75.
79

نف ادلصدر ،ص 44و.44
80
العرر آيت حندولة" ،عتامة ادل ساة اجلزائرية" يف  44 ،Le Monde Libertaireأُتوبر  4 -نوفمرب.2444
ْ
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.2444  سبتمرب24 ،El-Watan
82
.2444  أ سط44 ،El-Watan ،عمر بّهوشات
83
.44  ص،Yves Ternon, L’Etat criminel, Les Génocides au XXe siècle, Paris 1995 راوع
84
 ص،Moussa Aït-Embarek, L’Algérie en murmure, Un cahier sur la torture, Hoggar, Genève 1996 راوػع
.244-244
85

.244  ص،Yves Ternon, L’Etat criminel, Les Génocides au XXe siècle, Paris 1995 راوع
86
.2444 «نداء يف سبيل التخّ من اإلرهاب» نُمر يف سلتّف اجلرائد اليومية اجلزائرية يف أواس أُتوبر
87
.2444  سبتمرب44 ،Le Monde
88
 ص،Moussa Aït-Embarek, L’Algérie en murmure, Un cahier sur la torture, Hoggar, Genève 1996 راوػع
.44-44
89
.2444  يونيو44 ،El-Watan
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لقد ركزددذر دلترتلق قنددلرعددبرتلقجلدلئررعرت ذتفد رع د رتل د رمددبر د رتنقد يرئيددبئ ر2::3رمر
دبرتلجلد م مر جلد رت نقد يرتلجل د .رفدننرجمدهر دل ر
وئوميبر لت،رغريرأنررممبكسدق ر رنيثقدلرم م
تملمبكسددوروق ا ددبروسنبسددق بروخصبفص د برتىخ د وربددبرس دوت ق برونظ رريتت دبرعرنددبكئخرت ذتف د ،ر
ر ي ددبرأنررج قبت ددبر
وتلقجل ددلئررت ددبك رم ددبر ددورل ر خد د رج ق ددورعرس د د ورنبك ن ددورس ددي
تملقمدبوك ر ددلرتل د رمددبر د رنددبكئخرت سددقق رروتنقد يرئيدبئ ر،2::3روتل د رمدبر د ر تئددور
تلغذورتل ن لرونبكئخرت سقق ،روتل رمبراثلرت سقجلمبكرتل ن ل.ر
ولن ددارمقبك ددورتلقجل ددلئررم ددبرتمليظ ددوكرتلق ددبك لر جلم ددلرم ق د د رئ ددملرو د د رت مر
وتملجلبن ددبو،رولن ددار جلس د نرن ددبررئيق ددررتل ددلتز روئ ا دديرتل ظ ددبف رتملب ددنورتملي ددنورأور
تمل ثونددورلري ددبرتمبكسددبورتلقجلددلئررتمل ل ددورعرت ب د .رفمددبرت بنددررتلجل مددل،رن ددب هر
تملقبك ددورتلقبك ن ددورعرف ددهرتلظد د و رتلد د رئظ د د رفن د دبرتلقجل ددلئرروتليظبمن ددبورتلد د ر ن ددذر ددو ر
ومقبص د روأل د بل رولاتكن د رتخ.رأمددبرمددبرت بنددررتليمددود لرفق د رن ددبع رتملقبك ددورتلقبك نددور
ع د رتسقاصددب رتلقجلددلئررعرت ب د روتمل ددققثلر قوفري ددبرتملجل ومددبوروتلثصددبف رتمل ددقيقمورمددبر
أ بطروائيبمن بور ل رتملمبكسورعرتلقبكئخ.ر
لقد رنصددبجثارجزدورن ددريرأوكو ددبرمددبرسد قبنرتلقجلددلئرر جلد رزقب ددبورنبفددل رعرنددبكئخر
تلقجلددلئر،رومددبهت ر ددلترتملو ددو رئ ددقم ررت قمبمدبارع مندبارو قبفندبارمجلقد تارل رتلنددوم.رلنر ددلتر
ت د رتل ث ددريرلسد دثدجل س
ِرم ددبرن س ددلرو س ددقلزبكرم ددبرا د رئي د د ر ددور ددذ ر رئقم ددذأرم ددبر د د و ر
مس
تىعمب رتل نبسدلرتىوكو رل دب رع د رق دبك ر دل رتلقدبك رمدبرتلقجلدلئر.رولألسديرلدن ر
يددبارت قمددبمرومددوةرماددباورعرتلجلددب رتلجلد روت سد ملرعبمدوا،روعرت ذتفد رخبصدوا،رع د ر
تل غهرمبرتنقابكر لترتلو ب .رو بلقبيلر رئقوا رأنرئ ونر لترتمليظدوكرتلقدبك لرعدبرتلقجلدلئرر
عرت ذتف رأزق رمبرق حر ن رولع تا .ر
ئ دجل رمقدب ررممبكسدورتلقجلدلئررعرت ذتفد ر2662-2691رل رو د رمجلدب رولدور اد لر
مو ذرى هرفصو ر ل رت ميورميلرت سقق .روئجلق رص حرتل ئبرسن هروموسد ر ئدار
مثددبكارأنر ددل رتل د رتلقبك نددور قددلرمددبرئ ددمنبن ر«مد كنرند منهرتلقجلددلئر»،رأ رفد رتنققبلنددور
مد ددبرع د د رتلقجلد ددلئررز س د د ويرج د ددوملرف ن د ددلرل رع د د رتلقجلد ددلئررز س د د ويرج د ددوملر
ذتف د .روئجل د رسددن هرو ئددارمثددبكارل د باتورنقددبك رئ ددقيقّرمددبربم ددبرأنرتلقجلددلئرر
ممبكسددورمقوتص د ورميددلرت سددقق ر ددبكدر جلم د رواص د رونيظددنهرأع د رس د بورتل ولددو،روأن د ر
ن وكر بلق كئّرمبرممبكسورحم وا رن ق رخنثدورمدبرتملجلبك د ر جلد رت سدقق رل رممبكسدور
مق ا ددنورن ددق رلد د تفورأوسد د رف وسد د رم ددبرز ددلرتلقن ددبكتورتل نبس ددنورعرت قمد د ،رودلد د ر
بلقذتمبرم رن وكرل عنورتليظبمرونوس رن بقرت جقمبنرن كجينربا.رر
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لنر ددلترتملقددب رتسددقلزبكرج ددبدرعددبرمو ددو رعددبق لرأزق د رممددبر ددورن د سكئخرمدديظهرعددبر
مو و رجت ئ ،رودلد رىنر د بئبر دل رتملمبكسدور رئذتلدونرع د راند رت ندب رو دهرم قدذم ر
تلصمارىنر ائ دهروتمل دلول رعدبر دل ر رئذتلدونرعرتل د و.رفنيد كنر دلترتلجلمدلرعر
تلقو ند ددلرت قمد ددبعلرل د ددلتز روعرت بسد ددثورلدرأنرتل ولد ددورت ذتف ئد ددورمبهتلد ددارني د ددلرممبكسد ددق بر
ل قجللئررميلرت سقق رون فضركارجقوقرتلض بئب.ر
وئجل دلرحم د كترتملقددب راصددوكر د يبرفنيبائددبنر نجصددب رأوس د روأزق د ر ود ن دوارل ا د باتور
وتلثنيددبورجددو رمددبرنجل د رل د رت قم د رت ذتف د رمددبرأل دوتنرتلجلددلتي،رزمددبرئق جددبنرن سددن ر
ن ددبمّرل ث ددِر ددقيرعرتلق قن ددلروتلقو ن ددلروتلق ن ددلروتلقثن د ر ا د ن:ر)2رتلض د بئبروم ددبر
نجل وترل رمبرنجلدلئر،روعوتادرر دلترتلقجلدلئررت دمنوروتلي دنوروت قمبعندوروتل نبسدنو ر
)3رم ددلويلرتلقجلددلئررتل نبسددن ،رونظددبمرتلقجلددلئر،رووسددبف ،رونقينبن د روأاوتن د ،روتملجلددل ر
وأسد ددبلنررند ددوين هرون د ددوئي هروزد ددلترن د ددوك هرعرم يد ددق ه ر)4رموتاد دديرتلقضد ددب روتل ثقد ددور
تل نبسنورلهت رممبكسورتلقجللئرروزلتركاوارأفجلب رل تفورت قم رتملخق و.ر
وعرتملقبلورتلقبلنورز تسورعبرنبكئخرتلقجللئررتل ن لرعرت ذتف ،رئ دقجل رحممد رتلجلبادلر
نصوصدبارنقددبك رجددو رتلقجلددلئررعرتلجل د رت سددقجلمبك .رونقضددمبر ددل رتليصددو :رأ)رمق مددور
مددو ذ رولددبم ورنجلد ر جلددضرتملجل نددبوروتمصددبفيرتلجلبمددورتل د رمنددذور ددل رتملمبكسددو ري)ر
عنريددورمددبرل د باتورململددورنو ددورلاكتارتلقجلددلئررمددبرميظددوكرتلضد بئبرونا د حرزن نددورلاتكن د ر
ونيظنم د رون د ن رمددبرميظددوكرت ائددب رن)رن د م ورعددبرقثنجلددورتلص د ور د رت سددقجلمبكر
تل ن لروتلقجللئر.ر

+

أمددبرمقبل ددورنجل ددلئررت ذتف ئ ددبورل ددبنرت سددقجلمبكرتل ن ددل،رفقجل ددبفرن د رتل د رتلقبك ن ددور
ول برمبرميظوكر رئ ثلرل ته ،رأ رو ورميظدوكرت ذتف ئدبو.رئقد مرلقمدبنرلد ئ لروئوسدير
جب ددبو رل د باتورع ددبرتلقجل ددلئررنمجل د س سرحممددبرعني ددورم ددبرتل د تفنبوروت ب د توروتمل ددث ور
ونجل ددلرف د رعبمددورعددبرم د ور ددل رتملمبكسددورومقبص د بروق ا ددب.رزمددبرنق د مر ددل رتملقبلددور
ع د دبارو ن د دذتارملمبكسد ددورت غقصد ددبيرت د د رو د د ويرتلجليد دديرت ي د ددلرمد ددبرق د د رت د ددن ر
تل ن ددل.روئقضددمبر ددلترتلجل د ر جلددضرتىمق ددو،روطبلنددلرن ددقث برتملقبص د رت نددورمددبروكت ر
رتملغقص ددثبوروز ددلتر
ن د د رتل ظ ددبف ،رووصد د بارلجلوتاث ددبرت د د ئوروتلي ددنوروت قمبعن ددورع د د
م
عوتاث برت قمبعنورع رتلجلبف وروت قم .ر
تورتجقسضددبكرت سددقجلمبكرتل ن ددلرعرت ذتفد ر(-2:65
واد ركزددذرزد رتملقددب نرع د رسدديو س
)2:73رو رئق مبرأئورمجل ومبورعبرممبكسورتلقجللئررل دبنرت مد ورت بائدورتلغبهئدورتىو ر
()2983-2941رأورعرغضددونرتل د رت نققبلنددورل رج د يرتلق ئ د ر(،)2:56-2:11ر
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ميظوكرنبك لر

59:رر

ودل ركغهرن زن رو وا ر نلتا.ر لترنبكئخرب و ر بمبا،رفنمررتلجليبئور ر رل ب .رولدتر
عد سدل مكرعد مرند سكئخرتلقجلددلئررعر ددل رتل د رتسددقيباتارل رتلددذعهرأنر«تلقددبكئخرئ قثد رتلغددبلثون»،ر
ف نيرئجللكرع مرن سكئخرتلقجللئررعرتل ر2:73-2:65روت ذتف ئونر هرتلغدبلث رفجلد ر
لنرمجلظهرتملصباكرتل ركزذرع ن برتملقب نر لرمصباكر بل غورتل ن دنورومدبرف ن دن .روع د ر
ج د رع ميددبرفق د رنواسادداركسددبلورازقددوكت رف ن ددنورجددو رتلقجلددلئررعرت ذتف د ر(كسددبلوركفبفددلر
تن )روخصيرتل ن نونرع رزقررجول رعرجد ر رنيدبا رولدوركسدبلور بمجلندور ذتف ئدور
وتجد رعرتملو دو رميددلرت سدقق ،رو ر صدديرأ ر ذتفد رزقب دبار بلجل ندورعر دلترتلاد ن.ر
فمبهتل ددار ددل رتلظ ددب رتمللمل ددورنيقظد د رت ذتفد د ئ رتل ددلئبرس ددنممجلونرأزد د رعد د ارمم ددبرم ددبر
تلا باتورتلا وئوروتمل قو ور(مبرتملجلدل روتملجلدل روتلاد وا)روتلدلئبرسن كسدونرجمم دبر
ون وك ددبروتنقاددبك برومقبص د برولاتكتددبرووسددبف بروعوتاث ددب،رودل د ر د زق رااددوروعمددلرممددبر
نا رجىترت ن.ر
رئجلددبفرز د رتملقددب نر و ددوحرلل د بلنورو ددوارناددبابور(عري د و رتلق اددلروتملقبص د ر
وتل ث روتلا لروت اتك روتلوسبفل)ر د رنجلدلئررت ذتفد ئ راثدلرت سدقق رونجلدلئث هر جلد ،ر
غدريرأنرتلقددبكملرتمليقثد رسن ددقق أرتكنثبقدبوروت د و،روزددلترصد ورأاددلرو دوحرن ددق ذمرنو نقدبار
ون انقبارأز .ر
وئققث د رتملقددب رتىخددريرعر ددلترتلثددبي،رو ددور جلي دوتنرا د ت رعرنددبكئخرتلقجلددلئر،رأ ددبكر ددل ر
تملمبكس ددورمي ددلرتملب ددلرتلقد د ،رودلد د ر زن ددذرأزد د رع د د رت ض ددبك رت سد د منو.رلنرتل ددلتز ر
ت مبعنددورت ذتف ئددورن د ذر د رتلقجلددلئرروت ددهرت سددقجلمبك رتل ن ددل رع د رو د رت ص د ،ر
وني رأورنقيبس رتلقجللئررطارت هرتلجلقمبررمق ر بل غهرمدبرو دوار دل رتملمبكسدوراثدلر
تلغذورتل ن ل.ر
وا رئ هر لترتلي نبنرت مبعلرلدرأنرت قمجلبورطقدبنرل رتلدلتز روتلي دنبنر بمدبارزمدبر
قددبنرت ددهرل رتليددوكروتلظ د م.رف ددلرن د رت قم د رمي ددبر ننددذرتل د تورتل د رئ ددونرفن ددبر
تلي ددنبنرت مددبعلرمقنمدباروتل د تورتىخد ورتلد رئ ددونرفن ددبرم فو دبا،رونيظددنهر ددل رتلددلتز ر
وتلي ددنبنر ض د رملي ددلرتلثق ددب رتلق ددبك لروتلقق ددبعرل ممقم د .رفثجلد د رس ددقوطرتل ول ددورت ذتف ئ ددور
وتسددقجلمبكرتلددث ا،رئ د ورأنر د وك رل ثددبورو ددوارت ذتف د رأمددبمرتلي ددلروت سددق مبكرتل ن ددلر
تسددق قارع د ر جلددلردز ئددبورت ذتفد رمددبراثددلرتل بك ددوردز ئددبورمقبلنددو،روع د رجتمنددلردتزد ر
ر لترص نورسوت رزبنرتل ذرمثبل تاراثلرت سقق ،رأورغريرمثبل ر–رمدبرخد رمدبرئ دمن رتلادبك رت ذتفد ر يد ت ور
ف ن بروجذيرف ن بر–ر جل رت سقق .ر
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تل ولورت ذتف ئورونص نق برمبرزلرعنوابرتبرعردل رتلقجللئر.رمبرتلوت ورأنر دلترتلي دنبنر
ت مددبعلرئ د رأئض دبارو ذفن دبارل رت سقيد دذت رتلققددبعرجنددِرأ ددباورف ن ددبرن ددثورزثددري رمددبر
س د بنرت ذتف د روام د ورز ددلرملس ددبتبرتلققبفن ددوروتسق ص د ارز ددلركم ددوهرتىنظم ددورتل نبس ددنور
تل ب قو،رممبرأاورل رز رتل نوكرتلا وئوروتل قب نوروتل مذئورليقلرتلدلتز رت مبعندو.رول دبر
ئثد د ورلي ددبرأنر ددل ر«تملي ق ددورتلجلمن ددب »رعرتل ددلتز رت مبعن ددور ددلرأسبسد دبارتكن ددبدرل د د فب ر
تلققبع،روا رأ ثاردل ر جلضرتملجلبك بورع رما و ررزقب ور لترتملقب .ر
لنرني د ددبو رعث د ددبدرع د د و رلق د ددبكئخرتلقجل د ددلئررم د ددبراث د ددلرت س د ددقجلمبكر رئقص د د رتلجلد د د وتنرأور
ت ددجلب رتلققددبع،ر ددلرم ددبيق رن ددجل رل رط ئد رنددبكئخر ددل رتملمبكسددورومددبرأ ددجليرتل ولددور
تمل د مور د ونرأنرنغنددررعددبر بل د رنجلددبلنهرت س د مروأج ددبرمددبرصددي رتل ددلرتمل د هرعر ددلتر
تلص د ا.رفنجل دلرع د و ر ن د تارم ددومراب نددورت سددقجلمبكرملبل د ر ددبرن د ،رزمددبرئ د كارجب د رأنر
تلقجلدلئرر ميددورت ددبزه،رم مددبرزدبنرائيد ،رولددن ر جلب ددور ديرت سد م.رلنرمقبك قد رتلوتاجلنددور
وتملقوتهنددورل مو ددو ر نددذر د رنجلددبلنهرت سد مروممبكسددبورتىنظمددورتلد رنددذعهرجت ددن ب،رزمددبر
نددذرتملددذنر د رت سد مروأنظمددورت ددهرلق ئ د رأورلن ددبكرممبكسددبورتلقجلددلئررمددبرتملددذنر نددي هر
لإلاعب رأنرت س مرائبروجالرئجلبا رت ن بن.ر
وئث د أرتملقددب ر يظ د رعبمددورجددو رنددبكئخرتلقجلددلئررعرت ضددبكتورتلق ميددورتددبرفن ددبرت ضددبك ر
تمل ددن نو،ردرئق د د مروص د د بارم ددو ذتارلقجل ددلئررتىنثن ددب روتلص ددب ،روئجل د د رج ددهرتلا د د ئجلور
ت س منورمبر ل رتملمبكسو.ر جل ردل روتسقيباتارل رموسوعورتلجللتير(سثجلورب د تو)رتلد ر
أل ددبرعثددوارتلاددب لرمددلخ تا،رئ ددجل رع د و رل رتسددقق ت رتمصددبفيرتلجلبمددورتل د ر نددذري ددوكر
وتنقا ددبكرتلقجل ددلئررعرتلجل ددب رت س د د ملروز ددلترمقبص د د روأس ددبلنث .روج ددبو رتل بن ددررأئض د دبار
تسددقيقبنر جلددضرتليظبمنددبورعددبرتملجلددل روتملجلددل رمددبرتلجلنيددورتملخقددبك رمددبرتلا د باتورتل د ر
مججل برتلاب ل.رل بفورل ردل ،رئقضمبر لترتملقب ر جلضرتلا باتورتل رنجل رتى دبطر
تل ر هورمبراكتسورموسوعورتلاب لرلجصبفنربا.ر
لنرمقبك ددورع د و رل مو ددو ر ئ د رومث عددورغددريرأنرتسددقق ت تن رم ونددور يمود نددورعنيددور
تلا باتورتل راكس برو ود نورموسوعورتلادب ل.ر دلترأمد رم قدوحرل ق قندلرقثجلدبا،رول دبر
سددق رتملنددذ رتلق سن ددنوربددلترتلجلمددلرجددىترولنر ثددارعرتلي بئددورأنرتلا د باتوروتملوسددوعور
لن ار ود نو.رف لترتلجلملرئق مرمي مدباروبموعدورمدبرتل دنبور قدلرا درر ندبمّرمدِر
مي برن ثنق .رون ملرأنرئ قم رر لترتل نبمّرت قمبمرتمللكخ روع مب رتل نبسوروتلقضب ،ر
وخبصورأنرنوس رعنيورتلا باتورجىتر ق رتسقق ت تورع و رون قيقّرنظبمنبورأخ و.ر
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5:2رر

لنرت ن ثددب رتلثددبكهر جل د را د ت رتملقددب ورتىك جلددوربددلترتلثددبير ددورأنرممبكسددورتلقجلددلئرربددبر
نبكئخرقوئلرعرت ذتف رولن ارب ارو ب رتسدقجلمبك .رلقد رعدلير ذتف ئدونر ذتفد ئ ر خد ئبر
اثلروصو رف ن برو جل رلخ ت ب.رفب سدقجلمبكرتل ن دلر ر د رتلقجلدلئررعرت ذتفد رول دبر
جد ةرأسددبلنث روأاوتند رزمددبروسد روفددّرنوين د .رولألسدديرفقد روكةر نددلرت سددقق ر ددلتر
تملريتةرتمثنِروأ ب رعرط ئِرنقينبن روأاوتن روعرمي منورنوين .رر
لدترتخ نبر لترت جتب رتلقبك لرتل تسخر–ر لترتملنلرل رممبكسدورتلقجلدلئرر–ررزم دبهرنيثدلر
فنن د د رند ددلئ ر د د رومص د د كرل ق د ددلرل د ددلرتلد ددلئبرئ غثد ددونرعرن د ددريراتكرت س د د مرمد ددبر د ددلتر
تل ددبعون.روممددبرئذئد را قدبار ددورتسددقق تكر ددلترتملنددلرتلقددبك لركغددهرطد رت سد مرل قجلددلئر.رلند ر
مددبرتمل ددقثجل رأنرنضددم ر ددل رت د تحرعرتىمددوروئ ق صددلر ددلترتمل د رمددبر قبفقيددبرتل نبسددنور
تم ارخ ررأخ انورائينورولجلبكتورجدو رجقدوقرت ن دبن،رفد رمي دبرن دريرت ذتفد رمدبر
ددلترتل ددبعونرتمثنددِرل ر نددبمّردزددلرواانددلرولددبملرومقيبسددلرمددبرلص د جبورسنبسددنور
وابنوننورواضبفنورونيظنمنوروأخ انورون وئو،رز برنقبدرونقنهراوكئبارجىترئ قق رتسقاصدب ر
تلقجللئررع رم ورتى نب .ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 .2مقدمة
إ ّف هػػدؼ هػػجملم اةموعػػة مػػن الشػػهادات هػػو إبػراز بعػػا اظتعػػادل الػ ختػ
منجمل االس قالؿ ( 2851ـ) إذل ما قبل انقالب يناير  2881ـ.

ؽتارسػػة ال عػػجملي

ه ػػجملم ال ػػرتة مهم ػػة ػػا اظترحل ػػة الوس ػػطا ال ػ ان ه ػػت إذل را ػػوع ال ع ػػجملي اظت سس ػػا
والنظػّػامي علػػا نطػػاؽ واسػػا رتي رت ػػا فػػرتة ان قػػاؿ مػػن ال عػػجملي ك سػػلوب حكػػومي فرنسػػي
إذل ال عجملي ك سلوب حكومي ازائري .ف ع رب هجملم ال رتة مدر ُج تػ ميم ال عػجملي إذا صػ
القوؿ حيث حت ّػوؿ ال عػجملي خالعتػا ظ نظرنػا مػن ؽتارسػة فرنسػية عاديػة قبػل  2851ـ إذل
ؽتارسة ازائرية عادية بعد  2881ـ.
بالطبا إ ّف ؽتارسة اصتزائريني ال عجملي علا ازائريني آخػرين تعػود إذل مػا قبػل  2851ـ.
فمثال من اظتعػروؼ رت ّف العقيػد عمػ وش تسػب ظ تعػجملي وإعػداـ عػدد كبػ مػن اةاهػدين
وال ػػدائيني اظتثق ػػني بع ػػدما اـت ػػدع ه ػػجملا القائ ػػد الش ػػملاع واظتش ػػهور بعملي ػػة تس ػػميم وتض ػػليل
ن ػجملاا اظتاػػابرات ال رنسػػية (عمليػػة  .)Bleuiteومػػن اظتعػػروؼ رتيضػاً رتف العنػػف السياسػػي بػػني
اصتزائ ػريني سػػبس االس ػ قالؿ .ولكػػن هػػجملم اظتمارسػػات كانػػت اس ػ ثنائية (كمليػػة  )Bleuiteرتو
خاصػػة (القصػػد مػػن اال يػػاالت كػػاف مصػػاحل خاصػػة ل ائػػدة رتف ػراد رتو عصػػابات) ودل تكػػن
ؽتارسػػات دولػػة ازائريػػة كمػػا هػػو اضتػػاؿ منػػجمل االس ػ قالؿ الػػجملي نع ػػربم نقطػػة انطػػالؽ مػػدرج
ت ميم ال عجملي .
ػدرج .ف ػػي العقػػدين ا ولػػني مػػن االسػ قالؿ كػػاف
لقػػد تطػ ّػور تػ ميم ال عػػجملي بال ػػابا وال ػ ّ
ال عػػجملي ؽتارس ػةً سياسػػيةً حص ػراً ومش ػّ ة وذات نطػػاؽ ػتػػدود ال تس ػ هدؼ إالّ ـتبػػة مػػن
اظتعارضني منهم قادة ومسػ ولوف سػابقوف ظ ابهػة واػيت ال ريػر الػوض وبعػا العلمػا
وسػػا كثػ اً نطػػاؽ ال عػػجملي بعػػدما بػدرتت شػػرعية ومصػػداقية
واظت كػرين .رتمػػا ظ الثمانينػػات ف ّ
وتوسػا نطػاؽ االح ملػاج واظتعارضػة .ف صػاعد ههػور ال عػجملي رتءنػا رتحػداث
النظاـ ت دهور ّ
القبائل ظ  2875ـ وحني قُمعت اضتركة اإلسالمية سػنة  2871ـ وعنػد اع قػاؿ رتنصػار
ب ػػن بل ػػة س ػػنة  2872ـ وإب ػػاف اض ػػطهاد ع ػػدد م زاي ػػد م ػػن ا مل ػػني واظتعارض ػػني م ػػن ك ػػل
ال ي ػػارات ب ػػني  2874و .2876ووص ػػل ه ػػجملا ال ص ػػاعد ظ ؽتارس ػػة ال ع ػػجملي ح ػػداً خطػ ػ اً
واديداً – رتوج نسيب ظ تاريخ ال عجملي – رتءنا ان اضة رتك وبر  2877ـ.
كتدر ذكر ا ياؿ عباف رمضاف وعباس لغػرور وعلػي مػالح وعبػاس لعمػوري وشػريي لزهػري وبشػ شػيهاشل وعبػد الكػرصل
سوظ وحاج علي والعقيد بوسيف.
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سػػي اوؿ هػػجملا الػػن إب ػراز معػػادل هػػجملا اظتػػدرج ال ػػارمتي وإبانػػة بعػػا اوانب ػ بشػػهادات
ؼت ػ ػػارة تناس ػ ػ فرتات ػ ػ اضتاشتػ ػػة .ونع قػ ػػد رتف هػ ػػجملا العمػ ػػل إب ػ ػراز للمعػ ػػادل فقػ ػػي إذ رت ّف عينػ ػػة
ونوعاً.
كماً ّ
الشهادات اظتعروضة هنا فتوذاية ّ
من اصتان الكمي إ ّف عػدد الشػهادات اظت ػوفرة تافػ بالنسػبة إذل عػدد حػاالت ال عػجملي
اظت ّكػػدة .فمػػا زالػػت رت لبيػػة الضػ ايا صػػام ة ردػػا ّف اصتالديػػن ال يزالػػوف ظ وهػػائ هم و ّف
يرسا االسػ بداد
مديري اصتالدين ال يزالوف ظ السلطة .فالصمت ارتكاس ضتماية الن س ِّ
وذلػػأل نػ يسػػهل علػػا اظتسػ بد ال ػ كم ظ مػواضنني صػػام ني وػت ملبػػني .وال تػزاؿ اصتهػػود
لكسػػر هػػجملا الصػػمت ػتػػدودة إف دل تكػػن معدومػػة وظ عهػػد االس اصػػاؿ اضتػػارل نػػادراً مػػا
يه م ال ُك اب باضت اظ علا الجملاكرة االا ماعية بش ف القما منجمل االس قالؿ.
رتم ػػا م ػػن اصتانػ ػ الن ػػوعي ف ػػع ّف عين ػػة الش ػػهادات اظتعروض ػػة هن ػػا ػتاول ػػة إلشت ػػاع صػ ػوت
الض ػ ايا مػػن كػػل ال يػػارات السياسػػية ػ رتف هػػجملم ِ
الص ػ َ ة (اعتويػػة السياسػػية) مػػا هػػي إالّ
ص ة واحدة من غتموع الص ات ال كتػ الدرايػة ػا ل هػم وتبيػني مػدرج تػ ميم ال عػجملي .
رتي عمػل إحصػائي رتو حتقيقػي رتو تػوءيقي رتو حتليلػي رتو
علا ما نعلم دل ينملػز إذل حػد ا ف ّ
تبييػ ػ ػ بشػ ػ ػ ف :رت) الضػ ػ ػ ايا وم ػ ػػا تعرضػ ػ ػوا لػ ػ ػ م ػ ػػن تع ػ ػػجملي وعواقبػ ػ ػ اصتس ػ ػػمية والن س ػ ػػية
واالا ماعيػػة والسياسػػية ب) مسػ ورل ال عػػجملي السياسػػيني والعمليػػاتيني ونظػػاـ ال عػػجملي
ووس ػػائل ال ع ػػجملي وتقني ػػات ورتدوات ال ع ػػجملي واظتع ػ ِّػجملبني ورتس ػػالي ت ػػوهي هم وتك ػػوينهم
وكجملا تطورهم ظ مهن هم ج) مواقػف القضػا والطبقػة السياسػية إزا ؽتارسػة ال عػجملي وكػجملا
ردود رتفعاؿ شرائ اة ما اظتا ل ة.
رتن يش ّكل
نظراً لل راغ اإلخباري الكب الجملي كت سدم قد يبدو هجملا الن تافهاً
خطوة رتوذل ضرورية ل ْريخ ما كابدم اة ما اصتزائري علا يد ِّ
معجملبيػ  .إف السػ مػن اظتك ػوـ
إذل اظتعلػػن ومػػن اةه ػػوؿ إذل اظتعلػػوـ ظ هػػجملا اظتوض ػػوع رتمػػر ضػػروري إف ك ػػاف ضػػويال وم ظت ػاً
وذلػػأل ّف ال ريػػر واظتصػػاضتة يق ضػػياف قلػ مػػا ي علػ االسػ بداد بالػػجملاكرة االا ماعيػػة .إ ّف
ا نظمة االس بدادية ادـ الجملاكرة االا ماعية للهيمنػة علػا اة مػا ظ حػني رت ّف اة معػات
ال ػ تسػػعا لل ػرر واظتصػػاضتة تػػرمم كِيَا ػػا اس ػ ناداً إذل معلومػػات وبيِّنػػات ص ػ ي ة بش ػ ف
ال ظ ػػائا ول ػػيس إذل الس ػػهو والنس ػػياف .ل ػػيس مش ػػروع اس ػػرتااع ال ػػجملاكرة االا ماعي ػػة ب ػ َػرتؼ
فكري خاص باة معات اظتثق ة اظتس قرة بل هػو عمػل حتريػري ودتهيػد ل كيػأل االسػ بداد
وكجملا ل ويل سلطة الجملاكرة من النظاـ اظتس كرب إذل اة ما اظتس ضعف.
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صػػل ه ػػجملا ال ػػن بطريق ػػة بس ػػيطة فيع ػػرض ال صػػل الث ػػاشل عين ػػة م ػػن الش ػػهادات ح ػػوؿ
فُ ِّ
ال عػػجملي منػػجمل االس ػ قالؿ إذل سػػنة  2876ـ وسيسػػبس هػػجملا العػػرض سػػرد مػػواز ل صػػوؿ
ال عجملي ال ت طرؽ إليها الشهادات .وخص اصتز الثالث حصراً لل عجملي إبػاف ان اضػة
رتك وبر  2877ـ .رتما اصتز الرابا فهو تلاي للمقالة.

 .1لمحة عن التعذيب من االستقالل إلى سنة  2987م

بعث االس قالؿ رتمال كب ا رتف اصتزائر اظتعجملبة سُ ْ ِظر ؽتَُارسة ال عجملي ائياً.
وق ػػد مت ذل ػػأل رشتي ػػا عل ػػا ا ق ػػل حي ػػث ُمنِ ػػا ال ع ػػجملي حسػ ػ اظت ػػادة  25ظ دسػ ػ ور
 2852ال ػػجملي وص ػػف ه ػػجملا ال ػػرصل ب نػ ػ »رتح ػػد ا ه ػػداؼ الرئيس ػػية للملمهوري ػػة اصتزائري ػػة
الدنتقراضيػػة والشػػعبية« .ولكػػن كمػػا قػػاؿ شػػليب «لقػػد اعُقػػل ػتمػػد بوضػػياؼ وهػػو نائ ػ
اضتكوم ػػة اظت ق ػ ػة بالعاص ػػمة ي ػػوـ  12يوني ػػو  2882ظ ن ػػس الوق ػػت ال ػػجملي ك ػػاف النػ ػواب
يناقشوف منا ال عجملي وضرؽ اس اصال من اصتزائػر .واعُقػل ظ ن ػس اضتػني موسػا قبػائلي
بشػػار .وروى بوضػػياؼ ظ
وهػػو رتحػػد م ػ ل ي ك ػػاب الغنغرينػػة ( )La Grangrèneظ مدينػػة ّ
تعرض ظتعاملة قاسية وسياة».
ك اب بعنواف رتين ت مل اصتزائر؟ رتن ّ
بعػػد ذلػػأل بشػػهور ههػػر ال عػػجملي ظ قضػػية ذراع اظتي ػزاف وقضػػية حاسػػي بػػالؿ وكػػجمللأل
الظاهر فكاف سبس رتنػ ُسػلِّي علػا العديػد مػن
خالؿ «ا زمة القبائلية» .رتما ال عجملي
اظتعارضني رتو اظت همني باظتعارضة اعُقلوا بدوف مجملكرة بالقبا مػن ضػرؼ ا مػن العسػكري
وحبِسػوا ب مػػاكن سػرية ظتػػدة رتسػػابيا رتو رتشػػهر أ رتُفػرِج عػػن بعضػػهم بػػدوف
رتو الػػدرؾ الػػوض ُ
رتدسل شرح رتو اع جملار.
فعال فمشروع ازرترة ال عجملي اظتش وـ يراا إذل  2852حتت حكم بػن بلػة .كػاف بػن
بلة يس نكر ال عجملي ظ االا ماعات العامة ولكن هػجملا دل نتنػا مػن تنكيػل وإهانػة الراػاؿ
بالكهربا واطتنس باظتا لقما رتية معارضة .كػاف ال عػجملي مػن صػنا اظتاػابرات العسػكرية ظ
الدراػة ا وذل ومارسػ الػدرؾ الػوض والشػرضة إذل حػػد رتقػل .فكػاف ا مػػن العسػكري يع قػػل
اظتعارضػػني واظتش ػ ب فػػيهم باظتعارض ػػة ظ الزنزان ػػات اظتوروءػػة م ػػن االس ػ عمار ويُس ػلِّي عل ػػيهم
ن س فنوف ال عجملي ال مارس ها فرنسا علا اصتزائريني قبل االس قالؿ.

.E. Chalabi, L’Algérie, l’Etat et le droit 2868-1988, Arcantère, Paris 1989
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وك ػ هن ػػري رتالؽ ظ مقدم ػػة الوءيق ػػة الػ ػ نش ػػرها بعنػ ػواف معػ ػ اجملحل اضت ػراش« :لق ػػد ك ػػاف
ال عجملي ُنتارس با مس وها هو ُنتارس اليوـ رتيضا .ليسػت رتشتػا اصتالديػن ب ولػأل وإروال
وشاربوني ودونيس ]رتشتا فرنسػية[ بػل رتصػب ت بػن زتػزة وخليػل وسػعيدي واعتػادي .إ ّف
عالقػػة ا بػػوة بػػني ا ولػػني وا ِخػرين واضػ ة اػػداً حػػِ رتف ا ِخػرين ال يراعػوف إذل ا ولػػني
ف سػ بػػل يزعمػػوف بػ م رتحسػػن عمػػال مػػنهم ».هػػجملم الوءيقػػة جتمػا شػػهادات اظتسػػااني
اظتع اجملبني بعد االنقالب الجملي قاـ ب بومدين ظ اواف .2854
وضيلػػة عػػاـ  2854وخاصػػة بعػػد انقػػالب يونيػػو كانػػت
االع ق ػ ػ ػ ػػاالت تسػ ػ ػ ػ ػ هدؼ اليس ػ ػ ػ ػػاريني اظتػ ػ ػ ػ ػوالني لػ ػ ػ ػ ػ بل ػ ػ ػ ػػة
والصػ ػ ػ افيني والنق ػ ػػابيني والطلب ػ ػػة و«ا ق ػ ػػداـ اضتم ػ ػ ػرا » ظ
منطقة اظتقاومة الشعبية الجملين تعرضوا كلهم لل عجملي .
أحمد بن بلة وهواري بومدين

بعد توضيد حكم بومػدين ههػر ال عػجملي مػن اديػد عػاـ
 2862ظتػػا اع قػػل عشػرات ا عضػػا مػػن منظمػػة ِ
القػػيَم اإلسػػالمية وتعرضػوا لل عػػجملي ومػػن
ُ
تعرض لعنف انسي.
اظتعروؼ رت ّف رتحدهم ّ
ظ ن ػ ػػوفمرب  2865اعُق ػ ػػل ما ػ ػػات النَ ِش ػ ػػطني ظ ص ػ ػ وؼ ال ي ػ ػػار اإلس ػ ػػالمي وتعرض ػ ػوا
السػيِّػػاة واظتهينػػة كمػا تعػ ّػرض بعضػػهم لل عػجملي  .وظ سػػن  2865و 2866ا ُاِػػم
للمعاملػة َ
وتعرضوا لل عجملي رتءنا اع قاعتم واس نطاقهم.
ءالءة فرنسيني ولبناشل بال ملسس االق صادي ّ
وبع ػػد وص ػػوؿ الش ػػاذرل ب ػػن ادي ػػد إذل اضتك ػػم بس ػػنة واح ػػدة هه ػػر ال ع ػػجملي واظتعامل ػػة
الوحشػػية واظتهينػػة ظ ينػػاير  2875بعػػد اظتظػػاهرات الػ حػػدءت ظ العديػػد مػػن مػػدف الشػػرؽ
اصتزائػػري لل نديػػد باظتسػػاس بػػالقيم اإلسػػالمية وبعػػد ذلػػأل بشػػهر رتءنػػا رتبريػػل  2875ب يػػزي
وزو عن ػ ػػدما قُ ِم ػ ػ َػا واعُ ِق ػ ػػل ما ػ ػػات اظت ظ ػ ػػاهرين ك ػ ػػانوا يط ػ ػػالبوف ب ػ ػػاالعرتاؼ بالثقاف ػ ػػة واللغ ػ ػػة
ا مازيغية.

ظ يػػومي  1و 2مػػن شػػهر فربايػػر  2871ـ تعػػرض سػػكاف اضتػػي القػػدصل كرابػػا عمػػروس
لل عػػجملي العقػػاحل .كػػاف هػػجملا اضتػػي اطتَػ ِرب يعػػاشل مػػن وض ػ ٍا مػػزٍر بعػػدما ت شػػا في ػ مػػرض
ال ه ػػاب ال اسػ ػ ايا فلم ػػا وزع ػػت الوالي ػػة حص ػػة م ػػن اظتس ػػاكن اصتدي ػػدة اظتوع ػػودة وا مل ػػوزة
لسػ ػػكاف اضتػ ػػي علػ ػػا رت نيػ ػػا اظتدينػ ػػة شػ ػػرع سػ ػػكاف اضتػ ػػي ظ االح ملػ ػػاج فان ػ ػػدبوا ستسػ ػػة
رتشػااص لل ػدث بػاشتهم ػ رت ػم اعُ ِقلػوا .فاػرج كػل السػكاف حػِ النسػا وا ض ػػاؿ
مطػػالبني ب ػ«العدالػػة االا ماعيػػة» وتطبيػػس اظتيثػػاؽ .عنػػدها هملمػػت الشػػرضة علػػا النسػػا ؽتػػا
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رتءػػار ض ػ سػػكاف اظتدينػػة فهملمػػوا علػػا مقػػر الواليػػة ومقػػر حػػزب ابهػػة ال ريػػر الػػوض
وكػجملا مقػر البلديػة .بعػد ذلػأل عػ ِزَؿ حػي كرابػا عمػروس ورت ِ
ُخض َػا ظتنػا ال ملػواؿ وتع ّػرض عػدة
ُ
وح ِك ػ َػم بع ػػدها عل ػػا رتربع ػػني م ػػن س ػػكاف اضت ػػي م ػػن بي ػػنهم نس ػػا
م ػػن الس ػػكاف لل ع ػػجملي ُ .
بدعوى رت م «غترموف ِ
خطروف».
ورتض اؿ ْ
بعػػد ذلػػأل بشػػهريني مػػن  15إذل  13رتبريػػل  2871ـ اه ػػزت مػػدف سػػدي بالعبػػاس
ومعسكر ومس غازل و ليزاف وتلمساف ومدف رتخرى باظتنطقة الوهرانية ارا إشاعات بػ ّف
ام ػػاف البكالوري ػػة س ػػيكوف ان قائي ػ ػاً ا ػػدا ف عرضػ ػت ه ػػجملم اظت ػػدف لالع ق ػػاالت العش ػ ػوائية
واظتعاملة الوحشية واظتهينة وا اكمات اصتائرة .وظ شهري نػوفمرب وديسػمرب مػن ن ػس السػنة
تعػ ّػرض العديػػد مػػن رتعضػػا اضتركػػة اإلسػػالمية لالع قػػاؿ مػػن بيػػنهم  12عضػػو بػػارزاً شػػهد
حوارل عشرة منهم ب م تعرضوا لل عجملي .
وظ خري ػػف الع ػػاـ ال ػػارل رتي ظ بداي ػػة رتك ػػوبر  2872اعُق ػػل حػ ػوارل رتربع ػػني مناص ػػراً
للػرئيس السػػابس بػػن بلػػة مػػن ضػػرؼ ا مػن العسػػكري .وصػ ّػرح الكثػ مػػنهم خػػالؿ ػتػػاكم هم
سنة  2874ـ ب م تعرضوا لل عجملي .
وبني يوليو وسب مرب من عاـ  2874اعُقل السيد عبػد النػور علػي لتػي رئػيس الرابطػة
اصتزائري ػػة لل ػػدفاع عل ػػا حق ػػوؽ اإلنس ػػاف ورتعض ػػا آخ ػػروف وك ػػجملا رتعض ػػا م ػػن رتعي ػػة رتبن ػػا
الشػػهدا واضتركػػة الثقافيػػة ا مازيغيػػة .رتكػػد ءالءػػة مػػنهم ب ػ م تعرض ػوا لل عػػجملي  .وظ ن ػػس
صرحوا رتيضا عند ػتاكم هم رت م تعرضوا للعجملاب.
السنة اعُقل عشرات اإلسالميني ّ

اسػُ ْدعي اظتػواضن عبػػد الوهػػاب عبػػد الرزتػػاف إذل مركػػز
ظ من صػػف شػػهر يوليػػو ْ 2875
الشرضة أ اعُقل ظ مكاف سري دركز الشرضة بوهراف .بعد ذلػأل تلقػت عائلػة عبػد الرزتػاف
اثمانػ وقالػػت عتػا السػػلطات رتف سػب وفاتػ هػو «حػػادث مػرور ».وظ ايػػة سػب مرب مػػن
ن س السنة اع ِقل اظتواضن مصػط ا عػريس مػن ضػرؼ ا مػن العسػكري أ رت ِ
ُراػا إذل عائل ػ
ُ
جبراح بليغة تػوظ علػا إءرهػا دس شػ ا وهػراف .كمػا تػوظ ظ من صػف سػب مرب اظتػوضن سػالـ
ظتارل الجملي كاف قد ُسػملن بػدوف ػتاكمػة ظ رتك ػوبر  2882بالسػملن السياسػي بالربواقيػة
من ارا «عملية» حس ال قرير الرشتي.
ظ خريػف  2875اه ػػزت عػدة مػػدف ظ الشػرؽ اصتزائػػري فبعػد حتػػرؾ تالميػجمل الثانويػػات
بالعاصػػمة ظ من صػػف شػػهر رتك ػػوبر ام ػػد ذلػػأل العصػػياف إذل تالميػػجمل وضلبػػة مدينػػة قسػنطينة
ظ بدايػػة نػػوفمرب ف ػػدخلت الشػػرضة ظ حػػرـ اصتامعػػة ؽتػػا رتدى إذل مظػػاهرات كب ػ ة ظ كافػػة
رتؿتػػا اظتدينػػة .ف ُق ػػل رتربعػػة شػػباف واعُقػػل رتكثػػر مػػن  155شػػاب وتعرضػوا للمعاملػػة الوحشػػية
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واظتهينة من ضرؼ رااؿ الشرضة .بعد ذلأل ب ياـ ان شرت االح ملااات إذل مدينة سػطيف
حيػػث تعػ ّػرض العشػرات مػػن الشػػباب لػػن س اظتصػ ب سػ ل بنايػػة الواليػػة .وقػػد رتشػػرؼ علػػا
قمػا االح ملااػات وارل اظتدينػة بن سػ خلي ػة بػػن اديػد رتخ الػرئيس وكػاف رتءنا هػا مرتػػدياً
لباساً عسكرياً وبيدم رشاشة.
وظ يوليو  2876عند ػتاكمة  277عضو من اضتركػة اإلسػالمية ومػنهم مػن كػاف قػد
تعرض ػوا لل عػػجملي مػػن ضػػرؼ ا مػػن العسػػكري
اعُقػػل عػػاـ  2874صػ ّػرح معظمهػػم ب ػ م ّ
ومن ضرؼ الشرضة.
بعد هػجملا السػرد اظتػواز لػبعا فصػوؿ ال عػجملي منػجمل االسػ قالؿ إذل  2876نقػ ّدـ ا ف
بعا الشهادات اظتا ارة – علا فتي اظت كلم اظت رد – عن ال عجملي ظ هجملم ال رتة.
 .2.1الرائد لخضر بورقعة ( 2968م)
اظتصػػدر :مػػجملكرات الرائػػد طتضػػر بورقعػػة شػػاهد ا يػػاؿ الثػػورة دار اضتكمػػة للرترتػػة والنشػػر
اصتزائر  2885ص.282-264 .
قص ما رااؿ ؼتابرات بومدين :السملن االس نطاؽ وال عجملي الالإنساشل.
ّ
رحلة االس نطاؽ والسملوف
رتت حيػػا العاديػػة .وظ رتحػػد ا يػػاـ
عػػدت إذل بي ػ ورتسػػر بعػػد رحل ػ إذل رتوروبػػا وب ػد ُ
بينمػػا كنػػت رتجتػػوؿ ظ شػػارع العػػرحل بػػن مهيػػدي بالعاصػػمة قػػادت خطػػاي إذل مغػػارة رتحػػد
ػدي
معػػارظ .ومػػا رتف قتمػػت بالػػدخوؿ حػػِ حاص ػرت عصػػابة راػػاؿ بلبػػاس مػػدشل وقيّػػدوا يػ ّ
ػارة واق ػادوشل إذل سػيّارة سػودا مػن نػوع بيملػو .352وبعػد ضتظػات قصػ ة
علا مررتى من اظت ّ
رتدخل ػػوشل مرك ػػز ش ػػرضة يق ػػا ظ ش ػػارع كافيني ػػاؾ .مكثػػت ب ػ إذل اي ػػة من ص ػػف اللي ػػل وك ػػاف
إرل ظ دهشػػة أ يغيػ
حراسػ ي نػػاوبوف علػػا مػراقب ويقػػف مػػنهم الواحػػد إذل اػػانيب ينظػػر ّ
رتي كالـ .اق ادوشل ءانية إذل مبػ ضػام ورتلقػوا حل ظ زنزانػة مظلمػة تقػا ظ رتسػ ل
ع دوف ّ
ِ
ػت بعػد حػػني رت ّف ظ ذلػأل اظتع قػػل يواػد سػػملنا آخػروف ُم همػػوف باالن مػػا إذل
اظتبػ  .وعلمػ ُ
حركة كرصل بلقاسم.
مرت إقػػام ظ تلػػأل الزنزانػػة شػػهراًكػػامالً عرفػػت فيػ رتيػػا رتلػواف ال عػػجملي اصتسػػدي
اس ػ ّ
الصػػدمات الكهربائيػػة علػػا اظتنػػاضس
والن سػػي كالضػػرب بػػاعتراوات والػ ّػرفس با قػػداـ وتسػػليي ّ
وا عض ػػا اضتساس ػػة م ػػن اصتس ػػم دوف ه ػػا وه ػػم يلق ػػوف م ػػن ح ػػني خ ػػر عل ػػا ررتس ػػي
واسػػمي اظتيػػام القػػجملرة .كػػاف لػػوف ال عػػجملي ورتُس ػلُوب ي غ ػ ب غ ػ اصتالديػػن وكلمػػا رتشػػرفت
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علا اعتالؾ ورتصبت بغيبوبة كانوا يوق وف زتلة ال عجملي حػِ إذا عػدت إذل وعيػي اسػ ن وا
ال عػػجملي مػػن اديػػد .دل رتكػػن رتتصػػور رتف داخػػل رتاهػػزة رتمننػػا ن سػػيات امػ ت حقػػداً علػػا
رتت ما مرور ا ياـ والشػهور رتتكيػف ن سػيا مػا كػوابيس
اإلنساف إذل اضتد الجملي ررتيت .وبد ُ
ال عجملي اليومي إذل دراة رتن فقدت اإلحساس با دل وصػارت بيػ وبػني اصتالديػن قضػية
حت ّد خط ة فال اصتالدوف كاف بوسعهم رتف لتطّموا معنويا ف بوح دػا ظ صػدري وال كػاف
بعمكاشل رتف رتموت رتو رتتنازؿ عن مبادئي.
وتطور الصراع إذل نقطة اظتس يل .فكنت رتكرر علا مساما اصتالدين رت ّف كل ما رتعرفػ
ال مت ا عػن رتاهػزة رتمػنهم ولكػنّهم بقػوا يراهنػوف علػا عػاملي ال عػجملي والوقػت ظتعرفػة كػل
مر ذلػأل الوضػا إذل ايػة  16رتوت 2857
مػا مت يػ صػدري مػن معلومػات ورتسػرار .اسػ ّ
يػػوـ زتلُػػوشل شػػب مشػػلوؿ إذل سػػملن اعتػواري بػػوهراف حيػػث قضػػيت مػػدة شػػهرين ظ السػػملن
َلت عػػائل عػػن مصػ ي
دوف رتف تعلػػم رتسػػر وال رتصػػدقائي عػػن مكػػاف واػػودي .وكلمػػا سػ ْ
رتااب هػػا رتاهػػزة الشػػرضة« :ؿتػػن رتيض ػاً ن ػ ت عن ػ إللقػػا القػػبا علي ػ لػػجملا كت ػ رتف ن عػػاوف
رتيعا للعثور علي !»
من ا يم ال عجملي إذل ا يم الزنزانة

+

الس ػػملن
منع ػػوشل م ػػن س ػػل ءي ػػاحل الّػ ػ دل رت ه ػػا ضيل ػػة ءالء ػػة رتش ػػهر عاني ػػت فيه ػػا م ػػن ّ
وال عجملي  .وظتا كاف موعد نقلي من زنزان بالعاصمة إذل زنزانػة اديػدة ظ سػيدي اعتػواري
يدي باضتديد ورتوءقوشل إذل سملنا آخرين مقيّدين مثلي وعصػبوا عيوننػا رتيعػا حيػث
قيّدوا ّ
كػػاف يس ػ يل علينػػا معرفػػة مػػا إذا ُكنػػا ظ النهػػار رتـ ظ الليػػل .أ حشػػرونا رتيعػػا ظ شػػاحنة
قػػجملرة معدومػػة النّوافػػجمل وال يػػدخلها اعت ػوا ت صػػاعد منهػػا روائ ػ كريهػػة تبعػػث علػػا الغثيػػاف
واظتوت .انطلقػت بنػا تلػأل الشػاحنة اظتلعونػة ؿتػو مدينػة وهػراف وقطعػت بنػا وؿتػن علػا تلػأل
اضتاؿ ما ال يقل عن ستس مائة كيلومرتا .كانت م اا تنا رتكرب عندما دخلنا سملن سيدي
اعت ػواري وب ػدرت حػ ّػراس السػػملن ي ػػوف ا ب ػواب وكثػػر هػػرج تلػػأل ا ب ػواب وص ػرير اظت ػػاتي .
علي ظ الطػابس السػابس
رتدر ُ
كت ورتنا معصوب العينني رتف للسملن رتبوابا كث ة لكنهم دل يبقوا ّ
بػػل رتنزلػػوشل عػػرب سػػالدل لولبيػػة ذات مػػدراات كث ػ ة إذل رتعمػػاؽ ا رض حيػػث رتودعػػوشل ظ
السػػملن دثابػػة قلعػػة
زنزانػػة من ػػردة ظ الطػػابس الس ػ لي مػػن سػػملن سػػيدي اعت ػواري .إ ّف هػػجملا ّ
مطلػة علػػا الب ػػر ػا دهػػاليز إلخ ػػا ا سػل ة وا م عػػة وؽتػ ّػرات ورتن ػاؽ بناهػػا ا سػػباف رتيػػاـ
زوهم لبالدنا لي موا ا من ضربات اةاهدين اصتزائريني .وتُع رب تلأل القلعة حصنا منيعػا
ػامة ورتوسػػاخ
ولكنهػػا ظ اضتقيقػػة سػػملن ؼتيػػف وفظيػػا بػػربدم القػػارص ش ػ ا ً و ش ػرات السػ ّ
الزنزانػػات علػػا شػػكل آبػػار رتقيمػػت
الرعػ ظ الػػن س .كانػػت ّ
وبواهػ اضتػزين الػػجملي يبعػػث ّ
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رتفواهها ظ الظالـ ل ل هم البشر بل مهم ودمهم

الصػػمت .ذلػػأل اطتصػػم العنيػػد القاتػػل الػػجملي تشػػق مػػن
كػػاف رتكػػرب خصػػومي ظ زن ػزان ّ
السملاف الغليظة رتو سعاؿ مقيت.
حني خر قعقعة باب رتو َوقْا ازمات ّ

رتمػا الزنزانػػة فلػم تكػػن ت سػا ف رتمػ ّدد اسػػمي ورترلتػ قلػيال إذ دل ت عػد مسػػاح ها اظتػرتين
علا مرت واحد .رفَ َا السملاف العصػابة عػن عيػ ودفعػ ب عقػاب بندقي ػ إذل داخػل الزنزانػة
فلم رتدتالأل ن سي وسقطت رترضػا ً.بعػدها رتدركػت رت ّف رترضػية الزنزانػة تقػا دوف مسػ وى ع بػة
رتتلمػس رتسػرار اظتكػاف فاك شػ ت رتف اويػة اصتػ
با ا .اس قر اسمي داخل اصت ّ وبدرتت ّ
ت م عرب فراغ وشقوؽ تقا رتس ل باب الزنزانػة اظترت ػا .دل رتسػ طا مالمسػة البػاب إالّ بعػد رتف
اظتمر ا ملس .وااهت م ساة رتخرى بعد رتزمة ال هوية وهػي
زح ت علا ركب ّ صعودا علا ّ
عػػدـ اضتصػػوؿ علػػا رتءػػر لقضػػا حػػاا  .دل رتعثػػر علػػا ءقػ وال ف ػػة وال نافػػدة فكػػل مػػا
هنال ػأل هػػالـ وضالسػػم إنّػ شػػي ال يصػػدق عقػػل وال يقبل ػ منطػػس آدمػػي .ب ػدرتت رتتعلػػم
اضتيػػاة ظ الظػػالـ ورتتكيػػف مػػا الس ػواد الػػدائم ورتبصػػر حقػػائس زن ػزان جبػػدرا ا الرتابيػػة ذات
الرضبػة
الروائ الكريهة اظتاي ة وسػق ها اظتبلّػل الػجملي ػدا مػ وى ضتشػرات س ّ
ػامة وحيطا ػا ّ
اظتش ػ ّققة ورترضػػي ها ذات اضتملػػارة الناتاػػة ال ػ ي عػػجملر علػ ّػي ال مػػدد .وخ ػزت هػػجملم ا حملػػار
حل ظتشكل وحزنت حزناً ليس بعدمُ حػزف ل راقػي زنػزان ا وذل
اظتسنّنة وياست من واود ّ
ظ العاصمة.

اس ػ مرت مقػػاوم للمػػوت واصتنػػوف ظ ذلػػأل القػػرب اظتايػػف ءالءػػني يومػػا بلياليهػػا .كػػاف
الواقػػا لػػدي وقت ػاً والػػوهم واقع ػاً وتعلمػػت مػػن صػػل اصت ػػيم رت ّف اعتممليػػة إذا ركبػػت بعػػا
الن ػػوس صػػارت معػػوال خطػ اً عتػػدـ اإلنسػػانية وتػػدم شػػرفها .وظ صػػبي ة يػػوـ  16سػػب مرب
 2857فػ السػػملاف بػػاب القػػرب اظتايػػف وصػػرخ بصػػوت عػػاؿ« :ازحػػف كػػي ت ػ مكن مػػن
اطتػػروج!» وفع ػالً ب ػدرتت رتزحػػف إذل رتف دتكنػػت دشػػقة مػػن الوصػػوؿ إذل رترضػػية اظتمػػر حيػػث
السػملن ومػا هػم ظ اضتقيقػة إال عناصػر مػن رتعػواف ا مػن العسػكري
وادت ن راً من ُحراس ّ
كمػػا علمػػت فيمػػا بعػػد .رتركب ػػوشل س ػػيارة خاصػػة ورتعػػادوشل إذل العاصػػمة وقبػػل رتف ي ػػدخلوشل
السػػملن ضػػافوا حل كث ػ اً ظ ش ػوارع اظتدينػػة ورتنػػا معصػػوب العينػػني كػػي ال رتدتكػػن مػػن حتديػػد
مكاف واودي .كدت رتتقي مػن فػرط اصتػوع ورتءػر ال عػ والػدوراف ظ ذلػأل الظػالـ الػ ّدامس
ورتخ ػ اً توقّ ػػت السػػيارة الكريهػػة وقػػادشل زبانيػػة السػػملن إذل ق ػ حملػػري اديػػد .ومػػا رتف
دخلػػت الزنزانػػة حػػِ قػػاؿ رل كب ػ هم« :رتنػػت ا ف بػػني رتيػ ٍ
ػاد آمنػػة .إنػػأل مػػا راػػاؿ ا مػػن
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الػوض
باظترة».
ّ

منظور تارمتي
ورتعػػدناؾ إذل العاصػػمة السػ كماؿ الب ػث معػػأل ّف االسػ نطاؽ ا وؿ ػ كػػاؼ

ب ػدرتت اولػػة اديػػدة مػػا اصتالديػػن واالس ػ نطاؽ .آالؼ ا سػػالة ت سػػاقي مػػن رتف ػواههم
ليالً اراً ال ي وقف الواحد منهم حِ يبدرت الثاشل ليرتؾ فرصة للثالث أ ت غتموعة كاملة
تس نطق ظ دفعة واحػدة .تش ّػعبت ا سػالة ودل تعػد تعػ موضػوعا بعينػ وال قضػيّة ػتػدودة
وال امػة واضػ ة ف كػد رل رت ّف اصتالديػن رتنػاس مرضػا ن سػيا ال َهػ ام عتػم سػوى رتف ي لػ ّجملذوا
اطتاص ػػة إال
بع ػػجملاب اظتس ػػااني وب نّػػات رتصػ ػواام .دل يرتكػ ػوا موض ػػوعا ظ حي ػػا
العام ػػة رتو ّ
ّ
يهم ما يريدوف ورتصػاب
وضرقوم ضالبني ّ
رتدؽ ت اصيل ف داخلت عندي اظت اهيم ودل يعد ّ
إرهاؽ خط من فرط اصتوع وقلّة النّوـ وش ّدة اإلهانات واظتبالغػة ظ ال عػجملي  .كنػت اع قػد
الرص ػػاص ال ػػجملي ان ش ػػر عل ػػا
رت ّف ػػاي س ػ ػ كوف عل ػػا رتي ػػاديهم .ك ػػانوا ينظ ػػروف إذل آء ػػار ّ
اسدي من رتياـ حػرب ال ريػر الكػربى – ظتػا كنػا نوااػ عػدواً شرسػا بصػدور عاريػة ورتقػداـ
حافيػػة وه ػػو يرمين ػػا بقنابل ػ وددافع ػ ويرشػػقنا بر ّشاش ػػات ان ػػودم .ك ػػانوا ينظ ػػروف إذل مواق ػػا
الرص ػػاص ويُط ا ػػو َف عليه ػػا بقاي ػػا س ػػملائرهم ويكوو ػػا بقط ػػا حدي ػػد س ػػاخنة وي س ػػا لوف ظ
ّ
عضة كلػ ؟» ويضػيف آخػر:
ا
رت
رتـ
العدو
رصاص
آءار
ا
حق
هجملم
هل
«
:
ا
ز
ه
اس
و
ية
ر
سا
ً
ّ
«فعالً هي بقايا رتنياب هنا ».ويس ؿ ءالث« :هل كاف اةاهد راالً شملاعاً فعالً يسػ طيا
الصػػمود رتمػػاـ اظتػػدفا وضلقػػات الرشاشػػات؟ ف رنػػا اليػػوـ هػػجملم البسػػالة!» أ تغػػوص رتهػػافرهم
بوحشية ظ اسمي ف مزؽ مواقا اراحي القدنتة.
وظتا ياس اصتالدوف من إمكانية قهري ن سػياً صتػ وا إذل رتسػلوب اديػد يػرلتهم مػ قلػيالً
يدي إذل السقف بسلسلة من
قبل رتف يس ن وا اولة رتخرى من االس نطاؽ يث يشدوف ّ
حديػػد ويػػدلوف اسػػدي ظ اعتػوا ورتهػػل علػػا ذلػػأل الوضػػا مػ ّدة مػػن الوقػػت حػػِ رتختيّػػل رتف
رتعضائي فصلت عػن بعضػها فصػالً أ يضػا رتحػدهم كرسػياً حتػت رال ّػي في هالػأل اسػمي
فوقػ ضتظػػة أ يسػ ب بسػػرعة فائقػػة مػػن حتػػت رالػ ّػي فػ حس رتشل رتنػػزؿ إذل هاويػػة سػ يقة.
ضيلػػة ذلػػأل ال عػػجملي كػػاف اصتػػالدوف ي كهػػوف وي نافسػػوف علػػا اخ ػرتاع رتفتػػاط رتكثػػر بشػػاعة
وإءارة لل ه ّكم علػي .وكانػت عصػيّهم اضتديديػة اظتغلّ ػة باظتطػاط ال ت ػ جتلػدشل دوف توقّػف.
ضتساسة من اسمي!
ودل لتلو عتم ضرحل إال علا اظتناضس ا ّ

مرت ظ مقاومػػة اظتػػوت وازددت إصػراراً علػػا اضتيػػاة إذل دراػػة ال سػػابس عتػػا ف قلػػيب
اس ػ ّ
ك ػػاف م عمػ ػاً باإلنت ػػاف كارهػ ػاً للش ػػر .ا ػػن ان ػػو م ل ػػرط مق ػػاوم الع ػػجملاب وه ػػاعتم رتشل دل
اسرتزتهم بكلمة واحدة ودل ي ملاوز ضليب إياهم بعا ارعات ما صدوها عػ دائمػا .بػل
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كػػانوا يلقػػوف علػػا ررتسػػي وفمػػي ميػػام قػػجملرة آسػػنة حػػِ نت لػػل بطػ فيصػػعد رتحػػدهم ليػػدوس
علي ب قدام فيسيل اظتا من فمي ورتذشلّ ومناضس عديدة من اسمي.

تواصل فصل ال عػجملي منػجمل عػود مػن سػملن وهػراف شػهراً آخػر .دل رتبػ فيػ للملالديػن
ػت عت ػػم ب ػ رتوؿ م ػػرة .فملّ ػوا م ػػن اس ػ نطاقي وض ػػاقوا ب ع ػػجملييب وق ػ ّػرروا إع ػػاد إذل
بغ ػ م ػػا ُ ػ ُ
السػػملن .زتلػػوشل مػػن زنزانػػة اظتػػوت البطػػي علػػا مػػم شػػاحنة رتكثػػر اتسػػاعاً مػػن سػػابقااا
ملول ػػوف حل ظ شػ ػوارع العاص ػػمة إليه ػػامي بػ ػ ّ م ػ ػ ّ وا مق ػ ّػر س ػػمل  .ولك ػػن بع ػػد
وراحػ ػوا ي ّ
ساعات قليلة رتعادوشل معصػوب العينػني إذل ن ػس اظتكػاف الػجملي رتخراػوشل منػ  .لقػد رتدركػت
مػػن خػػالؿ عػػدد السػػالدل واالؿترافػػات وص ػػليل اظت ػػاتي رتن ػ ع ػػدت لػػن س السػػملن ال ػػجملي
خراػت منػ  .واػػا قػػوؿ اضتػػس لي كػػد هػ إذ مػا إف رتعػػادوشل حػػِ ارت ػػا صػػوت اظتػ ذّف وقػػد
رتراح ن سػي بكلمػة «اهلل رتكػرب حػي علػا الصػالة حػي علػا ال ػالح» فارت عػت معنويػػا
وازددت تشبثاً باضتياة وإصراراً علا اظتقاومة.
رتالسػ ػ مسػ ػ وؿ ا م ػػن مق ػػابال لػ ػ عل ػػا كرس ػػي مقيّ ػػد الي ػػدين وال ػ ّػرالني وموءوق ػػا إذل
رال نظيػف السػ ة مسػ قيم
الكرسي وقاؿ« :اضلعنا علا مل أل اطتاص ف كد لدينا رتنأل ٌ
ػت عتػم
وال بار عليأل لكن الجملي ل س لأل امػاً كثػ ة هػم راػاؿ ا مػن الػوض بعػد رتف ُ َ
باعرتافات خط ة قد تكوف ب ػ ء تعػجمليبأل البػادي عليػأل .رتمػا ؿتػن راػاؿ ا مػن العسػكري
الص ػػدؽ م ػػن الك ػػجملب
فنرا ػػو رتف يك ػػوف حتقيقن ػػا مع ػػأل ش ػػامالً وؼت ص ػرا و ائي ػاً ح ػػِ ن ب ػ ّػني ّ
واطتط من الصواب».
رتترُكػػأل لضػػم ؾ وقػػد سػػبس رل رتف قلػػت لراػػاؿ ا مػػن الػػوض ولكػػم رتنػ م
ف اب ػ فػػوراًُ « :
رااؿ ا من العسػكري كػل مػا رتعرفػ عػن حركػة  22ديسػمرب  2856مػن رتسػرار ولػيس رل
رتي اصتهازين قاـ ب عػجملييب .دل رتنػف مسػ وليّ ظ رتحػداث ان اضػة 22
من مزيد وال يعني ّ
ديسػػمرب ّ 2856ف مشػػارك فيهػػا كانػػت بػػعراد وعػػن ضواعيػػة واق نػػاع وإذا رتردمت إضػػافة
بعا ا قواؿ ال دل رتذكرها فا مر مرتوؾ لكم ف نا غترد رتس بني رتيديكم ».فقاؿ بػربودة
رتعصػاب« :رتريػػد رتف رتشتػا منػػأل شػياا واحػػداً بعػػد رتف تناهػت إلينػػا معلومػات ت كػػد ختطيطػػأل
ال ياؿ الرئيس هواري بومدين ».دل رتدتالػأل ن سػي وان ملػرت ضػاحكا مكرهػا ر ػم قروحػي
الكث ػ ة ودتػ ّػزؽ ن سػػي شل رتدرؾ رتسػػاليبهم اطتسيسػػة ومنػػاوراام اظتن طػػة .لقػػد هػػدؼ ػػجملم
اضتيلػػة إذل إكتػػاد مسػػوغ اديػػد يػػربر بػ دفعػػي ءانيػػة لل عػػجملي حػػِ رتعػػرتؼ حتػػت االسػ نطاؽ
ب هم اطتط ة.
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يػػاس ه ػ ال اصتػػالدوف مػػن اب ػزازي وقهػػر رتعصػػاحل فقػ ّػرروا مػػرة رتخػػرى نقلػػي إذل سػػملن
وهراف يوـ  16رتك وبر  2857علا الساعة الرابعة صباحا .فاح ضن زنزانػة اديػدة دل رتر
فيهػػا النػػور ضيلػػة ءالءػػة رتيػػاـ كاملػػة إالّ بعػػا ومضػػات نػػور اسػػرتق ها مػػن خػػالؿ ضتظػػات فػ
باب الزنزانة تسلّم ص ن حسا العدس ا سود وقطعة خبز ااؼ من رتيدي السملاف.
بينما كنت ظ هالـ زنزان شتعت ضرقاً علا الباب تبعػ صػرير م ػاح وصػوت السػملاف
يعلو من و السملن وهو يقوؿ« :يا سملني رتزتل م اعػأل واسػ عد للاػروج لقػد صػدر ظ
حقأل رتمر بػالع و العػاـ ووكيػل الدولػة ظ ان ظػارؾ ».فقلػت لػ ورتنػا رترتػا م ػاعي البسػيي –
دلو رتس عمل ظ قضػا حػاا ( ال ػربز) وحصػ صػغ و طػا ؽت ّػزؽ –« :رتيّػة مناسػبة هػجملم
ػرد بكلمػة فاصػلة كػي ال يطيػل اضتػديث معػي« :رتال تعلػم رت ّف
ال يع و فيها النظػاـ عػ ؟» ف ّ
هجملم ليلة فات نوفمرب 2857؟»
ػدي مربوض ػػاف إذل رالػ ّػي بسلسػػلة مػػن حديػػد
خراػػت مػػن الزنزانػػة إذل ػػو السػػملن ويػ ّ
وسرت بني ص ني من حراس السملن وقػد اصػط وا يراقبػوف الزنزانػات الكثػ ة ذات ا بػواب
اضتديدي ػػة .ف ناه ػػت إذل مس ػػامعنا ضلق ػػات الرص ػػاص وز اري ػػد النس ػػوة ظ اطت ػػارج .ف ػػدار حل
ػملانني آخػرين حػِ ان هينػا إذل
السملاف دورات عديدة أ رتنػزل عػرب سػالدل حملريػة برفقػة س ّ
ّ
ؽتػ ّػر وقبػػل رتف رتقػػف دفع ػ رتحػػدقتا ظ اجتػػام بػػاب حديػػدي وبػػا زميل ػ بركلػػة قويػػة مػػن
اطتلف وادت ن سي علا رتءرهػا داخػل زنزانػة رتخػرى وكػدت رتف رتقػا علػا ا رض لػوال رتشل
حافظػػت قلػػيالً علػػا ت ػوازشل .هنػػاؾ ل ػ ري ػ بػػاردة وب ػدرتت رتتعػػرؼ علػػا مالم ػ زن ػزان
إرل السػػملاف ليلػػة فػػات نػػوفمرب العظػػيم واك شػ ت رت ػػا غتػػرد مرحػػاض
اصتديػػدة الػ رتهػػداها ّ
كب بُ ضتااة السملن كلّ !
كانت ميزة تلأل الزنزانة رت ا رتوسا من سابق ها ورت ّف با ا مرت ػا قلػيالً يػث رتسػ طيا رتف
رترى من حت رتحجملية اضتراس وهم كتوبوف و السملن .كاف نت ػ ّد وسػي الزنزانػة خنػدؽ ػائر
ظ ا رض ت سرب من الرياح اضتسوـ القارصة .احرتت كيف رتناـ ظ غترى تلػأل الريػاح كمػا
اح ػػرتت إذل م ػػاذا رتس ػػند ررتس ػػي .ه ػػل رتس ػػندم إذل ري ػػاح الب ػػاب العاتي ػػة رتـ إذل عاص ػ ة اظتغ ػػارة
بروائ هػػا الن نػػة؟ وقػػد رتخػػجمل م ػ ال ع ػ واإلرهػػاؽ م خػػجملا رهيب ػاً .دل رتعػػد رتقػػدر عل ػػا زت ػػل
اسمي من اعتزاؿ وبقايا اراح ال عجملي وا وراـ.
وبينمػا رتنػا علػػا تلػأل اضتػاؿ وااهػ اػرذ ضػػام اصتثػة حػاد النظػرات .حاولػت رتف رترميػ
بال ّدلو لكػ خشػيت رتف يسػقي دلػوي ظ تلػأل اظتغػارة فهششػت عليػ بعبػا فػانطلس إذل
قػػاع اظتغػػارة وهػػو يصػػرخ ػت مل ػاً علػػا واػػودي ظ حػػدودم اإلقليميػػة .واضم ػ ّف قلػػيب لجملهاب ػ
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لكن ػ ػ س ػػرعاف م ػػا ع ػػاد ءاني ػػة يق ػػود ايش ػ ػاً ا ػ ػرارا م ػػن اصت ػػرذاف ذات ا حمل ػػاـ وا ش ػػكاؿ
اظتا ل ة.
انس ػ ػ بت قلػ ػػيال واتك ػ ػ ت علػ ػػا اضتػ ػػائي مس ػ ػ ملمعا ق ػ ػواي ظتوااهػ ػػة اػ ػػرذاف السػ ػػملن.
وتجملكرت رتشل ظ ليلة فات نوفمرب وتداعت صور اظتاضػي ف ػجملكرت ض ػول ظ القريػة اعتادئػة
اظتساظتة رتين كنت ورتقراشل نصطاد رتشتاؾ ا ودية والينابيا وعصاف الغابات مزركشػة ا لػواف.
أ تجملكرت ريعاف الشباب ظتا كنت رتشارؾ اةاهدين ا شاوس ظ صيد ا عدا ومالحقػ هم
مػ ػػن رترضػ ػػنا اظتقدسػ ػػة ظ كػ ػػل مكػ ػػاف .ولكػ ػػن بعػ ػػد كػ ػػل هػ ػػجملا العمػ ػػر اضتافػ ػػل باالن ص ػ ػػارات
وا حداث رتراشل سملينا بػني رتربػا حيطػاف ظ رتعمػاؽ سػ يقة حتػت ا رض حتاصػرشل اػرذاف
مسػػمومة ليلػػة فػػات نػػوفمرب اةيػػد! رتهػػجملا ا ػزا مػػن رتح ػ وضن ػ وفػػدام؟ كػػادت دمػػوعي رتف
تن ملػػر مػػن مػػدقي اظت ملمػػدة ل ػػرط القهػػر واالضػػطهاد والظلػػم الػػجملي فػػاؽ رتيػػا ال قػػديرات
ورتحػػي بعنسػػانية اإلنسػػاف إذل دراػػة اضتيوانيػػة اظت وحشػػة .قطعػػت علػػا ن سػػي ش ػريي ال ػػجملكر
وعدت رتس عتا حال ظتقاومة ضوفاف اصترذاف ال ما ان كت ت كاءر باس مرار.
با نقر خ يف علا اصتدار الػجملي ي صػل بػني زنػزان وبػني الزنزانػة اةػاورة ولكػ دل
رتتبني النقػر وبقيػت رتراقػ مصػدرم ودعػوام .دل ي وقػف الطػارؽ واسػ مر يلػ علػا رتف رتايبػ
وماضلت ظ إااب خشية رتف تكوف مكيدة من االدي السملن .فلما ياس من ردي عليػ
نػػاداشل بصػػوت حسػػب آت مػػن رتقصػػا ا رض رتو مػػن فضػػا س ػ يس قػػائالً« :رتنػػا س ػػملني
رترد علي ػ وقػػد رتخػػجمل الظػػن م ػ
الصػػمت ودل ّ
مثلػػأل واس ػ ما إذل مػػا س ػ قول لػػأل ».ال زمػػت ّ
وتصورت رتف ورا الصوت مكيدة لكن ضارؽ اصتدار حتدى هنوشل واس مر
م خجملاً عظيما
ّ
يضرب حِ خل رتدما يدي  .عندها س ل « :من رتنت ورتين تواد وماذا تريد؟» قػاؿ«:رتنػا
سملني مثلأل اقرتب من مصدر الصوت قليال ».ف علت ورتضاؼ قائال«:شتع هم ي ػوف
باب الزنزانة ويدخلونأل إليها ظ حدود من صف الليل ف دركت رتنأل سملني اديد رتخػربشل
بربػػأل مػػن رتيػػن اػػا وا بػػأل؟» قلػػت م سػػائالً« :وظتػػاذا؟» قػػاؿ« :رتود رتف رتعػػرؼ اصتهػػة ال ػ
اات منها لعلّ رته دي إذل مص بعا رفاقي ورتصدقائي ».ودوف رتف رتمهل سػ ل قػائال:
«مِ حبست ظ هجملم الزنزانة؟» قاؿ« :رتنا ظ هجملم الزنزانة منجمل شهر كامل».
دل رتصػػدؽ قولػ واع قػػدت كػػل االع قػػاد رت ّف ػتػػدءي مػػن حػراس السػػملن رتو رتحػػد عناصػػر
اظتا ػػابرات دس ػػوم ظ الس ػػملن م ػػر ظ ن ػػس يعق ػػوب واسػ ػ بعدت ك ػػل البع ػػد رت ّف بعمك ػػاف
إنسػػاف مهمػػا رتو مػػن قػػوة اسػػمية وقػػدرة علػػا الّ مػػل رتف يصػػمد شػػهراًكػػامالً ظ ذلػػأل
اظتكػػاف .لك ػ ّ صػ ّػممت علػػا رتف رتك شػػف نوايػػام ورتتبػ ّػني رتمػػرمُ فس ػ ل ءانيػػة« :هػػل لػػأل رتف
ػت سػمليناً ظ زنزان ػأل اضتاليػة ومكثػت
تصف رل زنزان أل وتجملكر ػت ويااػا؟» قػاؿ فػوراً« :كن ُ
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ػػا رتيّامػاً ضويلػػة قبػػل رتف ينقلػػوشل إذل الزنزانػػة اضتاليػػة وهػػي رتحسػػن حػاالً ورتقػ ّػل خطػراَ فاعمػػل
يػػث ال اػػاام اصتػػرذاف وال حتػػاوؿ ق لهػػا فهػػي تعػ ّد دػػدت ا الؼ ولػػيس عنػػدؾ
بنصػػي
دػػا تقاومهػػا ّف اظتغػػارة ال ػ ظ زنزان ػػأل تص ػ ّ ظ القن ػوات اظتركزيػػة ل ص ػريف ميػػام ورتوسػػاخ
اظتدينة .وكل ما نتكن رتف تعمل هو رتف تضػا قطعػاَ صػغ ة مػن اطتبػز علػا حافّػة اظتغػارة حػِ
إذا اا ت اصترذاف ال هم ها وانصرفت ».بينما كاف زميلي السملني يصف رل خطػة مقاومػة
ضوف ػػاف اصت ػػرذاف اال ػػت ب ػػجمله ت اص ػػيل قص ػػة الط ػػاعوف للكاتػ ػ الوا ػػودي رتلبػ ػ ك ػػامو
فش ػػكرت هػػاتف الليػػل .وبع ػػد رتيػػاـ ضويلػػة علمػػت رت ّف ذاؾ الس ػػملني مػػن رتتبػػاع حركػػة ك ػػرصل
بلقاسم.
بدرتت رتتعلم رتسلوب مقاومة اصترذاف ومناورام وزتل الجملاكرة علا قصة رتسر رتحل فػراس
اضتمػػداشل مػػن قِبػػل الػػروـ وكانػػت اارتػ نتامػػة ف ػػس لػ رتف يغػػرد معهػػا وهػػو ال ػػارس وا م ػ
وا ػػارب والشػػاعر ال ػػجمل فغ ػ ّ « :يػػا اػػارة ال ػوادي ضربػػت وعػػادشل * مػػا يشػػب ا حػػالـ مػػن
ذكػراؾ!» إذل رتف يػػدعوها بقولػ « :تعػػارل رتقاشتػػأل اعتمػػوـ تعػػارل!» ّرتمػػا اػ اشل فملػػرذاف سػػامة
واالدي مػن بػ الػد ال هػم روـ وال فرنسػيوف .ف سػدت رتبػا فػراس علػا سػملن اظتػرتؼ
وعاتبت ال اريخ علا عدـ عدل حِ ظ هلم .
كػػاف علػ ّػي ضيلػػة رتيػػاـ إقػػام ظ تلػػأل الزنزانػػة اطتياليػػة رتف رتق سػػم واب ػ الغجملائيػػة قسػػمة
ضيزي ما اصترذاف يث تكوف من نصيبها قطعة اطتبز اصتػاؼ ومػن نصػييب حسػية العػدس
ا سود وهكجملا وافقت اصترذاف عل معاهدة ال عايت السلمي داخل مناضس اظتوت البطي .
ماسػة ظتػن يشػارك ق ػل الوقػت والصػمت
ومن عملائ تلأل ا يػاـ رتشل رتصػب ت ظ حااػة ّ
ظ الظػّػالـ وكانػػت اصتػػرذاف اػزا ال يسػ هاف بػ ظ عمليػػة اإلعتػػا والرتفيػ اليػػومي .وظ يػػوـ
من ا ياـ ّقررت رتف رتت كد من ػت وى وابػ الغجملائيػة ف فر ػت ذلػأل اضتسػا ظ الػدلو الػجملي
رتقضي في حاا مض ّ يا يومها ب لأل الوابػة وذهبػت رتحصػي حبػات العػدس وبعػد عنػا
شديد دتكنت من عد سبعة عشرة حبة عدس ال ظ حسا لت وي علػا نصػف لػرت مػن
اظتا  .كانت تلأل هي واب الثرية ضيلة رتياـ سمل .
وبعد رتف رت ا النظػاـ اح ػاالت اضتكومػة والشػع بعيػد انػدالع ءػورة ال ريػر العظيمػة
مهم ػ
رتمػػر بنقلػػي إذل زنزانػػة رتخػػرى فرميػػت دلػػوي قبػػل رتف رت ػػادر مغػػارة اصتػػرذاف وقػػد ان هػػت ّ
ػدمي فيػ لػػيال خشػػية رتف تقضػػمهما اصتػػرذاف اظتوبػػو ة .واي ػ ّت
النبيلػػة بعػػد رتف كنػػت رتخ ػػي قػ ّ
لدخوؿ زنزانة اديدة سبس ورتف اح ضنت صديقي ورفيس السالح العقيد شعباشل رتياما قليلػة
قبل إعدام من قبل النظاـ وقد ح ر اشت علا ادار الزنزانػة .كمػا اح ضػنت هػجملم الزنزانػة
من قبل راال يو سالفيا يكػ ّ ب ػ«اظتل ػي» ( )Le barbuوقػد رتلقػت الق ّػوات ال رنسػية عليػ
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القبا رتءنا قيام ب هري ا سل ة ل ائػدة الثػورة اصتزائريػة علػا مػم بػاخرة سػالح هامػة ظ
رتواخر سػنة  – 2845وقػد عُ ِرفْػت وق هػا ببػاخرة «التػوس» – أ رتعػدمت القػوات ال رنسػية
الراػػل .وقبػػل رتف نتػػوت ح ػػر ب هػػافرم اشتػ وتػػاريخ مػػيالدم وبلػػدم ا صػػلي علػػا اػػدار
ذلػأل ّ
الزنزانة فمن يومها صارت تلأل الزنزانة تعرؼ بزنزانة اظتل ي .كاف ا وذل بػالثورة رتف تطلػس
اشت علا إحدى بواخرها ازا إلخالص وتض يات ظ سبيل اصتزائر.
رتشل وادت ظ الزنزانة سملنا بعضػهم ا ّاػم باالن مػا إذل حركػة كػرصل
ومن حظي اصتميل ّ
بلقاسم والبعا ا خر باالن ما إذل رتاعة دترد  22ديسمرب  2856باإلضافة إذل ضػباط
اصتػػيت الػػوض الشػػعيب ؽتػػن ش ػ ّكأل النّظػػاـ ظ انس ػي هم الضػػيّقة و ّرتدعػػا رت ػػم مػػن انسػػية
مغربيػػة ويعملػػوف لصػػاحل اظتاػػابرات اظتغربيػػة .وقػػد اػػي ػػم مػػن بعػػا الػػدوؿ الشػػقيقة (مػػن
مصػػر) حيػػث كػػانوا يُ ػػابعوف دراس ػ هم بعػػد رتف رتوفػػدام اضتكومػػة اصتزائريػػة علػػا ن ق هػػا بعػػد
االس قالؿ .والعملي ظ ا مر رت ّف ه ال الضباط – الجملين ولدوا ظ اظتغرب رتو رتحد رتبويهم
من انسية مغربية – كانوا من بني خ ة انود وضباط ايت ال رير مػنهم مػن قضػا ؿتبػ
بدلوا تبديال!
ومنهم من ين ظر َ
لقػد ت طػػن النظػاـ – برتكيب ػ ال رنكوفيليػة اظت ال ػػة مػا االن هػػازيني – إذل ضػرورة تػػدم
كل تواصل بػني الشػع العػرحل كػي ال لتقػس ويبػ مسػ قبل دول ػ القوميػة الػ بعمكا ػا رتف
تق ػ ِّػوض رتي ػػا اظتاطّط ػػات االسػ ػ عمارية ظ اظتنطق ػػة .وعليػ ػ ف ػػع ّف س ػػملن وإع ػػداـ كثػ ػ م ػػن
الضػػباط واصتنػػود مػػن رتواصػػل اظتغػػرب ا قصػػا بػػدعوى اطتػػوؼ علػػا رتمػػن الدولػػة و هػػا مػػن
اظتزاعم الواهيػة ليسػت إالّ ذرائػا خطػ ة ل صػ ية اظتػ ّد القػومي لثػورة ال ريػر ومواصػلة رسػال ها
ال ريرية وشد الواػداف العػرحل اإلسػالمي إليهػا دػا كانػت عليػ مػن قػيم سػامية وخطػة ءوريػة
اظتضادة.
ادد مصاحل االس عمار والثورة ّ
ظ اضتقيقة دل يكن سملن وهراف ظتعاقبػة الػوضنيني والثّػائرين علػا سػلطة عمػال فرنسػا ظ
ت كيػػف مػػات
ػاه ْد ُ
النظػػاـ بقػػدر مػػا كػػاف خطػػة اهنّميػػة ل ػػدم هم بشػ ّػِ الوسػػائل فقػػد شػ َ
بعػػا السػػملنا اوعػاً وتعػػجمليباّ ومرضػػا بعػػد رتف خػػارت قػواهم وحتطمػػت معنويػػاام وتوق ػػت
فيهم رتيا شروط مقاومة القهر وكيف فقد البعا ا خر رتعصا م وانّػوا وكيػف رتصػي
الربو رتو ما معاً وكيف رتصي بعضنا بالعما .ف ي حػ ّد علمػي
سملنا آخروف
بالسل رتو ّ
ّ
الغواصػة
شر سػملن وهػراف العسػكري رتحػد علػا اإلضػالؽ .كنػا نطلػس عليػ اسػم ّ
دل ينج من ّ
ن ػ شػػيّد علػػا تػ ّػل مرت ػا وبنيػػت زنزان ػ ظ رتعمػػاؽ ا رض حيػػث كنػػا نُالقػػي اظتػ ّػر للنّ ػزوؿ
الش ػمس ودل متطػػر علػػا شتعػػي
إليهػػا .دل رتر النػػور سػػنة كاملػػة ودل رتر شػػكل القمػػر وال وا ػ ّ
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صوت دابة رتو ضائرة باس ثنا صػراخ اصتػرذاف ونبػاح الكػالب العدوانيػة الػ اػ ّددنا وت ّػرش
بنا من ورا رتبواب الزنزانات.
رتم ػػا زي ػػارات رتس ػرنا فكان ػػت ؽتنوع ػػة منع ػػا باتّ ػا ي ػػث كث ػ ا م ػػا تك ػػرر رتف ا ػػا ت زوا ػ
ورتبناؤه ػػا ظ هػ ػػروؼ ق ػػاهرة وم ظتػ ػػة إذل الس ػػملن وراع ػ ػوا خ ػػائبني دوف رتف يػ ػػروشل رتو رتراهػ ػػم.
ػرؽ عتػا حػػاعتم
وصػادؼ رتف ررتاػم يومػػا عملػوز كرنتػة مػػن مدينػة وهػراف تػػدعا السػيدة ػ ي فػ ّ
وهػػم صػػغار ظ حضػػن رتمهػػم االسػػني ظ مػػدخل السػػملن يرقبػػوف موعػػد زيػػار ف قػػدمت
وتعرفت عليهم أ دع هم إذل بي ها ورتكػرم هم رتحسػن اإلكػراـ وصػارت
السيدة الكرنتة منهم ّ
من يومها صديقة ا ـ وا بنا وصديقة ا سرة إذل يومنا هجملا.
علي ػتكمة بومدين بثالءني عاماً سملنا
حكمت ّ

ػت سػػنة كاملػػة بلياليهػػا ورتيامهػػا ظ هػػالـ دامػػس ودل رتفػػارؽ بػػاب زنزانػػة إالّ دخلػػت
مكثػ ُ
رتي رتءػػر لل يػػاة مػػن
رتخػرى رتشػػد منهػػا وحشػػية ودل يػزرشل رتحػػد ودل ينػػادشل رتحػػد بػاشتي ودل رتر ّ
خ ػػارج الظ ػػالـ .فك ػػاف ك ػػل م ػػا رتعرفػ ػ ه ػػو الظ ػػالـ ح ػػِ نس ػػيت الن ػػور .منعػ ػوا عػ ػ القػ ػرا ة
والك ابة ورتاربوشل علا عدـ تغي مالبسي اظتدنية ضيلة رتربعة رتشهر حِ بليػت وتغػ لو ػا
م ػػن رتء ػػر الغب ػػار وا وس ػػاخ فرته ػػل اس ػػمي م ػػن رتء ػػر اصتػ ػراءيم واضتش ػرات وتعق ػػدت ح ػػال
ورـ واصتراح .وعندما ان ها اليوـ ا خ مػن
الص ية ظتا كنت رتعاني من هروؼ العجملاب وال ّ
ال صل ا وؿ من الدراما ال عش ها ظ هالـ دامس – كاف ذلأل ظ رتحد رتياـ شػهر يوليػو
فارات إذل و السملن ودل رتكن
من سنة  – 2858اا السملاف إذل زنزان وف با ا
ُ
ػقطت مغشػيا عل ّػي .البػت ن سػي فلػم رتسػ طا
رتعلم كم مكثت ب فضرب النور عي ّ فس ُ
وقاتل ػػت الظ ػػالـ ال ػػجملي اس ػ ػ وضن رتح ػػداقي فل ػػم رتفل ػ ػ  .وم ػػن يومه ػػا إذل ضتظ ػػة ك اب ػػة ه ػػجملم
اظتجمل ّكرات ورتنا رتعاشل رتزمة نظر.

+

قادنا رااؿ ا من إذل قاعة ا كمة العسكرية (ػتكمة الثػورة) بػوهراف وكانػت رتوؿ فرصػة
تل قػػي فيهػػا نظ ػرا بنظ ػرات بعػػا االخػػوة ؽتّػن ُسػػملنوا مثلػػي بػػن س الّهمػػة .كانػػت ضتظػػة
م ءّرة فيها ال ع وفيها الندـ ولكن فيها كجمللأل االحرتاـ اظت بادؿ وال قدير اظتشرتؾ .فواات
ب ش ػػكيلة هيا ػػة ا كم ػػة حي ػػث ك ػػاف بعض ػػهم مػ ػن رتعض ػػا س ػػلأل اصت ػػيت ال ػػوض الش ػػعيب
وبعضهم من قدما ايت ال رير الوض والبعا ا خر من دفعات الكوست – عمػال
فرنس ػػا االس ػ عمارية .وق ػػد ه ػػال ع ػػدـ الّمل ػػانس والنش ػػاز ظ تل ػػأل الرتكيب ػػة .ام ػ ت قاع ػػة
ا كمػػة جبمهػػور ػ اػػا ليشػػهد ويس ػ ما إذل اضتكػػم علػػا مػػن صػ ّػورام وسػػائل إعػػالـ
النظػػاـ بػػاةرمني اطتط ػ ين .ف ضػػر رتف ػراد عػػائالت اظتّهمػػني وال ض ػػوليوف وا ػػاموف وراػػاؿ
اظتنصػػة .كػػاف بعػػا
ا مػػن الػػجملين اصػػط ّوا ظ اظتقاعػػد ا وذل أ صػػعد راػػاؿ القضػػا إذل ّ

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
ؽتارسة ال عجملي ظ اصتزائر 2882-2851

458

الرشتػػي وبعض ػػهم ا خػػر رتص ػ ّػر علػػا رتف يظه ػػر دالبس ػ العس ػػكرية
القضػػاة يرتػػدوف لباس ػػهم ّ
ِ
وعلا رتك افهم الرت وعلا صدورهم رت َْوشتة عسكرية .وقد ل ت ان بػاهي رت ّف بعضػهم ارتقػا
الرتبة بعد االسػ قالؿ .كػاف هػدؼ
فورا إذل رتبة عقيد رتءنا سمل وهي رتوؿ دفعة ظ هجملم ّ
النظاـ هو إضػ ا صػبغة اصت ّديػة والعظمػة علػا ػتاكمػ العسػكرية مػن اهػة ومػن اهػة ءانيػة
دتكني عمال فرنسا ظ ص وؼ اصتيت الوض مػن ارتيػاد اظتناصػ العليػا ظ اصتػيت والدولػة
لكي ين قموا من ضباط ايت ال رير.
دت ّكػػن النظػػاـ وق هػػا مػػن تكييػػف وضػػا خػػاص وخلػػس منػػاخ مالئػػم للم اكمػػة فصػ ّػورنا
الريبػػة
علػػا شػػكل غتػػرمني دس ػ وى ضػػباط النازيػػة خطػراً وص ػاغ حيالنػػا هالػػة مػػن ال اويػػف و ّ
اصتو السائد داخػل قاعػة
حِ بدرت الررتي العاـ الجملي الط النظاـ يديننا وي واس منّا .كاف ّ
الرع ػ وكػػاف القضػػاة برئاسػػة العقيػػد ػتمػػد بػػن رتزتػػد عبػػد الغ ػ غتػػرد
ا كمػػة يبعػػث علػػا ّ
ض ية ال ا يلت ظ رتعماؽ الظالـ.
ح ّاري قبور اا وا ليواروا الرتاب علا ال ّ
وااهنا القضاة الضباط ب هم كث ة كانت معظمها من صنا خياؿ رتاهزام .وبينما ؿتن
كػػجمللأل دخػػل راػػاؿ ا مػػن العسػػكري ي قػػدمهم الرائػػد قاصػػدي مربػػاح رفقػػة زرهػػوشل رتحػػد
معاوني واح لوا اظتقاعد ا مامية وهم م بطني ػتافظ ؽتلػو ة باظتل ػات والوءػائس.
وضعوا ا افظ علا ُركبهم وت رسوا ظ وا رئيس اصتلسة وظ واػوم كػل القضػاة
وكػػل مػػن لػ ضػػلا ظ تلػػأل ا اكمػػة ومػػا كنػػت رتهػػنهم فعلػوا ذلػػأل إالّ إلرهػػاب
ه ال وش نهم علا اختػاذ رتحكػاـ وعقوبػات قاسػية ضػ ّدنا .فقػد كػانوا يعلمػوف
ق .مرباح
مورضػ ػ ػػوف بشػ ػ ػػكل رتو بػ ػ ػػدخر ظ دت ػ ػ ػػرد
رت ّف اػ ػ ػ اػل مػ ػ ػػن هػ ػ ػػم ظ ّ
منصػ ػ ػػة ا كمػ ػ ػػة ّ
 22ديسمرب  2856وػتاضر ا من العسكري ت كد ذلأل .كاف ا من العسكري يش ب ظ
بعض ػػهم د ػػا ظ ذل ػػأل رئ ػػيس ا كم ػػة العقي ػػد عب ػػد الغػ ػ ال ػػجملي وااػ ػ رتح ػػد م ػػدبري حرك ػػة
 22ديسمرب واام عالنية باظتشاركة ظ اإلعداد لالنقالب الجملي قادم الزب ي!
اا وا بنا ؿتن اظت همني وص ّدورنا ظ قل القاعة.كنت اظتّهم الرئيسي إذل اان مػالّح
معمر وآخرين من قادة ال يػالس .بػدرتت ا اكمػة (اظترتونيػة) ظ اػو
وعم ات العيّاشي وقارة ا ّ
مش وف باظت امرة علا العدؿ فظهرت ال هم اظت ربكة وتُركت العبارات السياسية عائمة دوف
رتدسل وضوح رتو حتديد لل ّدالالت القانونية حيث شتعػت عشػرات اظت ّػرات كلمػات اإلمربياليػة
الص ػ ػهيونية حػ ػػِ ػ ػدونا مػ ػػن خػ ػػالؿ نصوصػ ػػهم اظتهيّ ػ ػ ة مسػ ػػبقاً عمػ ػػال كبػ ػػارا
الراعيػ ػػة و ّ
وّ
الراعيػػة بػػل إ ّف كػػل هػػجملم اظتسػػائل الكػػربى اك ش ػ ت ؼتادعهػػا ظ
ّ
للص ػهيونية واإلمربياليػػة و ّ
اصتزائر من خاللنا .وكػم كانػت نكبػ كبػ ة وق هػا ورتنػا رترى سػيادة القػانوف اػاف رترى ذلػأل
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القػانوف الػػجملي نتثػل رتالػػا مقدسػات ا مػػم اظت م ّدنػة يػُ ْغصػ ظ وضػن الثػػورة والػّهم تُكيّػػف
ض ّد الضع ا وتُصطنا إلدان هم.
قػ ػررت رئ ػػيس ا كم ػػة خطاب ػػا ض ػػويال رتع ػػدم لػ ػ اه ػػاز اظتا ػػابرات وك ػػاف يهمليػ ػ دوف رتدسل
اس يعاب وام .وبدرت ينادينا الواحد تلو ا خر لنمثل رتماـ هياػة ال كػيم وانطلقػت فصػوؿ
اظتهزلة تعرض علا ركػ العدالػة اظت علػة ظ رااعتػا وقانو ػا ومكا ػا ومناسػب ها وحكمهػا .دل
يس ػ لونا رتي ػػن كن ػػا وال عم ػػا فعلػ ػوا بن ػػا وق ػػد قض ػػينا عام ػػا ك ػػامال ظ ياهػ ػ اصت ػ السػ ػ يس
وتعرضنا بشا رتسالي ال عجملي والقهػر اصتسػدي والن سػي ح ّػِ رت ّف بعضػنا كػاف ال يقػدر
علا الوقوؼ إذا نودي وكاف البعا ا خر ظ شلل تاـ.
اا دوري ظ ا اكمة وام ثلت واق ا .س ل رئيس ا كمػة بعػد رتف ذكػر الػّهم اظتواهػة
رل قػػائالً« :مػػا هػػي مشػػارك أل ظ ءػػورة ال ريػػر؟» رتاب ػ فػػوراً« :رتراػػو رتف تع ي ػ مػػن هػػجملا
إّ
اصتواب ال سيما ظ الظّرؼ اضتػارل إذ دل يعػد للماضػي اع بػار وكيػف نتكػن مراعػاة ماض َػي
ِ
الصهيونية .ال رتضن رت ّف صتهػادي
الراعية و ّ
النضارل ورتنا مّهم من قبلكم بالعمالة لإلمربيالية و ّ
مصػداقية رتمػػاـ حملػػم هػجملم الػّهم…» فقػػاضع دوف رتف رتمت كالمػي قػػائال« :إ ّف اعتػػدؼ مػػن
سػ اؿ ا كمػػة اظتواػ إليػػأل هػػو ال كيػػد علػػا رتنػػأل راػػل ءػػورات عديػػدة ».ورتضػػاؼ بػ ه ّكم
اظتنصة« :هػو ذا اظتعػارض اطتالػد!» وهػو يشػ إرل بالبنػاف أّ رتردؼ قػائالً« :ؿتػن
من رتعلا ّ
نعلم رتنأل رال م عدد الثػورات ورتنػأل تعػرؼ ايّػدا مػا نعنيػ ومػا هػي الثػورات الػ تسػ لأل
عنها ا كمة».
رت
وت اديػا للمهراانيػػة الػ كػاف رئػػيس ا كمػػة يػود رتف يراهػػا ماءلػػة ظ تلػأل ا اكمػػة قػ ّػر ُ
رتف ال رتعطي هجملم ال رصػة وال زمػت باإلاابػة عػن كػل رتسػالة ا كمػة دوف مبالغػة وال اويػل.
لكػػن سػػرعاف مػػا حتولػػت ا اكمػػة حتػػوال اػػجملريا بعػػد رتف وااهػػوشل ب همػػة ال اطػػيي ال يػػاؿ
الرئيس هواري بومدين .عندها ءارت ءور طتساس هم لك ّ دتالكت ن سي قلػيال ورتابػت:
«ال رتع قد رت ّف من بني كل الجملين عرفوشل رتحد يصػدؽ رتنػّ راػل ا يػاالت واال يػاؿ لػيس
مػػن رتخالقػػي الثوريػػة وال مػػن تقاليػػدي ن ػ عمػػل ابػػاف ووضػػيا فعنػػدما رفضػػت رتسػػلوب
الس ػالح وبعػػدها ظ منظمػػة ابهػػة
ه ػواري بومػػدين ظ السياسػػة سػػنة  2851قاوم ػ ػػد ّ
ػت فيهػا مػن إنقػاذ حيػاة
القوى االشرتاكية وآخرها ظ حركة  22ديسمرب  2856الػ دتكن ُ
الط ػػاهر الػ ػزب ي .ك ػػل مق ػػاوم لبوم ػػدين كان ػػت إذف عالني ػػة وب ػػعراد اضت ػ ّػرة لك ػػن منط ػػس
اال ياؿ والطّعن من اطتلػف فهػو نجملالػة ال تطػاوع ن سػي رتف آتيهػا مػا حييػت .إ ّف رتسػلوحل
هو رتسلوب الثورة ورتنت تعلم ذلأل ايداً ».عندها صرخ رئيس ا كمة ب علا صوت قائال:
«ال تقػػل بومػػدين بػػل قػػل سػػيادة ال ػرئيس ».ف اب ػ فػػوراً بػػالقوؿ« :تعػ ّػودت علػػا رتف رتشتي ػ
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باشتػ رتمػػا إذا ر بػػت ظ رتف رتشػػرف رتمامػػأل فػػال يضػ ّػرشل ذلػػأل ظ شػػي  ».فقػػاؿ ويػػدم تعبػػث
بػػاظتلف الػػجملي لتمػػل ماػػات الصػ ات« :إ ّف مػػا صػػرحت بػ عتياػػة ال كػػيم مػػن رتقػواؿ ػ
مطػػابس لل قيقػػة إضالقػػا وا كمػػة ػ واءقػػة مػػن رتقوالػػأل ».كػػاف رئػػيس ا كمػػة ي ػػدث
بال رنسية سوا ظ موااه بالّهم رتو عند اس شارة معاوني ودل يقل كلمة واحدة بالعربية.
بادرت إذل ضل من ا كمة وقلت« :إذا كػاف عل ّػي رتف رتايػ علػا رتسػالة رتخػرى فػع ّشل
ُ
علػػا رتمتّ اس ػ عداد الّػػي اضتقيقػػة رتمػػاـ ا كمػػة ».عنػػدها رتخػػرج رئػػيس ا كمػػة رسػػالة مػػن
ػف وبس ػػطها رتمام ػ أّ ذه ػ ي ل ػػو منه ػػا بع ػػا ال ق ػرات ق ػػائال« :ال قي ػػت ك ػػرصل بلقاس ػػم
اظتلػ ّ
وارت بينكما رتحاديث ضويلة حوؿ رتهػداؼ ومسػ قبل منظم ػ  ».ورتضػاؼ« :ال حتػاوؿ رتف
الراػل الرائػد عػز الػ ّدين الّػجملي
تنكر ّف صػاح الرسػالة هػو شػاهد عيػاف ».أ ذكػر اسػم ّ
كاف رتحد االءنني الّجمليْن سبقت اإلشارة إليهما ظ لقائي بكرصل بلقاسم ظ باريس وكاف هجملا
اصتاسػػوس رتشػػد إضتاحػػا مػػن صػػاحب علػػا كػػرصل ب ػ ف ين ػػجمل ؼتطػػي حرك ػ ضػػد نظػػاـ ه ػواري
بومدين .دل رتفاا من ذكر اشت شل رتعرف حس اظتعرفة ويعرف ي ظتا هو علي من اشػا
وان هازيػػة وهػػو ن س ػ كػػاف قػػد بكػػا كػػالثكلا يػػوـ اس شػػهاد البطػػل سػػي طتضػػر ضمعػػا ظ
خالف ظ عضوية قيادة الوالية الرابعة مدعيا رتن رتقرب الناس إلي  .وكاف ل ما رتراد...
قلػػت ل ػرئيس ا كمػػة« :إذا كانػػت هػػجملم ا كمػػة تسػػما ػتكمػػة الثػػورة فػػعشل رترفػػا رتف
رتحػاكم رتمامهػػا باظتراسػلة إذ ال تواػػد ػتكمػػة ظ العػادل حسػ ررتيػػي تصػدؽ هػػجملا ا سػػلوب
بالربػػاط
وإذا كػػاف ال بػ ّد مػػن إدانػ ػػجملم الرسػػالة فلمػػاذا ال تػػجملكر موضػػوع اتصػػارل بسػ ارتنا ّ
والكي يػػة ال ػ عػػدت ػػا إذل رترض الػػوضن فهػػجملم اضتقػػائس تع ػػرب مرتك ػزات وش ػواهد خت ػػف
ا كمػػة دوابهػػا حكمهػػا علػ ّػي .كػػاف بعمكػػاشل البقػػا ظ اطتػػارج لكػػن وءػػوقي بػربا دفعػ
إذل رتف رتعود إذل وض ورتواا النظاـ باضتقيقة وإذا كاف ال ب ّد من هػجملا ا سػلوب فلمػاذا دل
يوااه صاح الرسالة هنا ظ ا كمة ورتنا مدرؾ رتن مواود علا رتكثر ال قػدير ظ وهػراف
السما».
رتو ردا رتماـ باب ا كمة يسرتؽ ّ
رفا وكيل اصتمهورية رتزتد دراية يدم عاليا وضال بعيقاؼ ا اكمة وإعطا ضتظة مداولػة
علي ءالءة رتشااص وقيّػدوشل بسػرعة
عتياة ا كمة .ودل رتكد رتالس علا كرسيّي حِ هملم ّ
ودفعػوا حل إذل خػػارج ا كمػػة .عنػػدها سػػاورت شػػكوؾ بػ م اػػا وا إلعػػدامي قبػػل رتف رتدرل
الضػ ػابي
ق ػػائس خت ػػي هم .وبينم ػػا رتن ػػا منهم ػػأل ظ ش ػػكوكي فااػ ػ شل وكي ػػل اصتمهوري ػػة رفق ػػة ّ
رتي حقػػد رتو عنملهيػػة« :رترا ػػو رتف تش ػػرح رل م ػػا
مرابطػػي حسػػن بقول ػ وبلهملػػة خاليػػة مػػن ّ
قصدت بكالمأل عن ا اكمة باظتراسلة ».قلت« :ال لتس كمة ءوريػة ظ هػجملا اظتسػ وى رتف
تع مػػد ظ رتحكامهػػا علػػا رسػػالة تواػ امػػة إلنسػػاف ولػػو رت ػػا كانػػت صػ ي ة فمػػا الػجملي
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منظور تارمتي

رتدرانػػا رت ػػا لصػػاح االسػػم الػػجملي حتمل ػ وقػػد ين هػػي اضتكػػم عل ػػا رتحػػد باإلعػػداـ دمل ػػرد
تصديس ا ّدعا زائف وإذا كاف ال بد من رتخجمل ررتي صاح الرسالة باالع بار فال بديل من
حضورم شاصيّا».
وان ه ػػا اللق ػػا وضلػ ػ م ػػن حراس ػػي رتف يعي ػػدوشل إذل قاع ػػة ا اكم ػػة وضلب ػػت مػ ػ هيا ػػة
ا كمة اظتوقّرة الوقوؼ كي اس ما إذل قرارها النهػائي الػجملي كػاف وق هػا اضتكػم بثالءػني عامػاً
بالسػػملن النافػػجمل اػزا ظتػػا اقرتف ػ مػػن اػرائم وكانػػت حيثيػػات اضتكػػم كال ػػارل :عشػػروف عامػػا
ػورضي ظ ؼتطّػي
ظتشارك ظ دترد  22ديسػمرب  2856وعشػر سػنوات سػملنا عقابػا علػا ت ّ
ك ػػرصل بلقاس ػػم وان م ػػائي ضترك ػ ػ  .كػ ػاف اضتك ػػم ظ حػ ػ ّد ذاتػ ػ وص ػػمة ع ػػار ظ اب ػػني اصتزائ ػػر
اظتسػ قلة حيػػث كانػػت العقوبػػة الػ فرضػػها رئػػيس ا كمػػة رتكػػرب مػػن العقوبػػة الػ ضالػ ػػا
النّائ ػ العػػاـ .دل رتفاا ػ ملػػم العقوبػػة بػػل كنػػت رتتوقّػا رتكثػػر مػػن ذلػػأل نظ ػراً لطبيعػػة هياػػة
القضا وهروؼ ا اكمة وضبيعة نظاـ اضتكم .كنا ظ هل ضغمة عسكرية اس بدت باضتكم
وا صبت حقوؽ اإلنساف وكرام فلم يكن من اظتمكن رتبدا رتف رتراو منها خ ا.
السملن والصمود
ان ه ػا ال ص ػػل ا وؿ م ػػن درام ػػا الظّ ػالـ ب بطاعت ػػا م ػػن اصتالدي ػػن واظتس ػ نطقني الش ػػاذين
ػراوام ورتسػػل هم وبطاريػػاام الكهربائيػػة وؼت لػػف رتدوااػػم اصتهنميػػة ورتعػوا م مػػن اصتػػرذاف
القمل ورتشباح الوحدة واال رتاب.
السامة و ّ
ّ
البس و ّ

+

مر ءالءػني عامػا ظ الظػّالـ .كػاف وقػا اضتكػم ءقػيالً
وانزاح السػ ار عػن فصػل اديػد يسػ ّ
علػػا ن ػوس ا سػػرة وا صػػدقا  .ومػػن حػػظ رتبنػػائي رت ػػم كػػانوا صػػغارا دل يػػدركوا بعػػد حملػػم
الص ػراع
اظت س ػػاة .رتخراون ػػا م ػػن قاع ػػة ا كم ػػة منه ػػوكي الق ػ ّػوة بع ػػد ءالء ػػة رتي ػػاـ م ػػن االب ػزاز و ّ
واظتقاومػة الن سػيّة ضػد حػرب رتعصػاب شرسػػة ورتدخلونػا بػاب السػملن لنبػدرت عهػداً اديػػداً.
وظت ػػا ك ػػاف من ص ػػف اللي ػػل رتعن ػػا الس ػػملانوف ظ قاع ػػة ض ػػور م ػػدير الس ػػملن ورا ػػاؿ ا م ػػن
وضل مدير السملن ب علا صوت من كل اظتورضني ظ حركة  22ديسمرب رتف يك بوا رسػائل
اس عطاؼ إذل رئيس غتلس الثورة واضتكومة يطلبوف من الع و العاـ فام ثل اصتميا إذل هجملا
الرتفػػس واالسػ ملدا وعػػال
الػررتي وانطلػس كػػل مػػن اه ػ يهيػػل رتدواتػ وين قػػي رترتػػل عبػػارات ّ
صػػوت بعضػػهم وهػػو ي ا ػ ا سػػلوب الالئػػس كمػػا ػ ّ آخػػروف رتوراقهػػم ِم ػراراً حػػِ ين ه ػوا
فضل صيغة تليس دقاـ رئيس غتلس الثورة واضتكومة .رتما رتنا فرفضت رتف رتك ولػو كلمػة
واحدة ظ هجملا اظتوضوع ورفعت صو علا ا شهاد رتعلمهم ب شل لن رتك كلمة واحدة.
رل اصتميػ ػػا وق ػػد ُملاػ ػػت رتعيػ ػػنهم بالش ػ ػ قة أ ضلب ػ ػوا م ػ ػ رتف ال رتبػ ػػالم ظ مػ ػػوق ي
فال ػػت إ ّ
اظت طرؼ واامس بعضهم ب ّشل قد رتكوف قػد فقػدت ا مػل وقػد يكػوف رل مػس ظ عقلػي.
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السػملن رفقػػا ب ض ػػارل وتطػ ّػوع رتف يك ػ رل شاصػػيا رسػػالة اسػ عطاؼ علػػا
ّ
وتراػاشل مػػدير ّ
رتف رتمضػػيها فقػػي ولك ػ رفضػػت رتيػػا االقرتاحػػات ورءيػػت ضتػػاؿ ه ػ ال رتيعػػا وظ ن سػػي
اس ػ هزا ػػم وحػػزف علػػيهم ػػم دل ي علّمػػوا مػػن ا يػػاـ شػػياا ودل يهضػػموا بعػػد هويػػة نظػػاـ
اضتكم.
وحػػِ رتضػػا حػػدا للمهػػاترات قلػػت ظتس ػ وؿ راػػاؿ ا مػػن« :إذا كػػاف ال ب ػ ّد مػػن ضل ػ
السملن اللّعني إذل رتحد السػملوف باظتدينػة
الع و من السلطة فعشل رتضال رتف تنقلونا من هجملا ّ
ي مػػنهم قيمػػة لكالمػػي وهػػم
مػػا اةػػرمني وقُطػػاع الطّػرؽ فػػجمللأل رتفضػػل بكث ػ  ».دل يُع ػر رت ّ
منشػػغلوف فيمػا هػػم فيػ يرقبػػوف فملػرا متػػرج فيػ علػيهم نػػور الشػػمس .ور ػػم رت ّف ضلػ الع ػػو
العاـ وال علّس باضترية هو من ضبيعة اإلنساف لكػن حملػم اإلهانػة رتكػرب مػن حملػم العطػف
وقد رتكد هجملم اضتقيقة اظتسما بن عطية عبد الرزتاف بعد ءالث سنوات من السملن عنػدما
بعػث رل برسػػالة إذل السػػملن اظتػدشل نتػػدح مػػوق ي ظ تلػأل اللّيلػػة الػ رتراد فيهػا النظػػاـ تقزنتنػػا
وإهان نا بعد رتف رتحكم ن ان علا رقابنا.
نظػرا ظتػػوق ي اظت صػلّ اسػ دعاشل رئػػيس ا كمػػة شاصػػيّا ظتالقات ػ علػػا ان ػراد وقػػد فعػػل
ػت علػػا العقيػػد ػتمػػد بػػن رتزتػػد
اطتاصػة .دخلػ ُ
السػملنا إءػػر تسػػلم رسػػائلهم ّ
ذلػػأل مػػا رتيػػا ّ
علي بثالءني عاما سملنا نافجملا ورتنا علا ما رتنا علي من آءػار
عبد الغ الجملي رتصدر حكم ّ
ال عػػجملي والوسػػخ واإلرهػػاب وهػػو العقيػػد اضتػػديث الرتقيػػة تل ه ػ ت ػ رتوشت ػ العسػػكرية
ػجملهيب فق ػػاؿ رل بص ػػوت خاف ػػت« :ظت ػػاذا دل تك ػ ػ رس ػػالة
ورتبػ ػ ونظاراتػ ػ ذات اإلض ػػار ال ػ ّ
اس ػ عطاؼ رتسػػوة برفاقػػأل؟» قلػػت« :دل رتك ػ الرسػػالة مػػر بسػػيي اػػدا .إ ّف ا كمػػة ال ػ
حكمػت عل ّػي بثالءػني عامػاً سػملنا بعمكا ػا رتف حتكػم بػربا وال حت ػاج ظ ذلػأل إذل رسػػالة
اس عطاؼ وما ادوى هجملم الرسالة واضتكم تقرر قبل دخورل إذل ا كمة؟»
دتعػػن ملي ػػا ظ واه ػػي أّ قػػاؿ« :ال تي ػػاس ّف اضتك ػػم علي ػػأل مبػػدئي ول ػػيس ه ػػو حك ػم
ائي وسوؼ يسم لأل ظ رتوؿ مناسبة وضنية باالن قاؿ إذل سملن بالعاصمة حِ تكوف
علػػا مقربػػة مػػن رتس ػرتأل وظ فرصػػة رتخػػرى سػػي م الع ػػو عنػػأل .ال ءقػػة ظ هػػجملم اضتيػػاة مػػن
السػملني ورتنػت الطّليػس تلػأل هػي سػنّة اضتيػاة!» وتوقػف
يدري رّدا سي يوـ رتكوف في رتنا ّ
ردي لك دل رتاب حِ ال رتعطي فرصػة ظتعرفػة مػا إذا كنػت رتعارضػ رتـ
عن اضتديث ين ظر ّ
رتوافقػ  .كػػاف حكػػم ا كمػػة يومهػػا اػػز ا مػػن قػػدر اهلل واػػز ا مػػن مس ػ وليّ رتمػػاـ اهلل ورتمػػاـ
الػػوضن الػػجملي ابلػػت علػػا ال ض ػ ية مػػن رتال ػ وقػػد كػػاف ش ػ يعي ا مػػل وإنتػػاشل ب ػ ّف الغلبػػة
الرذيلػة ورت ّف اصتهػػاد لػيس نزهػة خػاضر بػػل هػو مرحلػة مػػن
لل ّػس ضػد الباضػل ولل ضػػيلة ضػد ّ
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مراحػل مسػ ة اإلنسػاف ينقطػا بعػدها مػور دنيػام ناسػيا رتنػ رتنػجملر ن سػ ظتػا هػو رتشػػرؼ رتال
وهو اصتهاد ا كرب بعد اصتهاد ا صغر.
وتعرف ػػت عل ػػا
تنقل ػػت ضيل ػػة س ػػبا س ػػنوات ونص ػػف الس ػػنة ب ػػني معظ ػػم س ػػملوف اصتزائ ػػر ّ
زنزانااػػا .فقػػد هلّػوا ينقلػػوشل مػػن سػػملن إذل آخػػر ولكػػن حػرارة اسػ قباؿ اظتسػػااني وح ػػاوام
كانػػت تنسػػي مػػا كنػػت علي ػ مػػن ب ػ س وشػػعور بػػالظلم ورتكسػػب السػػملوف العديػػد مػػن
اضتِكم وكجملا صداقات ال زلت رتع ّز ا .فكم من سملني ظ ياهػ الظػالـ كػاف يػدفا مػن
عمػػرم ذتنػػا ضتريػػة ا خػرين الػػجملين لػػيس بعمكػػا م رتف يقػػدموا علػػا ال ضػ يات مكػػابرين وكػػم
من غترـ ظ نظر القانوف وا نظمة كاف هو الربي اظتال والوض الصادؽ وما رتكثػر مػن
لتسبوف رتن سهم رتحرارا وهم السملنا اضتقيقيوف.
الس ػ ػنة دل متػ ػػامرشل ضيل هػ ػػا شػ ػػعور
مكثػ ػػت ظ سػ ػػملوف النظػ ػػاـ سػ ػػبا سػ ػػنوات ونصػ ػػف ّ
باإلحب ػػاط رتو ال ش ػػاؤـ وه ػػل القلػ ػ ينب ػػا بش ػػالالت ا مػ ػل .ص ػػنت كػ ػرام ر ػػم رتس ػػلوب
اإلهانػػة ظ السػػملوف وارتبطػػت دسػ قبل باسػػم مسػ قبل وضػػن صػنع قطػرات دـ الشػػهدا
ا وفيا ورع دموع ءَواكِلهم ورتي امهم وضن بُ علا رتاساد ورترواح من قػاؿ فػيهم تعػاذل:
وال حتسػ ػ ال ػػجملين ق لػ ػوا ظ س ػػبيل اهلل رتموات ػػا ب ػػل رتحي ػػا عن ػػد ر ػػم يرزق ػػوف وص ػػدؽ اهلل
العظيم.
«أثررر فرري سررنة  2964م قض ر ة التعررذيب
فر ر رري اللجنر ر ررة المركزي ر ر ررة لحر ر ررزي التحري ر ر ررر
فرد علي بومدين ببرودة" :أعط ني
الوطنيّ ،
وس لة أخرى لالستخبار!"»

(اظتص ػ ػػدر :ػتم ػ ػػد ح ػ ػػرحل يومي ػ ػػة ال ػ ػػوضن اصتزائري ػ ػػة
 26مايو  1552ـ)
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 .1.1ب ان حزي الطل عة االشتراك ة ( 2972م)
اظتصدر :الباكس ندا القيادة الوضنية للباكس رتبريل .2862

هجملا مقطا من منشور ُوِزع سنة  2862من قِبل حزب الطليعة االشرتاكية (الباكس
– اضتزب الشيوعي اصتزائري) يكشف عن حاالت تعجملي وتضييس ظ ص وؼ
مناضلي علا رتيدي نظاـ هواري بومدين.

نداء ق ادة الباكس الوطن ة
ك ا تعس ا وتعجمليبا! اظتصل ة الوضنية تق ضي إيقاؼ القما ض ّد الدنتوقراضية.

يع رب الباكس رتن من وااب وظ مصل ة البالد وءوراا إخبػار الػررتي العػاـ الػدنتوقراضي
الػػوض والػػدورل عػػن ا حػػداث ال ػ تكشػػف رت ّف ال عسػػف البوليسػػي قػػد بلػػم مس ػ وى اػػد
خط ال يليس بشع ق ّدـ تض يات اساماً من رتال حتريػر الػوضن وال يػزاؿ يناضػل بكػل
عزـ ظ سبيل ال نمية االق صادية للبالد.
قد رتشرنا إذل البعا من تلأل ا حػداث ظ منشػوراتنا السػال ة :عػدد هائػل مػن حػاالت
االع قػػاؿ ظ ص ػ وؼ النقػػابيني وال قػػدميني اظتعػػروفني بنضػػاعتم ظ ص ػ وؼ اضتػػزب الشػػيوعي
اصتزائري سابقا وحراسة بوليسية شديدة واق ا ات واس زازات ال نتكن وص ها ظ واػ
اظتالحقني.
عائالت اظتناضلني َ
الوقائا خ شهيد!

ولت ملز ضيلة رتربعة رتياـ
مراهس عمرم  24سنة يع َجملب ُ

مسا يوـ  11رتبريل تق ّدـ شاصاف إذل منػػزؿ رفيقنػا عبػد اضتميػد بػن زيػن القيػادي ظ
الباكس .وظ ياب السيدة بن زين ضل رتحد الشاصني من ابنهػا البػالم مػن العمػر 24
سػنة الػػجملهاب فػػورا ل ػ«تنبيػ الرفػػاؽ رت ّف اع قػاالت قػػد دتػػت ظ صػ وؼ اظتناضػػلني» .بعػػد هػػجملا
االس زاز ال ظ اق م  23من رااؿ الشرضة البيت وف شوم.
وبع ػػد ع ػػودة الس ػػيدة ب ػػن زي ػػن إذل بي ه ػػا اسػ ػُقبِلت م ػػن ض ػػرؼ الش ػػرضة وه ػػم يش ػػهروف
رتسػػل هم .ضػػالب هم بعءب ػػات ه ػػوي هم وتق ػػدصل ق ػرار اإلذف بػػال يت لك ػػن ب ػػدؿ ذل ػػأل ردوا
عليها باس هزا ورتبرز رتحدهم بطاقة ا من العسكري .أ ادر بعػا راػاؿ الشػرضة اظتنػػزؿ
مصػط بني معهػم ابػن السػيدة بػن زيػن و"الزائػرين" موضػ ني لػ ـ رتنػ لػن يػدوـ يابػ رتكثػػر
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من عشر دقائس مػن رتاػل اسػ ملواب وايػز .ظ حقيقػة ا مػر كانػا الزائػراف شػرضيني مكل ػني
بالقي ػػاـ ب مثيلي ػػة س ػػاي ة رض ػػها اخ ط ػػاؼ اب ػػن الس ػػيدة ب ػػن زي ػػن .ودت ػادى را ػػاؿ الش ػػرضة
اظت بقوف باظتنػزؿ ظ شِ رتنواع ال هديد واالس زاز إزا السيدة بن زين وابن ها.
ادر رااؿ الشرضة الشقة يوـ  13رتبريل بعد رتف قطعوا خيي اعتػاتف بينمػا ابػن السػيدة
بػػن زيػػن دل يعػػد بعػػد إذل البيػػت .ظ الواقػػا مت اح ملػػازم مػػدة رتربعػػة رتيػػاـ (إذل ايػػة مسػػا يػػوـ
االءنني) داخل مقرات ا من العسكري ببو زريعة (قريبا من العاصمة) علا ا را  .دل ير
ال ػػِ النػػور ضيلػػة اح ملػػازم (رتربعػة رتيػػاـ) .سػ لوم عػػن والػػدم (زوج رتمػ ) وعػػاملوم بشراسػػة كمػػا
عػجملبوم بالكهربػا  .ورتءنػا إحػدى حصػ ال عػجملي وضػعوا علػا اهػػة مػن عنقػ قطنػاً مػػبلالً
ضػيب بعػد اإلفػراج عنػ رتءبػت واػود
دادة سائلة رتفقدت وعي ف مي علي  .ورتاري ل ف
آءػػار لل عػػجملي علػػا اسػػدم .رتءنػػا االسػ نطاؽ ُواهػػت لػ صػ عة شػػديدة سػػقي مػػن شػػداا
العص الجملي كاف يغطي عيني فهرع اصتالدوف ل غطية واوههم.
قبػػل اإلفػراج عػػن ابػػن السػػيدة بػػن زيػػن الػػجملي كػػاف لتمػػل اصتنسػػية ال رنسػػية هػػددم راػػاؿ
الشرضة بالطرد من اصتزائر وكجملا والدت إف كشف عما اػرى لػ دقػرات ا مػن العسػكري.
أ رتخػػجملوم علػػا مػػم سػػيارة وهػػو ال ي ػزاؿ معصػػوب العينػػني وبعػػدها وضػػعوم قُبالػػة اػػدار
ورتمروم بالعد إذل عشرين قبل رتف يس دير وإالّ ق لوم (كي ال ي مكن من نقل رقم السيارة).
ليسػػت هػػجملم اظتػػرة ا وذل الػ ت عػػرض عائلػػة رفيقنػػا بػػن زيػػن إذل هػػجملم اظتمارسػػات الدنياػػة:
ت ػػيت مسػػل سػػنة  2855اسػ نطاؽ السػػيدة بػػن زيػػن مػػن قِبػػل «الػػيب رتر اػػي» (البػوليس
السياسػػي) ظ شػػهر مػػارس ال ػػارط واديػػدها بػػالطرد مػػن ال ػػوضن اس ػ زاز واق نػػا ات إخل.
كتػػدر ال ػػجملك كػػجمللأل رتن ػ ظ شػػهر ينػػاير ال ػػارط تعرضػػت زواػػات رفيقين ػا صػػادؽ هملػػرس
وبػػوعالـ خل ػػة إذل عػػدة اديػػدات – عػػن ضريػػس اعتػػاتف – باخ طػػاؼ رتوالدهػػن .كمػػا مت
اخ طاؼ ابن رفيقنا بش حاج ظ شهر يناير الغابر وكجملا ضرب واح ملازم واديدم بالق ل.
ه ػػجملم ا ح ػػدث تكش ػػف رت ّف ؽتارس ػػة ال ع ػػجملي دل ترتاا ػػا ظ اصتزائ ػػر ولكنه ػػا ب ػػالعكس
ت اقم ػػت إذل ح ػػد خطػ ػ حي ػػث رتص ػػب اصت ػػالدوف ي عرض ػػوف لع ػػائالت اظتناض ػػلني ويع ػػجملبوف
ا ض اؿ!
ؽتارسات دنياة
ي إاػرا مػن شػ ن معاصتػة هػجملم العاهػة
إ ّف رتسباب هجملا ال دهور اد واض ة :دل يُ َاػجمل رت ّ
ال ػ تش ػػوم شتع ػػة بالدن ػػا .دل ي وق ػػف حزبن ػػا ضيل ػػة الس ػػنوات ا خ ػ ة ع ػن ال عب ػ ع ػػن إدان ػػة
ال عجملي و ِ
اظتعجملبني وإدانة ا عماؿ الشرعية واصترائم ضد كرامة اإلنساف.
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وقػػد نُشػػر ك ػػاب عنوان ػ ال عسػػف وه ػو عبػػارة عػػن شػػهادة رفيقنػػا بش ػ حػػاج علػػي ظتػػا
تعرض ل من تعجملي بعػد اع قالػ ظ سػب مرب  2854وك ػاب عنوانػ معػ اجملبو اضتػراش وهػو
نسػػاة مػػن شػػكوى بش ػ ف ال عػػجملي تق ػ ّدـ ػػا العديػػد مػػن مناض ػلي حزبن ػػا مت اع قػػاعتم ظ
بن س ال رتة .دل تس طا هجملم النشرات توقيف ه ال ِّ
اظتعجملبني من اقرتاؼ ارائمهم .ودل كتػر
ي مػػن تلػػأل الشػػكاوي .ال ي ػزاؿ اػػالدو  2854بيننػػا وبعض ػػهم
حتقيػػس رتمػػاـ ا ػػاكم ظ رت ّ
اس اد حِ من ترقيات.
إ ّف اصتػػالد بل مػػزة الػػجملي نػػددت ب ػ ش ػػهادة اضتػػاج عل ػػي هػػو ن ػػس الشػػا الػػجملي
ع ػ اجملب ناصػػر ال ػػوؿ ورتػػاؿ لعبيػػدي وهػػم رتعضػػا اللملنػػة ال ن يجمليػػة لالحت ػػاد الع ػػاـ للطلبػػة
اصتزائ ػريني وكػػجملا ػتمػػد تقيػػة وه ػػو نائ ػ برظتػػاشل سػػابس وضػػابي س ػػابس ظ ص ػ وؼ اػػيت
ال رير الوض ومعطوب حرب .فع اجمل م كلهم ظ شهر يوليو ورتوت سنة  2857ورتصػي
ػتمد تقية باخ الؿ عصيب خط ارا ال عجملي وال يزاؿ خاضعاً لطبية إذل يومنا هجملا.

إ ّف ال عجملي ال نتارس من قبل ا من العسكري ف س بل داخل مقرات كافة مصاحل
الشرضة بػ«اليب آر اي» (البوليس السياسي) ودقرات الدرؾ وحػِ د افظػات الشػرضة.
وتعػ ّػرض معظػػم رفقائنػػا والطػػالب الػػجملين اع قل ػوا إذل رتل ػواف خط ػ ة مػػن ال عػػجملي س ػوا كػػاف
ذلػػأل بالعاصػػمة رتو وه ػراف رتو رويبػػة (ظ ديسػػمرب  )2856رتو قسػػنطينة رتو سػػطيف رتو
اه ػػات رتخ ػػرى .لق ػػد رتدنّػػا ه ػػجملم اظتع ػػامالت الوحش ػػية ظ وق ه ػػا .وكشػ ػ نا ظ نش ػػرة ص ػػوت
الشع رقم  24ب اريخ  6يوليو  2865عن قضية رتحد العمػاؿ ددينػة دتوشػنت وهػو رتب
لسػػبعة رتض ػػاؿ قػػد ااػػم بالسػػرقة وعُػ ِّجملب حػػِ مػػات ػ رت ّف ال قيػػس ان هػػا فيمػػا بعػػد إذل
برا ت .
ليسػت الزواػات وال يػات بدمنػات مػػن رتسػالي رتكثػر دنػا ة .فمػثال ظ سػػنة  2857مت
اديػػد زواػػات ناصػػر الػػوؿ ورتػػاؿ لعبيػػدي با صػػا ن رتمػػاـ رتزوااهػػن وذلػػأل دقػػر ا مػػن
العسػػكري بالعاصػػمة .ودفع ػ هم دنػػا ام إذل حػػد مباشػػرة تع ػري هن .ظ شػػهر ينػػاير ال ػػارط
هػػددوا بعػػا الطالبػػات با صػػا ن ب ػ«كػػل الطػػرؽ اظتمكنػػة» إذا رفضػػن الكػػالـ .وبال عػػل
دخل رتحد رااؿ الشرضة إذل رفة االس نطاؽ وبدرت ظ نزع مالبس !

++

إ ّف اح ملاانػػا ال يق صػػر علػػا مس ػ لة ال عػػجملي  .ظ الواقػػا ر ػػم البيانػػات الرشتيػػة حػػوؿ
اسػ ػ باب ا م ػػن ومس ػػاواة اظتػ ػواضنني رتم ػػاـ الق ػػانوف ف ػػع ّف اضتق ػػوؽ واضتري ػػات ال ردي ػػة تُن ه ػػأل
باسػ مرار .ليسػػت عمليػػات ال وقيػػف بػػدوف إذف إالّ اخ طافػػات حقيقيػػة وليسػػت اظتراقبػػات
ضيل ػػة رتس ػػابيا إف دل تك ػػن ش ػػهوراً تبق ػػا الع ػػائالت خالعت ػػا دوف رتدسل خ ػػرب ع ػػن ذويه ػا إالّ
اح ملازات .فبعد توقيف ا شػااص يػ م اع قػاعتم وهػم معصػوحل ا عػني ويه َػددوف ب بشػا
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رتصػػناؼ ال عػػجملي ظ حػػاؿ بػػوحهم دػا اػػرى داخػػل قاعػػات الشػػرضة .كمػػا لتػػاوؿ اصتػػالدوف
اس عماؿ الضغي واالب زاز بغية ترويا اظتناضلني ال قدميني وقلػبهم إذل عمػال  .رتمػا القضػاة
فيُمضػػوف علػػا ق ػرارات اإليػػداع بالسػػملن ب ػ مر مػػن اهػػات معينػػة فقض ػا بعػػا اظتناضػػلني
ال قػػدميني سػػنوات سػػملن دوف ػتاكمػػة دملػػرد رتف ُوِا ػدت منشػػورات البػػاكس ظ منػػازعتم.
وش ػ ّكل قائ ػػد رتزت ػػد باس ػػم ابه ػػة ال ري ػػر ال ػػوض رتاع ػػات مس ػػل ة الخ ط ػػاؼ وتع ػػجملي
الطلبػػة .وذهبػػت بعػػا مصػػاحل الشػػرضة بعيػػدا ظ تعس ػ هم ف رم ػوا اظت َهمػػني اظتػػاءلني رتمػػاـ
القض ػػا م ػػن اخ ي ػػار ػت ػػاميهم ودل ت ػػوم نقاب ػػة ا ػػامني بكلم ػػة .إ ّف القض ػػا يص ػػادؽ عل ػػا
الالشػػرعية .رتمػػا اإلعػػالـ الرشتػػي فػال ي وقػػف عػػن اضتػػديث عػػن ال عػػجملي ظ الربازيػػل واليونػػاف
والربتغػػاؿ ػ رتنػ ي سػػرت علػػا ال عػػجملي ظ اصتزائػػر فلػػم يصػػرح علنػػا وال مػػرة عػػن وقػػوع رتيػة
حالة اع قاؿ بالبالد.
[]...
القيادة الوضنية ضتزب الطليعة االشرتاكية ظ اصتزائر
اصتزائر العاصمة  17رتبريل .2862

 .3.1رسالة من والدة محمد إسماع ل مجبر ( 2975م)
اظتصدر :عمار ورداف القضية الرببرية داخل اضتركػة الوضنيػة اصتزائريػة ُ 6291-6291دور
نشر إبيغراؼ واالا هاد اصتزائر .2882
ػتمػػد ه ػػاروف وػتم ػػد إشتاعي ػػل غت ػػرب مناض ػػالف م ػػن رتا ػػل الثقاف ػػة ا مازيغي ػػة .ي ػػوـ  14ديس ػػمرب
 2864واػ إليهمػا ا مػػن العسػػكري امػػة حتضػ عمليػػة اع ػػدا ضػػد مقػرات صػ ي ة اةاهػػد
اليومية .بعد توقي همػا وتعػجمليبهما تعػجمليباً مروعػاً دتػت إدان همػا واضتكػم عليهمػا بالسػملن اظت بػد
واإلعداـ علا ال وارل من قِبػل ػتكمػة االسػ ثنا ددينػة اظتديػة (ػتكمػة رتمػن الدولػة) .تصػف
واه هػا إذل
والدة غترب ال عجملي الجملي تعرض ل هػجملاف اظتواضنػاف اظتظلومػاف ظ رسػالة كانػت قػد ّ
العقيد بن اديد وتلقت منظمات حقوؽ اإلنساف نساة منها .وظ ما يلي ن الرسالة.

فيل انوؼ يوـ  14مايو 2875
إذل السيد رئيس اصتمهورية رئاسة اصتمهورية اصتزائر العاصمة اصتزائر.
اظتوضوع :حقوؽ اإلنساف ظ اصتزائر.
سيدي الرئيس

+

اسػ ػ ناداً إذل تص ػػرلتاتكم مػ ػ خراً بشػ ػ ف االحػ ػرتاـ الص ػػارـ – حسػ ػ ق ػ ػولكم – ضتق ػػوؽ
اإلنسػػاف ظ اصتزائػػر يبػػدو رل بصػ مواضنػػة رتنػ مػػن الضػػروري واظتناسػ رتف رتقػػدـ شػػهاد
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علػػا ال ملربػػة الرهيبػػة ال ػ عاشػػها إب ػ ػتمػػد إشتاعيػػل غتػػرب ورفيق ػ ػتمػػد هػػاروف ا كػػوـ
عليهما باإلعداـ والسملن اظت بد من قِبل ػتكمة رتمن الدولة يوـ الرابا من مارس .2865
لقػػد مت توقي هم ػا مػػن قِبػػل ا مػػن العس ػػكري عق ػ اعت ػػزة العني ػػة لشػػهر ين ػػاير 2865
االن اضػػة ال ػ كػػاف سػػببها ا ساسػػي وبكػػل وضػػوح عػػدـ اح ػرتاـ الثقافػػة الرببريػػة العنصػػر
اظتمي ػػز والض ػػروري ل ػوازف اظتنطق ػػة وخصوص ػػي ها ب ػػل وح ػػِ ل ػوازف الع ػػادل كم ػػا ه ػػو عنص ػػر
ضروري إلرادت ظ العػيت ريػة ول نميػة وازدهػار قػدرااا اطتاصػة .ومباشػرة بعػد توقيػف ابػ
ورفيقػ مػػن ضػػمن رتشػػااص آخػرين اعَػِػربُهم رتدواتػاً وضػ ايا ظ ن ػػس الوقػػت عتػجملا العنػػف
قد تعرضا لشِ رتصناؼ ال عجملي ال ظيا:


ص ػػدمات كهربائي ػػة عل ػػا رتم ػػاكن ا ػػد حساس ػػة م ػػن اس ػػد اب ػ الع ػػاري كلي ػػا
ولكم ػػات ورك ػػالت «كراتػ ػ » إذل درا ػػة إدمائػ ػ تش ػػوي فكػ ػ السػ ػ لي ال ػػجملي
اس دعا نقل ظ حالة اس عملاؿ إذل اظتس ش ا العسكري «مايو» بالعاصمة.



رتمػػا ظ مػػا مت ػ ػتمػػد هػػاروف ف عػػرض لعمليػػة اصتَلػػد بواسػػطة رتنبػػوب مطػػاضي
ش
ح ػػِ رتح ػػدث ذل ػػأل دتزق ػاً عل ػػا ال ػػد بطن ػ أ ذُار ارحػ ػ ب ػػاظتل بع ػػد رتف ُر َ
باظتػػا  .وبعػػدها تعػ ّػرض لصػػدمات كهربائيػػة وهػػو مقيّػد اليػػدين والػػرالني بواسػػطة
سلسلة حديدية.

هجملا از فقي من قائمة ال عجملي اصتسدي والعقلي الػجملي بقػي رتءػرم ػ القابػل للػزواؿ
وال يزاؿ يشكل صدمة ظ رتن سهم.
بعد عشر سنوات ال يزاؿ اب يعاشل من ندبة هاهرة علا ذقن من رتءر ال عػجملي وابػ
رتنكم رفضػ م من ػ الع ػو الطب ػي الػجملي رتوصػا بػ خبػ ظ الطػ
مصاب درض الربو
الشػػرعي بشػػكل قػػانوشل ومس ػ عملل .رتمػػا فيمػػا مت ػ رتمػػر ػتمػػد هػػاروف اظتسػػكني وهػػو ابػػن
شػػهيد الثػػورة اصتزائريػػة فعضػػافة إذل فقػػداف والدت ػ ظ ضريػػس راوعهػػا مػػن زيارت ػ ظ السػػملن
سػػنة  2866فهػػو يواػػد ا ف بسػػملن المبػػاز اظتركػػزي ويعػػاشل ؽت ػا عتػػجملا السػػملن مػػن شتعػػة
ػالج ضبعقل ػ ٍي" ومػػن ا ػرا إض ػراب عػػن
ش ػ ـ .إن ػ ا ف عبػػارة عػػن خرقػػة بش ػرية عق ػ "عػ ٍ
الطعػػاـ م كػػرر قػػاـ بػ ل ػرتات ضويلػػة اح ملااػاً علػػا هػػروؼ سػػملن الالإنسػػانية .إ ّف انعزالػ
الكلي داخل زنزان كترم يوـ بعد يومػاً ؿتػو حالػة مػن ان صػاـ ظ الشاصػية .إنكػم ترفضػوف
من حِ اإلفراج الجملي من موم بنا شهدا الثورة ظ نوفمرب  2873ـ.
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لن يشرفكم حرصكم – الجملي رتكددتوم م خرا – علا احرتاـ حقوؽ اإلنساف ظ اصتزائػر
إالّ إذا وضع هم ظ ال ػو حػداً للقمػا الوحشػي الػجملي يعانيػ ابػ ورفيقػ منػجمل رتكثػر مػن عشػر
سنوات.
ب مل حار ظ رتف تلبوا ندا رتـ ي رقها القلس واضترص علا مص ابنها تقبلوا م سيدي
الرئيس فائس االحرتاـ وال قدير.
السيدة فاضمة غترب.
 .4.1فرحا عباس ( 2976م)
اظتصدر :فرحات عباس االس قالؿ اظتصادَر دار نشر فالماريوف باريس .2873

ظ شػػهر مػػارس مػػن سػػنة  2865رتمضػػا رتربعػػة مناضػػلني مػػن اضتركػػة الوضنيػػة (فرحػػات عبػػاس
حسػػني ا حػػوؿ بػػن يوسػف بػػن خػػدة وػتمػػد خػ الػػدين) نػػدا إذل الشػػع اصتزائػػري يػػدينوف
في اؿترافات سلطة العقيد بوخروبػة [هػواري بومػدين] ال رديػة وؼتػاضر االق ػاؿ بػني االخػوة مػا
ا اننا اظتغاربة .اع رب العقيد بوخروبػة هػجملا النػدا دثابػة ارنتػة «قػدح ظ الػجملات اظتلكيػة» ووضػا
هػ ال القػػادة السياسػػيني ا ربعػة حتػػت اإلقامػػة اصتربيػػة كمػػا صػػادر رتمالكهػػم .وفيمػػا يلػػي شػػهادة
عن سو معاملة (وليس تعجملي ) السيد فرحات عباس.

دؽ مػػن اديػػد راػػاؿ
ظ العاشػػر مػػن شػػهر مػػارس  2865علػػا السػػاعة السػػابعة والنصػػف ّ
الشرضة عل باب منػزرل فملا ػتافظ الشرضة دقاضعة القبة مص وبا بشرضيني بلبػاس مػدشل
إلخباري رتشل ظ حالة إقامة اربية داخل ال ػيال الػ رتسػكنها .كمػا رتخػربشل ا ػافظ رت ّف خػي
هػػات ي سػػيُقطا ورت ّف كػػل الزيػػارات ػتظػػورة باس ػ ثنا رتف ػراد عػػائل  .فسػ ل إف كػػاف لدي ػ إذف
ػلمت إلي ػ رسػػالة
قضػػائي يػػربر هػػجملا اإلا ػرا  .دل يكػػن لدي ػ رتي شػػي مػػن هػػجملا القبيػػل فسػ ُ
ػربت فيهػا عػن رفضػي عتػجملم الوسػائل ال عسػ ية الػ دتػا َرس علػا حػري دوف
اعرتاض ك ابية ع ُ
إخطاري ب دسل اااـ رشتي.
هػػجملم اظتػػرة تعػػيت اصتزائػػر حتػػت س ػػيطرة العقيػػد بومػػدين واشت ػ اضتقيق ػػي ػتمػػد بوخروب ػػة.
ػت رت ّف صػػيدلي دتػت مصػػادراا ورت ّف حسػػاحل البنكػػي ُرتِّػد .دل يكلػػف
رتسػػبوع بعػػد هػػجملا علمػ ُ
ػدي مػا رتعيػل بػ ن سػي وعػائل وزتػدا هلل الػجملي سػار
بومدين ن س عنا معرفة إف كػاف ل ّ
رتصدقا ق ّدموا رل كل العوف.
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اس ػ مر هػػجملا الوضػػا إذل ايػػة  22يونيػػو  .2866ظ ذلػػأل اليػػوـ علػػا السػػاعة العاشػػرة
لػػيال اػػا شل م ػ ت شػػرضة متػػربشل رفػػا اضتراسػػة البوليسػػية عػػن من ػػزرل ورتن ػ بعمكػػاشل ال نقػػل
بكل حرية داخل حدود اصتزائر .ودل اسرتاا اواز س ري إال بعػد وفػاة بومػدين ب ػاريخ 17
إرل إالّ ظ شهر يناير .2871
ديسمرب  .2867فيما مت صيدلي دل يعيدوها ّ

حتملت هجملا ال عسف دوف شكوى وكنت رتع ربم رتمػرا ي ماشػا مػا منطػس ا شػيا حتػت
ُ
النظػ ػػاـ السػ ػػائد .رتدل تكػ ػػن اصتزائػ ػػر قاضبػ ػػة ختضػ ػػا عتػ ػػوى السػ ػػلطة ال رديػ ػػة وسػ ػػملينة اضتكػ ػػم
االسػ ػ بدادي؟ ظت ػػا يك ػػوف النظ ػػاـ رتع ػػزؿ م ػػن الس ػػند الق ػػانوشل ناهي ػػأل ع ػػن الش ػػرعية فه ػػجملم
ال ملاوزات تصب ّ م وقعة.

 .5.1محمد بن يح ى ( 2978م)
اظتصدر :ػتمد بن لتىي مكيدة السلطة دار نشر رتركانرت باريس .2877
ػتم ػػد ب ػػن لت ػػىي ض ػػابي س ػػابس بص ػ وؼ ا ػػيت ال ري ػػر ال ػػوض (الوالي ػػة الثالث ػػة) .بع ػػد تعرض ػ
ظتضػػايقات عػػدة مػػن قِبػػل رتقطػػاب الرشػػوة وال سػػاد داخػػل النظػػاـ العسػػكري القػػائم قػػرر تنظػػيم
خرتقػت رتاع ػ منػجمل الوهلػػة ا وذل
مقاومػة مسػل ة ومعارضػة نظػاـ العقيػد بوخروبػػة [بومػدين] .ا ُ
مػػن قبػػل اظتاػػابرات العسػػكرية الػ نظمػت بصػ ة كليػػة إلقػػا سػػالح بػػاظتظالّت ظ منطقػػة كػػاب
سػػيغلي .هػػجملا مػػا ُع ػرؼ وق هػػا د ػ امرة كػػاب سػػيغلي الشػػه ة .وحػػدءت هػػجملم العمليػػة ظ رتوا ػػا
حيػػث كػػاف صػراع ال صػػائل اظتا ل ػػة داخػػل السػػلطة علػػا رتشػػدم طتالفػػة الػرئيس بوخروبػػة الػػجملي
كاف لت ضر علا فراش باظتس ش ا .وظ ما يلي شهادة ال قيد ػتمد بن لتىي.

«ارفعػ ػوا رتي ػػديكم!» ان ػػت ا بػ ػواب ا مامي ػػة م ػػن س ػػيار (بيمل ػػو  )353وتس ػ ّػربت إذل
الداخل رتذرع ارتنا بعنف السائس ورتنا .دفعونا داخػل سػيارة رتخػرى انطلقػت فػوراً .رتلقػوا حل
إذل رتسػ ل السػػيارة و طػوا ررتسػػي بربنػػوس كػػي ال رتتعػػرؼ علػػا االجتػػام وال علػػا اظتكػػاف الػػجملي
نقصدم .كاف اظتا ِط وف عناصر من ا من العسكري تعقبوا خطواتنا منجمل انطالقنا من مقر
سكناي]...[ .
توق ػ ػت الس ػػيارة فػ ػ نزلوشل ببه ػػو ُمض ػػا أ س ػػلكنا رواقػ ػاً ض ػػويالً ان ه ػػا إذل رف ػػة فيه ػػا
عسكريني مسل ني برشاشات .كاف رال بزي مػدشل االسػا خلػف مك ػ فػ مرشل بػعفراغ
ايوحل ووضا ػت ويااا علا اظتك  .نقلوشل بعدها إذل رفػة ءانيػة حيػث رتر مػوشل علػا نػزع
كافػػة مالبسػػي ورتعطػػوشل لباسػاً عسػػكرياً قػػدنتاً وشبشػػبة مػػن مطػػاط رتضػػعها بػػدؿ اضتػػجملا  .أ
اق ادوشل برواؽ ورموشل داخل زنزانة رقم ]...[ .25
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هكػػجملا رتضػػاؼ ا مػػن العسػػكري وهػػو اهػػاز فػػوؽ القػػانوف ض ػ ية اديػػدة إذل قائم ػة
ض ايام ]...[ .دل نتػا علػا وصػورل رتقػل مػن سػاعة حػِ بػدرت االسػ نطاؽُ .سػالت« :هػل
تعل ػػم س ػػب وا ػػودؾ هن ػػا؟» ف اب ػػت« :ك ػػالُ ».رّد عل ػ ّػي« :إذف س ػ قوؿ ل ػػأل ك ػػل ش ػػي
وذلػػأل ظ مصػػل أل وحػػِ جتػػري ا مػػور ظ رتحسػػن ا حػواؿ بيننػػا .سػ ريأل قبػػل كػػل شػػي
نسخ من صور للرسائل ال بعثها فرحات عباس إذل السلطات اظتغربية كػي ت ػيقن رتننػا علػا
علم بكل شي  .ؿتن من نظّم رتوؿ زيارة ظتبعوءكم بوعروج إذل اظتغرب».
صبت بالجملهوؿ وا ار كل ما نسمل من سيناريو للاروج من اظت زؽ .ولرب قليل مػن
رتُ ُ
رتت ظ خطػػاب عػػن اضتالػػة السػػياة
الوقػػت وحتض ػ سػػيناريو اديػػد للاػػروج مػػن ورض ػ ب ػد ُ
واظتظػادل الػ تُرتكػ ضػػد الشػع اصتزائػػري .رتصػػغا الرائػػد آيػت مصػػباح إذل عريضػػة ااػػامي
توا إرل قائال« :اذه خجمل قسطا من الراحة أ سنواصل بعد ذلأل».
دوف مقاضع أ ّ

ارسػني .دل اس ػ قر مل قيػػا حػػِ شتعػػت صػػدى خط ػوات عنػػد
راعػ ُ
ػت إذل زن ػزان ػتاض ػاً َ
إرل رتحػد اضتػراس بػاطتروج .اق ػادوشل هػجملم اظتػرة إذل رفػة
باب الزنزانػة أ ان ػ البػاب ورتشػار ّ
رتخػرى يواػد بػداخلها سػريراف واهػاز هػاتف .رتُمػػرت ب خػجمل رتحػد ا سػ ّػرة وباإلاابػة عػن كػػل
اظتكاظتات اعتات ية.
الص َعدا بعد شتاع صو .
است ُ
ر ّف اعتاتف عند الصباح فعذا ب صوت زوا ال تن َ
كانت اات من اظتدرسة حيث تشغل منص اظتديرة .اتصلت حل ءانيةً نصػف سػاعة بعػد
ذلأل وهي قلقة« :رتين رتنت؟ دل رتادؾ باظتنػزؿ فركبت رقم هاتف منػزلنا وها رتنت جتيب !»
رتوصي ها بعدـ القلس ولكػن رتمػرشل اضتػارس الػجملي يقػابل بالسػرير الثػاشل ويراقػ مكػاظت
بقطػػا اطتػػي .فبػ مر مػػن ا مػػن العسػػكري كانػت مصػػاحل الربيػػد حتػ ّوؿ اظتكاظتػػات .كػػاف رقػػم
هػػاتف البيػػت حتػػت ال نص ػت فكػػاف ا م ػػن العس ػػكري ي ػػابا كافػػة مكاظتػػا انطالق ػػا م ػػن
مقرهم]...[.
مكثت بالزنزانة رقم  25بعا الوقت حِ نقلوشل بغرفػة ختمػد الطانػني بػداخلها شػا
قػدـ ن سػ حتػػت اسػػم اظتػػالزـ ا وؿ اػػيالرل .كػػاف عتػػجملا الشػػا رتسػػلوب خػػاص ظ توايػ
االسػ ػ نطاؽ فك ػػاف يط ػػرح سػ ػ ال أ متػ ػرج مباش ػػرة ع ػػن اظتوض ػػوع ويسػ ػ طرد قصػ ػ حياتػ ػ
وعلمت ظ ما بعد رتف هجملا الشا ين مي ظ الواقا إذل ايت
ومشارك ظ ءورة .2843
ُ
االس عمار ومت جتنيدم سنة  2851وحصل علا رتبة مالزـ رتوؿ بعػد تن يػجملم لػبعا اظتهػاـ
القجملرة ضتساب السلطة وقياداا.
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ػت االسػاً علػػا الكرسػ ّػي ضيلػػة الليلػػة وكػػجملا ضػواؿ يػػوـ الغػػد والليلػػة الػ تل هػػا واليػػوـ
بقيػ ُ
ال ارل حِ الساعة الثانية بعد الػزواؿ .كػاف قػو الوحيػد قهػوة مػن حػني خػر .لقػد فقػدت
اإلحساس بعامل الزماف]...[ .
رتعػػاد اظتػػالزـ ا وؿ صػػيا ة ا ضػػر و ػ ّ بعػػا اصتمػػل يػػرت اا رتف ال ي همهػػا الرائػػد آيػػت
إرل وحػدء
مصباح .قاؿ رل« :إن دل نتكث ضويال باظتدرسة ».وبعدما ءػَ ََر من قائدم توا ّ
عدـ فبمملػ ّػرد توضػػي بعػػا اظتالبسػػات
عػػن اظتص ػ الػػجملي ين ظػػرشل« :ال تناػػدع إنػػأل س ػُ َ
با ضر سيُن د حكم اإلعداـ».
قلػػت ل ػ « :ق ػ ّدر اهلل مػػا شػػا فعػػل! الوضػػا إذف ػػجملم البسػػاضة في ػ م إعػػداـ النػػاس دوف
ػتاكمػة وال حػِ تقػدنتهم رتمػاـ رتي سػلطة قضػائية؟ يػ م إذف ق ػل النػاس حػِ دوف السػماع
إل ػػيهم بشػ ػ ف موض ػػوع ال هم ػػة ».فاب س ػػم أ ق ػػاؿ« :ي ػػا ص ػػديقي ُيِّػ ػ رتش ػػااص ائيػ ػاً
سباب رتهوف خطورة]...[ ».
ظ يوـ الغد اس يقظت لوحدي فشعرت بنوع مػن خت يػف اعتػم فمللسػت علػا سػريري
وبػدرتت رتفكػػر ظ وضػػعي وتضػرعت للعلػػي القػػدير« :يػػا رحل يػػا قػػوي رت ثػ ؾتػ مػػن بػػني
رتيػػدي ه ػ ال الك ػػرة رتعػػدائأل .وإف سػػبس قضػػاؤؾ رتف يبلغ ػوا م ػرامهم ف ػارزق الشػػملاعة ف
رتموت واق ا شهما حِ ال رتخيّ هن رتهلي ظ».

ضػػننت رت ّف االس ػ نطاؽ قػػد ان هػػا وكنػػت ظ ان ظػػار حتديػػد مص ػ ي فػػعذا بالبػػاب ت ػ
وي خػػجملون إذل اظتك ػ اظتع ػػاد .كػػاف هنػػاؾ رتربعػػة رتشػػااص .رتمػػرشل قائػػدهم بنػػزع مالبسػػي
فام ثلت ل وامر أ و ااػ صػوحل كاشػف النػور .عنػدها تواػ إرل القائػد برشػقة مػن الشػ ائم
ػدـ مػ وقػاؿ« :ال سػبيل للعبػث معػي .إمػا
س فيها كل شػي  :عػائل … والبػاقي .أ تق ّ
تقوؿ كل اضتقيقة وإما خترج مي اً من هنا».
فػ ػ رفس الق ػػوؿ بال ع ػػل حي ػػث لطمػ ػ عل ػػا مسػ ػ وى رتذشل اليس ػػرى وضػ ػرب درفقػ ػ عل ػػا
مس ػ وى الط ػػاؿ .ف ملق ػػت ظ واه ػ دوف ال ػػوم بكلم ػػة ورتن ػػا رتش ػػعر ػرارة ت ص ػػاعد إذل
واهي .دل رتل قي بعد رتن اسي حِ ررتي نتسأل بعصا كانت علا اظتك ويضػرب ػا بػني
شوشػت
الساقني فشعرت ببط ي مزؽ وسػقطت علػا ا رض دوف رتف اسػ طا ال ػن س .ف ّ
رؤيػ وكنػػت ظ حالػػة نصػػف إ مػػا ظتػػا شتعػػت زميلػ يقػػوؿ لػ « :قػػد بالغػػت ظ ا مػػر إف
مات ال رتحتمل اظتس ولية».

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
413

منظور تارمتي

حتوؿ اصتالدوف إذل رااؿ إسعاؼ ف السوشل لكن شعرت بالػدوراف فطػالب هم
ساع ها ّ
ب مديدي علػا ا رض بصػوت رتقػرب إذل اضتشػراة .وافقػوا علػا ذلػأل وبعػد حػني رتوق ػوشل
شربوشل شيااً من اظتا وسكبوا قليالً من علا واهي]...[.
واعلوشل رتقوـ ركات و ّ
تعرضػػت غتػػدداً ضتص ػ لالس ػ نطاؽ ال حصػػر عتػػا .ظ آخػػر اظتطػػاؼ رتدركػػت هػػدفهم.
ّ
كػػانوا يريػػدوف م ػ اعرتافػػات ال عالقػػة عتػػا الب ػػة بػػا مر الػػجملي ي خجملون ػ علػػي .سػػبهم رتنػػا
ػدي عالقػػات درتزقػػة مػػن رتمثػػاؿ بػػوب دينػػار ر ػػم رتشل دل رتعػػرؼ االسػػم
عميػػل اإلمربياليػػة ولػ ّ
إال م ػ ػػن خ ػ ػػالؿ اإلع ػ ػػالـ .وح ػ ػػدءوشل ع ػ ػػن ك ػ ػػرصل بلقاس ػ ػػم وع ػ ػػن ارتباضػ ػ ػ اظتزع ػ ػػوـ دص ػ ػػاحل
االس ػ ػ ابارات اإلس ػ ػرائيلية (اظتوس ػ ػػاد) وع ػ ػػن عالق ػ ػػا اظتزعوم ػ ػػة م ػ ػػا «الس ػ ػػداس» ال رنس ػ ػػية
(مصل ة االس عالمات اطتاراية وػتاربة ال ملسس) وما اظتغرب وما ا مريكاف]...[.
وذات ي ػػوـ شتع ػػت بك ػػا وشتع ػػت رتح ػػداً يصػػرخ« :رتم ػػي! رتم ػػي!» هنن ػ اب ػ فطرق ػػت
البػػاب ودل رتتوقػػف إذل رتف قػػدـ اضتػػارس .هارت ػ بػػالقوؿ« :رتال تس ػ وف مػػن اإلتيػػاف إذل هنػػا
با ض اؿ من تكونوا بربكم؟» ف ااب« :إ ا ف ػاة عمرهػا واحػد وعشػروف عامػاً ».قلػت:
«ماذا فعلت؟» فػرد قػائالً« :ال رتدري .إ ػا ضالبػة ورتهػن رت ػا م ورضػة ظ الشػغ باصتامعػة».
عرضت هجملم ال اة إذل شِ رتنواع ا عماؿ الشائنة علا رتيدي اضتراس]...[.
لقد ت ّ
وادت ن سي بني عسكريني كػل منهمػا برتبػة نقيػ رتحػدقتا النائػ العػاـ ؾ .وا خػر
قاضػػي ال قيػػس ب .فػػانطلس النقػػاش .اخ صػػرت عتم ػا قضػػي بطل ػ مػػن النائ ػ العػػاـ.
وبعدها ضال م قاضي ال قيس رتف اتبع إذل الطابس الثاشل.
بػدرت اسػ ملواحل ضػػور ضػػابطني برتبػػة مػػالزـ رتوؿ ينوبػػاف عػػن الوكيػػل العػػاـ وكاتػ برتبػػة
رقيػ كػػاف االسػا خلػػف آلػػة كاتبػػة .كػػاف ا ضػػر الػػجملي نسػػمل ا مػػن العسػػكري ضػػاما.
توا إرل القاضي« :رتع قد رتن ليس مػن الضػروري إعػادة قرا تػ كليػا ».فرفػس القػوؿ بالعمػل
ّ
وق ّدـ إرل اظتلف وس ل « :هل ت س ما كل ما لت وي ؟» قاؿ هجملم الكلمات بصوت هػادئ
لكن نظرت كانت فاحصة .قلت« :رتفند بشدة العناصر ال لت ويها اظتلػف فمػا هػي إال ذتػرة
خياؿ ا من العسكري ».رد علي القاضي« :وما هجملا فقد رتمضي  ».قلػت« :رتاػل لكػن
رتمضي حتت ال هديد وال عجملي رتع قد رتنكم ال جتهلوف ضرؽ عمل شرض كم».
مكثػػت مائػة ورتءػ وءالءػػني يومػػا حتػػت اظتراقبػة القضػػائية دوف رتف يػػزورشل رتيػػا مػػن القضػػاة.
بقيػػت حتػػت تعسػػف اظت شػػني الػػجملين رتشػػكرهم علػػا عػػدـ ا يػػارل دػػا رت ّف سػػلط هم كانػػت
مطلقة وكاف باس طاع هم ال صرؼ ظ حيا كما يشا وف]...[.
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حكمت ا كمة االس ثنائية باظتدية (اظتسماة ػتكمة رتمن الدولة) علا بن لتىي باء عشػر سػنة
سػملنا نافػدة .بعػػد قضػائ سػ ة سػػنوات مػن االع قػاؿ بسػػملوف قسػنطينة وبوفاريػأل والمبػػاز ومتّ
الع و عن من قِبل العقيد الشاذرل بن اديد يوـ  22رتك وبر .2873

 .6.1الش خ عبد اللط ف سلطاني ( 2981م)
اظتصػػدر :رتوصػػديس فػػوزي ابػػن اعتػػا ي اضتركػػة اإلسػػالمية ظ اصتزائػػر  6299-6219دار
النشر االن اضة اصتزائر .2881
تلبيػػة لنػػدا الشػػيخ عبػػد اللطيػػف سػػلطاشل والشػػيخ رتزتػػد سػ نوف والشػػيخ مػػدشل عباسػػي شػػارؾ
آالؼ اظتواضنني ظ اع صاـ يوـ اصتمعة  21نػوفمرب  2871رتمػاـ مسػملد اامعػة اصتزائػر .ونشػر
الشػػيوخ بيان ػاً ينػػددوف في ػ بػػاؿتراؼ السػػلطة "االش ػرتاكية" وبػػالقما الػػجملي تعػ ّػرض ل ػ الطلبػػة مػػن
ػا النظ ػػاـ عل ػػا
ال ي ػػار اإلس ػػالمي .وح ػوارل رتس ػػبوعني م ػػن بع ػػد ي ػػوـ  14ن ػػوفمرب  2871انق ػ ّ
اضتركة اإلسالمية بقما واسا اس هدؼ الشيوخ وا وساط ال كريػة اإلسػالمية .فػ وقف عشػرات
اصتامعيني أ ِّ
عجملبوا عػجملاباً وحشػياً قبػل رتف يُسػملنوا ظ سػملن برواقيػة اظتشػ وـ .ور ػم سػن الشػيخ
عبد اللطيف سلطاشل الكب ( 72سنة) وحال ػ الصػ ية تعػرض لل وقيػف واالح ملػاز ظ مركػز
مػػن مراكػػز اظتاػػابرات العسػػكرية بالعاصػػمة أ لالس ضػػار رتمػػاـ ػتكمػػة مديػػة االس ػ ثنائية أ
لإلقامػػة اصتربيػػة ظ بي ػ بالقبػػة .بعػػدها بشػػهور قليلػػة ظ رتبريػػل  2872تػػوظ الشػػيخ سػػلطاشل
حتػ ػت اإلقام ػػة اصتربي ػػة بع ػػد ت ػػدهور حال ػ ػ الصػ ػ ية .ش ػػارؾ عشػ ػرات ا الؼ م ػػن اظتػ ػواضنني ظ
انازت  .وظ ما يلي مقطا من شهادت .

بسم اهلل الرزتاف الرحيم
وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم
ظ صبي ة يوـ اطتميس  8ص ر  2352هػ اظتوافس لػ 14نوفمرب  2871ـ علػا السػاعة
الرابعػػة صػػباحا وقبػػل ضلػػوع ال ملػػر بسػػاع ني دؽ اػػرس من ػػزرل ظ القبػػة فاػػرج ولػػدي فػػائس
ومػا رتف فػ البػػاب اطتػػاراي حػػِ رتسػػرع شػرضة اصتػػيت إذل الػػدخوؿ وسػ لوم عػ فقػػاؿ عتػػم
رتنػ نػػائم وظ اضتػػني صػػعدوا إذل ػػرف وظتػػا خراػػت إلػػيهم قػػاؿ رل رتحػػدهم« :رتل ػبس ءيابػػأل
وسر معنا ولست وحدؾ».
فلما لبست ءياحل بسرعة سػرت معهػم وركبنػا سػيارام فسػلكنا ضريػس العناصػر أ مررنػا
دكاف القنطرة ال الزالت ا ا شغاؿ ظ بار مراد رايس ظ اجتام الطريس السريا الرابي بني
ا بي ػػار والقنط ػػرة اظت ػػجملكورة .وعن ػػد بل ػػوغ الس ػػيارة إذل اظتنع ػػرج ال ػػجملي يػ ػ دي إذل اب ػػن عكن ػػوف
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واظتلع ػ ا وظت ػػيب – يس ػػارا – ط ػػا رل ررتس ػػي الش ػػرضي ال ػػجملي ك ػػاف إذل ا ػػانيب ظ الس ػػيارة
بطرؼ اب لكي ال رترى اظتكاف الجملي سيدخلون إلي .
وبع ػػد رتف دخلن ػػا إذل اظتك ػػاف ال ػػجملي رتخ ػػجملوشل إليػ ػ ونزلن ػػا م ػػن الس ػػيارة س ػػلكوا حل م ػػدخال
انبات من الزااج يرى في اظتار من ذات كلها وهو مل و فما خرات منػ حػِ اعػرتاشل دوار
كدت رتسقي منػ علػا ا رض وبعػد رتف خراػت مػن هػجملا اظتمػر الضػيس العمليػ رتدخلػوشل
إذل اظتك ػ – مك ػ اس ػ قباؿ الضػػيوؼ اظتعػػد ل قييػػد وك ابػػة حالػػة اظتع قػػل اظتدنيػػة وب ػدرت
إارا هجملم العمليػة الػ هػي السػ اؿ عػن االسػم واللقػ واسػم ا بػوين واسػم الزواػة وعػدد
ا والد اخل ضُل م رتف رتُخػرج كػل مػا كػاف حتػ وظ ايػوحل ف خراػت كػل مػا ظ ايػوحل
ووضع رتمام فوؽ اظتنضدة .أ قدموشل إذل اظتصور فمللست رتماـ آلة ال صوير فصوروشل من
ا مػػاـ ومػػن اانػ الواػ ا نتػػن .سػػاق انػػدي إذل مكػػاف الغسػػل فػ مرشل بنػػزع ءيػػاحل ورتف
رتلبس ءوبا واحدا من القمي والسراويل وهو اظتعروؼ بػ«كومبنيزو» أ ساق إذل الزنزانة.
رتمرشل بالدخوؿ إذل الزنزانة وهي صغ ة ادا عرضها ءالءة رتذرع (مرتاف ونصف) وضوعتا
ستسة رتذرع علا با ا رقم  3وبا ا مػن حديػد وق لهػا مػن حديػد وهػو قسػ ضويػل يق ػل
م ػػن اطت ػػارج .ول ػػيس فيه ػػا ه ػوا يس نش ػػق م ػػن ك ػػاف فيه ػػا وم ػػا فيه ػػا إال ناف ػػجملتاف ص ػػغ تاف
إحػػداقتا ظ وسػػي البػػاب وا خػػرى عنػػد السػػقف العػػارل اػػدا ظ كػػل واحػػدة منهمػػا ستسػػة
عشػر سػػن يمرتا ضػػوال ومثلهػا عرضػػا .وفػػوؽ النافػجملة العليػػا مصػػباح ضػعيف ال نتكػػن للمػػر رتف
يقررت علا ضوئ .
فالغرفػة قليلػة اعتػوا ّف النافػجملتني ت ػاف إذل ؽتػر – «كلػوار» – ضػيس ومػن رتاػل هػػجملا
كدت رتخ نس من قلة اعتوا وال رتتن س ايدا إال إذا ضلبت من اصتندي اطتػروج إذل اظتيضػ ة
قضي حاا  .رتما ال راش فكاف قطعة قجملرة ملوءة با وساخ مصنوعة من البنج فوؽ بنػأل
مػػن اللػوح بػػدوف إزار .رتمػػا الغطػػا فػػال بػ س بػ مػػن البطانيػػات وإذا ضػػاقت ن سػػي ورتردت
اطتروج إذل اظتيض ة ضرقػت البػاب اضتديػدي اظتغلػس مػن اطتػارج وم احػ ظ عنػس اصتنػدي إذ
ل عدة زنزانات ف ضرؽ عدة مرات فعذا شتع اصتندي ونظػر إرل مػن النافػجملة الصػغ ة وقػاؿ
رل ماذا تريد .ف قوؿ ل رتريد اطتروج إذل اظتيض ة واضتملرة ا رتمػة ليسػت وحػدها بػل هػي ظ
صف ضويل من مثيالاا.
وبقي ػػت فيه ػػا ءالء ػػة رتي ػػاـ اطتم ػػيس اصتمع ػػة والس ػػبت وظ ي ػػوـ ا ح ػػد قل ػػت للض ػػابي
اظتػػجملكور سػػابقا اظتكلػػف بػػاظتركز رتن ػ دل اس ػ طا البقػػا ظ هػػجملم الزنزانػػة الضػػيقة ن ػ رتكػػاد
رتخ نس من قلػة اعتػوا فػ مر اصتنػدي بنقلػي إذل زنزانػة رتخػرى ظ ذلػأل الصػف مػن الزنزانػات
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حتمػػل رقػػم  6ومسػػاح ها تعػػادؿ اءن ػػني مػػن النػػوع السػػابس فهػػي ظ اظتسػػاحة ضػػعف ا وذل
رت ّف النوافجمل مقياس واحد وفيها نافجملة واحدة وا خرى قرب السقف.

وظ ي ػػوـ ا ربع ػػا ف ػػات ديس ػػمرب  2871ض ػػاقت حل اظتس ػػاحة الض ػػيقة اظت ػػجملكورة وك ػػدت
رتخ نػػس مػػن قلػػة اعت ػوا فطرقػػت البػػاب وبعػػد مػػدة اػػا شل انػػدي لقب ػ زبػػوج قػػائال« :مػػاذا
تريد؟» فقلت ل « :قل للضابي اظتكلف ظ اظتك رتن رتريد اس نشاؽ شي من اعتػوا ».
فلمػػا رتخػػربم دػػا رتريػػد رتمػػرم باإلتيػػاف حل ورتنػػا ال اسػ طا اظتشػػي إال م وكاػػا علػػا العصػػا لشػػدة مػػا
ضتق ػ مػػن الضػػعف والػػوهن .فلمػػا رتخػػرا إذل مك ب ػ وف ػ رل النافػػجملة الكب ػ ة تن سػػت أ
اعرتاشل دوار ظ ررتسي وررتيػت ا رض ك ػا تػدور مػن حػورل وكػدت رتسػقي مػن الكرسػي إذل
ا رض .ورتخجمل واهي ظ ال لوف حسبما ذكػر رل .أ رتمػر الضػابي ب خػجملي إذل رفػة رتحسػن
م ػػن الزنزان ػػة الػ ػ كن ػػت فيه ػػا وفيه ػػا ناف ػػجملة كبػ ػ ة وفػ ػراش اي ػػد وسػ ػرير ػت ػػرتـ وض ػػو كام ػػل
ومسان وقاؿ رل الضابي« :هجملم حملرة اندي رتخرا منها وسلم ها لأل ».فاسػرتحت
نوعا ما ؽتا كنت رتعاني ظ ا ياـ الس ة اظتاضية.
ظ الغ ػػد – رتي ي ػػوـ اطتم ػػيس  1ديس ػػمرب – ا ػػا شل اصتن ػػدي مس ػػرعا وق ػػاؿ رل« :رتس ػػرع
رتل ػػبس ءياب ػػأل فعن ػػأل ذاهػ ػ إذل بي ػػأل ».وبع ػػد لبس ػػي ءي ػػاحل ذهب ػػت إذل مك ػ ػ الض ػػابي
اظتجملكور فوادت في الشيخ رتزتد س نوف االسػا مػا الضػابي وقػد كػاف ظ زنزانػة قريبػة مػ
ولكن دل رترم ودل يرشل .وهنػا رتعػاد رل الضػابي كػل مػا رتعطي ػ ظ رتوؿ يػوـ أ خرانػا ورتركبونػا
ظ سيارة إسعاؼ وقبل خروانػا طػوا ررتسػنا ودل يكشػ وا عنػا إال بعػد رتف كنػا قػرب القنطػرة
ال نتر منها الجملاهبوف ظ اجتام ب مسوس و ها وجبنبها ضريػس بوزريعػة وهػي القريبػة مػن
ااما ا رقم شوفارل.
سػػلكت بنػػا السػػيارة الطريػػس النػػازؿ إذل بػػاب ال ػوادي وس ػرنا إذل اظتس ش ػ ا العسػػكري.
ف دخلون ػػا إذل حمل ػػرة واس ػػعة رتُعػ ػ ّدت لن ػػا فيه ػػا سػ ػريراف رتح ػػدقتا رل وا خ ػػر للش ػػيخ رتزت ػػد
الطيب ورتعطونا ما ؿتن ظ حااة إلي مػن ا دويػة والعػالج مػا
س نوف وبادرونا بال
ا كػػل اصتيػػد ومػػا ي بع ػ  .مػػن يػػوـ خرواػػي مػػن اظتن ػػزؿ دل رتر رتحػػدا وظ اظتس ش ػ ا اػػا شل
ا والد وا هل وبعا ا صدقا فبقينا في سبعة رتياـ رتخرى.
وظ صػ ػػباح يػ ػػوـ اطتمػ ػػيس  8ديسػ ػػمرب  2871اا نػ ػػا اصتنػ ػػود والضػ ػػباط علػ ػػا السػ ػػاعة
اطتامسة صباحا قبل ال ملر ورتمرونػا بلػبس ءيابنػا بسػرعة والسػ معهػم ف ركبونػا ؿتػن االءنػني
ومعنػػا الشػػرضة بػػداخل الس ػػيارة ورتخػػجملونا إذل مرك ػػز ػتافظػػة الش ػػرضة فبقين ػػا ظ الس ػػيارة ؿت ػػو
السػػاعة والشػػرضة ظ حركػػة دائمػػة ورتمامنػػا حافل ػػاف بػػداخلهما رتاعػػة مػػن الشػػباب اظتسػػلم
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كانوا ظ مع قل الشرضة اظتركزية وظ حدود الساعة السادسة والنصف رتقلا اظترك اظتيموف
الجملي لتمل رااؿ اإلسالـ.
ف قلعػػت السػػيارات ومنهػػا سػػيارتنا مػػا اءنػػني مػػن الشػػرضة بػػداخل سػػيارتنا ورتمػػاـ هػػجملا
اظتوكػ ػ م ػػن الس ػػيارات ش ػػرضياف م ػػن «اظتوض ػػار» [ َد ّراا ػػاف] إلفس ػػاح الطري ػػس ومثله ػػا م ػػن
اطتلػػف وؿتػػن نقػػوؿ ظ ق ػرارة ن وسػػنا« :إذل رتيػػن اظتس ػ بنػػا؟ إذل اظتن ػػزؿ؟» فقػػد اب عػػدنا عػػن
ضريػػس اظتن ػػزؿ أ تبػػني لنػػا رتننػػا م واه ػػوف إذل اظتديػػة إذل ػتكمػػة رتم ػػن الدول ػة ك نن ػػا غترم ػػوف
يسػػاقوف إذل ا كمػػة إلاػرامهم – سػػب اف اهلل مػػاذا لقينػػا مػػن الثػػورة اصتزائريػػة الػ خػػدمناها
بعقولنا ورتاسادنا ووضعنا رؤوسنا رتماـ اظتشانس واظتقصلة كما قال رل الشيخ رتزتد زتاشل ظتػا
رتضلا علا ما كنت قائما ب للثورة من رتال حرية اصتزائر واس قالعتا.
وظتػػا وصػػلنا إذل مدينػػة اظتديػػة الػ تبعػػد عػػن العاصػػمة بن ػػو  73كلػػم وق ػػت بنػػا السػػيارة
رتم ػػاـ ا كم ػػة ورتن ػػزؿ اصتمي ػػا وس ػػيقوا حت ػػت حراس ػػة الش ػػرضة إذل داخ ػػل ا كم ػػة إذل قاع ػػة
اصتلسات .وهناؾ ال قينا ما الشباب اإلسالمي الجملي كاف ػت ملػزا مثلنػا وفػيهم ا سػاتجملة ظ
الكليات واصتامعات .وبقينا كامل اليػوـ مػن السػاعة الثامنػة والنصػف االسػني علػا اظتقاعػد
اطتش ػػبية إذل م ػػا بع ػػد العص ػػر وبالض ػػبي إذل الثالث ػػة والنص ػػف .وبع ػػدها ا ػػا ض ػػابي ش ػػرضة
وشرع ينادي علا الشباب رتوال أ نادى رتزتد س نوف رتوال وعبد اللطيف سلطاشل ءانياً.
فصػػعدنا إذل الطػػابس ا وؿ والسػػنا ف ػػوؽ ابنػػاؾ مػػن اللػػوح .وبعػػد منػػاداة ءانيػػة دخل ػػت
مك بػػا علػػا مػػا رتهنػ لكاتػ ا كمػػة وبعػػد اإلاػرا ات اظتعروفػػة رتخػػربشل بػ ن مػ هم بعػػداوة
الدولة وب ن شاركت ظ نشر وتوزيا منشور وهجملا ؼتالف لقانوف الدولة .فقلت لػ « :رتمػا
اظتنشور فنعم ف حالة من ال وتر ههػرت رتخػ ا بػني الطلبػة اصتػامعيني والشػرضة ف ردنػا بنشػرم
وتوزيع ادئة اضتالة الن سية من ذلأل ال وتر واالضػطراب ف الطلبػة اصتػامعيني عتػم ءقػة ظ
علمائهم .ذلأل رتف ما يشكوف منػ تقػ ّدـ بػ العلمػا ظ هػجملا اظتنشػور للدولػة كػي ترااػا رتمػر
هػ ال الطلبػػة ػػم رتبنػػا ا مػة اصتزائريػػة وسػػيكوف مػػنهم اظتهنػدس وا سػ اذ اظتػػرحل والطبيػ
إذل آخرم .وليس من اضتكمة والعدؿ إقتاعتم وتػركهم تػ ءر علػيهم دعايػة اظتالحػدة اظتبثوءػة ظ
رتوسػػاضهم .فهػػم مسػػلموف رتبنػػا مسػػلمني وؿتػػن الكبػػار فتػػوت واضتيػػاة بعػػدنا عتػػم فن ػربيهم
تربية إسالمية حِ ال ختسرهم اصتزائر ظ مسػ قبل حيااػا وحيػاام ف اإلضتػاد البػن اإلضتػاد
الشػػيوعي رتكثػػر مػػن بػػث شتومػ ظ ا وسػػاط الطالبيػػة واصتػػامعيني مػػنهم باطتصػػوص .فلسػػنا
مػ ػػن العلمػ ػػا الناص ػ ػ ني إذا سػ ػػك نا عػ ػػن هػ ػػجملا اطتطػ ػػر الػ ػػجملي رتخػ ػػجمل يهػ ػػدد ديننػ ػػا وغت معنػ ػػا
اإلسػػالمي ف ءػػورة ال ريػػر ظ وق هػػا دل تػػر واحػػدا مػػن ه ػ ال تقػػدـ إذل ص ػ وفها بػػل فػػر
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الكثػ مػػن الشػػيوعيني إذل خػػارج الػػوضن ودل يبػػس هنػػا إال شػػباب اصتزائػػر اصتػػامعي اإلسػػالمي
يد ا اإلسا ة إذل شتع ».
و اصتامعي .رتما معادا للدولة فهجملم امة باضلة ورخيصة رتر َ

فقاؿ رل« :إنأل مطالػ شػرعا لػدى ػتكمػة رتمػن الدولػة ولػأل اضتػس ظ إنابػة ػتػاـ عنػأل
إذا دعيت إذل الوقوؼ رتمامها فهل تر ظ تعيني ػتاميا؟» قلت« :نعم».

أ رتراع ػ الشػػرضة إذل من ػػزرل مػػا الشػػيخ رتزتػػد س ػ نوف الػػجملي رتخػػجملوم رتيضػػا إذل منػ ػزل .
وقبل راوعنا إذل منػزلينا رتوق ونا مدة لػدى ا افظػة اظتركزيػة لكػي يبلغونػا رتنػ بدايػة مػن ا ف
 8ديسمرب  2871كت علينا اإلقامة اصتربية ظ منػزلنا.
ورتصػػدرت قػػوة ا مػػن ظ الصػ افة رت ػػا رتلقػػت القػػبا علػػا  12شاصػػا ورتحػػال هم علػػا
ػتكمػػة رتمػػن الدولػػة ورتفػػرج عػػن سػ نوف وسػػلطاشل م ق ػػا ػ رت ّف القػػانوف ظ حالػػة الس ػراح
اظت قػػت واإلقامػػة اصتربيػػة ال يوصػػي باضتراسػػة .فػػاظتالحس يبقػػا ظ منػ ػزل بػػال حراسػػة إذل يػػوـ
ا اكمة فعذا ضلبوم إليها ذه من تلقا ن س  .ولكن ؿتن نعيت ظ اصتزائر وك ا.
فها رتنا ا ف مقيم ظ اظتنػزؿ من ذلأل ال اريخ إذل وقت ك ابة هجملم ا سػطر واظتػدة زادت
ي رتحػػد حل حػػِ
علػا الثالءػػة شػػهور مػن ػ رتف تسػػم الشػرضة اضتارسػػة للمنػػزؿ باتصػاؿ رت ّ
رت ّف من وقف معي ظ الشارع ورتراد الس اؿ ع رتمروم باالنصراؼ .ومنعوشل حِ من اطتػروج
إذل صالة اصتمعػة واضتػالؽ ال يػ تي إالّ بػعذف خػاص كػ ن غتػرـ – قاتػل رتو سػارؽ – وال
يزورشل إال من كاف من رتهلي ورتقارحل ورتصهاري .وباصتملة فالػجملي ررتي ػ مػن شػرضة ايشػنا دل
رتر من العشر من انود ايت العدو االس عماري وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
وهػػجملا رااػػا كمػػا قلػػت إذل ال غلغػػل الشػػيوعي اإلضتػػادي ظ حكوم نػػا وعنػػد اهلل نل قػػي يػػوـ
القيامة ون خجمل حقنا ؽتن هلمنا وال يضيا حقنا فيها كما ضاع ظ الدنيا.
وال رتنسػػا قضػػية سػػاع الػ رتعػػرؼ ػػا رتوقػػات الصػػالة فقػػد حملزوهػػا عػ يػػوـ دفعػػت
إلػػيهم كػػل مػػا كػػاف حت ػ مػػن رتوراؽ ودراهػػم إذل آخػػر مػػا ذكػػرت .وقػػد ضلبػػت مػػنهم م ػرات
ومػرات رتف يعطػػوشل سػػاع عػػرؼ ػػا رتوقػػات الصػػالة فلػػم يعطوهػػا رل إالّ يػػوـ خرواػػي مػػن
الزنزان ػػة وظ بع ػػا ا وق ػػات رتص ػػلي ورتعي ػػد الص ػػالة ّف ا ذاف ال يس ػػما اي ػػدا فيق ػػا رل
الشػػأل ظ دخػػوؿ الوقػػت .ولل ػػاريخ رتقػػوؿ رت ّف اصتػيت ال رنسػي رتخػػجملشل وضلػ مػ مػػا يطلبػ
ايشػػنا م ػ وحػػني وصػػلنا إذل السػػاعة ال ػ كانػػت عنػػدي ودل ت ػػارق رتبػػدا قل ػت للضػػابي
الكػػافر« :اتػػرؾ رل السػػاعة عػػرؼ ػػا وقػػت الصػػالة» فق ػاؿ رل« :خػػجمل» بػػدوف رتف رتعيػػد
الطل  .فلينظر اظتر ال رؽ بني اصتندي الكافر ومن يزعم رتن مسلم.
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ال قيقات رتءنا االع قاؿ
رتما ال قيقات ال تعرضت عتا فكلها حتوـ حوؿ اظتنشور ومنها رت ّف رل اتصػاال بالشػيخ
رتحل بكػر اػابر اصتزائػػري نزيػل اظتدينػػة اظتنػورة علػا صػػاحبها الصػالة والسػػالـ واظتػدرس بػػاضترـ
اظت ػػدشل الش ػ ػريف واصتامع ػػة اإلس ػػالمية فقل ػػت للم ق ػػس« :إ ّف اتص ػػارل ب ػ ػ اتص ػػاؿ العلم ػػا
بعضهم ببعا ما سابس معرف ب عندما كاف رتس اذا ومعلما ظ اظتدرسة اصتالليػة بعاصػمة
اصتزائر .وكل اصتزائريني ي صلوف ب عندما يزوروف اظتدينة اظتنورة دناسبة اضتج رتو العمرة».
وهل يع ّد هجملا ارنتة وقد ههػرت هػجملم ال همػة بعػد رتف زار اظتلػأل فهػد بػن عبػد العزيػز آؿ
س ػػعود مل ػػأل اظتملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية اصتزائ ػػر م ػػن ا ح ػػد  12إذل الثالء ػػا  12ن ػػوفمرب
 .2871ويػػوـ الثالءػػا  12نػػوفمرب راػػا اظتلػػأل إذل بلػػدم وسػػافر ال ػرئيس الش ػاذرل إذل ليبيػػا
ورتلقي القبا علي رتنا ليلة اطتميس – فسب اف اهلل ورتعوذ بػ مػن شػيطاف ون ػاؽ السياسػة.
فقد رتذاعوا بيانا مشرتكا – كما يقولوف – عن هػجملم الزيػارة قػالوا فيػ رت ّف ال ػاهم والوفػاؽ –
الن اؽ – واقا بني االخوة وهكجملا السياسة ومقاصدها.
وتكػػرر ال قيػػس معػػي مػرات ومػرات وُكِبَػت كػػل حيػػا ورتعمػػارل حػػِ الػػدار الػ كنػػت
اش ػ ػرتي ها د ػ ػارل – ف ػ ػرارا مػ ػػن بطػ ػػت منظمػ ػػة اصتػ ػػيت السػ ػػري ال رنسػ ػػي (ا واس) اةرمػ ػػة –
وس لوشل عنهػا« :مػن رتيػن اػا ؾ اظتػاؿ الػجملي اشػرتيت بػ ال ػيال؟» فقلػت عتػم« :هػجملا سػ اؿ
خارج عن اظتوضوع ومن كاف ل حس فالعدالة بيننا يطالب بواسط ها».
كنت رتخضا إذل حراسػة اصتنػدي اظتسػل وقػد ك بػوا
كنت رتخرج من الزنزانة ُ
وظ كل مرة ُ
كل حيا بشهورها وسنوااا وقالوا نريد رتف نعرؼ حياتأل كلها .وظ إحدى الليارل بقيت
ما ا قس إذل الرابعة صباحا .وظ مػدة االع قػاؿ انقطعػت عػ رتيػا االتصػاالت اطتارايػة
فػػال صػ افة وال إذاعػػة وال زائػػر مػػن رتوالدي بػػل وال رتحػػد مػػنهم يعػػرؼ رتيػػن ُكنػػت والقصػػد
مػن هػجملا هػو إدخػػاؿ القلػس واالضػطراب الن سػػي علػا اظتع قػل وعلػا رتهلػ  .وصػرنا كمػا قػػاؿ
الشاعر العرحل القدصل:
خرانا من الدنيا وؿتن من رتهلها
إذا اػا نا السملنا يوما ضتااة

فلسنا من ا موات فيها وال ا حيا
فرحػنا وقلنا اػا هجملا من الدنيا

وباصتملػػة ف ػ قوؿ ورتكػػرر رت ّف مػػا ررتي ػ ومػػا وقػػا رل ظ هػػجملم اظتػػرة دل يقػػا رل مػػن قِبػػل اصتنػػد
ال رنسيني عدونا وعدو الوضن .وقد قلت للضابي الجملي طػا رل ررتسػي حػِ ال رتر االجتػام
الػػجملي تس ػ إلي ػ الس ػػيارة« :ذ ّكردتونػػا ب عمػػاؿ منظمػػة اصتػػيت الس ػػري ال رنس ػػي [».]OAS
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والجملي اس الص من هجملم ا نة رت ّف ما رتصػاب سػبب النشػاط الػدي الػجملي رتقػوـ بػ ال ػ
وكل ما قيل ظ سب االع قاؿ كجملب وزور و اف.
وظتا سا ت حػال الصػ ية – كمػا قلػت سػابقا – مػن قلػة اعتػوا وال ػن س والقلػس الػجملي
رتصػػاب ظ تلػػأل السػػبعة رتيػػاـ ومػػاذا يس ػ طيا رتف ي مػػل راػػل بلػػم مػػن العمػػر  72سػػنة؟
فكيف ي مػل مثػل مػا حتملػت؟ فراػل ضػعيف بلػم مػن السػن مػا بلغػت يُ عػل بػ هػجملا بػال
ارنتػػة إف ذلػػأل لكث ػ ! ومػػا ذكرت ػ قليػػل مػػن كث ػ فكيػػف تكػػوف ص ػ ؟ وإذل اهلل وحػػدم
اظتش كا والراا ظ ت ريج الكرب واعتموـ وا ن.
كػػل مػػا ضتق ػ ظ هػػجملم ا نػػة مػػن رتاػػل هػػجملا اظتنشػػور الػػجملي ك ب ػ الشػػيخ رتزتػػد س ػ نوف
ورتمضام ورتمضي رتنا مع وا س اذ عباسي اظتدشل والجملي وزع علا الطلبة و هم يوـ اصتمعة
 25ػترـ  21( 2352نػوفمرب  )2871ضلبنػا فيػ مػن اضتكومػة رتف تنظػر إذل رتبنائهػا الطلبػة
وتسػ ملي عتػػم .فمػػن ق ػررت اظتنشػػور رتو اضلػػا علػػا مػػا فيػ علػػم رتف مػػا اػػا في ػ ال يس ػ وا
هػػجملم العقوبػػات والػػجملي ضتػػس حل لػػيس لػ سػػب إالّ نشػػاضي الػػدي اإلسػػالمي ال ػ نػ
ق ػػائم بنش ػػاط دي ػ ال يعمل ػ اظتالح ػػدة ورتع ػوا م هن ػػا وق ػػد وا ػػدوها فرص ػػة لالن ق ػػاـ م ػ
فا نموها ورتقوؿ« :حسيب اهلل ونعم الوكيل».
 .7.1صالح بوزينة ( 2984م)
اظتصدر :شهادة خاصة مك وبة
ص ػػاحل بوزين ػػة رتسػ ػ اذ وناش ػػي ظ اضترك ػػة اإلس ػػالمية اع قل ػ ػ اظتا ػػابرات العس ػػكرية ظ ربي ػػا س ػػنة
 2883كمػ ػػا تعػ ػ ّػرض لل عػ ػػجملي علػ ػػا يػ ػػد الشػ ػػرضة ظ بوحني يػ ػػة ظ صػ ػػيف عػ ػػاـ  2884وظ
ش ػػاضوناؼ بالعاص ػػمة ظ اي ػػة ( 2884راا ػػا ش ػػهادت ظ اصت ػػز  .25.1م ػػن الوءيق ػػة بعنػ ػواف
رتص ػوات مػػن ال ص ػػوت عتػػم ظ الب ػػاب ا وؿ مػػن الك ػػاب) .وظ م ػػا يلػػي ش ػػهادة عػػن تع ػػجملي
سػػابس كابػػدم السػػيد بوزينػػة ظ سػػب مرب  2873ظ عهػػد الشػػاذرل بػػن اديػػد .وقػػد حػػررت هػػجملم
الشهادة ظ رت سطس  1552ـ.

ا ربعػا  6سػب مرب  .2873كػاف الزمػاف صػػي ا واظتدرسػوف ظ عطلػة .بػدرتت رتشػعر ظ ايػػة
الصػػيف رتف عناصػػر اظتاػػابرات يراقبػػون عػػن َكثَػ وعنػػدما ْرتم طػػي سػػيار ورتنطلػػس ينطلقػػوف
ورائػػي .وخاصػػة بعػػد اس ػ قراري ظ تلػػأل اظتنطقػػة سػػيما بعػػدما الحظ ػوا رتن ػ رتلقػػي الػػدروس
وا اضػرات الدينيػػة بشػػكل مكثػف وفعػػاؿ .وكنػػت رتشػ غل بال ػػدريس الثػػانوي ورتذهػ يوميػػا
إذل مقر عملي الجملي يَبعُد عن َس َك ببضعة عشرات من الكيلومرتات تقريبا.
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وظ صػػبي ة السػػابا مػػن سػػب مرب  2873ذهبػػت إذل الثانويػػة لل وقيػػا علػػا مػػا يسػػما
ت علػا والػد
ػتضر اب دا الشغل كمػا اػرت العػادة بػجمللأل .وقبػل عػود إذل البيػت َعار ْاػ ُ
(يرزتهػػا اهلل) ف غ ػجملينا سػػوياً وقػػد كانػػت تسػػكن مػػا بقيػػة رتشػػقائي ظ بلديػػة قريبػػة مػػن مقػػر
صورل إذل اضتي الجملي رتسكن فيػ الحظػت حركػة ُمػرور ػ عاديػة
وو ُ
عملي .وعند ُراوعي ُ
وررتيت شرضيّاً ضام اصتسم ي دث باه ماـ بالم ما ُركاب سيارة ُمب جمللػة وكانػت نظػراام
ٍ
وقتت رت ّف ا مر ال يعني ...
مث ة للشأل .ولكن دخلت البيت مك ِرتث ن ت ُ
ِ
ػجملت م ػػن مك ػ ػيب معمل ػػم الروس
ػت البي ػػت فَغػ ػ ا ت مالبس ػػي و رك ػػة شػ ػب آلي ػػة رتخ ػ ُ
دخل ػ ُ
ص ػ ْوب
ػاب َدقّػاً ُم ِريب ػاً ف ُقمػػت َ
وف ػ ق ػررت في ػ  .ومػػا إف ق ػررتت بضػػعة رتسػػطر حػػِ ُد اؽ البػ ُ
الباب ونظرت من ال ُك اوة فعذا حل ال رترى شياا ّف الزائػر الغريػ قػد َسػ ّدها بيػدم مػن اطتػارج
وذلػػأل مػػا قَػ اوى ُشػعور الشػػأل عنػػدي وعػػادت الصػػورة الػ ررتي هػػا ظ اضتػػي إذل ذهػ ولكػ ّ
ػت دملموعػػة مػػن ذئػػاب البشػػر لتمػ ُػل بعضػػهم ُم َس اد َس ػات
ػت علػػا ف ػ البػػاب ف وااػ ُ
َعَزمػ ُ
وبعضهم ا خر رتاهزة إرسػاؿ وي قػدمهم قائػد اةموعػة بلبػاس «النينملػا» ذي اللػوف ا زرؽ
ال اداكن لتمل جبُما يدم ر ّشاش كالشينكوؼ.
ق ػاؿ وه ػػو يرتعػػد مػػن الرع ػ « :رترتنػػت فػػالف؟» قل ػت« :نعػػم!» ق ػاؿ« :ارتػػد مالبس ػػأل
ت غتموعػػة رفػػة النػػوـ
واتبعنػػا ».أ انقسػػم «ال َ ْيػلَ ػس» اظتش ػ وـ إذل ءػػالث غتموعػػاتَ .د َخلَ ػ ْ
وغتموعةٌ ءانية إذل اظتطبخ وءالثة اجتهت صوب اضتماـ .وصار الػجملين ظ اظتطػبخ يب ثػوف ظ
القػػدور وا واشل والػػجملين ظ رفػػة النػػوـ يب ثػػوف بػػني مالبسػػي ومالبػػس زوا ػ وضل ػ م ػ
رتحدهم رقم اضتقيبة ال رتضا فيها رتوراقي الشاصية من شهادات و هػا .أ ف هػا ورتخػجمل
النشػػار بعن ػواف فػػدائيوف ظ اإلسػػالـ ضبعػػة
اصت ػواز وبعػػا ا وراؽ ورتوراؽ مػػن ك ػػاب لسػػامي ّ
دار اظتع ػػارؼ .رتذك ػػر رتنػ ػ ظت ػػا ررتى اصتػ ػواز فك فت ػػا عث ػػر عل ػػا كنػ ػػز وق ػػاؿ لقائ ػػد ال رق ػػة وعين ػػام
تلمعاف« :ها هو اصتواز!» أ ارتديت مالبسي ونزلت معهم.

+

وح ْشػداً مػن «ا ػواؿ» كػ م اػاؤوا
وادت ظ ان ظاري ما ال يقل عػن عشػر سػيارات َ
ودة» كما يقوؿ الناس عندنا .ركبت السيارة حتػت حراسػة مشػددة
للقبا علا « ْسبَ ْا بَ ْن عُ َ
وانطلقت السيارة صوب «السانرتاؿ» (ػتافظة الشرضة اظتركزية) وهو مركػز تعػجملي معػروؼ
قري ػ مػػن مب ػ الربيػػد اظتركػػزي وظتػػا وصػػلت إذل هنػػاؾ رتنزلػػوشل ورتُدخلػػت مػػن اصتهػػة اطتل يػػة
للمب  .قاؿ رتحدهم للمس وؿ الجملي كاف لتمل مسدسا مشدودا إذل حزام وك ننا ظ رتفػالـ
الوسػػرتف« :هػػا ه ػو رتتينػػا ب ػ !» فقػػاؿ عتػػم« :إن ػ ال رتعرف ػ !» فصػػاروا يض ػ كوف .أ رتراشل
صػػورا لشػػباب مل ػػني صػػورا ُرِشتَػت بقلػػم الرصػػاص وسػ ل « :هػػل تعػػرؼ رتحػػدا مػػنهم؟»
ت.
ف ابت بالن ي فَ َس َك َ
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ات مػن ذلػأل اظتك ػ ورتدخلػوشل إذل رفػة فيهػا مك ػ وءالءػة كراسػي مػن خشػ .
خر ُ
ودخػػل شاصػػاف وشػػرعا ظ االسػ ملواب بطريقػة عاديػػة وقػػد داـ ذلػػأل االسػ ملواب ءػػالث
ساعات تقريبا ف عبت تعبا شديدا.
أ رتنزلػػوشل إذل قب ػ ٍو رائ ػ كريهػػة وررتيػػت قريبػػا مػػن الزنػػازين الكب ػ ة عناصػػر مػػن الشػػرضة
تنبعث من رتفواههم الن نػة رائ ػة اطتمػر لتملػوف ظ رتيػديهم رتاهػزة إرسػاؿ .رتخػجملوا بصػمات
رتص ػػابعي العش ػرة ك ػ ن «غت ػرـ ح ػػرب» فص ػػارت ي ػػداي ملطا ػني د ػػادة س ػػودا الَ ِزقَ ػ ٍة .أ
رتخ ػػجملوا ص ػػور وص ػػورة اانبي ػػة ل ػػواهي وفاش ػػوشل بدق ػػة ورتعط ػػوشل م ػػا يس ػػمون «العش ػػا ».
واضتقيقة لو رت ّف ذلأل «العشا » قُ ّدـ للكالب لعافْ وانصرفت عن !
ِ
ت زنزانةً رتاعية كب ة تسما (ايوؿ –  )géôleورتهن رت ا من عهد االس عمار
أ رتُ ْدخ ْل ُ
ومالبس ػهم ؽتزقػػة ونظ ػراام حزينػػة م ظتػػة! ك ػانوا قرابػػة
ص ػبا ُ عرق ػاً
فررتيػػت رتشػػكاال آدميػػة تَػَ َ
ُ
ا ربعني شاصا كلّهػم شػباب ظ مق بػل العمػر .لقػد كنػت رتنػا رتكػربهم سػنا ولػجمللأل قػ ّدموشل
للصالة م.
ءرت لػػجمللأل رتبلػػم
كانػػت عالمػات ال عػػجملي باديػة علػػا واػػوههم وههػػورهم ورتيػديهم .تػ ُ
ال ءر فغلب عيناي بالبكػا اضتػار الغزيػر .فهػ ّدرت رتولاػأل ا ضهػار مػن َرْو ِعػي وشػملعوشل علػا
ت وشعرت خبشوع وضراعة دل رتشعر ما من قبل.
وصلاْي ُ
تناوؿ بعا ا كل أ توض ت َ
صػت بػاظت منني ءػُ ْقبػاً صػغ ا عليػ ُشػبااكا ال يسػم
كاف ظ تلػأل الزنزانػة الكبػ ة الػ
ّ
البّػػة ب ملديػػد اعتػوا ويكػػاد مت نػػس كػػل مػػن ظ اضتػػبس .ودل يكػػن هنػػاؾ مػػن نػػور الكهربػػا إالّ
ص ِد ُر ضو اً باه ا .كاف اصتميا ي صػببوف عرقػا .والحظػت مالبػس بعضػهم
مصباحا صغ ا يُ ْ
ػاض ال بػاب
دتزقت من العرؽ ولكثرة اح كاكها علا اإلشتنت .كاف ظ الزنزانة الكب ة مرح ٌ
ِ
ث
ور مت ػرج من ػ اظتػػا باس ػ مرار فَػيُ ػػد ُ
ل ػ تنبعػػث من ػ رائ ػػة كريهػػة .وكػػاف ظ اصتػػدار ُ
صْنػ ػبُ ٌ
أل ا ذاف.
يص ّ
صوتا ُ
ػياح
وبع ػػد ءالء ػػة رتي ػػاـ رتخ ػػجملوشل للب ػػث وال قي ػػس لس ػػاعات ضويل ػػة ختلّله ػػا َشػ ػ ٌم وص ػ ٌ
ػرب .وآظت ػ ههػػري كث ػ اً مػػن اصتلػػوس الطويػػل علػػا اظتقعػػد اطتشػػيب اظت ػ ذي .وحػػدث رل
وضػ ٌ
ض منها البَػ َو ِاس .
بعدها رتمرا ٌ
القب ػػو م ػػرة رتخ ػػرى فوا ػػدت م منػ ػاً ي ػ دل وي ػ ػ وم لكث ػػرة م ػػا ع ػػجملبوم بالصػ ػواعس
عُ ػدت إذل ْ
الكهربائية .وعرفت فيما بعد رتنّ من رتاعة ال بليػم واهلل رتعلػم .وبقيػت ستسػة عشػر يومػا ظ
القبػػو ظ الزنزانػػة الػ تشػػب القػػرب رترضػػها إشتنػػت ووسػػائدها إشتنػت .وهنػػاؾ مػػن بقػػي
ذلػػأل ْ
ستس ػػني يوم ػػا! وزاد ع ػػدد الس ػػملنا فك ػػاف ال ػػبعا ين ػػاموف جبن ػ ػ الب ػػاب وآخ ػػروف جبن ػ ػ
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اظترحػػاض والػػبعا ينػػاموف بالػػدور (بال نػػاوب) .ودل رتخػػرج ظ تلػػأل ال ػػرتة إال مػػرة واحػػدة رتو
مرتني ررتيت فيها قليال من النور الطبيعي فدظت عيناي لكثرة ما بقيت حتػت ضػو الكهربػا
الباهت الضعيف!
القبػو ورتصػعدوشل إذل
وظ الثاشل والعشرين مػن سػب مرب علػا واػ ال قريػ رتخراػوشل مػن ْ
الطابس ا وؿ فوادت رتاعة من اظتاابرات ظ ان ظاري .رتخراوشل إذل الشارع الكب الػجملي
ي ػ دي إذل حقػػل العمػػل ( )Champ-de-manoeuvreورتركبػػوشل سػػيارة شػػرضة كب ػ ة ُمغَطػّػاة مػػن
كل اهة كسيارة ا كوـ عليهم باإلعداـ .وكاف رتمامي ُك اوةٌ صغ ة ا ّداً .وانطلقػت السػيارة
بسرعة إذل مكاف عرفت فيما بعد رتن بوزريعة.
وص ػلَ ِ
ت السػػيارة إذل مركػػز ال عػػجملي يبػػدو مػػن اطتػػارج ك ن ػ فِػػيالَ ظ ضػػور البنػػا  .رفعػػت
ػأل!» رتي رتنظػػر
بصػػري إذل السػػما فػػان هرشل شػػرضي باللبػػاس اظتػػدشل وقػػاؿ رلَ « :ح ػبا ْي َعْينِيػ ْ
إذل ا رض! ك ػػاف ب ػػداخل اظتب ػ ػ اػ ػالد خبي ػػث ي ل ػػجملذ ب ع ػػجملي
الناس.
ق ػ ػاؿ رل« :رتَ َدلْ يػُ ْع ِمل ػ ػبكم الشػ ػػاذرل؟» أ َا ػ ػارَدشل مػ ػػن مالبسػ ػػي
ورتمرشل ب ف رتلبس لباسا خاصا بالجملين يريدوف تعجمليبهم وهػو لبػاس
يشػػب بػ ّػزة الشػػغل وكانػػت ظ ايػػة الوسػػخ والن انػػة وكانػػت ملطاػػة
بػػدما الػػجملين عػػجملبّوا مػػن قبلػػي – مػػن الشػػباب اظت ػ من ظ الغال ػ
شاذلي بن جديد
واهلل رتعلػػم .وال يسػ بعد رتف يكػػوف قػػد لبسػػها ماػػات ودل تُغسػػل وال مػػرة
واحدة!
رتدخلػػوشل زنزانػػة من ػػردة يسػػودها هػػالـ دامػػس ال يػُػرى فيهػػا شػػي حػػِ اصتػػدراف .ف وهػػا
أل ا ذافَ .شػ َع ْرت كػ ن ظ قػرب وقلػت« :إنػّا هلل وإنػّا إليػ رااعػوف».
تصػ ّ
ورت لقوها ّ
بضملة ُ
واس عجملت بػاهلل مػن الشػيطاف الػرايم وصػليت ركع ػني وبكيػت ورتنػا رتدعػو اهلل بال ثبيػت ورتف
يعين علا الشيطاف الجملي يسعا إذل ختويف اظت منني .وذكػرت قػوؿ اهلل تعػاذل :إفتػا ذلكػم
متوؼ رتوليا م فال ختافوهم وخافوف إف كن م م منني( .آؿ عمراف)264:
الشيطاف ّ

إرل بقطعػػة خبػػز يػػابس واػػاؤوا بقصػػعة فيهػػا مػػا سػػاخن
وعػادوا بعػد ضتظػػة قصػ ة ورمػػوا ّ
مػػاحلٌ فيػ حشػػيت ْم َقطْ َ ػػة شتػ ْػوم «بُويػُػو ْف» [رتي مػػرؽ] .رتخراػػوشل مػػرة رتخػػرى ورتعطػػوشل لوحػػة
يدي ورفع ها قليال كمػا ي عػل ا ض ػاؿ ظ
سودا ُك عليها رقم ا مر بسي رتخجملاا بني ّ
السنة ا وذل .أ رتخجملوا م ّ صورة للوا وصورة اانبية.
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وررتيت واهي ظ اظترآة فدهشت .لقد صػرت كػاةنوف الػجملي ف ّػر مػن مس شػ ا ِ ْجب َوانِْ ي ْػل
للمملانني! كنت رتشػعث ورت ػرب وعلػا واهػي قمػل وعينػاي من ا ػاف وعرفػت رت ّف رتيّامػا
شديدة تن ظرشل واهلل رتعلم!
رتع ػادوشل إذل الزنزان ػػة ورتن ػػا رتشت ػا كالم ػػا ق ػػجملرا دل يس ػػبس رتف شتع ػ  .تيمم ػػت بغب ػػار الزنزان ػػة
وصػػليت صػػالة اظتغػػرب والعشػػا بصػػوت مسػػموع فملػػا رتحػػد اضتػ ّػراس وضػػرب البػػاب بعصػػام
ػأل!» رتي اقػررت بصػوت خافػت .ونطػس حػرؼ القػاؼ وك نػ « ڤ »
وهو يقوؿ« :رتقْػَر ظ قَػ ْلبَ ْ
ف بينت من عتمل رتن واحد من شياضني الغرب اصتزائري!
وظ ذلػػأل اظتسػػا اػػا رتحػػد اضتػ ّػراس ورتخػػجملشل إذل الطػػابس العلػػوي وهنػػاؾ ب ػدرت ال قيػػس
اظتصػ ػ وب بال ع ػػجملي  .وك ػػاف يسػ ػ ل ش ػػا يش ػػب الش ػػيطاف ذو ش ػػارب رتزت ػػر .وفملػ ػ ة
ص ع شيطاف آخر كاف يقف خل ي ضرب بقوةٍ رتُذُشل اليم فصرت ك ن رتصػم ِ
وصػرت
ُ
ُ
َّ
خف شتعي منجمل ذلأل الوقت.
ي النّ ْ ِل وقد ا
رتشتا دويّاً َك َد ِو ّ
أ اػػردوشل مػػن لباسػػي ف صػػب ت عاريػػا دتامػػا وكػػانوا لتملػػوف هػراوات كهربائيػػة ضويلػػة ظ
ررتس كل واحدة منها حديدة مترج منها ال يار الكهربائي إذا ضغطوا علا ِزر ظ مقدم ها.
كػ ػانوا يض ػ ػربون ِ
ومت ػ ُػزون بالكهرب ػػا ح ػػِ ظ اظتواض ػػا الػ ػ يُس ػ ػَ َي م ػػن ذكره ػػا ورتن ػػا
اهم رتف يك ػوا ولكػػن قلػػو م دل تكػػن تعػػرؼ مع ػ الرزتػػة .كانػػت رتقسػػا مػػن الصػػار
رتتَػَر اا ػ ُ
واصتلمد!
حديدي ( )menottesبشدة وقسػوة وعنػف ورتخػجملوشل إذل
ي من ورائي بقيد
أ قيدوا يد ا
ّ
رفػػة غتػػاورة وضرحػػوشل علػػا الػػبالط البػػارد وقيػػدوا رالػ اػي بقيػػد حديػػدي بعحكػػاـ وقسػػوة
وصاروا يطرحوف عل ّي رتسالة عن رتشااص ال رتعرفهم ودل رترهم ضػواؿ حيػا  .أ اػاؤوا بِػ َدلْ ٍو
ِ
ضػ ػعُوا الش ػػي وف (النش ػػاؼ) ال ػػجملي دتسػ ػ بػ ػ ا رض عل ػػا واه ػػي
وو َ
كبػ ػ فيػ ػ م ػػا َوسػ ػخ َ
ومسكوم من ضرفي بشدة وصاروا يصبّوف عليػ اظتػا الوسػخ فشػعرت دػا يشػعر بػ الغريػس ظ
موج من فوق مػوج مػن فوقػ سػ اب! إالّ رت ّف ال ػرؽ بػني الغريػس
الب ر الل ّملي الجملي يغشام ٌ
ػدي
وبي هو رت ّف الغريس بعمكان حتريأل رالي ويدي ورتما رتنػا فقػد كنػت مقيّػدا مػن رال اػي وي ّ
وال اس طا فِ َكاكاً.

رتحسست باإل مػا وانػ خ بطػ فوضػعوا رترالهػم النملسػة
كارروا ذلأل عدة مرات حِ
ُ
فوق  .كنت رتحس رتن ان قلت مػن عػادل ا حيػا إذل عػادل ا مػوات فصػرت رتقػوؿ« :رتشػهد
رتف ال ال إالّ اهلل ورتشهد رت ّف ػتمدا رسوؿ اهلل!» أ فكوا القيود ورتلبسوشل البزة اظتلطاػة بالػدـ
وهددوشل ب عل ال احشة حل وب هلي والعياذ باهلل.
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رتعادوشل إذل الزنزانة ال كانت مضا ة بنور قوي ا ّداً ي ذي العينني واظتخ والقل  .وبعد
ػوس ِحالقػػة َو ِسػ ٍػخ وؽتلػػو شػػعرا ورتاػػربوشل علػػا حلػػس ضتي ػ والعسػػكري
ضتظػػات رتعطػػوشل ُمػ َ
ت ررتس ػػأل! وكن ػػت
اس ػ ْ
ػأل!» رتي رتس ػػرع وإال َه َش ػ ْػم ُ
جب ػػانيب يق ػػوؿ« :رت ْ َ
صػ ػ ْ والَ نْػ َهَر ْسػ ػلَأل َر َ
خائ ا إذل دراة رتن رتحلس بعا اظتواضا ورتتػرؾ رتخػرى! وكنػت رتضلػ اطتػروج إذل اظترحػاض
فيمنعػون ف ُصػػبت بشػػِ رتمػراض الػبطن :اح بػػاس تػػارة وإسػػهاؿ تػارة رتخػػرى ومغػ شػػديد.
وإذا شت ػوا بػػجمللأل فػػع م يق ػػوف ي راػػوف علػػا السػػملني وهػػو يقضػػي حاا ػ ويقولػػوف ل ػ :
«رتسرع رتسرع يا  ...ك ا … ك ا من الػ…» واظتراحيا ليست عتا رتبواب وال يك وف
من الش م والكالـ ال احت وهم يسوقوف السملني إذل زنزان ! والحظت رت ّف السملنا كػانوا
من اظت منني ن شتع هم ي لوف ك اب اهلل إذا ل عنهم اضتراس اضتاقدين.
بقيت علا تلأل اضتاؿ شهرا كامال.
رل رتحػػد اضت ػراس« :إ ػم سػػوؼ
وظ صػػبي ة يػػوـ مػػن ا يػػاـ رتعػػادوا إرل مالبسػػي وقػػاؿ ّ
يطلقػػوف س ػراحأل!» فبكيػػت يومهػػا مػػن ال ػػرح وص ػ ّدق ػ رتن ػ كن ػت واقتػػا .فقػػد عصػػبوا
عي ّ بعصابة سودا وقيّدوشل يداي ورا ههري ورتصعدوشل ظ سيارة خاصة بالسملنا مػا
ػكارة»
شاب عرفت فيما بعد رت ّف اشت ػت وظ .فمنعونا من الكالـ ووضعوا علا واهػي « ْش َ
ِ
ت رتخ ن ُػس بعػػد نصػف سػػاعة مػن ال اسػ  .وؽتػا زاد مػػن
رتي كػيس مصػنوع مػػن «خيشػة» فكػ ْد ُ
مصيب رت م رتالسوشل علا مقعد وههري إذل رتعمدة خشبية ونظراً لسرعة السيارة اصتنونية
ي نظػرا
ػت ال اسػ طا رتف رتمسػأل بيػد ا
فع ّف ههري كاف ي لقا ّ
الضػربات تلػو ا خػرى نػ كن ُ
للقيد الجملي فيهما .وكاد ههري رتف ي هشم ورتنا رتعاشل إذل اليوـ من تلأل ا الـ.
ِ
ت السػيارة إذل ا كمػة العسػكرية بالبليػدة
صػلَ ْ
وبعد ِرحلة خ ْل ُ
ت رت ا اس مرت رتعوامػاً َو َ
«مدينػػة الػػورود»! ف ُدخلػػت زنزانػػة بػػاردة وسػػاة ؽتلػػو ة بالقمػػل واضتش ػرات وبقيػػت فيهػػا إذل
اية يناير ِ .2874
ت من الكالـ والقرا ة والك ابة ورتخجملوا حزامػي وسػاع ورتخػجملوا
ومن ْع ُ
ُ
من بعا الشػباب اظتصػاحف الػ كانػت معهػم شتعػت ذلػأل ورتنػا ظ الزنزانػة .وكػاف الشػ م
تورم ػػت ق ػػدماي ورتُص ػػبت بع ػػدة
والبص ػػاؽ والك ػػالـ ال ػػاحت وال هدي ػػد ه ػػو زادي الي ػػومي! ّ
ػأل حػػِ ِ
دمػ َػي اسػػمي .ورتصػػب
رتم ػراض منهػػا القوبػػا والبواس ػ  .وكنػػت ال رتكػػف عػػن اضتػ ِّ
شعري ضويال وكجمللأل ضتي وواد القمل راح فيها.
وك ػػانوا رتحيان ػػا يرتك ػػوف اظتص ػػباح ذي الن ػػور الق ػػوي مض ػػا ً ض ػػوؿ اللي ػػل وإذا ضلب ػػت م ػػنهم
إض ا م كانوا يقولوف« :هل تظن رتنأل ظ النُوتِ ْ [رتي ال ندؽ]؟»
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 .8.1علي فوزي ربع ن ( 2985م)
اظتصدر :تنسيقية رتبنا الشهدا الشهدا  :ك ا تالعبا غتلة مس نساة .2878
ربعػػني علػػي فػػوزي ابػػن شػػهيد .رتنشػ سػػنة  2874بصػ بة عػػدد مػػن رتبنػػا الشػػهدا رتعيػػة رتبنػػا
وبن ػػات الش ػػهدا حت ػػت اس ػػم «عه ػػد  »43رتي عه ػػد ء ػػورة ن ػػوفمرب  2843ـ .تق ػ ّدموا إذل مق ػػر
والية العاصمة بطل اع ماد ب اريخ  1فرباير  .2874وظ يوـ  4يوليو مػن ن ػس السػنة وهػو
يوـ ذكرى االس قالؿ الوض قرر رتبنا الشهدا وضا باقة من الزهور علا قبور آبػا هم الػجملين
سقطوا ظ ميػداف الشػرؼ وذلػأل دعػزؿ عػن االح ػاالت الرشتيػة فػ م إلقػا القػبا علػا قرابػة
 155منهم من ضمنهم رتربعة رترامل شهدا  .كاف السػيد ربعػني ضػمن ضػ ايا القمػا هػ ال
وُو ّاه ػت إلي ػ وإذل آخ ػػرين ام ػػة اظتس ػػاس بس ػػيادة الدول ػػة وك اب ػػة وتوزي ػػا منش ػػورات وتش ػػكيل
رتاعػػة ػ مشػػروعة وجتمهػػر ػ مسػػل  .ف كػػم عليػ مػػن قِبػػل ػتكمػػة االسػ ثنا باظتديػػة (الػ
تس ػػما «ػتكم ػػة رتم ػػن الدول ػػة») ب ػػثالث س ػػنوات س ػػملن ناف ػػجملة و رام ػػة ق ػػدرها  4555دين ػػار
ازائري .فيما يلي مقاضا من السة اس ماع ػتكمػة رتمػن الدولػة باظتديػة لعلػي فػوزي ربعػني يػوـ
 24ديسمرب .2874

رتنػػا اػػد مسػػرور اليػػوـ بوقػػوظ رتمػػاـ ػتكمػػة رتمػػن الدولػػة شل و وؿ مػػرة منػػجمل ءػػالث وعشػػرين
سنة اس ِطا ا ف رتف رتتكلم.
مت اع قارل سنة  2872من قبل ا من العسكري اخ ط رااؿ مػن ا مػن العسػكري
ػدي مقيػػدتاف ب ص ػ اد خلػػف
مػػن مقػػر سػػكناي .نقلػػوشل إذل بوزريعػػة وقنػػاع علػػا ررتسػػي ويػ ّ
ههػػري .بعػػد وص ػولنا إذل مقػػرهم نزع ػوا القنػػاع عػػن واهػػي فواػػدت ن سػػي سػػاع ها داخػػل
رفة مظلمة أ اق ادوشل عرب رتروقة من اظترايا (م اهة) ظ ضريقنا إذل رفة رتخػرى حيػث كػاف
شاصاف بان ظاري .نزعوا ءياحل وتركوشل عاريا أ ل ػوا حػورل قميصػاً علػا شػكل بػزة عمػل
علي داخل زنزانة ان رادية رقمها .25
ورت لقوا ّ
كانػػت الغرفػػة ال تزيػػد علػػا اظت ػرتين ضػػوال ظ مػػرت واحػػد عرضػػا وكػػاف هنػػاؾ س ػرير مائػػل
بزاوية قدرها  34دراة تقريبا ِ
وض َا بشكل ال يس طيا مع اظتع قل ال مدد دوف رتف يسػقي
علػػا ا رض .هننػػت للوهلػػة ا وذل رت ّف رتراػػل الس ػرير مكسػػورة وبعػػد اظتعاينػػة توصػػلت إذل
الن يملة رتف شكل صمم قصدا عتجملا الغرض بال ديد.

قضيت شهرا تقريبا ببوزريعة .دل لترتموا جملا اظتكاف ولو القليل من اضتيا ظ حس البشر
وكانت اإلهانات رتمراً يومياً .كنت رتذه لقضا حاا مهروال ورتحيانا كانوا نتنعوننػا مػن
إ ػػا قضػػا حاا نػػا وكتربوننػػا علػػا اطتػػروج مسػػرعني .كن ػػت آكػػل حتػػت وابػػل م ػػن ش ػ ائم
اضت ػراس .ظ اظتسػػا كػػاف ػترم ػاً علينػػا مطلقػػا منػػاداة اضت ػراس مهمػػا كػػاف السػػب حػػِ فيمػػا
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مت ػ اضتااػػات ا ساسػػية اظتل ّ ػة :كػػاف لػػدي قنينػػة بالس ػ يكية عتػػجملا الغػػرض .ظتػػا ي ملك ػ
العطػػت مػػا كػػاف علػػي إالّ ان ظػػار الصػػباح .رتتػػجملكر إصػػابا اظت كػػررة باإلسػػهاؿ وّقػػرح الػ
رتي من جمل لل هوية ؽتػا كػاف يصػيب ػاالت اخ نػاؽ
كانت ت ظت  .دل تكن ت وفر الزنزانة علا ّ
داخل الزنزانة.
كانػػت حصػ االسػ نطاؽ جتػػري ضػػور سػػبعة إذل ذتانيػػة ضػػباط مػػن ا مػػن العسػػكري
الػجملين كػانوا لتيطػػوف حل .دل رتكػن اسػ طا حتديػد اصتهػػة الػ تػ منهػا الضػربات لكػ كنػػت
رتشػػعر ب ظتهػػا علػػا اسػػدي ورتميِّػػز بػػني ال ػراكالت واللكمػػات والض ػربات بالعصػػا وبػػا نبوب
اظتطاضي .كانت هجملم اضتص جتري بشكل يومي واس مر هػجملا اصت ػيم مػن  12سػب مرب
إذل  18رتك ػػوبر  .2872كػػانوا كػػل ي ػومني يبقػػوشل مس ػ يقظا ضيلػػة الليلػػة إذل سػػاعة وصػػوؿ
ضباط ا من العسػكري ويعػاودوف االسػ نطاؽ حػِ اظتسػا  .ظتػا كنػت رتبقػا مسػ يقظا كػانوا
يرتكون عاري اصتسد االسا علػا كرسػي وسػي الغرفػة ورتنػا ػتػروس مػن ضػرؼ عسػكريني.
علي ال دث رتو النوـ .كاف اضتراس ي ناوبوف كل ساع ني تقريبا.
كاف ػترماً ّ

عنػػد اق ػرتاب ايػػة مقػػامي عنػػدهم ق ػ ّدموا إرل وءيقػػة تعاهػػد شػػرؼ علػػا اظتعاملػػة الطيبػػة
رتءنػػا إقػػام مػػن رتاػػل اإلمضػػا  .يػػوـ  4يولي ػو  2874ن ػػس اصتالديػػن اس ػ نطقوشل غتػػددا
بص ة م واصلة ضيلة رتربعة رتياـ .عزلوشل ظ بداية ا مػر عػن رتيػا رفػاقي رتءنػا كػل ال ػرتة الػ
قض ػػي ها د افظ ػػة الش ػػرضة اظتركزي ػػة بالعاص ػػمة وه ػػددوشل ب كػ ػرار م ػػا ضت ػػس حل س ػػنة 2872
ببوزريعة ورتزيد .وقالوا رل« :علا كل حاؿ ال م ر من إمضا ا ضػر كمػا فعلػت ظ اظتاضػي
ظ مقرنػػا ».كمػػا هػػددوشل باع قػػاؿ رتف ػراد عػػائل ظ بوزريعػػة مثلمػػا فعل ػوا مػػن قبػػل ظ سػػنة
 2872م ػػا رتخ ػ واءن ػني م ػن رتبن ػػا عم ػػوم  .أ ا ػػا وا د ض ػػر الش ػػرضة ورتر م ػػوشل عل ػػا
إمضائ .
إ ّف مشػػارك ظ إنشػػا رتعيػػة «عهػػد  »43بنػػا الشػػهدا لواليػػة العاصػػمة هػػي السػػب
الرئيسػػي ل كػػالبهم علػ ّػي وزعمػوا رت ّف اع قػػارل يػػوـ  4يوليػػو  2874كػػاف سػػبب االس ػ ا اؼ
الجملي قابلت ب ع و الدولة وخلطي بني ع وها وضػع ها .فمػن واهػة نظػر الدولػة كنػت ظ
«وضا اإلفراج اظت قت».
إشل اع ػِػربُ مشػػارك ظ هػػجملم اصتمعيػػة دفاعػاً عػػن ذاكػػرة الشػػهدا واظتبػػادئ ا ساسػػية ال ػ
ض وا من رتالها واظتبادئ الػ مت خيان هػا وتلطياهػا .فا ػالوا كػرصل بلقاسػم وػتمػد خيػدر
باسم الشهدا وع اجملبوا ا بريا باسم الشهدا وشيِّدت البيوت باسم الشهدا ]...[ .
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تعرضػػنا ؿتػػن ورتمهاتنػػا للكث ػ مػػن الكػػجملب واالح قػػار
قررنػػا اليػػوـ ال ك ػػل ب ن سػػنا ننػػا ّ
ػوزع
ولطا ػوا كرام نػػا ورتصػػب نا بضػػاعة يس ػ هلكها النظػػاـ لل ظػػاهر بصػػورة رتنيقػػة .ف حيان ػاً تػ ّ
البيػػوت علػػا شاشػػات ال ل ػػزة ظ صػػاحل رترامػػل ورتحيان ػاً رتخػػرى تنقػػل الص ػ ف خػػرب توزيػػا
رخ تاكسي ف صب نا غترد م سولني .ف ين حقوقنا؟
عتػػجملا قررنػػا رتخػػجمل الكلمػػة وإعػػادة اضتقيقػػة إذل نصػػا ا نقوعت ػػا الي ػػوـ بص ػػوت عػػاؿ كػػل
مبادئ نوفمرب دتت خيان ها دوف اس ثنا .
يصػبوف إذل قلػ نظػاـ اضتكػم
انطالقاً من هجملم اظتواقف رمونػا بنعػت «اظتاػربني الػجملين ْ
واالنقالبيػػني» .ظ الواقػػا االنقالبيػػوف اػػد معروفػػوف :رتاعػػة بومػػدين سػػنة  2854وال ػزب ي
سنة  .2856ه ال قاموا بانقالباام علا ههر الدبابات واظتدافا وليس ب كاليل الزهور.
زيادة علا هجملا إن مػن حقنػا اظتطلػس االح ػاؿ بػجملكرى آبائنػا بيػوـ اطتػامس مػن يوليػو
كما هو حس كل مواضن ازائري دوف اس ثنا .
لقد رتنشػات رتعيػات رتخػرى مػ خرا دباركػة السػلطة إذف مػا الػجملي ختشػام هػجملم السػلطة؟
هل خشي ها نابعة من اصتمعيات رتـ من رتبنا الشهدا ؟
فليقول ػوا لنػػا ص ػراحة وبص ػ ة رشتيػػة رتننػػا نعػػيت ظ دولػػة تس ػ ّ ها مصػػاحل الشػػرضة ومصػػاحل
رتي خملل ظ االعرتاؼ بجمللأل العديد من الػدوؿ قػد سػبقونا إذل ذلػأل.
القما .ليس هناؾ ّ
ولي م تقسيمنا إذل فا ني فاة تقبػل هػجملا الوضػا القػائم ومػن أ نتكنهػا العػيت "ضبيعيػا" رتمػا
ال اة ال ترفا ذلأل فليدفعوا ا مباشرة ؿتو السملوف!
يكػػوف الوضػػا عنػػدها رتكثػػر وضػػوحا واػػد بسػ ٍ
ػيي ونػػوفر عندئػػجمل الوقػػت الثمػػني ون ػػادى
حبأل اظتل ات كمة رتمن الدولة.
لسػػت خائ ػػا مػػن تعػػجمليبكم وال مػػن سػػملونكم إذا كػػاف ذلػػأل هػػو الػػثمن الوااػ دفعػ
ػردد قػػد
مقابػػل حػػس ال كػ وال عب ػ واالا مػػاع اضتػػر ف نػػا مسػ عد لدفع ػ  .سػػندفع دوف تػ ّ
سبقنا آباؤنا ظ هجملا الطريس.
لقد ولدت حراً بكل ما حتمل هجملم الكلمة من مع
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 .3نظرة عن التعذيب إبّان انتفاضة أكتوبر 2988

إ ّف قمػػا ان اضػػة رتك ػػوبر  2877تعػػد رتكػػرب عمليػػة قمػػا منػػجمل االس ػ قالؿ خلّ ػػت ماػػات
الق لػا وآالؼ اظتع َقلػػني .ظ بػػداي ها اسػُػ ْع ِمل ال عػػجملي الن ػزاع اظتعلومػػات ولكػػن سػػرعاف مػػا
حت ػ ّػوؿ توهي ػ للعق ػػاب وإلره ػػاب ك ػػل اة م ػػا .وق ػػد رتحص ػػيت ع ػػدة مراك ػػز لل ع ػػجملي منه ػػا
مدرسة الشرضة بشاضوناؼ وءكنات اظتضليني بسيدي فرج ولب وز ومركز ا مػن العسػكري
ببوزريعة والدرؾ الػوض ببوفاريػأل ومركػز الشػرضة بػاطتميس .كمػا ورد ظ شػهادات رتخػرى
رت ّف ال عجملي ارى ظ ءكنات وفيالت ومدرب سيارات.

أكتوبر  .2988دبابا الج ش تجتاح شوارع المدن لقمع االنتفاضة.

كمػػا مت إحص ػا عػػدة رتسػػالي لل عػػجملي منهػػا :العقوبػػات اصتسػػمية الضػػرب دقمعػػات
وبواسػػطة السػػالح ا بػػيا اطتنػػس ظ اظتغطػػس وبػػال ملريا القسػػري للس ػوائل واظت ػواد الضػػارة
(ب ػػوؿ م ػػا مس ػ عمل مس ػ وؽ الزا ػػاج) الصػػعس الكهرب ػػائي اضت ػػرؽ بالس ػػملارة و ه ػػا
اال صػػاب بالقػػارورات ومقػػابا ال ػ وس واال صػػاب اصتنسػػي وال عػػجملي الػػجمله  .وقػػد
ُس ّمللت عدة وفيات حتت ال عجملي من بينهم رتض اؿ.

وبعػػد إدانػػات وردود رتفعػػاؿ وضنيػػة ودوليػػة قويػػة تبلػػورت حركػػة وضنيػػة ظتناهضػػة ال عػػجملي
رت ّف م عوعتا ن جمل بسرعة .ف ي سب مرب  2885نشي اصتػالدوف مػن اديػد عقػ هػروب
 55سػػملينا مػػن سػػملن البليػػدة مػػن بيػػنهم رتعضػػا مػػن اضتركػػة اإلسػػالمية فلمػػا رتعيػػد القػػبا
عل ػػيهم بع ػػد ع ػػدة رتي ػػاـ تعرض ػ ػوا كله ػػم لل ع ػػجملي  .وظ رتك ػػوبر م ػػن ن ػػس الس ػػنة وعق ػ ػ
مظاهرات شعبية ددينة تنس اعُقل عشػرات ا شػااص وتعرضػوا للمعاملػة السػيِّاة واظتهينػة
باظتركز الرئيسي للشرضة بوسي مدينة تنس.

وظ مػا يلػػي تقريػػر الرابطػػة اصتزائريػة ضتقػػوؽ اإلنسػػاف وشػػهادات ؼت ػارة عػػن ال عػػجملي إبػػاف
قما ان اضة رتك وبر  2877ـ.
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 .2.3تقرير الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان
اظتصدر :فريػديريأل فري شػر «تنػدد إحػدى رابطػات حقػوؽ اإلنسػاف بال عػجملي اظتػنظّم رتءنػا
رتحداث رتك وبر» لوموند  27نوفمرب .2877
نش ػػرت الرابط ػػة اصتزائري ػػة ضتق ػػوؽ اإلنس ػػاف الػ ػ يرترتس ػػها ا سػ ػ اذ ميل ػػود اإلبراهيم ػػي ي ػػوـ
ا ربعػػا  25نػػوفمرب  2877رتءنػػا نػػدوة صػ ية حضػػرها ا ػػامي ال رنسػػي اػػاؾ فراػػاس
تقػػارير صتػػاف ال قيػػس ال ابعػػة عتػػا حػػوؿ «ان هاكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف» و«اؿترافػػات وحتيػػز
اإلعػػالـ» جتػػام ا حػػداث الداميػػة لشػػهر رتك ػػوبر اظتاضػػي .وقػ ّدمت الرابطػػة مػػن خػػالؿ ما ػػني
وذتانية وعشػرين شػهادة رتع هػا دالئػل دامغػة وشػهادات م مػة .دل تنشػر الرابطػة رتيػة رترقػاـ
ولكنهػا قػ ّدرت رت ّف العػػدد الرشتػي – مائػػة وواحػد وسػ وف ق ػػيال – الػجملي رتعلنػ وزيػر الداخليػػة
رتقل من العدد اضتقيقي.
هو ّ
حسػ رئػػيس اللملنػػة الغربيػػة للرابطػػة ا ػػامي ا سػ اذ مػػاحي قػوادشل فػػع ّف االع قػػاالت
دت ػػت بصػ ػ ة « ػ ػ قانوني ػػة ص ػػارخة وب عس ػػف مطل ػػس» و الب ػػا م ػػا دت ػػت خ ػػارج ا وق ػػات
القانونية من ضػرؼ رتشػااص دل يكشػ وا عػن هػوي هم وال وهي ػ هم كػانوا مصػ وبني رتحيانػا
تعرضػت ػتالاػم إذل النهػ  .كمػا رتوقػف العديػػد
ب نػاس مػدنيني باطتصػوص ال ملػػار الػجملين ّ
من ا شااص من باب وقائي بسب آرا هم وذلأل قبل اندالع اعتياج الشعيب.
لقد دتّت عمليات ال وقيف وال يت بدوف إذف من القضػا وحملػزت رتءنا هػا اػوازات
وتعرض رتقػارب اظتوقػوفني إذل اإلسػا ة كلمػا
الس ر والب وث اصتامعية دوف إذف من القضا ّ .
حػػاولوا ال ػػدخل رتو االس سػػار عػػن ذويهػػم .ورتكػػدت الرابطػػة اصتزائريػػة ضتقػػوؽ اإلنسػػاف رت ّف
مس ورل ا من دل يرتددوا عن ا نػاـ ا حػداث ل صػ ية حسػاباام وقالػت« :قػد ههػر هػجملا
السػػلوؾ اطتطػ و ػ اظتسػ وؿ ددينػػة تيػػارت بػػالغرب اصتزائػػري رتيػػن سػػقي رتحػػد عشػػر ق ػػيال
وداـ إذل آخػػر شػػهر رتك ػػوبر ».ويػػجملكر ا سػ اذ قػوادشل رت ّف مسػ وؿ ا مػػن ددينػػة تيػػارت رتُقيػػل
من منصب م خراً وفسر ا امي ذلأل ب ن «عقاب».
إ ّف ا شػ ػػااص اظتوقػ ػػوفني « ُِ
رتع ػ ػوا داخػ ػػل اظتالع ػ ػ واظتيػ ػػادين الرياضػ ػػية ظ وه ػ ػراف قبػ ػػل
فرزهم» وتوايههم إذل مع قالت « مناسبة» مثل الثكنات واظتايمات العسكرية وقػاؿ
ا س ػ اذ ق ػوادشل رت ػػا رتمػػاكن «غتهولػػة يص ػ ها النػػاس ب ػػا تابعػػة لػػبعا اظتصػػاحل» .وورد ظ
ال قرير رت ّف «ظ مثل هجملم الظروؼ دل ي لس اصترحا العالج اظتناس » خاصة ببلدة حملػوط
ػػرب العاصػػمة حيػػث «دل ينقػػل ستسػػة ارحػػا رميػػا بالرصػػاص إذل اظتس شػ ا إالّ بعػػد رتءػ
عشػػر يومػػا ».وإشػػارة إذل ؽتارسػػة ال عػػجملي قػػاؿ ا س ػ اذ ق ػوادشل« :ال تواػػد كلمػػات كافيػػة
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لل نديد دا وقا ».وورد رتف ؽتارسػة ال عػجملي كانػت منظّمػة ومػن صػنا ؼت لػف مصػاحل ا مػن
اظتدنيػػة منهػػا رتو العسػػكرية .ورتضػػاؼ ا ػػامي« :ال تُطػػاؽ ق ػرا ة بعػػا الشػػهادات ».ورتءبػػت
رتيضػػا رتن ػ ظ رتم ػػاكن ؼت ل ػػة ا ػػرت عمليػػات ال ع ػجملي ض ػػور مس ػ وليني م ػػدنيني وخ ػ ّ
بالجملكر رئيس دائرة بوفاريأل.
اظتغطس و«اصتيملاف»
اسػ نادا إذل شػػهادات الضػ ايا عرضػػت الرابطػػة قائمػػة ضويلػػة مروعػػة سػػالي ال عػػجملي
منهػػا «ال عػػجملي اصتسػػدي والضػػرب بػػاعتراوات وبوسػػائل رتخػػرى والضػػرب واصتػػرح بالسػػالح
ا بػػيا وإر ػػاـ اظتع قلػػني علػػا خلػػا مالبسػػهم وإابػػارهم علػػا الزحػػف فػػوؽ رترض ؽتلػػو ة
باضتصػ ػػا وبقايػ ػػا الزاػ ػػاج (مثلمػ ػػا حػ ػػدث بػ ػػاظتايم العسػ ػػكري الكػ ػػائن بسػ ػػيدي فػ ػػرج قػ ػػرب
العاصػػمة) وال عػػجملي بػػاطتنس ظ اظتغطػػس وال عػػجملي ب ػ«اصتيملػػاف» حيػػث توضػػا ا سػػالؾ
الكهربائيػػة علػػا كػػل رتا ػزا البػػدف وإدخػػاؿ رتشػػيا ظ دبػػر الض ػ ية مثػػل الزاااػػات وحػػِ
رتعمدة اظتكػانس (كمػا حػدث ظ مقػر الػدرؾ ببوفاريػأل) واضتػرؽ بواسػطة السػملائر وتبليػا
ػامة وبػػوؿ وميػػام وسػػاة ».ورتكػػد ا س ػ اذ ق ػوادشل رت ّف رتضبػػا
قسػػري لس ػوائل ؼت ل ػػة وم ػواد سػ ّ
وؽترضني ساعدوا اصتالدين ظ ؽتارسة ال عجملي ظ مراكز ؼت ل ة.

+

ورتضاؼ ا س اذ قوادشل قائالً« :سقي ا مػوات بطػرؽ عني ػة ظ الشػوارع ومػن شػرفات
النوافجمل والبيوت ».كما رتوض رتف الرمي بالرصػاص كػاف – حسػ الشػهادات – «م عمػدا
بغػػرض الق ػػل مثلمػػا وقػػا ظ اضت ػراش وبػػال ور وبوزريعػػة والش ػراقة (قػػرب العاصػػمة) والبليػػدة
وس ػػيدي طتض ػػر وع ػػني الدفل ػػة ».وذك ػػرت الرابط ػػة رتف «مالحظ ػػات ا ضب ػػا تُ ػ ِربُز اس ػ عماؿ
رصاصات ُمَػ َ ِّملرة».
ورتشػػارت الرابطػػة اصتزائريػػة ضتقػػوؽ اإلنسػػاف رتيضػػا إذل وقػػوع رتكثػػر مػػن رتء ػ عشػػر إخ ػػا
قس ػػري حص ػػل ظ اصتزائ ػػر العاص ػػمة .ورتوض ػ ػ ا س ػ ػ اذ ق ػ ػوادشل رتف ه ػ ػ ال اظت ق ػػودين «ه ػػم
رتشػااص اخ ط ػوا رتءنػا ا حػػداث ودل يظهػػروا إذل ا ف ».ورتضػاؼ رتنػ قػاـ ب ِّريػػات شػػِ
منها االس سار لدى مصاحل اضتالة اظتدنية ظ البلديات لكن دوف ادوى .ودل تػنج حسػ
ا ػػامي اظت سسػػة القضػػائية مػػن «فػراغ م اسسػػا » ويقػػوؿ ال قريػػر رت ّف الدولػػة كانػػت ظ حالػػةٍ
َُ
ّ
« ػػاب فيهػػا القػػانوف ظتػ ّدة  37سػػاعة علػػا ا قػػل» كمػػا خ ػ ّ بالػػجملكر ػتػػاكم عػػني الدفلػػة
ورويبة حيث «رت ِ
ُصد َرت رتحكاـ شب سرية رتُعلػن عنهػا لػيال ظ السػات مغلقػة ».والحظػت
الرابط ػػة رت ّف «س ػػبعة وعشػ ػرين شاص ػػا رتحيلػ ػوا عل ػػا ا كم ػػة العس ػػكرية بالبليػ ػدة وم ػػا زالػ ػوا
مسػػملونني هنػػاؾ» بػػر م ال عليمػػات ال ِرئاسػػية الصػػارمة ال ػ ت ػ مر بػػاإلفراج عػػن ا شػػااص
اظتوقَ ني خالؿ ا حداث.
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كما ضالبت الرابطة ظ خالصة تقريرهػا ب ػ«إنشػا صتنػة حتقيػس وضنيػة» وب ػ«نشػر القائمػة
اظت صلة الكاملة والدقيقة للملرحا والق لا واظت قودين» .كمػا ضالبػت د ابعػة اظتسػ ولني عػن
هػجملم اصتػرائم قضػائياً ونػادت ب شػكيل «م شػية عامػة ظتصػاحل ا مػن» ظتراقبػة الشػرضة وا مػن
العسكري .ورتعلنت رتيضا رت ا س شكل من ن سها «ضرفاً مدنياً ظ كل اإلارا ات القضائية
ال نتكن الشروع فيها».
وظ تقرير آخر الحظت الرابطة رت ّف «ال ضليل اإلعالمػي الػجملي سػاد الصػ افة اصتزائريػة»
رتءنػػا رتحػػداث رتك ػػوبر سػػبب «العوائػػس الػ وااههػػا الصػ يوف ظ مهنػ هم منػػجمل االسػ قالؿ
منهػا اإلهانػػة والقمػػا اظتهػ والبوليسػػي والقائمػات السػػودا وفػ السػػملالت اظتاابراتيػػة
واظتنػػا مػػن الك ابػػة وال ػػويالت ال عس ػ ية وحتريػػف النصػػوص اظتك وبػػة والوشػػاية اظتنظمػػة
قانوني ػػا وحتري ػػف مقاص ػػد النص ػػوص والرقاب ػػة اظتنظم ػػة ».وبن ػػا عل ػػا ذل ػػأل ضالب ػػت الرابط ػػة
اصتزائرية ضتقوؽ اإلنساف بػ«إلغا قانوف اإلعالـ ظ رتقرب ا اػاؿ» وب شػكيل «غتلػس رتعلػا
لإلعالـ تشرؼ علي شاصيات مس قلة وموءوؽ ا».
 .1.3الشهادا

 .6.9.1نور الدين خلوط
اظتص ػػدر :ص ػػالح ال ػػدين س ػػيدهم رترش ػػيف خ ػػاص ع ػػن وض ػػا حق ػػوؽ اإلنس ػػاف ظ اصتزائ ػػر
 1552-2877اريدة لوماتاف  4رتك وبر .1555
نػػور الػػدين خلػػوط اظتػػدعو «ررتس الكػػابوس» ميكػػانيكي سػػابس .هػػو اليػػوـ بطّػػاؿ ورتب لط ػػل
يقطن ي شعيب ببػاب الػوادي .اام ػ الشػرضة رتءنػا رتحػداث  4رتك ػوبر بنهػ ػتػالت جتاريػة
بػػاضتي فاع قل ػ وعجملب ػ عػػجملاباً وحشػػياً .قدم ػ الػػدك ور ص .د .سػػيدهم وزميلػػي الػػدك ور ب.
لقماف يوـ  15نوفمرب  2877إذل صتنة الع و الدولية .وظ ما يلي شهادت .

يوماف بعد خطػاب الشػاذرل رتي يػوـ  21رتك ػوبر  2877اقػ م عػدد مػن راػاؿ الشػرضة
مقػػر سػػكناي ػػي بػػاب ال ػواد القري ػ مػػن سػػاحة «السػػاعات الػػثالث» .كػػانوا مسػػل ني
برشاشػػات .رتصػػاب زواػ وض لػػي الصػػغ ذعػػر وهلػػا عنػػد رؤي ػة ه ػ ال الراػػاؿ اظت ػداملني
ػدي ورتنزلػػوشل رتسػ ل الشػػارع علػػا
بالسػػالح وهػػم يق مػػوف بي نػػا بعنػػف .وضػػعوا ا صػ اد بيػ ّ
َم ْررتى اصت اف أ رموشل داخل سيارام من نوع بيملو عائلية .453
اجتهػػت السػػيارة صػػوب ػتافظػػة الشػػرضة اظتركزيػػة بالعاصػػمة .بعػػد وصػػولنا شػػدشل رتحػػدهم
إرل ض ػربة
مػػن ضػػوؽ قميصػػي ودفع ػ داخػػل مقػػر ا افظػػة .كػػاف شػػرضي آخػػر ي بعنػػا ف ّ
وا ػ ّ
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عني ػػة ظ الظهػػر وعلػػا الك ػػف بعقػ البندقيػػة ؽتػػا كػ م رتن اسػػي .أ ا الػػت علػ ّػي اللكمػػات
والراكالت والش ائم .داخل ا افظة كاف اصتميا ينظػر إرل بدهشػة وكػ شل آؿ كبػوف (رئػيس
اظتافيا).
ػمي مقيّ ػدين
فػػوراً بعػػد وص ػػورل دخػػل را ػػاؿ الشػػرضة ظ ص ػػميم اظتوض ػػوع .ك ػػاف معصػ ّ
ضوقوشل بل حوؿ اسدي كل حِ رتصب ت كقطعة نقانس دتاما .ااموشل بنه وختري
و ّ
إرل سػيالً مػن
ػتالت جتارية بباب الوادي ف نػدت كػل االاامػات ؽتػا اعػل رتحػدهم يواػ ّ
اللكم ػػات عل ػػا الواػ ػ  .بػ ػدرت فم ػػي ينػ ػػزؼ وبص ػػقت عقػ ػ ذل ػػأل ع ػػدداً م ػػن رتس ػػناشل الػ ػ
كسرت ب عػل تلػأل اللكمػات .أ فكػوا عػ اضتبػل ونزعػوا سػروارل ر ػم مقػاوم الشػديدة.
ت ّ
تعاوف علا ذلأل عدد كب من الشرضة.
أ بدؤوا ي سلّوف وهم لترقػوف عضػوي ال ناسػلي .كػاف ذلػأل ُلتػدث رتظتػا مرعبػا .أ نقلػوشل
جبان ضاولة وف وا رتحػد ا دراج ف خػجمل رتحػد اصتالديػن قضػييب ورتدخلػ ظ الػدرج أ رت لػس
الدرج بعنف .صرخت عندها من شدة ا دل وهننت رتف قضييب قد قػُ  .كػاف الػدـ ي ػدفس
بغػزارة ف لطاػػت بالػػدـ رتضػراظ السػ لا ووقعػػت بقػػا واسػػعة مػػن الػػدـ علػػا ا رض وعنػػد
رؤيػػة مشػػهد نزيػػف الػػدما ُاػ ّػن اصتػػالدوف وبػػدؤوا ي سػػا لوف فيمػػا بيػػنهم أ قػػرروا نقلػػي إذل
مص ػ ة «رل ليس ػػني» ال ابع ػػة للش ػػرضة .ف لبس ػػوشل بس ػػرعة س ػػروارل ورتلق ػوا حل غت ػػددا داخ ػػل
السيارة .كنت رتتلوى من شدة ا دل .كاف ا دل رهيباً وفظيعاً.
رتي ش ػػي  .ك ػػاف يب ػػدو
باظتصػ ػ ّ ة راح ا ضب ػػا ي ػ ػ ّدءوف فيم ػػا بي ػػنهم ػ ػ رتشل دل رتفه ػػم ّ
إرل رتح ػػدهم ب ػػالقوؿ:
عل ػػيهم ن ػػوع م ػػن االرتب ػػاؾ وك ػ ػ ّف ا م ػػر ي مل ػػاوز ق ػػدراام .أ توا ػ ػ ّ
رتت رتشػعر
«سننقلأل إذل مس ش ا عني النعملة ا مر اد خطػ  ».دل ي وقػف الن ػزيف وبػد ُ
بالدوار .كما رتخجملت ونبضات قليب ظ اطت قاف.
ُ
ف صػػوشل بسػػرعة باظتس شػ ا العسػػكري وشتعػػت ا ضبػػا ي ػػدءوف عػػن عمليػػة اراحيػػة
وعن قاعػة العمليػات .اػا رتحػد اظتمرضػني ووخػزشل ظ الػجملراع ورتخػجمل عػدة عينػات مػن الػدـ
أ وضػػعوشل عل ػػا عرب ػػة خاص ػػة باظترض ػػا بعػػد رتف نزع ػوا كاف ػػة مالبس ػػي ورتخ ػػجملوشل إذل قاع ػػة
العمليات.
ظ يػػوـ الغػػد صػػباحا اس ػ يقظت عل ػا س ػرير باظتس ش ػ ا وضػػمادة كب ػ ة علػػا رتعضػػائي
ال ناس ػ ػػلية .دل يربحػ ػ ػ ا دل ومت تغيػ ػ ػ الض ػ ػػمادات ع ػ ػػدة مػ ػ ػرات ك ػ ػػاف قض ػ ػػييب وخص ػ ػػي
رتتبوؿ من خالؿ مسبار .مكثت باظتس ش ا مدة عشرة رتياـ.
من ا اف وكنت ّ
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عنػد خرواػػي مػػن اظتس شػ ا نقلػػوشل بعحػدى القاعػػات داخػػل ػتافظػػة الشػػرضة تُسػ عمل
كقاع ػػة دت ػريا .ح ػػِ هن ػػاؾ دل ي ػ ّػوفرشل را ػػاؿ الش ػػرضة عن ػػا االس ػ نطاؽ ر ػػم وه ػػن ح ػػال
الص ية ورتنا ضري ال راش .كػانوا يريػدوف مػ االعػرتاؼ ب شػيا دل رتقػم ػا .حبكػوا ػتضػر
رتشل رفضت ذلأل بشكل قاضا.
شرضة وضلبوا م إمضا م
يػػوـ  2نػػوفمرب ظ السػػاعات ا وذل مػػن اظتسػػا اػػا شل رتحػػد راػػاؿ الشػػرضة إلخبػػاري
باالس عداد للاروج وك ّف شيااً دل يكن .رتوق وشل تعس ا وعجملبوشل وبػرتوا عضػوي ال ناسػلي
أ ها هم ي كرموف عل ّي باطتروج.
اظته ػػم رتشل كن ػػت ح ػػراً .ك ػػاف الوق ػػت من ص ػػف اللي ػػل فمش ػػيت كػ ػ ّل اظتس ػػافة م ػػن ش ػػارع
عمػ وش إذل بػاب الػوادي علػا ا قػػداـ ر ػم حػال الصػ ية .اسػ قبل رتهػػل اضتػي اسػ قباؿ
ا بطاؿ الشباف يص قوف والنسا ال شتعن رتصوات ه ال الشػباب فػ ن نوافػجمل منػازعتن
وبدرتف يز ردف ب صوات مدوية.
ػت معانػػا د افظػػة الش ػػرضة اظتركزيػػة للملميػػا .اػػا
ظ ا يػػاـ ال ػ تلػػت ذلػػأل قصصػ ُ
بعػ ػػا ا ص ػ ػػدقا بص ػ ػ يني مػ ػػن القن ػ ػػاة ال رنس ػ ػػية ا وذل كػ ػػانوا رتب ػ ػػدوا اه مام ػ ػػا بقض ػ ػػي
ف ػ ػ ضلع هم عػ ػػن كػ ػػل شػ ػػي وكش ػ ػ ت عتػ ػػم عػ ػػن اصت ػ ػراح علػ ػػا مس ػ ػ وى رتعضػ ػػائي ال ناسػ ػػلية
والوص ات الطبية باظتس ش ا.
رتربعػة رتيػػاـ بعػد ههػػوري علػػا شاشػة ال ل ػػزة ال رنسػػية ومػا رتحػػدث ذلػػأل مػن صػػدمة علػػا
الكث ػ مػػن اظتشػػاهدين مت اس ػ دعائي مػػن قِبػػل ا افظػػة اظتركزيػػة للشػػرضة .اس ػ قبل ػت ػػافظ
اظتقاضع ػػة شاص ػػيا ون ػاداشل باس ػػم «س ػػي ن ػػور ال ػػدين» .دل رتع ػػد ذل ػػأل «اضتق ػ ال ػػجملي ػ ػ
وخرب ا الت ال ملارية» .سب اف اهلل كيف ي غ الناس بشكل مجملهل!
ّ

علي ا افظ شهاد علا شاشة « رتؼ  »2ال رنسية ظ ػتاولة من تلقي درساً
رتخجمل ّ
ظ ا خػػالؽ فقػػاؿ رت ّف اظتصػػاع البي يػػة كتػ رتف ُحتػ ّػل داخليػاً ولػػيس ل اانػ رتف ي ػػدخلوا
ظ ش ػ وننا .أ ل اػػوي ي قػػاؿ رتن ػ سػػيقدم رتمػػاـ ا كمػػة .وبال عػػل نػػادى علػػا مسػػاعدي
ورتمرهم بنقلي إذل ػتكمة اصتزائر العاصمة .دل رتتردد ظ نزع سػروارل رتمػاـ القاضػي الػجملي كػاف
تعرضػت لػ وقصصػت عليػ كػل
إرل فكش ت ل علا آءار ال عػجملي البشػا الػجملي ّ
يصغي ّ
ال اصيل .كاف يبدو علي نوع من اضترج وظ ا خ من اإلفراج اظت قت.
ػت عتػا اعلػت مػ راػال مشػهورا فاتصػلت حل العديػد مػن قنػوات
إ ّف اظتدسي ال تعرض ُ
ِ
جتمػا حػوؿ ال عػػجملي رتقػػيم جبامعػػة بػػاب الػػزوار
ال ل زيػوف ا انبيػػة .واسُضػ ت للمشػػاركة ظ ّ
تعرضت ل .
وتطرقت يومها إذل ال عجملي الجملي
ُ
ُ
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دل رترفا سوى مػرة واحػدة اظتشػاركة وكػاف ذلػأل ظ لقػا نظم ػ صػ ي ة تػُدعا «الثػورة
اإلفريقيػػة» وحضػػرم ضػػيوؼ عػػدة .فطل ػ م ػ الص ػ اظ عػػدـ ال ػػدث عػػن قضػػية تعػػجملييب
ادرت القاعة.
ونص باضتديث عن حقوؽ اإلنساف بص ة عامة فنهضت من مكاشل و ُ
ػت
لقد مت عزؿ الشرضيني الجملين َعجملبوشل
رتشل عااز علػا االق صػاص منهمػا .وظتػا كن ُ
ظ اظتس ش ػ ػ ا زارت ػ ػ عػ ػػدة شاصػ ػػيات مػ ػػنهم الػ ػػوزير السػ ػػابس طتظ ػ ػ ي ووعػ ػػدوشل كله ػ ػػم
باظتساعدة .فقالوا رل« :اع رب مػا وقػا لػأل غتػرد حادءػة وسػوؼ ال ينقصػأل شػي  ».لكػنهم
نسوشل وما زالػت ظ ن ػس البػ س حػِ يومنػا هػجملا .وؽتػا يزيػد ظ حػزشل كػو م صػنّ وا ارحػي
ظ سملل حادث عمل فال نتكن اضتصوؿ علا إعانة بص ض ية رتحداث رتك وبر.
وددت لو ق لوشل رتو برتوا يدي رتو رالي رتو شلاوا اسمي ودل متصوشل .إشل رتعاشل مػن
اك ااب وا يار عصيب رااا ورتعيت حياة بائسة ر م كل ما عاني
رتشل ال رتضال إالّ
ببي ػػت وش ػػغل لكسػ ػ ق ػػوت ع ػػائل  .إنن ػػا نػُ ػ ْدفَ ُا إذل اإلره ػػاب ولك ػػن ال رتر ػ ػ ظ ػتارب ػػة
رتي شرضي .كل ما رتريدم هو حقي.
إخواشل وال ظ إيجملا ّ

 .9.9.1حكوـ عػدّات

اظتصدر :فيلي قرؾترو اريدة ليب اسيوف  12نوفمرب .2877

بعػػد توقيػػف شػػاب ازائػػري ظ شػػهر رتك ػػوبر اظتاضػػي رتءنػػا ا حػػداث يػػروي م سػاة اع قال ػ
تعرض ل .
داخل مراكز ا من والضرب والصدمات الكهربائية واالع دا اصتنسي الجملي ّ
«رتُنْ ِزلْنَ ػا إذل الطػػابس الس ػ لي ظتبػ ػ اظتديريػػة العامػػّة ل مػػن الػػوض ببػػاب ال ػوادي اظتقابلػػة
لثناوي ػػة ا م ػ ػ عب ػػد الق ػػادر م ػػا  155ش ػػا آخ ػػر رتوق ػ ػ وا ظ ن ػػس الي ػػوـ ( 4رتك ػػوبر
 .)2877كاف العسكر ينػػقلوف اثّػة هامػدة عليهػا َكػ ْدمات ظ ػتمػل ومغطػاة بك ػن مرمػي
فوقهػػا بعه ػػماؿ ».ظ تلػػأل الل ظػػة فهػػم ح ػػكوـ ع ػ ّدات البػػالم مػػن العمػػر  15س ػنّة رتنّػ لػػن
ينسا إذل ا بد…
ظ البدايػػة مػ ّػر رفقػػاؤم الواحػػد تلػػو ا خػػر إذل ػتنػػة «الػػدلو» .حيػػث يُغمػػر ال ػررتس ظ مػػا
سػيل ا واشل فكثػ مػنهم اخ نػس ورت مػػي عليػ ّ .رتمػا ع ػ ّدات الػػجملي يعػاشل مػن مػرض الربػػو
فقد رتصي علا ال ور ب زمة تن ػسيّة ؽتّا ع ام من العنف البدشل الشػديد لػكن دل ينج مػن
االع ػػدا اصتنس ػػي .فبع ػػد رتف عُػ ػزؿ ظ رف ػػة لوح ػػدم ق ػػاـ العس ػػكر با ص ػػاب ء ػػالث مػ ػرات
م الية ربػا سػاعة بػني الواحػدة وا خػرى ّرتمػا رتحػدهم ف عػل فيػ «ظ حالػة الػوعي الكامػل
ّرتما ا خراف ف عال ذلأل وك ّ ما نتارساف شيااً روتي » .كمػا رتر مػوم هػو ورتشػااص آخػرين
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علا «اصتلوس» عراة علا الزاااات لساعات ضويلة حػِ تػورـ دبػرم وكػاف يعػاشل مػن رتلػػم
«شديد».
ظتػا عػاد إذل الزنزانػػة اظتشػرتكة كانػػت الصػػي ات وصػراخ ا دل «يػ مػػن كػػل مكػػاف وظ
كل وقت» رتف هػجملم ا صػوات دل ختػػرؽ اصتػدراف السػميكة لػػقاعة ال عػجملي الكبػ ة الػ
فصلت إذل قسمني .كاف حوارل مائ مع قل مكدسني علا ا رض وحتت اضتراسة .فكػاف
اصتالدوف ي خجملوف الواحػد تلو ا خر رتو غتموعات من ءالءة رتشااص إذل اصتهػة ا خػرى
ليعجملبوهم هناؾ رتمػاـ رتنظار السابقني والالحقني اظتجملعورة.
ذك ػػر ع ػ ػ ّدات رت ّف ال ع ػػجملي ك ػػاف ي ػ ػ ّػم عل ػػا مػ ػررتى اظتنس ػػّقني :نقيػ ػ م ػػن الكمون ػػدوس
وضابطاف من ا من العسكري.
كاف عػ ّدات يرى اظتع اجملبػني يقػ ػزوف من رتدل الػ«ايملاف» وهي ضريقػة يػُربي فيهػا اظتعػ اجملبوف
خاصػػة حيػػث دتسػػأل رتعنػػاقهم ورتيدي ػػهم ورتعضػػاؤهم ال ناسػػلية ب سػػالؾ تنقػػل
إذل كراسػػي ّ
تياراً كهربائياً .كما شػاهد مع قلػني يُضػربوف بػاعتراوات وبالركػل إلر ػامهم علػا الزحػف عػراة
ظ اظتمػػر اظتلػػي بالزاػػاج اظتكسػػر .كػػاف عػ ّدات يغػػا نظػػرم عػػن اضتػ ُػزوز ظ رتضػراؼ اظتعػ اجملبني
إليقاؼ الكابوس.
«كاف اصتالدوف بالزي العسكري يضربوف الػبعا منّػا إلزهػاؽ دمنػا كمػا كػانوا يعػاملوف
البعا ا خر بقسوة شػديدة رت م كانوا لترصوف علػا عػدـ تػرؾ عالمػات ال عػجملي  .ال
رتي منطس».
رتدري كيف كػانوا مت اروف الض ايا… دل يكن عتم ّ

وظ وص سلوب ال عجملي بالسلّم يقوؿ عػ ّدات رت ّف رفاق ظ الزنزانة – رتيعهم رااؿ
السػػلم فيسػػقي وكػػانوا
– كػػانوا يػُْربطػػوف إذل سػلّم علػػا ههػػورهم أّ كػػاف اصتػػالدوف يرتكػوف ّ
يكرروف ن س العملية إذل ما ال اية.

تسػ ػػا ؿ عػ ػ ػ ّدات فقػ ػػاؿ« :ظتػ ػػاذا يع ػ ػػجملبوننا؟ ال يب ػ ػػدو رت ّف ان ػ ػزاع اظتعلومػ ػػات هػ ػػو السػ ػػب
ا ساس ػػي ل ع ػػجمليبنا ورته ػػن رت ّف قص ػػدهم ا وؿ ك ػػاف ختوي ن ػػا .ك ػػل اظتع ػ ػ اجملبني مثل ػػي رتوق ػ ػ وا
عشوائيا ظ الشوارع رتو ظ بيػوام».
وتعػ ّػرض العديػػد مػػن الضػ ايا إذل تعػػجملي بسػػيي وشػػنيا بواسػػطة «الػػدرج» حيػػث يضػػا
العسػػكريّوف رتعضػػا الضػ ية ال ناسػػلية داخػػل الػػدرج أّ يغلػػقوم بقػػوة فيػػنملم عػػن ذلػػأل رتلػػم
رهي وفظيا.
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بعد يومني من هجملا الكابوس رتي يوـ  6رتك وبر  2877اس طاع رتحد رتصدقا ع ّدات
العامػػة ل مػػن الػػوض  .وبعػػد رتسػػبوع
منػػجمل الط ولػػة وهػػو شػػرضي إخراا ػ مػػن مب ػ اظتديريػػة ّ
رتعػػاد لػ ػ صػػديق هػػجملا كػػل رتوراق ػ ال ػ رتُخػػجملت من ػ رتءنػػا اع قال ػ  .بعػػد إخ ػػا ن س ػ لعػػدة
رتسابيا – إذل ا ف مػا زاؿ النػاس يُع ػػقلوف يوميػا – ق ّػرر ع ػ ّدات السػ ر إذل فرنسػا ر ػم عػدـ
رتي قري لػ هناؾ .ومن حسن حظ رتن دل يوقف ظ اظتطار.
واود ّ

رتُدخل عػ ّدات مس ش ا ساف لويز بباريس منجمل رتياـ فهو يعاشل يوميا من نوبات عصبية
السهاد« .ظتا متيّم الليل رتعػيت فصػل تػوقي ي ظ ن سػي مػن اديػد .رتتػجملكر رتشل ذهبػت
ومن ُ
ّ
مػػن اصتزائػػر العاصػػمة إذل بػػاب ال ػوادي ل قػػي بصػػديق  .وكنػػت يومهػػا مرتػػديا بدلػػة رتنيقػػة
ورتلػبس سػػروال مػن نػػوع "اػػني" الػػجملي هػػو لبػاس مشػػبوم فيػ  .رتوق ػ ظ الطريػس غتموعػػة مػػن
فلمػػا رتابػ هم رتشل قػػادـ مػػن براقػػي ا ػػالوا علػ ّػي
"القبعػػات الػػزرؽ" أّ سػ لوشل مػػن رتيػػن رتتيػػتّ .
لبث ال وضا!" وكاف ذلأل بداية قص ».
ضربا د خرة بنادقهم وقالوا رل" :رتتيت هنا ّ

 .1.9.1عبد القادر زعباط
اظتصدر :ص ي ة لوم اف  4رتك وبر .1555

ُع ػ ِّجملب عبػػد القػػادر زعبػػاط وهػػو بطػػل سػػابس ظ اظتصػػارعة ظت ػدة شػػهر رتءنػػا القمػػا الػػجملي تبػػا
ان اضة  .2877يق ظ هجملم الشهادة ا الـ ال ي عجملر نسيا ا.

يعرتؼ الرياضي فيقوؿ« :دل نكن ن صور رتننا سن لقا رصاصات حية علا رتاسػادنا وهػجملا
لت ػػدث داخ ػػل بل ػػدنا!» ويض ػػيف« :كن ػػا ش ػػباباً ظ س ػػن الط ػػيت واضتماق ػػات ك ػػاف عم ػػري
حينػػجملاؾ رتربع ػا وعش ػػرين س ػػنة وكن ػػت مهي ػ ح ػػداث  4رتك ػػوبر .انص ػػبّت ضيل ػػة رتس ػػبوعني
نقاشات الشػارع بصػ ة شػب حصػرية حػوؿ هػجملا اظتوضػوع .كػاف بعػا ا شػااص مكل ػوف
ػػجملا ا مػػر رتمػػا رتنػػا فكنػػت رتعلػػم رت ّف ا قاويػػل جتلػ معهػػا اضتقيقػػة كمػػا يقػػاؿ .إذا تظاهرنػػا
بجمللأل الشكل فا مر يراا إذل حنقنا علا النظاـ .رتلسنا ذترة رتنظمة هاظتة؟»
تػجمل ّكر زعبػػاط بكػػل دقػػة ا حػػداث الػ اػػرت با بيػػار فسػػرد بػػاضراد« :دل ػػاام سػػوى
بنايات الدولػة .دل فتػس رتمػالؾ القطػاع اطتػاص .ومعػ ذلػأل رت ّف ا مػر كػاف ي سػم بال وضػا
وال لتمػػل رس ػػالة معينػػة .كن ػػت قػػد اب لع ػػت ع ػػدداًكب ػ اً م ػػن ا ق ػراص (ؼت ػػدرات) وكان ػػت
عمامة علػا ررتسػي علػا هياػة رتهػل الصػ را وكنػت رترتػدي نظػرات فكنػت اشػعر وكػ شل ظ
ع ػ ػػادل آخ ػ ػػر وفاق ػ ػػد ال ػ ػػوعي وك ػ ػ ّف الوض ػ ػػا حرب ػ ػػا شل كن ػ ػػت رترى حق ػ ػػا اضت ػ ػػرب .كان ػ ػػت
الرصاصػػات ا وذل ال ػ رتضلِقػػت علينػػا ػ م ذيػػة لكػػن ظ مػػا بعػػد ب ػدرت العس ػاكر ظ تن يػػجمل
غتػػزرام .بػدرت الضػ ايا ي سػػاقطوف رتمػػامي رتمػوات رتو ارحػػا بعيػػداً عػػن مػػنطلقهم .انُشػػلت

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
ؽتارسة ال عجملي ظ اصتزائر 2882-2851

438

رتاسػػاد بعػػا الشػػباف مزق هػػا رصاصػػات العسػػكر بشػػكل اعػػل ا ضبػػا ال يقػػدروف حتمػػل
تلأل اظتناهر .ظتاذا رتضلقوا الرصاص؟ ظتاذا دل يلمل وا إذل ت ريس اضتشد بطرؽ رتخرى؟»
رتحػػرؽ زعبػػاط دبػػاب ني باس ػ عماؿ قنابػػل رتخػػجملها مػػن اصتنػػود كمػػا ان ػػزع مػػنهم بنػػدقي ني
كالشػػنكوؼ ورشػػاش فصػ ّػرح رتنػ كػػاف يشػػعر حينهػػا وك نػ سػػيد العػػادل .وبعػػد ت كػ رتراػػا
ا سػػل ة كػػي ي ّملن ػ اظتالحقػػات ويقػػوؿ« :بػػل فعلػػت رتكثػػر حيػػث رتشل رتنقػػجملت عسػػكرياً
يهمػوف بق لػ  .كػاف اظتسػكني يصػرخ ويعلػن
اخ ط رتربعة رتشااص مػن وسػي دباب ػ وكػانوا ّ
برا ت ف ءّر اصتمهور لجمللأل ورتضلقوا سراح  .ورتعادوا ل سالح بعد رتف كسروم».
و يقوؿ زعباط« :يوـ السبت  6رتك وبر بينما كنت رتهم بال رار إذل مدينػة وهػراف ّف
العاصمة كانت خالية ودل تعد تطاؽ نظرا للملو السائد آنجملاؾ ضرقت الشرضة علا البػاب.
اا حوارل رتءػ عشػر شػا علػا مػم رتربػا سػيارات ورترادوا اع قػارل دوف حػِ ال عريػف
ب ن سهم .كاف ذلأل رتمراً مع اداً حين  .دل اس سلم بسهولة .كػاف بعػا العمػال بصػ ب هم
مقنّعني ودتكنت من ال عرؼ علا بعضهم .عجملبوشل دقػر ػتافظػة الشػرضة ضيلػة شػهر .كػانوا
يع ربون قائد ال مرد .فاس عملوا ضريقػة اطتنػس باظتنشػ ة واظتػا بشػكل يػومي ومعهػا ضػربات
مسػ مرة بالعصػػا .كمػػا قيّػدوشل بسػػلأل حديػػدي علػػا سػلّم كػػانوا يرتكونػ يسػػقي إذل ا رض
وررتسػػي إذل ا سػ ل .كانػػت فػػرؽ ال عػػجملي ت نػػاوب علػ ّػي ضيلػػة شػػهر بينمػػا رتنػػا مع قػػل بزنزانػػة
ان راديػػة .بعػػد ذلػػأل قضػػيت شػػهراً آخػػر بسػػملن اضت ػراش .عنػػدما اع قلػػوشل كنػػت رتزف 255
كلػػم فقػػدت منهػػا  25كلػػم رتءنػػا االع قػػاؿ .وظتػػا رتفرا ػوا ع ػ دل اس ػ طا ضيلػػة س ػ ة رتشػػهر
الن ػػوـ س ػػوى ملقي ػػا عل ػػا بط ػ ػ وك ػػدت رتا ػػن .دل رته ػػاار إذل رتوروب ػػا ودل ال ػػس دعس ػػكر
اإلرهػػاب الػػجملي رتعػػرؼ العديػػد مػػن قػػادام وذلػػأل يراػػا إذل زوااػػي فكانػػت عػػائل دثابػػة
اظت ْلمل ػ وال عػػويا عػػن تلػػأل ا نػػة .ص ػ ي رت ّف دتردنػػا هػػجملا ف ػ رتعػػني الشػػع ودت ّكنّ ػا مػػن
َ
اضتص ػػوؿ عل ػػا قسػػي م ػػن اضتريػػة لك ػ رتتس ػا ؿ م ػػِ سيسػػقي ه ػػجملا النظ ػػاـ الظ ػػادل نظ ػػاـ
"اضتقرة"».
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 .3.9.1ساكن من عني البنياف
اظتصدر :عابد شارؼ اصتزائر  :6299شػغ صػبياف دار النشػر الفوميػأل  2885ص

.246

ظ مػػا يلػػي قصػػة رتحػػد سػػكاف عػػني البنيػػاف الػػجملي ُعػ ِّجملب علػػا رتيػػدي غتػالدي اصتمهوريػػة بعػػد رتف
رتوقف يوـ  8رتك وبر .2877

بعد وصوؿ الشاحنة الصغ ة إذل معسكر سيدي فرج رتمرونا بالنػزوؿ ونػزع مالبسػنا والبقػا
بػػاصتز السػ لي مػػن اللبػػاس الػػداخلي فقػػي .كػػاف علينػػا الزحػػف علػػا اضتصػػا بينمػػا اظتظليػوف
يرشوننا باظتا وآخروف يضربوننا ب نابي مطاضية .كانوا لترسوننا بالبنادؽ.

أكتوبر  2988م ،مقبرة العال ة بالعاصمة .نحو ست ن ضريح جديد وراء ضرريح رضروان
آمعزوز ،كلهم استشهدوا إثر المجازر التي اقترفها «الج ش الوطني الشعبي».
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عن ػػد ق ػػدوـ اللي ػػل ب ػػدؤوا مناداتن ػػا با شت ػػا الواح ػػد تل ػػو ا خ ػػر وظ ك ػػل م ػػرة كن ػػا نس ػػما
الصػ ػراخ .كن ػػت ارتع ػػت .وظت ػػا ح ػػاف دوري ش ػ ػ ّدشل رتح ػػدهم م ػػن خص ػػري واػ ػّرشل إذل قاع ػػة
ال عػػجملي  .رتمػروشل بنػػزع القمػػي والسػػرواؿ والوقػػوؼ قُبالػػة اصتػػدار .أ بػػدؤوا يض ػربون علػػا
الظهر دقبا من خش  .كانوا ي وق وف من حني خر أ يواصلوف عملية الضػرب اظتػربح.
رتدليت عتم بكل ما رترادوم من رتال رتف ي وق وا عن ذلأل.
رترادوشل رتف رتاػ ػػم رتح ػ ػػد ا ص ػ ػػدقا ب ػ ػػعحراؽ «اظتونػ ػػوبري» (س ػ ػػوؽ م ػ ػػن ن ػ ػػوع اظتس ػ ػػاحات
الكربى) .رتذعنت لجمللأل من ارا ا دل فانقضوا علي ضربا .رتمروم بعمضا ا وراؽ وبعدها
ػت غتػرباً علػا ضػاع هم ضػرب
رتمروشل بضرب صديقي كون رتحػرؽ رتمػالؾ الدولػة .دػا رتشل كن ُ
إرل بػػالقوؿ رتنػ لػػيس ػػجملا الشػػكل يػ م الضػػرب
برفػػس .الحػػظ ذلػػأل رتحػػد "اظتػػدنيني" ف ّ
واػ ّ
إرل .كانػػت الض ػربة بدراػػة مػػن الشػػدة رتسػػقط رترضػػا
ورتراشل كيػػف ي ػ م ذلػػأل مواهػػا ضػربة ّ
علػػا ركب ػ ّ .ان شػػل مػػن ا رض أ ض ػرب علػػا اليػػد رتكثػػر مػػن عشػػر ض ػربات أ رتمػػرشل
بعدخاؿ إصبعي ظ شرج صديقي ...ف علت .أ رتمروم ب عل ن س الشػي معػي .بعػد ذلػأل
رتمرونػػا بلػواط بعضػػنا الػبعا بال نػػاوب فام ثلنػػا مػػن شػػدة اطتػػوؼ .رتمرونػػا بعػػدها جبلػػد بعضػػنا
البعا وظ كل مرة كاف الشرضي يضػرب ػجملا «الرؾتػرس» (حػجملا عسػكري لػيظ) علػا
الوا كما ا الوا علا ب .بضربات بعق البندقية و«الرؾترس».

 .4خالصة
رتبرز هجملا الن بعكتاز بعػا اظتعػادل عػن ؽتارسػة ال عػجملي ظ اصتزائػر منػجمل االسػ قالؿ وإذل مػا
قبل انقالب يناير  .2881كل شػهادة عتػا مضػمو ا ا لػيم اطتػاص وت اصػيلها وبيِّنااػا عػن
ػ رت ّف االنطبػػاع البػػارز مػػن غتمػػوع الشػػهادات هػػو رت ّف ال عػػجملي ؽتارس ػة
ؽتارسػػة ال عػػجملي
ِ
ِ
م واص ػػلة من ػػجمل االسػ ػ قالؿ بِ َع َم ػػد وقص ػػد وتنظ ػػي ِم م ػػن ض ػػرؼ رتعل ػػا س ػػلطات الدول ػػة .كم ػػا
يس ػ اد مػػن هػػجملم اةموعػػة مػػن الشػػهادات رت ّف ال عػػجملي تطػ ّػور تػػدركتياً مػػن ؽتارسػػة ػتػػدودة
تس ػ ػ هدؼ ـتب ػ ػػة م ػ ػػن اظتعارض ػ ػػني ظ بداي ػ ػػة االس ػ ػ قالؿ إذل ؽتارس ػ ػػة رتكث ػ ػػر ف ػ ػ كثر ان ش ػ ػػاراً
تس ػ هدؼ ش ػرائ عديػػدة مػػن اة مػػا ب قػػل ف قػػل دتيػػز .إ ّف هػػجملا ال طػ ّػور ت ػزامن مػػا تػػدهور
وتوسا نطاؽ االح ملاج واظتعارضة.
شرعية النظاـ ّ
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منظور تارمتي

لػيس هػجملا الػن ب ػ ْريخ فتػوذاي ل ملػارب ال عػػجملي الػ عػاسل منهػػا اة مػا اصتزائػري بػػل
هو نِدا إلؾتاز هجملا ال ْريخ وصتما الشهادات والبيِّنات بشػ ف ال عػجملي إبػاف العقػود الثالءػة
ا وذل بعد االس قالؿ.
وؽتػػا ي ّكػػد رتقتيػػة وإضتػػاح هػػجملا الواا ػ هػػو كػػالـ اظتس ػ ولني السياسػػيني والعمليػػاتيني عػػن
ال عػػجملي الػػجملين يعملػػوف باس ػ مرار ل ػػدم الػػجملاكرة االا ماعيػػة ول وهيػػف الصػػمت وفقػػداف
الجملاكرة حِ ي مكنوا من اعتيمنة علػا اصتزائػر .فػعذا ت ّ صػنا ؽتارسػة ال عػجملي رتءنػا ان اضػة
رتك ػػوبر  2877ـ م ػػثالً ف ػػع ّف كالمه ػػم يكش ػػف ذل ػػأل بوض ػػوح .فعل ػػا عك ػػس م ػػا تظه ػػرم
الشهادات ظ اصتز الثالث من هجملا الن ما زاؿ اصتنراؿ لك ل عيّاط ين ي رتف اظتاابرات
تورضػػت ظ ال عػػجملي ر ػػم مػػرور عقػػد كامػػل مػػن الػػزمن فيقػػوؿ« :قلػػت لكػػم رتف
العسػػكرية ّ
ػورط ظ ال عػػجملي رتو
اظتديريػػة العامػػة للوقايػػة وا مػػن [اسػػم اظتاػػابرات العسػػكرية آنػػجملاؾ] دل ت ػ ّ
ظ مركػػز سػػيدي فػػرج ».واصتن ػراؿ لعػػرحل بلا ػ ي كػػد مػػن اه ػ « :الشػػي الػػجملي اس ػ طا
ت كيدم خبصوص ال عجملي هو رتف وحدات اصتيت دل دتارس قػي ».رتمػا اصتنػراؿ خالػد نػزار
فين ػػي حػػِ حػػدوث ال عػػجملي ويػػزعم رتف مػػا حػػدث هػػو غتػ ّػرد «معػػامالت سػػياة رتو عنػػف»
فقي كما قػاؿ« :دل حتػدث اظتعػامالت السػياة إالّ ظ مكػاف واحػد ودل تكػن منظمػة ».رتمػا
ػورط رتبػداً ظ ال عػجملي :
اعتادي طتظ ي وزير الداخلية السابس فهو يػ ّدعي رتف الشػرضة دل ت ّ
«كان ػػت هن ػػاؾ جت ػػاوزات بال كي ػػد لك ػػن ال اع ق ػػد رت ّف الش ػػرضة مارس ػػت ال ع ػػجملي بنظ ػػاـ.
[…] إشل معػػروؼ دعارض ػ لل عػػجملي  ]…[ .دل يُس ػ عمل سػػرداب اظتديريػػة العامػػة ل مػػن
ددرب ػػة عت ػػجملا الغ ػػرض ».وإذا ك ػػاف
ال ػػوض كمرك ػػز لل ع ػػجملي رتب ػػداً ]…[ .ليس ػػت الش ػػرضة ّ
صػ ػ ي اً رتف اظتا ػػابرات واصت ػػيت والش ػػرضة دل نتارس ػ ػوا ال ع ػػجملي فعم ػػا رت ّف ك ػػل الش ػػهادات
مصطنعة وكاذبة وإما رت ّف اصتِ ّن هم الجملين ع اجملبوا الض ايا.

رااػا اسػ ملواب لك ػل عيّػاط ظ ك ػاب
.223
رااا اس ملواب لعرحل بلا ظ ن س اظتصدر ص.215-222 .
رااا اس ملواب خالد نزار ظ ن س اظتصدر ص.215-222 .
رااا اس ملواب اعتادي طتظ ي ظ ن س اظتصدر ص.225-86 .
Octobre, ils parlent
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Le Matin
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+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
ؽتارسة ال عجملي ظ اصتزائر 2882-2851

442

إذف مػػن اظتهػػم رتف ي واصػػل رتػػا الشػػهادات وتشػػمليا الضػ ايا علػػا الشػػهادة واظتطالبػػة.
كما هو مهم رتف ي ّسس برنػامج ػث وضػ شػامل إلحصػا وحتقيػس وتوءيػس وحتليػل وتبيػني
ؽتارسة ال عجملي منجمل االس قالؿ وذلأل برعاية خاصة للم اور ال رتشرنا إليها ظ اظتقدمة.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

+

كراسة عن تاريخ التعذيب الفرنسي في الجزائر

حممد العاقل
 .1مقدمة
 .2التعذيب الفرنسي في الجزائر
 .3عيِّنة من الشهادات
 .3.1حممد بااس الكري
 .3.1طاهر أوصديق
 .1.1شكوى من سكاف دوار العفيس
 .5.1رسالة من قرية قاائلية إُف احملام جاؾ فارجيس
 .3.1أحد موظف التعذيب يقص...
 .4الجـزائر أمام ِّ
المعذبين الفرنسيين

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

556
557
563
361
369
375
376
379
586

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
336

منظور تارطم

 .1مقدمة

إ ّف مػ ِ
ػوطن َََ ػيالِنا ايمػػاب يػػرى أ ّف التعػػذيب بل ػ «الطريقػػة ايئائريػػة» مػرتاا ارتااطػاً وًيق ػاً
بالتعذيب بل «الطريقة الفرنسية».

السػالـ مجعوف ،الذي تعػ ّػرض
فمثاؿ أوؿ بل ذلك هو ما ورد يف جئء من شهادة باد ّ
مبقر الػ ّدرؾ الوطين بعٌن النّعجػة« :شعرت أ ّف رجل ّ َػذالين ،ياف وضع ػاً يعػعب
للتعذيب ّ
وصػػف  ،ويػػاف جػػواً مرباػاً يتجػػاوز الواقػػأ افػػفلوؼ ،فلػػمت اسػػتطأ وييػػئ الكػػابوس مػػن ا قيقػػة.
وبادرت إُف ذهين مااشرًة أوؿ صورة من فيلمت "معرية ايئائر" حيث ياف افسكٌن غندري ػ
يتع ّػرض ألبشأ أنػواع التّعذيػب من طرؼ اينػود الفرنسي ّػٌن».
ويق ػػوؿ ي .بش ػػًن يف شه ػػادت حػػوؿ التعػػذيب الػػذي تع ػ ّػرض ل ػ يف دائ ػػرة األم ػػن س ػػٌن
ػد أب ػػداً أظػػن أ ّف جئائ ػر ّيٌن ضمملػػوف ح ػػقداً دفي ػػناً رمػػو جئائ ػر ّيٌن ػرين ،وقػػد
داي« :مػػا ينػ ُ
ِ
تعرضػػد ػػا بػػاـ  3963مػػن ق ػػال افنظّمػػة افسػ ػلّ ة
ذمػػوت مػػن افػػوت بعػػد حماول ػػة اغتيػػاؿ ّ
السػ ّػرية ».وفػػا وصػػري بشػػًن أسالػػيب التعذيػػب أشػػار أي ػاً إُف دمارسػػات ال ػػابا الفرنس ػ
بيػجار.
حممػد للتّعذيب ػ اياػػل بػايئائر العاصػمة ،وفػا تػذير معاناتػ يف شػهادت
تعرض بّ .
ّ
الس ػ ػػب ه ػ ػ الوس ػ ػػائل افف ّػ ػػلة ل ػػديهمت مثلمػ ػػا ي ػػاف ا ػ ػػاؿ يف بهػ ػػد
و
ػية
ػ
ػ
ش
الوح
ف
إ
«
ق ػػاؿّ :
ّ
االستعمار».
وذمػد أي اً إشارات غًن مااشرة بٌن العهدين ،فنجد مثالً ىف شهػادة بمػر يػػدر إضػافة
تفع ػ ٍ
ػيل ص ػ ػغًن ب ػػن تعذي ػ ػػا بل ػ ػ يػ ػػد افل ػػابرات العسػ ػػكرية يف العاص ػػمة « :لع ػ ػوا ًيػ ػػا
ووضعػػوين فػػوؽ طػػاولة قػػد صػػنعد يف فرنسػػاّ ،ب قيػػدوين وبػػد وا يف ضػػر  ».و ِ
ابتقػ َػل خمتػػار
ّ
بودشػي يف السجن العػسكري بالاليدة بعػد أف بذبتػ افلػابرات العسػكرية بفسػاليب بػدة
منها حرؽ اليدين ،فف مقطأ مػن شػهادت ورد التفعػيل التػاِف« :لقػد داـ التعػذيب حػواِف
أربعة بػشرة سابة ،ويػاف ايػالّدوف مق ػنّعٌن ويت ػػدًوف بيػنهمت باللّغػة الفرنسػية وظنّػوا أنػين ال
أفهمػهمت».
بل ػ العم ػػوـ ذم ػػد أف االرتا ػػاط ب ػػٌن التع ػػذيب ايئائ ػػري والتع ػػذيب الفرنس ػ يُش ػػار إليػ ػ
بطريقة ضمنية وغًن مااشرة .ومثاؿ بل ذلك هذا افقطأ من شػهادة ريػًن بػولقروف ،الػذي
بُػػذب مب افظػػة الشػػرطة ػ بوروبػ « :مػػا ينػػد أتعػ ّػور أبػػداً أ ّف بعػػن ايئائػر ّيٌن يتعػ ّػرفوف
مبثػػل تلػػك الوحشػػية إزاء جئائػر ّيٌن ػرين» ،أو مجلػػة مػػن شهػػادة س .ؼ .بػػن زرقػػة افعتقػػل
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بسجن ا راش« :ما يند أظن أبداً أ ّف جئائري ّػٌن – ا وة يف الػ ّدين وال ّدـ – يسػتطيعوف أف
يفعلوا مثل هػذا».
وي ػػروي األس ػػتاذ سػ ػػعيد مػ ػػوالي ،ال ػػذي بُ ػػذب طيل ػػة ًالً ػػٌن يوم ػ ػاً مبق ػػر افدرس ػػة العلػ ػػيا
للشرطة بشػاطوناؼ ،يف شهادت ما يل :
ايالدي ػػن ،وف ػػا ر ين أب ػػاين م ػػن الـ ال ػ ػػتعذيب سفل ػ ػػين« :أب ػػوؾ ش ػػهيد أل ػػيس
إِف أح ػػد ّ
توج ػ ػ ّ
ّ
يػػذلك » قلػػد« :نعػػمت ».فسفل ػػين« :لقػػد ب ّذبػ ػ الفرنسيّ ػػوف » قلػػد ل ػ « :طاع ػاً ».فسػػفلين:
«أيهما تع ّػرض للػتعذيب أيثر ،أند أـ أبػػوؾ » تػرددت ىف اججػػابة ألنػين ينػد ابتػػقد بفنػّ ال
يوجد فرؽ ،ومأ ذلك قلد« :أظػن أ ّف أب ػ هػو الػذي ُبػ ّذب أيثػر ».ففجػاب« :أيػوا!» ويفنػ
يريد القوؿ أ ّف طريقتهمت يف التعذيب أقل قػسػوة من التعذيب يف العهػد االستػعماري.

يػػل هػػذم األمثلػػة تُظهػػر بوضػػوح أ ّف دمارسػػة التعػػذيب يف ايئائػػر اليػػوـ ترجػػأ بػػذايرتنا إُف
التعذيب يف بهد االسػتعمار الفرنسػ  .وافالحػ أ ّف اسػكرجاع هػذم الػذايرة يػتمت مػن ػالؿ
شػ ػػهادات ال ػ ػ ايا ،ولغػ ػػة وأسػ ػػاليب ُ
ايالديػ ػػن ،و طػ ػػاب وق ػ ػوانٌن افس ػ ػ ولٌن بػ ػػن هػ ػػذم
افمارسػػة .فػػنذف التعػػذيب الفرنس ػ بػػاألمس ِمػ ْػر ة التعػػذيب ايئائػػري اليػػوـ .وبػػالعكس ،قػػد
يُقاؿ أي اً أ ّف وصاية الدولة الفرنسية بل السػلطة االنقالبيػة يف ايئائػر عػل مػن التعػذيب
ايئائري اليوـ ِم ْر ة بايسة تذيرنا بالتعذيب الفرنس باألمس.
تعػػرض هػػذم الورقػػة نعوصػاً خمتػػارة بػػن التعػػذيب يف بهػػد االسػػتعمار الفرنسػ  ،الغػػرض
منهػػا إبػراز بعػػن افعػػاَف األساسػػية لفهػػمت هػػذم الظػػاهرة .وقػػد تشػػكل هػػذم النعػػوص مقدمػػة
شاملة وموجئة للموضوع بالنساة لل ُقّراء الذين صمهلوف افوضوع.
سػػيعرض الفعػػل الثػػاين بعػػن اف ْعطيػػات وايتعػػائص العامػػة ال ػ ميػػئت دمارسػػة فرنس ػػا
ػص الفعػُػل الثالػػث لعينػة مػػن الشػػهادات تعكػػس جوانػػب خمتلفػػة
للتعػذيب يف ايئائػػر .و ُ عػ َ
حوؿ هذم افمارسة من منظػور ال ػ ايا .وتسػتعرض ػر شػهادة مػن هػذا الفعػل ابػكراؼ
جػػالد سػػابق يعػػري في ػ طػػرؽ إدارة وتنظػػيمت وتسػػليا التعػػذيب ،ويػػذا تطورهػػا إبػػاف حػػرب
الت رير .ويفيت الفعل الرابأ ليقدـ نعػاً لفرنتػئ فػانوف َف يسػاق نشػرم باللغػة العربيػة ياػٌن فيػ
العلة األنطولوجية بٌن االستعمار والتعذيب.
الكاتب ّ

 .2التعذيب الفرنسي في الجزائر
قػ ػػاؿ فرنتػ ػػئ فػ ػػانوف أف «االسػ ػػتعمار الفرنس ػ ػ يف ايئائػ ػػر سػ ػػاهمت يث ػ ػًناً يف تط ػ ػػوير أس ػ ػػاليب
التعذيب الوحشية ال ظمارسها االستعمار الدوِف».
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وذلك أل ّف ايئائر ياند ُم ْستَػ ْع َمرة أبلنتها فرنسا امتداداً إفريقيػاً ػا ،يمػا ابتهتاػا جػػسراً
اس ػكراتيجياً لإلمهتاطوريػػة األوروبيػػة يف إفريقيػػا .وهػػذا العػػدواف الشػػرس يرجػػأ أي ػاً إُف رفػػن
ووردها افتواصل ضد ا كمت االستعماري منذ د ول باـ  .3811فعػال لقػد بانػد
ايئائر ّ
ايئائر من بػدواف بػسكري وبوليس ويّئ بشػراسة قلما شػهػدها تاريػخ االستعمار.
إذا َف ن ػػنس ب ػػف ّف التع ػػذيب ي ػػاف الس ػػالح الا ػػائس الس ػػتعما ٍر حمت ػ ػ ٍر م ػػا ب ػػٌن 3935
و 3963فنننػػا ال نتػػذير جيّػػداً أنػ يػػاف السػػالح الغػػازي السػػتعمار ناشػػني مػػا بػػٌن 3811
و .3873ياف النظاـ االستعماري نػذاؾ مفروضػاً بربػب التعػذيب (وباالغتعػاب وااػازر
ايمابية أي اً) ،مثل أياـ إدارة افارشاؿ افش وـ بيجو .بٌن هاتٌن افرحلػػتٌن ازمفػن حجػمت
وشدة الػقمأ غػًن أ ّف دمارسػة التعػذيب َف تنقػرض أبػػداً بػل يانػد مسػتوطنة ومتشػتتة ،فتهػدأ
قػليالً لكنّها سرباف ما تعود للواجهة بعودة افعارضة لالستػعمػار.
رغػػمت هػػذا التطػػور التػػارطم فػن ّف الػػذايرة التارطميػػة ايئائريػػة تقػػرف دمارسػػة التعػػذيب بافرحلػػة
األ ػػًنة لالسػػتعمار فقػػا .فلمواجهػػة ا ػػرب الثوريػػة الػ انػػدلعد يف الػػاالد ،اَػػذت ال ػ ّدولة
الفرنسػػية الػػتعذيب يسػػالح حاسػػمت يتػنػػق الػػثورة ايئائريػػة بالربػػب والػػقهر .وإذا يػػاف ا جػػمت
ا قيقػ ػ ػػذم العملي ػػة الواسػ ػػعة َف ضمعػ ػ بع ػػد ،ف ػػن ّف بػ ػػدد افعػ ػ ّذبٌن ظمك ػػن تقػ ػػديرم مب ػػات
اآلالؼ .فف ػ ػ معري ػ ػػة ايئائػ ػػر العاص ػ ػػمة وحػ ػػدها تع ػ ػ ّػرض بش ػ ػرات اآلالؼ م ػ ػػن ايئائ ػ ػريٌن
للتعذيب و الؼ رين باتوا يف بداد اففقودين ،ف سب اف رخ أليسكر هورف مّ توقيػري ما
1
بٌن  % 11و % 51من سكاف القعاة.
ي ػػاف تن ػ ّػوع أس ػػاليب التع ػػذيب «تق ػػليدياً» ،فم ػػثال بن ػػد ذي ػػرم فري ػػئ التع ػػذيب يف مئرب ػػة
أمئيػػاف بقسػػنطينة يقػػوؿ اف ػ رخ إين ػػودي« :إنّػ مػػن مػػايو  3938إُف صػػائفة  3961سػػيق
أيثػػر مػػن مائػػة أل ػػري شػػلص إُف مئرب ػػة أمئيػػاف لي ػػذوقوا ألوان ػاً مػػن ال ػػتعذيب .واس ػػتهدؼ
التع ػػذيب النس ػػاء ،وحػ ػ األطف ػػاؿ أحيانػ ػاً ،مبق ػػدار م ػػا اس ػػتهدؼ الرج ػػاؿ .ووثػ ػػلد الط ػػرؽ
افتداولػػة يف ا ػػرؽ مبوقػػد ػػاـ افعػػادف ،وقلػػأ األسػػناف ،واالغتعػػاب ،واجيغػػار ،والتػػفريغات
الكهربائيػػة (مػػن ش ػ ّدة قواػػا تػػقطأ األسػػنا ُف األلسػػنةَ مػػن جػراء اصطػػكايها) ،وايتػػنق بافػػاء،
والتغريػػق يف مغطػػس ممػػاـ دملػػوء بػػالاوؿ وال ػهتاز ،وايتَْوَزقػػة بل ػ الئجاجػػة ،والتعػػذيب بػػالهتد،
ػتمت بػػادةً إح ػػار معت ػػقلٌن
والتعليػػق مػػن األب ػػاء ،وتعػػذيب الف ػػسخ ،والتظػػاهر بالقتػػل .ويػ ّ

 1أليستار هورف ،حرب وحشية من أجل السلمت :ايئائر  ،4591-4591دار النشر بيهتماؾ ،بلندف باـ .3987
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فشاهدة ض ايا رين ،ومأ هذم األساليب يلها ياق اااؿ مفتوحاً أمػاـ تػف ػنّن ايالّديػن
2
إذ بلغ األمر بفحدهمت أف يثػ ّقب ايماجمت بايتػارقة الكهػربائية».

َف ين ع ػػر ه ػػذا الرب ػػب اف ػػنظّمت دا ػػل مرايػ ػػئ االس ػػتنطاؽ ومراي ػػئ الػ ػػفرز ،ويف الػ ػػشقق
وال ػػدور (ف ػػيالت) بالعاص ػػمة التابع ػػة ل ػ ػ«التػ ػػش ّكل العمليػ ػايت لل ماي ػػة» 3أو ل ػ ػ«نع ػػري فرق ػػة
األ ػػاث» 4أو لػ ػ«فيلػػق مظلّ ػػٌن افسػػتعمرات» ،5ف ػػقد سػػعد فرنسػػا افسػػتعمرة ل ػػتجعل مػػن
ايئائ ػػر ُجرح ػاً يا ػًناً .ف ػػذهاد ت ػػقيمت م ػػا يس ػػم ب ػ ػ«افس ػػاٍف» :ي ػػاف اي ػػي الفرنس ػ ي ػػفمر
بالتعػػذيب وينظّم ػ  ،وُظمارس ػ يف الثك ػػنات ،وافليمػػات ،واف ػئارع والده ػػاليئ وح ػ يف ا ػواء
الطلق ليالً.

رد هػػذا ايػػي – الػػذي ابتمػػد ماػػدأ األولويػػة ايازمػػة لإلقلػػيم
وفواجهػػة التمػّرد الثػػوري ّ
ػادة لل ػػثورة .فمػػن أجػػل إزالػػة افنظّمػػة السياسػػية
العملي ػايت – باس ػكراتيجية ا ػػرب اف ػ ّ
بل ػ َ
افتفصػػلة يف أوسػػاط الشػػعب ،يػػاف ايػػي الفرنس ػ
اجداريػػة التابعػػة ياهػػة الت ريػػر الػػوطين و ّ
يػػفمر وطمطػّػا فراق ػاة شػػاملة يميػػأ السػػكاف .ومبػػا أ ّف هػػذم ايتطػّػة االسػكراتيجية تػػقوـ أساسػاً
6
ػسػقاً.
بل حرب االستلاارات ،ياف التعذيب منػظّماً ومن ّ
ياف ضااط فرنسيوف بسطاء يتعػرفوف يف حيػاة ومػوت بشػرات اآلالؼ مػن ايئائػريٌن.
وبعػ ػػد الفوض ػ ػ ال ػ ػ ظهػ ػػرت يف بدايػ ػػة ا ػ ػػرب حيػ ػػث يانػ ػػد يػ ػػل وح ػ ػػدة بسػ ػػكرية تقػ ػػوـ
بػ ػ«االسػػتلاارات» بل ػ طريقتهػػا ،شػػرع ايػػي الفرنس ػ يف ترتيػػب دمارسػػت لل ػػتعذيب مػػن
ػػالؿ «مري ػػئ الت ػػنسيق مػػا بػػٌن خمتلػػري فعػػائل ايػػي » .وشػػرع العسػػكر أي ػاً يف تػػدريس
التمرديػة ،الػذي أنشػفم
التعذيب منهجياً مثلما ياف ا اؿ يف مريئ التػدريب فكاف ػة ا ػرب ّ
العقػ ػػيد بيج ػػار ص ػػاحب افقول ػػة« :ال تعػ ػ ّذبوا ،وم ػػأ ذل ػػك بػ ػ ّذبوا!» فكان ػػد مدرسػ ػة ه ػػذا

 2ج .ؿ .إينيودي ،مئربة أمئياف :حتقيػق حػوؿ مريػئ للتعػذيب أيػاـ حػرب الت ريػر ايئائريػة ،دار النشػر الرماتػاف ،بػاريس
باـ .3993
.Dispositif Operationnel de Protection 3
.Demi-Brigade de Recherche 4
.Demi-Brigade de Recherche 5
 6بدد ياًن من مس وِف الدولة الفرنسية أيّدوا التعذيب ويفػلوم ،منهمت روبػًن اليوسػد ،ومػايس ُيُػن ،وفرنسػوا ميتػًناف،
موِف ،وجاؾ سوستاؿ .ومنهمت أي اً نواب مثل لوباف والقايػارد اللػذين شػاريا شلعػياً يف
وموريس بورجاس-موروا ،وج
ّ
التعذيب .أما اينراالت مثل صاالف وشاؿ وزمرة من ال ااط برتاة بقيد منهمت ماسو وبيجار وأرقػػود ،فػال زالػد أريػا همت
تستفظأ ايئائريٌن وايئائريات.
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الس ػػفاح تُػػدرس ب ػػدة ط ػػرؽ للتع ػػذيب ،منه ػػا ط ػػرؽ التع ػػذيب الاوليس ػ ال ػ ص ػػادؽ بليه ػػا
اففتػ العاـ لإلدارة روج ويلػيوـ.

بعض الضباط المعروفين بتوظيف التعذيب .من اليمين :أُوساريس ،وبيجار ،وماسو ،وشال.

يػػاف اففػػت ويليػػوـ يشػػتغل حتػػد سػػلطة وزيػػر الدا ليػػة نػػذاؾ ،فرنسػوا ميتػًناف 7،الػػذي
صرح بند تكليري ويليوـ بنبػداد تقرير حوؿ التعذيب بػ«التئام منته النػئاهة افعنويػة»َ .ف
ّ
ػاٌن مػػن ت ػػقريرم أ ّف ال ػػتعذيب قػػد مػػورس بكػػل األشػػكاؿ
ػ
ت
في
،
ػالـ
ػ
ك
ال
ػري
ػ
ي
بتلط
ػوـ
ػ
ي
ويل
ؽ
ػو
ّ
يتعػ ّ
ال ػ ظمكػػن تعػ ّػورها ،وذلػػك مػػن طػػرؼ يػػل معػػاٌف الشػػرطة والػػدرؾ ،يمػػا أبػػرز التقريػػر أ ّف
اف سس ػػة الق ػػائية قاِل ػػد بالتع ػػذيب يوس ػػيلة بادي ػػة أًن ػػاء الت قي ػػق .لق ػػد طال ػػب ويلي ػػوـ
بافعادقة الػقانونية بل الػتعذيب وبت ديث أسالػيا بدالً من حظرم.
ػث ويليػػوـ
فن ػادى ويليػػوـ ب ػػتعذيب قػػانوين َم ْويػػوؿ إُف ضػػااط ال ػػشرطة ال ػػق ائية ،يمػػا حػ ّ
بلػ طػرؽ اصػة «يف ظػػروؼ حمػػددة ي ػور ضػابا الشػػرطة الق ػائية أو حمػاف الشػػرطة
مثالً .قد تػثًن هػذم التوصػية ماضػياً ق ػريااً وم فػاً ]يػُلَمػ إُف جهػاز الغَ ْسػتابو األفػاين[ ،ينػػئبج
من ػ ال ػػاعن .لك ػػن م ػػا دام ػػد افس ػػفلة ق ػػد طُرح ػػد ف ػػال س ػػايل لتجنّاه ػػا ».ففوص ػ ويلي ػػوـ
ب ػػتعذيب بعػػري وبلم ػ ال ي ػكرؾ ًػػاراً بدنيػػة – مثلمػػا يفعل ػ ال ػػتعذيب بالئجاجػػة – وهػػذا
يوافػػق بػٌن معػل ة فرنسػػا وشػرفها ،فيقػوؿ« :إذا اسػتُعملد أسػػاليب أناػوب افػاء والكهربػػاء
ػذر ياػًن ستُػػساّب صػدمةً نفػػسيةً أيػػثر مػن جسػدية ومػن ًػػمت ال ظمك ُػن ا كػمت بليهػا بف ػػا
ػب افػػاء يف فػػمت ال ػ ية إُف
ػتمت بعػ ّ
ذات ق ػػسوة ُم ْف ِرطػػة .إ ّف التعػػذيب بواسػػطة أناػػوب افػػاء يػ ّ
ػتمت بتفريغ ػػات
ح ػػد اال ت ػ ػػناؽ ف ػ ػػقا دوف اجغم ػػاء أو التالي ػػأ .أم ػػا التع ػػذيب الكهرب ػػائ في ػ ّ
يهربائية سريعة وبديدة توضأ بل ايسمت مثل الػك بالػنار».
 7روى افػ رخ فيػػداؿ نػػاي يف يتابػ بعنػواف أمػػاـ دابػ معػػل ة الدولػػة العليػػا مػػا يلػ « :نػػوفمهت  .3935لنفػػت افنػػاداة
مبشهد رمئي .إذ شاهدت احملامية روين استيب بعن مكاتب قعر العادلة بايئائر العاصمة م اءة يف السابة السادسػة
صػػااحاً ،فاجتػػازت نقطػػة مراقاػػة افػػرور ووصػػلد إُف مكتػػب يػػاف صمػػرى في ػ اسػػتجواب بػػدد مػػن مويليهػػا ب ػدوف ح ػػور
حمامييهمت .وَف يالح قاض الت قيق أف ظهورهمت دملػوءة بػايروح .سػرباف مػا أذيعػد هػذم الق ػية يف فرنسػا ،فػاامت وزيػر
الدا لية نذاؾ ،فرنسوا ميتًناف ،احملامية روين استيب بالكذب»...
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تىقيفففف المجاهفففف البطفففف
العزبففففففف بففففففف مهيففففففف
(الصىرة المجاورة) الذ
استشه تحت التعذيب.
تىقيففف وإهانفففت مفففىان ي
جزائزيي قب تعذيبهم.

إ ّف هذا ا ماس الفرنس لِ
عع ْرنة الوحشية هو نفس االندفاع الذي أ مت العقيد تْرانكيػ
َ
لتنظًن القمأ والتعذيب .ففلّػري يػتاباً بنوان ا رب ا ديثة 8يقوؿ في « :إذا ياف يف الشارع
مائػػة شػػلص زم ػػتار مػػنهمت ح ػواِف أربعػػٌن .ويػػكرج أ ّف ًالًػػة أو أربعػػة أشػػلاص مػػن ضػػمن
أي حػػاؿ ومػػن ًػَ ّمت
ه ػ الء يعلمػػوف شػػي اً ،فنػػقوـ بتعػػذيب األربعػػٌن .هػػذا ُضمػػدث وفػاً بلػ ّ
رمعل بل أ اار».
إف هػػذم افهػػارات اآليلػػة لل ػػمت اجنسػػاف الػ أدجمتهػػا فرنسػػا يف ترسػػانتها القمعيػػة يانػػد
فعالة بل الععيد «العمليايت» ،ولكنهػا بلػ العػعيدين السياسػ وافعنػوي
من دوف شك ّ
َف تساهمت إالّ يف تعجيل اف ْد َرج الذي انته إُف استقالؿ ايئائر.
َ

 8رْ .ترانكيي ،الحرب الحديثة ،دار النشر المائدة المستديرة ،باريس عام .3963
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ممارسة التعذيب في معركة الجزائر العاصمة

المولد الكهرطيسي) وتعذيب جزائري بهذا الجهاز في معركة العاصمة
جهاز «الجيجان» ( ّ
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 .3عيِّنة من الشهادات
 .1.3محمد عباس التركي
افعدر :اااهد ،بدد رقمت  ،35-33نوفمهت-ديسمهت .3937
يف األياـ األوُف من شهر مارس سنة  3937ألق افظليػوف القػان بلػ يف مقػر سػكناي.
قادوين إُف مريئهمت بلػ مػس سػيارة بسػكرية .بينمػا رمػن يف الطريػق الحػ أحػد ا ػراس أ ّف
وزيت بعن األغػراض الثمينػة ،فقػاؿ لئميلػ «مػا رأيػك يف هػذا ،سػيُقتل أـ ال » وهػو يػدلل
بل يالم هذا رية الفتة من ساابت بل بنق يف إشارة توح بالذب  .بعد الرد اجصما
من قائد افوا َياةَ ،ب َم َد االًناف بل ريدي مػن مالػغ  61ألػري فرنػك ،وربطػة بنػق ،وأزرار
ُ
القميص ،وسجائر.
زند
أ هتين فيما بعد رفقائ يف ا جئ أ ّف يل موقوؼ حتوـ حول ااامات طًنة يكرج أف
يُقتل يف مئربة بًنين ( ،)Perrinوهذا ما ياند تشػًن إليػ إظمػاءة افظلّػ ّ العػرضمة بتمريػر يػدم
رم ػػو بنق ػ  .ي ػػاف العس ػػكريوف يس ػػلاوف ي ػػل مش ػػتا في ػ م ػػن ي ػػل ش ػ ء ػػٌن وزت ػ  .ي ػػاف
وإم ػػا ال ػػذين
افظلّيػػوف – ّإمػػا ال ػػذين يوقف ػػوف افشػػتا في ػ  ،وإم ػػا ال ػػذين يقودون ػ إُف افئرب ػػةّ ،
ضمرسون أًناء االبتقاؿ – يلهمت ضماولوف سلب ال ية دما ظملك.
إ ّف «حوش بًنين» ،يما يسمي سكاف القرية ،يوجد بالقرب من ب ر ػادـ (يف ضػاحية
العاص ػػمة) بل ػ طري ػػق الس ػ اولة وبلػ ػ بع ػػد ييل ػػومكرين م ػػن مف ػػكرؽ الط ػػرؽ ب ػػٌن الالي ػػدة-
العاصمة والسػ اولة .فهػذم افئربػة باػارة بػن بنايػة سموذجيػة للمسػتعمر الفرنسػ إذ تشػتمل
بل ػ بنايػػة مريئيػػة ُ اورهػػا بنايػػات جمهػػئة لت ػػًن وحف ػ ايتمػػور ،وتوجػػد لفهػػا مشػػجرة،
والكل بائمت وسا مساحات شاسعة من الكروـ.
وغالاا ما يػتمت نقػل افشػتا فػيهمت إُف هػذا افكػاف بلػ مػس مقطػورة حمكمػة السػد بف ػل
غطاء رييك ،ومبجرد وصػو مت ُضمَوشػوف يف ف ػاء مكشػوؼ حتػيا بػ أسػالؾ شػائكة ضمرسػ
بػػدة مظليػػٌن مسػػل ٌن برشاشػػات جػػاهئة لالسػػتعماؿ ،ب ياػػدأ االسػػتنطاؽ بعػػد يػػومٌن أو
ًالًػػة أيػػاـ .ويف غ ػػوف االسػػتنطاؽ يُغلػػق بل ػ افتهمػػٌن دا ػػل إحػػدى األح ػواض ايتمسػػة
9
بشر افلععة لتلئين ايتمور.

++

 9إ ّف تقريػر ينػة ا مايػة يشػًن إُف دمارسػات تتمثػل يف احتجػاز «افتهمػٌن» دا ػل «أقايػة» (بػدالً مػن أحػواض) خمععػة
لللمػور .يف حػاالت ًالًػػة بلػ األقػل تسػػااد هػذم افمارسػػة يف وفػاة العديػد مػػن ايئائػريٌن :بعػٌن يسػػر ( تلمسػاف) قُتِػػل
بوـ  33مارس  3937ما يقارب ايتمسٌن جئائرياً ،ومبرسػ لكومػب ( معسػكر) قُتِػل يػوـ  37أبريػل  3937سػتة بشػر

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

++

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
365

منظور تارطم

أمػػا فيمػػا طمعػػين ،فقػػرروا حاسػ بلػ الفػػور دا ػػل واحػػد مػػن تلػػك األحػواض ،بعػػد أف
قَ ّد َر افس ولوف أ ّف ق ي ال شك أ ا طًنة.

أحواض ايتمور باارة بن بنايات صغًنة معنوبة من اآلجر مساحتها تكراوح بٌن مكرين
وًالًػة أمتػػار مربعػة ،ومػػئودة يف ايهػة الت تيػػة بفت ػػة يتيمػة يف شػػكل ًقػب قطػػرم سػػتوف إُف
سػػاعٌن سػػنتمكر ويػػد ل ب ػن طريق ػ افعػػذب ا ػػوض .ومبػػا أ ّف ق ػػام متوسػػطة ين ػػد أجػػد
ص ػػعوبة يف الول ػػوج إُف ال ػػدا ل .وقي ػػل ِف أنػ ػ بن ػػد اس ػػت الة د ػػوؿ بع ػػن افعتقل ػػٌن ذوي
األحجػػاـ الكا ػػًنة بػػهت ذل ػػك الثقػػب ،ي ػػاف افظلي ػػوف يفت ػػوف الاالط ػػة العلوي ػػة ال ػ تش ػػكل
سقري ا وض وينػئلوف افعتقلػٌن مػن ال ػا اػاؿ يشػدو ا حػوؿ إبطػ افعتقػل .ويػاف يػل
حػػوض يػػفوي سػػتة إُف سػػاعة أشػػلاص ،فلػػمت يكػػن ضػػيق افكػػاف يسػػم بتمػػدد افعتقلػػٌن دمػػا
ياف ي ػطرهمت إُف الاقػاء يف وضػعية القرفعػاء باسػتمرار .فاقيػد طيلػة ةسػة بشػر يومػا يف
هذم الوضعية َف أبرحهػا إالّ بنػدما ينػد أسػاؽ إُف جلسػات االسػتنطاؽ الػ تتلللهػا شػ
أصناؼ التعذيب.
اسػتياء
يف بعن األحياف ياف ذلك الثقب يُسد بكيس ،وذلك حسب مئاج ا ػراس أو ْ
افظليٌن بشهادات افعتَقلٌن ،دما تساب يف وفاة بدة معتقلٌن نقاً .ومن الؿ نفػس هػذا
الثقب ياف حراسنا ظمرروف لنا بعن بقايا وجااامت إذا تذيروا وجودنا هناؾ.
ياف يف افئربة قرابػة أربعػٌن مظلػ ُ ععػوا السػتنطاؽ وتعػذيب افتهمػٌن ،و راسػتهمت.
أمػػا افظليػػوف اآل ػػروف ،فلػػمت اسػػتطأ حتديػػد بػػددهمت ويػػانوا مكلفػػوف عوص ػاً بالػػدوريات
وبمليػػات التوقيػػري .والحظػػد يف صػػفوؼ ه ػ الء العديػػد مػػن األجانػػب مػػن ضػػمنهمت بػػدد
ياػػًن مػػن فرنسػػي ايئائػػر .وبػػرغمت حرصػهمت الشػػديد بل ػ إ فػػاء أصػػو مت وهػػويتهمت – يػػانوا
ينػػادوف بع ػػهمت بع ػػا بفريػػاء شلعػػية مسػػتعارة – لقػػد افت ػ أمػػر الكثػػًن مػػنهمت بسػػاب
اللهجة ال ويئ سكاف ضواح باب الوادي.

جئائػري ،ومبوزيػػاة (الاليػػدة) قُتِػػل يػػوـ  37يونيػو واحػػد وبشػػروف جئائػػري .لقػػد ذيػر اينػراؿ بػػدروف ( ،)Pédronقائػػد فيلػػق
وهػراف ،هػذم ايػرائمت بػالتلمي يف افػػذيرة الػ نشػرها يػوـ  38أبريػل  3937بعنػواف «حػوادث حديثػة» .أمػا جملػة افقاومػػة
ايئائريػػة بػػدد رقػػمت  13مػػن  3إُف  31يونيػػو  3937ف ػفوردت قائمػػة أريػػاء ايئائ ػريٌن القتل ػ بعػػٌن يسػػر (  59اسػػمت).
فعقػػب تفجػػًن لغػػمت مػػن حتػػد سػػيارة بسػػكرية فرنسػػية م ابتقػػاؿ افشػػتا فػػيهمت يف بمليػػة وشػػيا .أشػػارت جملػػة افقاومػػة
ايئائريػػة إُف القتػػل يف «أح ػواض» ةػػور ولػػيس يف «أقَايػػة» واامػػد العسػػكريٌن الفرنسػػيٌن بنلقػػاء قنابػػل مسػػيلة للػػدموع
دا ل اًنٌن من تلك األحواض دما ّأدى إُف وفاة ايئائريٌن الػذين ُيدسػوا بػدا لها .راجػأ باتريػك يسػاؿ وجيوفػاين بػًنِف،
الشعب ايئائري وا رب :رسائل وشهادات جئائريٌن  ،3963-3935دار النشر فرنسػوا ماسػهتو ،بػاريس  ،3963ص
.311
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ػد
ػئت وجوه ػا أ ػػرى قػػد سػػاق ِف أف التقيػػد ػػمت يف مك ػػاف مػػا بافدينػػةَ .
وميّػ ُ
وشلعػ ُ
ػث فسػاداً يف افكػاف ،وهػػو مػالزـ أوؿ يُسػم «بيػًنو» ،فقػد يػاف مػػن
الػئبيمت الػذي يػاف يَعي ُ
فرنسي ايئائر.
يػػاف افػػتهمت ُطم َ ػ ُأ لالسػػتنطاؽ مػرتٌن ،أو ًػػالث أو أربػػأ مػرات يوميػػا .ويانػػد حعػػص
التعػذيب تػدوـ مػن نعػػري سػابة إُف ًػالث سػابات ياملػػة حسػب قدراتػ الادنيػة وطاقػػات
ايالدين القائمٌن بل االستنطاؽ .إف تسيًن االستنطاؽ ياف من مهمة افظليػٌن وحػدهمت،
غػًن أف ذلػك يػاف صمػػري ػور رجػاؿ الػدرؾ ومػػوظف معػل ة حراسػة الػكراب ( )DSTأو
رجاؿ افكتب الثاين.
بعد إ راج افشتا في من ا وض ياف يساؽ إُف غابة صػغًنة وراء الانايػة افريئيػة حيػث
حػػددت مسػػاحة التعػػذيب بػػاعن األييػػاس افمتػػدة بػػٌن األشػػجار .يػػاف التنكيػػل ُظمػ َػارس يف
ا واء الطلق سواء يف العااح أو حتد جن الليل.
رأي ػػد حا ػػاالً تت ػػدُف بلػ ػ أغع ػػاف األش ػػجار وبلػ ػ أطرافه ػػا تت ػػفرج أجس ػػاـ افعتقل ػػٌن
افقيػػدين ،أط ػرافهمت األربعػػة مشػػدودة رمػػو ايتلػػري .مكػػث بعػػن السػػجناء بل ػ هػػذم ا الػػة
طيلة يومٌن أو ًالًة .شاهدت هناؾ العتاد الكالسيك افعهود يف قابات التعذيب :مولّػد
للتيار الكهربائ  ،وحوض صغًن بدؿ افغطس التقليدي ،وأنابيب ميام ،وهراوات ،وم ِ
ناجر،
َ
ودبابيس طويلة تُستعمل لو ئ أظافر افتهمٌن الذين ال تفل معهمت الوسائل األ رى.
بعػػد وصػػوؿ افػػتهمت إُف تلػػك الاقعػػةُ ،صمَػّرُد مػػن يافػػة لااسػ وياػػدأ االسػػتنطاؽ .فعنػػد أوؿ
تػػردد أو نف ػ يتعػػرض افػػتهمت عػػة أوُف مػػن التعػػذيب بالكهربػػاء يليهػػا يف غالػػب األحيػػاف
التعذيب بايتنق بافاء .إ ّف هذم األساليب معروفة وغنية بن الوصري هنا.

أحيان ػػا تُعع ػػب أب ػػٌن افع ػػذب ب يُع ػػرض للري ػػل وامػ ػاً يك ػػرة الق ػػدـ الػ ػ تق ػػذفها أق ػػداـ
العسكريٌن افئودين بفحذية ُذات صفائ حديديػة .وتسػتمر اللعاػة حػ وإف ا ػار ال ػ ية
بفعػػل اججهػػاد ،وقػػد تػػوىف العديػػد مػػن ايئائ ػريٌن بعػػد أف وئقػػد أياػػادهمت مػػن ج ػراء هػػذم
افمارسة.
إ ّف ايالدين أيثروا من التعذيب بالنار حيث يانوا يرشوف الانػئين فوؽ موضأ حمدد من
جسمت ال ية ،يدم أو فلذم بل سايل افثػاؿ ،ب يلهاػوف ذلػك بالنػار .واسػتعملوا يػذلك
افساار الكهربائ الذي يوضأ دا ل األب اء التناسلية فيُ دث حروقاً ال تطاؽ من شػدة
األَف .النسوة الاليت مررف بػ«حوش بًنين» مجيعهن م تشويههن ذم الطريقة.
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لكن مأ هػذم األصػناؼ يلهػا ،فػنف اال تعػاص الػذي ظميػئ «مئربػة بػًنين» هػو النجػر،
إذ يقيد افعذب بعفة حمكمػة فػوؽ طاولػة تسػتعمل ِ
يمْن َ َػدة ،ب ُضمػرث فلػذم أو ذرابػ أو
ّ
ظهرم بواسطة منجر واما يما تكشا األ شاب .ويف بعن األحيػاف يػاف افظلّيػوف يػ َذ ّروف
افل فوؽ ايراح بل سايل التسلية.
ويلمػا أغمػ بلػ افعتَقػل يػاف يُسػكب بليػ دلػو ميػام بػاردة جيقاظػ ب يػاف ُصمػهت بلػ
الػػرين مػرات بػػدة حػػوؿ الانايػػة وهػػو صمػ ّػر مقطػػورة .وبنػػدما ينهػػار افعػ ّذب يػػاف يُسػػاؽ مػػن
جديد إُف دا ل ا وض حرصاً بل إبقائػ بلػ قيػد ا يػاة .ونظػرا لدرجػة اجبيػاء الشػديد
ال يس ػػتطيأ افع ػػذب الول ػػوج م ػػن ػػالؿ الثق ػػب ال ػػيق ،فك ػػاف ا ػػارس افظلػ ػ ّ "يس ػػابد"
ال ية بو ئم من الدبر خبنجر.
قلػػد قاػػل هػػذا أننػػا ينػػا حمتَج ػئين بل ػ شػػكل مجابػػات م ػػن سػػتة إُف سػػاعة أشػػلاص
بػػدا ل أحػواض انفراديػػة ،وهنػػاؾ شػػاهدت بعػػن افثقفػػٌن ايئائػريٌن دمػػن برفػػد يف السػػابق
وهػػمت يتعرضػػوف ل ػنفس ضػػروب التعػػذيب ياػػاق افعتقلػػٌن .وبلمنػػا أ ػػمت ُح ِقن ػوا مبػػادة اصػػة
قاؿ أحد ا راس أ ا «معل ا قيقة» ،فكاف افعذب ينقلػب حتػد مفعػوؿ افعػل إُف شػا
جمنوف يهذي سابات ياملة حوؿ مواضيأ غاية يف التهافد.
والتعذيب بل هذم الوتًنة ياف ينتهػ إُف ا يػار افعتَقػل بسػربة حيػث يت ػوؿ إُف جمػرد
رقػة بشػرية اسػػتنفذت يػل معلومااػػا فػػال فائػدة فيهػػا .إ ّف نفػػاذ افعلومػات واسػػت الة إ ػػالء
سايل افعتَقلٌن (بساب احتماؿ شهادامت بن التعػذيب إذا أُفػرج بػنهمت) يػدفعاف افظلّػ إُف
التللص من ال ية يف أقرب اآلجاؿ.
يلما أ ذ مظليوف سكارى سجيناً – اصة أول ك الذين ناؿ منهمت التعػذيب – بلػ
حواِف السابة العاشرة أو ا ادية بشر مساء ،ينا ندرؾ أننا لن نػرام حيػاً بعػدها أبػداً .يػاف
عرى ويقيّد ب يُس ب لري الانايات فوؽ تلعة تستعمل يمئبلة ،ب يُذب هنػاؾ.
افعذب يُ ّ
هػذم افمارسػػة جػػد شػػائعة حيػػث لقػ ةسػػة وًالًػوف مشػػتا فػػيهمت نفػػس افعػػًن مػػن جممػػوع
تسػػعٌن مػػروا ب ػ«حػػوش بػًنين» .وبػػادةً مػػا يػػتمت اجبػػداـ أمػػاـ أبػػٌن افعتَقلػػٌن العنيػػدين بغػػرض
التفًًن بليهمت ويسر مقاومتهمت.
ومنذ ق ية ممادي تػي ّقن يافػة معتقلػ افئربػة أ ّف االبػكراؼ ال ي ػمن السػالمة .بالفعػل
إ ّف ممػادي ابػكرؼ بكػػل مػا يػاف ينتظػػر منػ افظليػوف ،حػ أنػ اسػتُلدـ لفػػكرة قعػًنة يعػػوف
وواش ،ولكنػ َف يػػنج .فػػذات يػػوـ وبػػدوم بػػاجفراج بنػ يف اليػػوـ التػػاِف ،غػػًن أ ػمت قيػػدوم يف
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افساء يما قيدوا افواطنٌن الذين ساقوم إُف التلعة ،ب جئوا رقاتػ  .يػاف يعػرؼ الكثػًن حػوؿ
دمارسات وبادات رجاؿ بيًنو.
ِ
ري سػلّ تقرياػػا يف نفػػس الفػػكرة الػ اوقفػػد فيهػػا يف مػػارس  ،3937ويػػاف يوجػػد يف
أوقػ َ
حوض جماور برفقة بن قػداش مػن العاصػمة وشػابٌن ،أممػد مػن ب ػر ػادـ وإريابيػل مػن ب ػر
توت  ،ويذا معتقلٌن رين أجهل أرياءشما يانا يشاريا مت نفس ا وض.
الؿ األياـ الثمانية بشر ال باشها يف هذا افكاف ياف سلّ يستنطق يوميػا .وبعػن
األحي ػػاف ي ػػاف يُع ػ ّذب ً ػػالث م ػرات يف الي ػػوـ الواح ػػد دم ػػا أ ك ػ يث ػًنا وأوهن ػ  .ذات مس ػػاء
أ رج ػ مظل ػ س ػػكراف ػػل م ػػن ا ػػوض بل ػ ح ػواِف الس ػػابة  ،33ب ج ػ ّػردم م ػن معطفػ ػ
وبدلت ػ وذ ػ فػػوؽ التلعػػة .وتريػػد مالبس ػ مهملػػة أيػػاـ بديػػدة بنحػػدى زوايػػا افئربػػة بل ػ
مػرأى مػػن ايميػػأ .يػاف باػػد الػػرممن سػلّ يف سػػن ايتامسػػة والثالًػٌن ويػػاف مهندسػػا بشػػرية
الاكروؿ شاؿ مبدينة وهراف.
دا ل الانايات القرياة من افد ل الرئيس للثكنة ال تطل بل شارع قسنطينة ،توجد
ِ
ع ػد شػػد افش ػػتا فػػيهمت ال ػػذين ي ػػفيت ػػمت رج ػػاؿ الفرق ػػة أو
ح ػواِف اً ػػين بشػػر زنئان ػػة ُ ع َ
افظلي ػػٌن .إف ط ػػوؿ ه ػػذم الئنئان ػػات ًالً ػػة أو أربع ػػة أمت ػػار وبرض ػػها مػ ػكرين أو ًالً ػػة أمت ػػار،
وضمػػوش بػػدا لها مػػن  33إُف  31أو حػ  11شػػلص حسػػب دفعػػات ايئائػريٌن افلقاػٌن
«افشتا فيهمت».
وبالرغمت مػن االيتظػاظ الفظيػأ َف تكػن هػذم احملػالت يافيػة جيػواء افعتقلػٌن دمػا ّأدى إُف
حتويل رواؽ مكشوؼ تطل بلي أبواب الئنئانات إُف قابة مجابية يكدس دا لها افعتقلػوف
الػػذين يتعرضػػوف إُف افعايسػػات والتنكيػػل افسػػتمر .فػ ُػًنغمت افعتقلػػوف بل ػ رفػػأ اليػػدين إُف
األبلػ أو الوقػػوؼ بلػ رجػػل واحػػدة سػػابات ياملػػة ،وفػػا ينػػاؿ اجبيػػاء مػػن افعتقػػل فينػػئؿ
يدي أو يري رجل  ،ينهاؿ بلي ا راس بال رب بفةص الاندقية.
غالااً ما ياف أحد ا راس يفيت لػيالً – ال شػك أنػ أيثػر "وطنيػة" مػن زمالئػ – فيشػهر
رشاش ويفمر افعتقلٌن بالعراخ« :حتيا فرنسا!»
ي ػػاف افعتقل ػػوف ظمكث ػػوف م ػػن أس ػػاوع إُف بش ػػرة أي ػػاـ ػػذا ال ػػرواؽ قا ػػل أف ينقل ػػوهمت إُف
زنئان ػػات أو ضمول ػػو مت إُف معس ػػكر "اجس ػػكاف" .ويوج ػػد وس ػػا حش ػػد افعتقلػ ػٌن يف ال ػػرواؽ
أشػػلاص طػػابنوف يف السػػن ومرض ػ مثػػل ذلػػك القعػػاب مػػن ح ػ حسػػٌن داي افعػػاب
بعجئ – ال ظمكن التنقل إال بف ل بكػاييئم .ففًنػاء مملػة تفتػي ضػلمة يف حػ سػكنام،
بثر افظليوف بل مالغ  3.9مليوف فرنك يف بيتػ يانػد سػتُدفأ يف اليػوـ التػاِف إُف افقػاوؿ
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الػػذي يقػػوـ بانػػاء فيلّت ػ  ،فاسػػتوُف افظليػػوف بػػل افالػػغ وابتُقػػل زبم ػاً أن ػ مشػػتا في ػ  ،وذلػػك
لت اش ػ العراقيػػل .بعػػدها تق ػ ّدـ ابن ػ بشػػكوى بػػن هػػذا السػػطو ،فلق ػ نفػػس افعػػًن .إ ّف
التنكيػػل افمػ َػارس ػػذا الػػرواؽ يكف ػ لوحػػدم جقعػػاء – مػػن الوهلػػة األوُف – ال ػػعفاء بػػٌن
افعتَقلٌن .وقد مات العديد منهمت الؿ الفكرة ال ق يتها بثكنػة ا ندسػة العسػكرية (اًنػٌن
وبشرين يوماً).

وًكنػػة حسػػٌن داي ػػا بػػالطاأ قابتهػػا للتعػػذيب ياػػاق مرايػػئ ا جػػئ والفػػرز واسػػتنطاؽ
افعتقلػػٌن .فتوجػػد «قابػػة الت قيػػق» بػػالقاو ،ومبجػػرد وصػػوؿ السػػجٌن إُف بتاػػة الاػػاب يتلقػ
ريلػػة شػػديدة يف يليتي ػ دمػػا يقػػذؼ ب ػ أسػػفل السػػلمت .وهنػػاؾ ينتظػػرم «الق ػػاة» فيعرون ػ ب
يرمون ػ بػػدلو يامػػل مػػن افػػاء بل ػ جسػػدم ويثاتػػوف األقطػػاب الكهربائيػػة ب يوص ػلوف التيػػار
حسػػب الطريقػػة التقليديػػة .ومػػا هػػذا إالّ تػػروين أوِف يػػدوـ حػواِف بشػػر دقػػائق! وتوجػػد هنػػا
مولِ ػػد
نف ػػس وس ػػائل التع ػػذيب التقليدي ػػة الػ ػ ش ػػاهداا يف «ح ػػوش بػ ػًنين» غ ػػًن أين َف أر ّ
يهربػػائ  :مع ػػدر التي ػػار هن ػػا هػػو ِ
القط ػػاع الكهرب ػػائ  .بع ػػد ايػػة حع ػػة التع ػػذيب ،يس ػػاؽ
افعتقػػل افنهػػك إُف زنئانت ػ  ،وهنػػاؾ ال صمػػد ح ػ جربػػة مػػاء يػػروي ػػا بطش ػ  .فػػال ضمعػػل
افعتقلوف إال بل جفنة واحدة حجمها ال يئيد بن نعري اللػكر ،وذلػك لكػل زنئانػة ولليػوـ
الواحػػد ،أيػػاف بػػدد النػ ػئالء  33أو  ،11فنس ػػتطيأ القػػوؿ أ ّف افعتقل ػٌن شػػا حمػػرومٌن مػػن
افاء.

ال يوجػػد بػػٌن افػػوظفٌن افكلفػػٌن راسػػة واسػػتنطاؽ افعتقلػػٌن نقػػاب واحػػد رغػػمت أ ّف هػػذم
الثكنػ ػػة تنتم ػ ػ إُف ا ندسػ ػػة العسػ ػػكرية التاسػ ػػعة بشػ ػػر .هنػ ػػا ال صمػ ػػد افعتقػ ػػل تقرياػ ػػا سػ ػػوى
افظليٌن ،ولكن ليس مت من هذا صفات افظليػٌن إالّ اللاػاس ،وامػاً يمػا يػاف ا ػاؿ يف ب ػر
ػػادـ .فهػػمت يف ا قيقػػة فرنسػػيو ايئائػػر (مسػػتعمروف) وشػػرطيٌن وبناصػػر «الػػدي أس يت»
و«افكت ػػب الثػ ػػاين» يلهػ ػػمت دموه ػ ػوف يف هي ػ ػػة افظليػ ػػٌن ،ويئاول ػػوف مهمػ ػػتهمت بثكنػ ػػة ا ندسػ ػػة
العسػػكرية .ويػػاف بع ػػهمت يشػػارؾ بانتظػػاـ يف حعػػص التعػػذيب أو يشػػرؼ بليهػػا شلعػػيا،
يما ياف شفف الشرط حليم الذي ياف ي ّدب صلة قرابة مأ بطل افاليمة.

ي ػاف معظ ػػمت ه ػ الء ايالدي ػػن يف ػػل التس ػػكر بل ػ ه ػػويتهمت ،فك ػػانوا يتموه ػػوف يف هي ػػة
مظليػٌن أصػلهمت مػن بػاريس .فلمػا ميػئ مػتهمت ِ
احتج َػئ بئنئانػة مالصػقة لئنػئان أحػد افظليػػٌن،
ٌ
نادام باريػ  ،فتتظػاهر هػذا األ ػًن بعػدـ االيػكراث ،وبعػد فػكرة قليلػة (بلػ السػابة السادسػة
مساء) م إ راج السجٌن من زنئانت ب أُج ِهئ بلي .

+

قع ػػد حادً ػػة ش ػػهد بليه ػػا ياف ػػة زمالئػ ػ بالئنئان ػػة جعلتن ػػا نت ػػيقن م ػػن هوي ػػة افظلي ػػٌن
وو َ
َ
ا قيقيػة حيػػث أتػػد امػرأة بجػوز تا ػػث بػػن ولػػدها ،وهػو شػػاب بمػػرم  37سػػنة ،فسػػفلد
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إذا م توقيػري ونقػل ابنهػا إُف الثكنػة بعػد مملػػة مداشمػة الشػرطة األ ػًنة .ومػا إف أ هتوهػػا أ ّف
اسمت ابنها يوجد يف قائمة الذين «قُتلوا أًناء حماولة فرار» ح ا ارت بالاكاء مأ سػيل مػن
اللعنػػات يف وجػ العسػػاير .وأراد افظليػػوف الػػتللص منهػػا بسػػربة فقػػاموا بس ػ اها مػػن أمػػاـ
زنئاناتنا جلقائها ارج افقػر ،ويف هػذا األًنػاء بال ػاا ميّػئ االبػن والدتػ مػن صػواا ،فعػاح
بكل قوام« :أنا هنا! أنا ح !»
ويف افسػػاء ،أ رجػػوم مػػن زنئانت ػ  ،واسػػتنتجنا مػػن طقطقػػات رصػػاص الرشاشػػات أننػػا لػػن
نرام بعدها أبداً.
 .2.3طاهر أوصديق
افعػػدر :حف ػػي يرمػػاف ،س ػ ق افقاومػػة ،دار النشػػر الس ػػي  ،ل ػػوزاف  ،3961ص-37 .
.15
يف اية إضراب الثمانية أياـ الذي قررت جاهة الت رير الػوطين ،أي بتػاريخ االًنػٌن  5فهتايػر
 ،3937اق ػػت مت افظلي ػػوف الت ػػابعوف للعقي ػػد بيج ػػار (القاع ػػات ا مػ ػراء) بي ػ وألقػ ػوا الق ػػان
بل ػ  .فجػػرين ضػػابا وجنػػدياف ومفػػت مػػن معػػل ة حراسػػة ال ػكراب الػػوطين 10مػػن س ػريري
بيين أماـ زوج وأطفاِف.
وألقوا يف الشارع ،ب بعاوا ّ

ج ػ ّػروين إُف س ػػيارة يان ػػد يف االنتظ ػػار غ ػػًن بعي ػػد م ػػن مق ػػر س ػػكناي ،وبع ػػد أف دفع ػػوين
بالػػدا ل ،جلػػس أحػػد اينػػود فػػوق وانطلقػػد السػػيارة با ػػام بوزريعػػة .وأًنػػاء السػػًن انفػػك
بيين فرأيػد ِظػالالً ي ياػة تلقيهػا األدغػاؿ واألشػجار بلػ قاربػة الطريػق.
ْ
الععب من حوؿ ّ
تااطفت السيارة قليال ب توقفد.

أنئلػػوين مػػن السػػيارة وقيّػدوا مععػػم ّ وراء ظهػػري .ويف األ ػػًن نطػػق أحػػد اينػػود وسػػفؿ:
«وماذا اآلف سيادة الرقيػب » أجابػ « :أصػرب !» فتكالػب بلػ ايػالد وا ػاؿ بلػ بعقػب
افسػػدس ض ػربا بل ػ ال ػرأس .صػػر د مػػن شػػدة األَف وبػػدأ الػػدـ يتػػدفق بغ ػئارة بل ػ وجه ػ
ففغش بل بعري .وئؽ جلد رأسػ يف أمػاين بػدة وبػدأت أشػعر بػالوهن .فجػفة ريعػد
قػػرع ط ػ  ،ورأيػػد يػػاالً ب ريعػػد أم ػراً« :ارم ػوا ب ػ دا ػػل "الػػدودج" 11وانقلػػوم إُف مقػػر
القيػػادة!» (أي مقػػر العقيػػد بيجػػار) .مػػا هػ إالّ ظػػات حػ وصػػلنا ،فػػفنئلوين مػػن السػػيارة
وسػ اوين رمػو سػاحة صػػغًنة حيػث نئبػوا مػػين حػذائ وجػوار وأيرهػػوين بلػ افشػ بلػ
.DST 10
 11بربة بسكرية من طراز أمريك .
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ػدي ورجلػ ّ ب رمػػوين يف مػػا يشػػا قفػػص صػ ّػممت حتػػد درج ،فسػػقطد فػػوؽ أجسػػاد بش ػرية
يػ ّ
وس ػػفلد« :م ػػن يوج ػػد هن ػػا » ففج ػػابين ص ػػوت اف ػػد« :إ وان ػػك!» ي ػػاف ب ػػددنا تس ػػعة،
وأغلانا أبناء نفس ا  .ل يق افكاف ينا مكدسٌن فوؽ بع نا الاعن .ياند تعلنا مػن
ايتػارج أنغػػاـ موسػيقية مرحػػة تنطلػق مػػن مػذياع ،وينػػا نسػمأ جنػػوداً يتغنّػوف بنغمػػات معروفػػة
وسا سيل من ال ك.
بدأ النهار لة مكفهرة وحئينة .يند بل موبد قريب مأ أول ك األشلاص افكلفٌن
ػلص مػػن
بػ ػ«تػػروين» وقمػػأ الػػذين يعلنػػوف جئائ ػريتهمت وح ػاهمت للجئائػػر .وفجػػفةً نػػاداين شػ ٌ
ايتػػارجِ ،
ػدي مالحم ػ فظػػة ،ووضػػأ بل ػ
ورفػػأ الػػرداء الػػذي يػػاف يغط ػ افػػد ل ،فظهػػر جنػ ٌ
ُ
رأسػ قنابػاً مػػن افطػػاط غطػػام يليػػا ،ب دفعػػين أمامػ إُف دا ػػل إحػػدى القابػػات .أجلسػػين
بل ػ يرس ػ يشػػا متكػػف حديػػديا وقيػػد يػػال اليػػدين والػػرجلٌن بل ػ أذرع ذلػػك الكرس ػ  ،ب
وضأ قطااً يهربائياً بل يال أدينّ ب ابتعد.

إِف« :أند اآلف بٌن أيدي افظليٌن التابعٌن للعقيد بيجػار.
ارتفأ صوت غًن بعيد وا ّ
رمػػن لسػػنا بشػػراً ،رمػػن وحػػوش .هػػاؾ ذُؽ هػػذا! فهػػئت صػػعقة يهربائيػػة بنيفػػة جسػػدي يل ػ
وشػػعرت سػػابتها ويػػف ّف ض ػربات مطرقػػة تػػدؽ صػػدغ ّ  .وتواصػػل تفريػػغ الكهربػػاء دمػػا جعػػل
ألقيد بل األرض .ياف اللُعاب طمرج من فم بغئارة ،بنػدها
الكرس يف ذ يف الدوار ب ُ
أتتػػين ُر يػػة :قابػػة مستشػػف ودمرضػػات بلااسػػهن األبػػين .فقومػػوين وبعػػد أف هػ ّػئوين بشػػدة
أبادوين إُف مكاين .أباد نفس العوت بل مسامع « :ستعكرؼ وتقوؿ لنا يل مػا تعرفػ ،
وإالّ سػػنعيد الكػػرة مػرارا إُف أف ينطلػػق لسػانك ».فهػئتين صػػعقة يهربػػاء بنيفػػة لكنهػػا وجيػػئة
ػددت بػػافوت
هػػذم افػػرة ،وواصػػل نفػػس العػػوت« :أنػػد مػػن قػػادة جاهػػة الت ريػػر الػػوطين وهػ َ
أحد ار ح مناخ ايئائر الذي رفن إبطاءؾ أمواال».
ػرد بلػ ّ بعػػعقات يهربائيػػة بنيفػػة
أي شػػلص ».فػ ّ
قلػػد« :هػػذا غػػًن صػ ي َ .ف أهػػدد ّ
وقعًنة لكنها متكررة .أغم بل من شدة اجرهاؽ بعن الوقد .وتوقري يل شػ ء ،وفػا
اسػ ػػتفقد ،بمػ ػػد اينػ ػػدي بل ػ ػ نػ ػػئع سػ ػػرواِف ووضػ ػػأ القطػ ػػب الكهربػ ػػائ بل ػ ػ األب ػ ػػاء
التناسػػلية :يػػاف األمػػر مرباػػا واألَف فظيعػػا .تكػػررت العمليػػة بػػدة مػرات ،ب نقلػػوين يف حالػػة
من فقداف الوب التامة إُف القفص.

+

أ ػػذتين سػػنة مػػن النػػوـ ،لكػػن ح ػواِف سػػابتٌن بعػػد ذلػػك جػػاءوا مػػن جديػػد ليف ػػذوين،
فػػفد لوين ًانيػػة إُف قابػػة التعػػذيب بعػػد أف غط ػوا رأس ػ دا ػػل قن ػػاع .أجلس ػػوين يف نف ػػس
الوضعية ب بدأ صوت يف العراخ« :هيّػا! مػن هػو هػل تعرفػ » ففجابػ صػوت غػًن غريػب
بل ّ « :نعمت سػيادة افػالزـ األوؿ ،إنػ هػو ،أبرفػ  ،جػاءين إُف متجػري وقػاؿ ِف"هػل تسػابد
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أـ ال " ففجات ػ " :أنػػد مػػن جاهػػة الت ريػػر الػػوطين وأنػػا مػػن ا ريػػة الوطنيػػة ايئائريػػة ،أنػػد
سابد حئبك وأنا أسابد حئ »".
بندها قلد ل بغ ب وبالعربية« :س لعر  ،أال تست » أ رستين شػ نة يهربائيػة
بنيف ػػة وألق ػػد إُف ايتل ػػري ،وق ػػاؿ ِف ال ػػابا« :تكل ػػمت بالفرنس ػػية!» ب س ػػفلين« :ه ػػل
تعرف » ففجات « :هذا العر  ،القعاب مناخ فرنسا».
أد لوين غرفة ًانية ياند أرضيتها ماللة ووسلة يوجد ػا أناػوب لػولل الشػكل موصػل
نفيػة ،وأحذيػة قدظمػة يف إحػدى الئوايػا ،وصػرة مػن نسػيج يتػاف األييػاس تطفػو فػوؽ افػاء.
إِف ُمطَوال ب قاؿ« :إما تتكلمت وإما أجعلك تنتفخ ماءاً».
نظر ال ابا ّ
ويدي ب وضعوا رقة الكتاف بل وجه وفت وا ا نفيػة،
أسقطوين أرضا وقيّدوا رجل ّ ّ
فتػدفق افػػاء بلػ يػػل جسػػدي ،وامػتط بطػػين مػػاءً بػهت فمػ ومنػػا ًني اللتػٌن بػػدأتا حترقػاين.
يانػػد ايترقػػة تُرفػػأ ب تُػرد بػػٌن فػكرات قعػػًنة ،وفػػا أ كػػد وضػػعوين بلػ الػػاطن فتجشػػفت
قسطاً من افاء .ريعد ،ويفين لمت ،أحدهمت يقوؿ« :هذا يكفي اآلف ،ذوم إُف الساحة،
لري الشااؾ ».س اوين رمو زاويػة مػن السػاحة لػري الشػااؾ حيػث مػددوين حتػد أشػعة
الشمس؛ سابدتين الشمس رغمت ش و ا يثًناً ،وواصل افاء تدفق من الفمت والشرج.
بل ػ ح ػواِف السػػابة ايتامسػػة مسػػاء رجع ػوا السػػتنطاق مػػن جديػػد :بالكهربػػاء ،دائمػػا
بالكهرباء...
يند قد استسلمد للتو يف النوـ فا جاءوا يا ثػوف بػين ،يانػد السػابة وقتهػا العاشػرة
والنعري ليال .دفعوين بل مس سيارة ّجيػب غػًن مغطػاة ،فانطلقػد رمػو ا ػام جمهػوؿ .داـ
افش ػوار بش ػر دقػػائق بػػدت ِف ويف ػػا قػػرف مػػن الئمػػاف .توقفنػػا بوسػػا ح ػ األبيػػار بػػدا ل
ساحة إحدى العمارات ،فتنهػدت وشػعرت بشػ ء مػن االرتيػاح ،وقلػد يف نفسػ « :يػال،
لػػيس بعػػد ،لػػن تنقػػل صػ ري الغػػد ػػهت انت ػػاري دا ػػل زنػئان أو حماولػػة فػراري ».اقتػػادوين
إُف قابػػة بػػالطاق الثػػاين .يانػػد هنػػاؾ طاولػػة طويلػػة الشػػكل ،لفهػػا نقيػػب وضػػابطاف برتاػػة
مػػالزـ أوؿ وضػػابطاف ػراف برتاػػة مػػالزـ .يػػاف رقيػػب وجنػػدي يقفػػاف زانػػب جهػػاز ضػػلمت
افولػ ػ ػػد
أسػ ػ ػػطواين الشػ ػ ػػكل مثاػ ػ ػػد بل ػ ػ ػ رييػ ػ ػػئة ًالًيػ ػ ػػة الق ػ ػ ػوائمت :جهػ ػ ػػاز «ال جيجػ ػ ػػاف» ( ّ
الكهرطيس ).
قػػاؿ ِف النقيػػب« :أنػػد قيػػادي مػػن جاهػػة الت ريػػر الػػوطين ،قػػد م القػػان بلػ مسػ وِف
ايتاليػػا التػػابعٌن لػػك .أنطػػق وإالّ سنُ ْج ػ َػهت بل ػ اسػػتعماؿ الوسػػائل الثقيلػػة ...أيهػػا الرقيػػب،
ضأ السوار بل يدي !»
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ػري أطرافهػػا حػػوؿ
افولػػد الكهرطيسػ ب لػ ّ
ػػن الرقيػػب وأ ػػذ أسػػالياً يهربائيػػة موصػػلة ب ّ
مععػػم ّ  ،وبنشػػارة من ػ بػػدأ اينػػدي يف تػػدوير مػػدورة :يػػاف األمػػر ف ػػيعاً ،ال يطػػاؽ .يػػاف
ػدي انفعػػلتا بػػن
التيػػار يت ػػابري بقػػدر مػػا تتعػػابد سػػربة الػػدوراف ،وظننػػد حينهػػا أ ّف يػ ّ
وقعد بل األرض .واستمرت هذم ا عة األوُف طويال.
جسدي ،ب ُ
قيل ِف« :واآلف ،هل ستتكلمت » َف ِأجب .ريعد« :طيب ،أند مس وؿ بن هػذا! يػا
رقيب ،هات لق األذف!« نئبوا األسالؾ الكهربائية من مععم ّ ووضعوشما حػوؿ أذينّ،
ب انطلقػػد افػػدورة مػػن جديػػد أيثػػر فػػفيثر سػػربةً ،وشػػعرت برأسػ بلػ وشػػك االنفجػػار،
وأ ذت أذينّ تطناف.
يػػاف النهػػار هادئػػا ودوف أي ػة مفاجػػفة .يانػػد العمػػارة تعػػج بػػافعتقلٌن مػػن يػػل األبمػػار
والف ػػات االجتمابي ػػة :م ػػن تالمي ػػذ م ػػدارس االبت ػػدائ (ًالً ػػة بش ػػر بامػ ػاً) إُف الش ػػيوخ يف
السػػاعٌن مػػن العمػػر ،ومػػن الفػػالح إُف العػػيدِف واحملػػام  .يػػاف طمػػيمت بل ػ الػػرواؽ صػػمد
مطلػػق نتيجػػة تواجػػد ح ػراس مسػػل ٌن بالرشاشػػات .مػػا ينػػا نسػػمأ إالّ قػػرع أحػػذيتهمت تطػػن
فػوؽ الػػاالط .ينػػا نتقاسػػمت بلاػة سػػردين بػػٌن ًالًػػة أشػػلاص و اػئة يرويػػة الشػػكل بػػٌن سػػتة
سجناء ،وياند هذم حعة وجااتنا اليوميةَ .ف أين جائعػا الاتػة ،ومػا ينػد أ ػث إالّ بلػ
افاء ألين يند ُجمففاً واماً .وياف هاوط الليل وانطالؽ أصػوات افػذياع بافوسػيق العػا اة
بوادر باستِ ناؼ حعػص التعػذيب .يػاف افػذياع يُسػتعمل جةػاد أصػوات ال ػ ايا يػ ال
تعل إُف الشارع.
ياف جو مكهرب ينتشر إُف يافة القابات ،يما ياف ايتػوؼ يتملػك القلػوب ،يػل منػا
ينتظر دورم.
فجػػفة ريعػػد صػػدى ط ػوات ػػوب الػػرواؽ وبقاهػػا ريعػػد افنػػاداة بل ػ إري ػ َػػرؽ
سػ ػػكوف الليػ ػػل ،فنه ػ ػػد مبشػ ػػقة وتوجهػ ػػد رمػ ػػو الػ ػػرواؽ .بالطػ ػػابق الثػ ػػاين أد لػ ػػوين غرفػ ػػة
التعػػذيب ،فرأيػػد نفػػس األشػلاص غػػًن أ ّف أدوات تعػػذيب بشػػية أمػػس اسػػتُادلد بػػفدوات
أ رى :مغطس ياًن من مادة الئنػك ًالًػة أربابػ دملػوءة بافػاء ،و شػابة بعػرض حػواِف 31
سمت وطوؿ حواِف  381سمت ،وحال طويل من مادة القنب.
بعد إشارة تق ّدـ الرقيب مين ودفعين بعنري فػالتطمت رأسػ بلػ ايػدار ،ب سػابدم مػالزـ
أوؿ لتقيي ػدي بش ػػكل حمك ػػمت بل ػ ايتش ػػابة يف ا ػػام الط ػػوؿ ،م ػػن األي ػػدي إُف الكتف ػػٌن ،ب
مسك ايػالداف ايتشػابة وقلاوهػا يػث أصػا د دمػددا طػوال وجهػ رمػو األرض ،واغطسػا
رأس دا ل افغطس إُف حػد الكتفػٌن ،فكنػد ا تنػق وأَػاا .أ رجػوين مػن افػاء وأسػندوا
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ػقطد بلػ
ػد قلػيال فانئلقػد ايتشػابة وس ُ
ايتشابة ال يند مقيداً بليها بل ايدار .حتري ُ
طػػوِف بل ػ األرض ،فنَ َكػػف جػػرح رأس ػ فسػػاؿ الػػدـ :لقػػد ذمػػوت هػػذم الليلػػة .تػػفًر جنػػدي
شػػاب بوضػػع  ،فجػػاءين مػػن غرفػػة جمػػاورة بكػػيس أحسػػن حػػاال ،فنػػئبد مالبسػ ووضػػعد
ذلػػك الكػػيس ب وػػددت بلػ التػػع وغعػػد بسػػربة يف نػػوـ بميػػق .يف صػػااح اليػػوـ التػػاِف،
بل السابة العاشرة تقرياا ،جػاء جنػدي شػاب جيقػاظ فقػاؿ ِف« :ا ػن واتاعػين ».أمػاـ
صػػعوب يف النهػػوض ،أبػػانين بل ػ الوقػػوؼ وأ ػػذ ذراب ػ  ،ب قػػادين إُف الطػػابق الثػػاين ،إُف
غرفة التعذيب.
جالس وراء طاولة ،ويػاف الرقيػب الشػهًن واقفػاً وسػا
ياف هناؾ بسكري برتاة مسابد
ٌ
الغرفة ،فتقدـ مين ونظرت أيثر وحشػية وقػاؿ ِف« :قػد اشػتغلد بسػًنؾ ،قػد صػاربد دبػة،
هػػل سػػتتكلمت أـ ال » وبػػدأ يف ا يجػػاف ،يقػػكرب ب ياتعػػد ،ب بعػػد فػراغ صػػهتم وجػ إُف بطػػين
ضػ ػربة بعن ػػري ش ػػديد .ف ػػاناهرت وانقط ػػأ نفسػ ػ وس ػػقطد بلػ ػ األرض فاق ػػدا وبيػ ػ  .ف ػػا
اسػػتفقد وجػػدت نفس ػ دمػػددا بل ػ تػػع الئنئانػػة يف حالػػة ال أجػػر بل ػ وصػػفها .ين ػ ّ
ػد
أي طعػػاـ ،يػػل مػػا ينػػد أطلا ػ هػػو
منهك ػاً وامػػا وبػػاجئاً بل ػ أي ػة حريػػةَ .ف أسػػتطأ تنػػاوؿ ّ
افػػاء .فاسػػتنفر ا ػػارس ال ػػااط نظ ػراً لسػػوء حػػال  ،فجػػاء مػػالزـ أوؿ ونظػػر إِف طػػويال مػػن
ارج الااب ب انعرؼ .بعد ذلك زارين ضػابا طايػب ودمػرض ب ف عػين الطايػب بعنايػة.
ي ورجلػ ّ وأذينّ يتمػػئؽ .و لػػا الػػدـ وهػػدأت الـ ايػراح غػػًن أ ّف ايػػرح يف
يػػاف ػػمت فلػػذ ّ
الشرج َف يػَْلػتَِمت.
بػػاس وجػ الطايػػب فػػا تفقػػدين ،واتعػػل بالنقيػػب الػػذي بعػػث مػػن يشػػكري ِف أدويػػةَ .ف
يالل بل اال وة افعتقلوف مع بالتشجيأ بكل ما استطابوا من قوة وبايوين بتفاف.

تطلػب شػػفائ الكثػػًن مػػن الوقػػد ،وَف يُعتػػدى بلػ ّ أًنػػاء ذلػػك .ذات صػػااح أنئلػػوين إُف
الطػػابق الثػػاين وأد لػػوين غرفػػة أيػػن يػػاف فيهػػا العديػػد مػػن افعتقلػػٌن (يػػاف بػػددنا وقتهػػا انيػػة
بشر) .ياند هذم الغرفة تطل بل غرفة التعػذيب ،فكنػا نسػمأ بوضػوح صػوت ايالديػن
وتفوهات الشااب :ينا نتعرض حينها إُف أبشأ تعذيب معنوي.
ذات ليلػػة ،بلػ حػواِف السػػابة العاشػػرة والنعػػري لػػيال ،تقػ ّدـ إُف زنئانتنػػا رقيػػب وصػػرخ:
«بل ػ فوضػػاؿ ،أ ػػن ،سػػننقلك إُف افعسػػكر ».فسػػفل بل ػ متوجسػػا« :هػػل أممػػل مع ػ
بطػػاني » أجابػ الرقيػػب« :يمػػا شػ د» ،ب أ ػػذم معػ  .ويف يػػوـ الغػػد ،تسػ ّػرب إلينػػا ػػهت
يفيػػد «أن ػ حػػاوؿ الف ػرار» (أي اغتيػػل) .بنػػد قػػدوـ الليػػل ،جػػاء نفػػس الرقيػػب يا ػػث بػػن
األخ حممد سناف الذهب ،فكاف حملمد نفس افعًن« :حاوؿ الفرار».

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
375

منظور تارطم

يف ظهًنة أحد األياـ ،جاءوا ينادونين فف ػذوين إُف غرفػة صػغًنة شػا مظلمػة أيػن حلقػوا
ذقػػين ،ب أوًق ػوا ذراب ػ بل ػ طػػوؿ جسػػدي حيػػث ينػػد مربوط ػاً بشػػكل يل ػ  .ووضػػعوين
دا ػػل س ػػيارة ايي ػػب .ي ػػاف إُف ج ػػانل يل ػػب بوليسػ ػ وجن ػػدي مس ػػل برشاش ػػت  .يان ػػد
السابة الثالثة بعػد الظهػر فػا مررنػا بلػ حػ األبيػار .نقلػوين إُف مقػر القيػادة للعقيػد بيجػار
الػػذي يػػاف يتفهػػب لنػػدوة ص ػ فية .فػػا أنئلػػوين مػػن اييػػب بػػدأت أشػػعر بالتعػػب ،وصػػعوبة
جريػػاف ّدم ػ  ،فكػػدت أف أسػػقا لػػوال أف أحػػد اينػػود مسػػكين وصػػفعين بػػدة م ػرات قػػائال:
«تريػػد التػػذاي مع ػ  ،هػػذا لػػن صمػػدي مع ػ !» رغػػمت ذلػػك أر ػ قيػػودي شػػي اً مػػا فشػػعرت
بت سػػن .يف األ ػػًن وص ػػل الع ػ فيوف وم اس ػػتقاا مت دا ػػل العػػالة الكا ػػًنة ال ػ ام ػػتطت
بسربة .ويند ر من أد لوم هذم القابة مقيداً ومراقااً من طرؼ حارس ويلا .
شرع العقيد بيجػار يف الكػالـ وقػاؿ« :أيهػا السػادة ،يوجػد أمػامكمت ،أحػد قيػادي جاهػة
الت رير الوطين ،سفقرأ بل مسامعكمت التقرير الذي حرر بقب استجواب  ،ولكمت بعد ذلػك
أف تطرحوا أس لتكمت».
سػػفلوين أيػػن تابعػػد دراسػ وإذا ينػػد قػػد ػػد ا ػػرب ،وأيػػن م إلقػػاء القػػان بلػ ،
وإف ينػد ال أزاؿ نشػػطاَ .ف يسػػتطأ العػ فيوف أ ػػذ صػػور ِف نظػرا لل الػػة العػ ية افئريػػة
ال يند فيها...
شهادة الطاهر أوصديق ،أستاذ تعليمت ابتدائ بالعاصمة 31 ،يونيو .3938
 .3.3شكوى من سكان دوار العفيس

افع ػػدر :بكري ػػك يس ػػاؿ وجيوف ػػاين بًنيلػ ػ  ،الش ػػعب ايئائ ػػري وا ػػرب :رس ػػائل وش ػػهادات
جئائريٌن  ،4591-4591دار النشر فرانسوا ماسهتو ،باريس  ،3963ص.19-18 .
رسالة من ستة بشر مواطن من سكاف من دوار بفيس بقسنطينة إُف جريدة باريسية
دوار العفيس 33 ،أبريل 3936
سيدي افدير،
رمػػن س ػػكاف دوار م إحراق ػ نكت ػػب إلػػيكمت لنل ػػهتيمت بالفظ ػػائأ وافع ػػائب ال ػ أص ػػابد
شعااً مسكيناً أبئؿ ظموت أبنا م جوبا يوـ  38مارس الفارط.
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يف ذلػػك اليػػوـ د ػػل قريتنػػا قرابػػة ايتمسػػٌن بسػػكريا يػػانوا قػػادمٌن مػػن قريػػة الم ػ (قريػػة
تاعػد  37ييلػومكر بػػن دوارنػا) ،فػفحرقوا ةسػػٌن يو ػاً .وقاػل أف ي ػػرموا النػار اسػتولوا بلػ
يل ما راؽ مت :بين ،ودجاج ،ورين ،وأمواؿ ،ووشاحات النساء.
أي شػ ء
نػ ّػود تئويػػديمت بفريػػاء يافػػة النسػػاء والرجػػاؿ واألطفػػاؿ الػػذين َف يعػودوا ظملكػػوف ّ
وأصػػا وا يعيشػػوف ب سػاً مػػا بعػػدم بػ س ،لكػػن سػػيطوؿ ذيػػر هػػذم األريػػاء لػػذا نكتفػ بػػذير
بع ػػها :را ػػة بػػن فجػػري ،ام ػرأة شػػابة ،ومتسػ ّػولة ،وأـ لطفلػػة بمرهػػا  33بام ػاً؛ شػػوين،
أرملػة معاقػة ال ولػك بػدا ل يو هػا أيثػر مػن قػدر ييػل يتػيمت مػن الػدقيق؛ مسػعودة شػدِف،
أرملػػة ،ه ػ األ ػػرى متسػ ّػولة وأـ لطفلػػة بمرهػػا بشػػر سػػنوات؛ فاطمػػة مشػػري ،فتػػاة يتيمػػة
بمرها بشروف سنة تسكن مأ أ ويها العغًنين ،أحدهمت بمرم بشر سػنوات واآل ػر ػاف
سنوات.
يو ػ ػاف ػػراف ،واح ػػد ص ػػاحا أمم ػػد ش ػػادِف أب ألح ػػد بش ػػر طف ػػل ،واآل ػػر يع ػػود
جبػراهيمت شػػادِف أب لثمانيػة أطفػػاؿ ،وسػتة أيػواخ ػػروف لكػل مػػن حسػٌن شػػوين وًالًػػة
من أبنائ  ،هػدى شػوين أرملػة مػأ سػتة مػن أطفا ػا ،إُف بػاق األريػاء الػ ال يتسػأ ااػاؿ
لذيرها يما أسلفنا القوؿ ،فاقتعرنا بل سرد بع ها.
بعد ذلك اقتيد بشروف من بيننا بعفتنا «مشتا فيهمت» غػًن أ ّف أغلانػا شػيوخ سػاعينات
مػػن العمػػر وأطفػػاؿ أبمػػارهمت تػكراوح بػػٌن  33إُف  37سػػنة .وترينػػا لفنػػا ريامػاً مػػن الرمػػاد،
أي حػاؿ اقتادونػػا إُف ًكنػػة المػ
وأسػ ال يتليػػل ،ونسػػاء تاكػٌن وأطفػػاالً يعػػر وف .بلػ ّ
وقاس ػػينا هن ػػاؾ أبش ػػأ أص ػػناؼ التنكي ػػل وأفظػ ػأ ض ػػروب االس ػػكرقاؽ .بع ػػد أف قي ػػدوا أي ػػدينا
وأرجلنا بد وا و ئنا خبنجر حاد يما أشعلوا قداحات ووضعوها حتد ذاننا ففحدًد نارهػا
الماً فاجعة ال تطاؽ .وتوىف أحد رفاقنا – بجػوز يف السػاعينات أجريػد لػ السػنة الفارطػة
ًالًة بمليات جراحية – جراء ذلك التعذيب .يما لق راف نفس افعًن ،حيث ًُقػب
بنقيهم ػا خبنػػاجر فلػػمت ظمكثػػا معنػػا يف السػػجن أيثػػر مػػن ليلػػة واحػػدة ،إذ بعػػد فػػكرة احت ػػار
مفجأ وأنٌن رهيب لف ا أنفاسهما األ ػًنة وسػا بريػة مػن الػدماء .ويوجػد معتق ٌػل ػر –
اما ػػارؾ ش ػػوين – حالي ػػا بافستش ػػف اف ػػدين با ػػوف (بناب ػػة) نتيج ػػة تكس ػػًن ذرابػ ػ وًالً ػػة
طعنات نجر غائرة يف الظهر.
تعرضػػنا يػػل صػػااح ومسػػاء لػػنفس التعػػذيب ونفػػس الوحشػػية ،ويف األ ػػًن أطلػػق س ػراحنا
بعد أساوع من افعانات األليمة .يف الاداية ينػا بشػرين شلعػاً ،وَف نعػد اليػوـ سػوى بشػر
ي ػهت بػن األربعػة
رجاؿ ،أو قُل باألحرى بشر نعري أحياء ،فتويف منا ستة وبقينػا دوف أ ّ
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اآل ػرين ،فػػال يعلػػمت أهػػاليهمت إُف يومنػػا هػػذا إف يػػانوا أحيػػاء أـ يف دار ايتلػػود .وتػػرؾ بشػػرة
مفقودين لفهمت العديد من األيتاـ ياكوف باءهمت.
ورمػػن يف حالػػة اسػػتغاًة قعػػوى ال نعػػرؼ إُف َم ػن نتج ػ للتعاػػًن بػػن أوجاسػػنا و شػػيتنا،
فنتوج ػ إلػػيكمت سػػيدي افػػدير ونطلػػب مػػنكمت أم ػرا غايػػة يف ايتطػػورة ،رمبػػا ترف ػػون لكػػن ال
مناص ،سن اوؿ رغمت هذا .زماطب إنسانيتكمت من أجل نشػر هػذم الرسػالة بلػ صػف ات
جريػػدتكمت ،نعلػػمت يقينػػا أ ّف األمػػر طػػًن وقػػد تعػػادر جريػػدتكمت بسػػاب ذلػػك وال نرغػػب يف
هذا مطلقا .أو رمبا ارتفيتمت تقدمي رسالتنا هذم إُف السيد غػ مػوِف الػذي رمكرمػ جػدا ونعلػمت
أنػ صمهػػل القمػػأ اياػػاف افسػػلا بلينػػا ومعػػائانا ،هػػذا القمػػأ الػػذي ين ػػئؿ بلػ شػػعب فقػػًن
أبئؿ دوف وييئ .يما رميطكمت بلما أ ّف ا كومػة صػادرت بنادقنػا أربعػة أشػهر قاػل حػدوث
افذ ة زابمة أ ّف ذلك يف معل تنا.
ن ػ ّػود اجض ػػافة س ػػيدي اف ػػدير أ ّف أغلاي ػػة س ػػكاف افشػ ػ ق ػػد غ ػػادروا ويػ ػ وا إُف ت ػػونس،
و روف الت قوا بايااؿ وَف ياق هنا سوى العجئة العئؿ والنسػاء األرامػل ،مػا بسػانا نفعػل
مػػا بسػػانا نفيػػل إُف أيػػن سػػنذهب حاليػػا ،يف العػػا نتوجػ للتسػػوؿ مػػن بػػاب إُف ػػر،
ويف افساء نناـ يف الغابة بٌن األشجار ألننا باساطة ال سملك مفوى .من سي وينا بعد اليوـ
إ ّف اهلل ال يرض مبثل هذا الظلمت.

إم ػػاء :السػػيدة را ػػة بنػػد فجػػري ،السػػيدة يشػػوين ،السػػيدة مسػػعودة شػػادِف ،اآلنسػػة فاطمػػة
مشػػري ،السػػيد أممػػد شػػادِف ،السػػيد إب ػراهيمت شػػادِف ،السػػيد حسػػٌن شػػوين ،السػػيد باػػد اهلل
شػػوين ،السػػيد األ ػػر شػػوين ،السػػيد بلػ شػػوين ،السػػيد بػػولعراس شػػاوي ،السػػيد أممػػد
ش ػػاوي ،الس ػػيد مم ػػادي ش ػػاوي ،الس ػػيد بلقاس ػػمت ب ػػن بل ػ  ،الس ػػيد حمم ػػد با ػػدي ،الس ػػيد بل ػ
بادي.

 .4.3رسالة من قرية قبائلية إلى المحامي جاك فارجيس
افعدر :جملة أزماف بعرية ( ،)Les Temps Modernesبدد  ،366ديسمهت .3939
ذات يػػوـ أُ ِر ْجنػػا مػػن مسػػايننا بلػ السػػابة ايتامسػػة صػػااحا .يسػػروا أبػواب منازلنػػا ويػػاف
الويل فن تردد بن ايتروج بعد اجنذارات برشاشات مهيفة جطػالؽ الرصػاص يف أيػة ظػة.
مجّعونا يف الساحة بالدفعات والريالت لتسريأ التجمأ ،وَف يستثن بنفهمت ح األطفػاؿ يف
السابعة أو الثامنة من العمر .يند أجهل واماً ينا سػن وؿ إليػ  .أرغػمت هػذا بعػن السػكاف
ٍ
قميص فقا.
بل ارتداء
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داـ تفتي افنازؿ نعػري سػابة تقرياػا ،وبعػدها قادونػا مجيعػا – حػ األطفػاؿ والشػيوخ
– إُف قريػػة صػػغًنة جمػػاورة ،ب أد لونػػا إُف بيػػد ظملكػ معلػػمت متقابػػد .ينػػا حمشػػورين بسػػاب
ضيق القابة.
د ػػل بلينػػا مسػػابد وأبينػ تػػهتؽ يفنػ وح ػ ياسػػر بل ػ وشػػك ا جػػوـ بل ػ فريسػػت ،
فاػػدأت االسػػتجوابات .يػػاف يػػل س ػ اؿ مرف ػوؽ بلكمػػات وض ػربات بػػا روات ويلمػػا سػػقا
ال ػ ية يػػاف يُ ػػرب بػػالريالت .وبعػػد أف تعػػرض ةػػس أو سػػد ضػ ايا ػذا االسػػتجواب
دوف نتيجػػة ،د ػػل افسػػابد القابػػة وهػػو غاضػػب جػػداً ،فقػػاؿ لنػػا« :أبطػػيكمت بشػػر دقػػائق
جفشػػاء أريػػاء الفالقػػة ]اااهػػدين[ وخمػػازف السػػالح وافالجػػني .ويػػل مػػن ينطػػق سػػينقل مػػأ
بائلت إُف العاصمة».
بعد مرور العشر دقائق بدأ مشهد رهيب :ق ااف حديدية تُسلن يف نار ياػًنة أشػعلد
يف ِ
الفناء بفًػاث الايػد ،وبطاريػات الكهربائيػة تػُ َهيػف .د ػل افسػابد الػدموي وأ ػذ شػاباً يف
سػػن الرابعػػة بشػػر اري ػ حممػػد أُورم ػػاف وبػػدأ ين ػػئع بن ػ ًياب ػ بسػػكٌن افظلي ػٌن .فمػػئؽ ل ػ
سروال وقميع من أبالهمت إُف أسػفلهمت ،ب أوًػق يديػ مػن ايتلػري وقيّػد رجليػ  .ب وضػعوم
بل ػ بطن ػ فػػوؽ لػػوحتٌن شػػايتٌن ،األوُف حتػػد صػػدرم والثانيػػة حتػػد فلذي ػ  .وبػػدأ حممػػد
يع ػػي ف ػػا ش ػػرع أربع ػػة مظليػ ػٌن يف تعذياػ ػ  ،فك ػػاف أح ػػدهمت ضمم ػػل ِسػ ػ ّكيناً ،والث ػػاين جه ػػازاً
حممػ ػ والراب ػػأ بػَْلطػ ػةً .ي ػػانوا يقوم ػػوف مبه ػػتهمت افشػ ػ ومة
يهربائيػ ػاً ،والثال ػػث ق ػػيااً حدي ػػدياً ّ
بالتنػػاوب .وبعػػدما فقػػد حممػػد أُورم ػػاف افسػػكٌن وبيػ مملػ اًنػػاف مػػن افظليػػٌن ووضػػعام يف
ريينػػة الفنػػاء .يػػاف يف حالػػة يرً ػ ػػا وحمئنػػة جػػداً .بعػػد ذلػػك د ػػل بػػدة مظلي ػٌن القابػػة
وأمرونا بنبطائهمت يل أغراضنا – سابات يد وأمواؿ و وام وَيْنػئات صػوفية – وهػددوا يػل
من طمف بعن هذم األشياء.
د ل افسابد السفاح من جديد وأمر حممد السعيد بالقياـ .ياف حممد السعيد يف سن
األربعػػٌن وأبػاً يتمسػػة أوالد ،مػػنهمت اًنػػاف يف سػػن الثامنػػة والعاشػػرة يانػػا معنػػا يف القابػػة .ومػػا
يػػادت و ػر دقيقػػة ح ػ رأي ػد حممػػد سػػعيد افسػػكٌن باريػػا وملق ػ بل ػ بطن ػ مثػػل حممػػد
أُورم اف .وبدأ السيد السعيد يعي مػن األَف .يػاف األطفػاؿ ويػل ا اضػرين ياكػوف لر يػة
هذا افشهد افربػب .يػاف ايػالدوف األربعػة يقومػوف بعملهػمت الػدينء .تعػرض حممػد السػعيد
احملم وللععق الكهربائ  ،فكاف
ل ربات بالالطة بل الرأس ولل رؽ بالق يب ا ديدي ّ
الػػدـ ين ػػئؿ مػػن أذني ػ ومععػػمي وأرجل ػ  .وبعػػد ح ػواِف أربعػػٌن دقيقػػة سػػاد يف افكػػاف صػػوت
صػػياح وأنينػ الطويػػل .وبعػػد ظػات نقلػػوم إُف وسػػا قابتنػػا فػػوؽ ِمْنػ َقلػػة .يػػاف افنظػػر جػػد
بشأ ،فكنا نظن أننا يف باَف ر.
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منظور تارطم

توج إلينػا السػفاح وقػاؿ« :انظػروا ،لػديكمت ربػأ سػابة للنطػق وإالّ فهػذا معػًنيمت واحػداً
تلػػو اآل ػػر ».وبعػػد مػػرور ربػػأ سػػابة أ ػذ السػػفاح ب .السػػعيد الػػذي يػػاف يف سػػن السػػابعة
والثالًٌن وأباً ألربعة أطفاؿ .ياف أحد أطفال حاضراً معنا وبمرم ساأ سنواتُ .و ِضػأ ب.
السػػعيد يف نفػػس الوضػػعية ال ػ طُػرح فيهػػا افعػػذبٌن الس ػػابقٌن ب بػػدأت اا ػػئرة .ي ػػاف ب.
السػػعيد يعػػي ويتوسػػل دوف جػػدوى ،ويػػاف الػػدـ ينػػئؼ مػػن يػػل جسػػدم ،وانتشػػرت رائ ػػة
وض ػرب رأس ػ بػػدة م ػرات
ايلػػد افشػػوي .بعػػد ذلػػك اقتُلعػػد بين ػ اليم ػىن وُيسػػرت أسػػنان ُ
بالاَػ ْلطة .ب بدأت صي ات تنلفن وياف يادو ويفن يتلف باسمت زوجة قائد الكتياة.

رفع ػ مظليّػاف مػػن ذرابي ػ وأوقف ػام ووضػػعا بل ػ ظهػػرم بُػ ْػرنُس .يػػاف بػػاق جسػػدم باري ػاً
منظر ال يطاؽ .فف ذوم لِيَ ُد ّ مت بل تلك افرأة :السيدة بلجة ب .يف سن الثالًػٌن تقرياػا،
وه ػ أـ ألربعػػة أطفػػاؿ صػػغار وحامػػل يف الشػػهر السػػابأ .لقػػد وجػػدوها يف بيتهػػا مػػأ نسػػاء
أ ريػػات .ومعػػروؼ أ ّف افظليػػٌن ظمارسػػوف يػػل أن ػواع التعػذيب واالغتعػػاب والسػػرقة والقتػػل.
وبعد أف قلعوا ابنها يف سن الثانية من يديها ورموم يف األرض ،ا الوا بليهػا ضػربا بػا راوات
ومئقػػوا ًو ػػا مػػن أبػػالم إُف أسػػفل بالسػػكٌن وأ ػػذها مظليػػوف مػػن يػػديها ب قابلوهػػا بالسػػيد
ب .السعيد.
بعػػد ذلػػك أ ػػذوشما بريػػانٌن إُف بيػػد افػػوت ،فوضػػعوا السػػعيد زانػػب وطرح ػوا السػػيدة
بلجػػة يف مكػػاف التعػػذيب .يانػػد تعػػي وت ػِ ان يث ػًناً .يف ذلػػك ا ػػٌن وصػػل افػػالزـ األوؿ
فوجػػد هػػذم افػرأة افسػػكينة يف تلػػك ا الػػة احملئنػػة ،فػػفمر توقيػػري يػػل شػ ء وطلػػب معلومػػات
مػػن النقيػػب يف مريػػئ القيػػادة الػػذي قػػاؿ ل ػ بف ػػا حامػػل .وبعػػد ح ػواِف دقيقتػػٌن أُطلِػػق س ػراح
بلجة؛ رأيتها ارجة من قابة التعذيب.
غػػًن أ ّف تعػػذيب السػػعيد افسػػكٌن – الػواش بعلجػػة – تواصػػل .يػػاف ملقػ بلػ األرض
– ال يت رؾ تقرياا – فاقكرب من مظلي ضممػل نجػر وقتلػ ب ػربة واحػدة شػقت مػن فكػ
إُف صدرم .لقد ُزلئلنا ِزلئاال شديداً من بشابة افنظر.
د ػػل بلينػػا افسػػابد السػػفاح مػػن جديػػد وأ ػػذ أ .ؾ .قاس ػ  ،وهػػو يف سػػن السادسػػة
بشػػر ،ػػور والػػدم افعتػػوم مػػن رجل ػ الػػذي ي ػاف بػػاجئاً بل ػ إبػػداء ابكراض ػ  .ال أسػػتطيأ
وصري ا الة ال ينا فيها .بعدما طُر َِح الشػاب قاسػ بلػ مكػاف العػذاب ،بػدأ يعػي دمػا
فعػػاوا افػػاء بل ػ وجه ػ
أبك ػ يػػل افعتقلػػٌن .وبعػػد ربػػأ سػػابة ةػػدت هػػذم العػػي اتّ ،
جيقاظ  .وما أجدى ذلك أية جدوى ألف قاس افسكٌن ياف قد لف أنفاس األ ًنة.
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ياند السابة حواِف ايتامسة حٌن د ل بلينا ايالدوف األربعة ،فقػاؿ أحػدهمت« :لقػد
قررنا معاملتكمت هكذا وسنفعل نفس الش ء يف يل الالد ».وقاموا بف ذ الرجاؿ فظننا أ ػمت
بل ػ وشػػك تعػػذياهمت يلهػػمت ،غػػًن أن ػ مػػأ حلػػوؿ الليػػل د ػػل بلينػػا افػػالزـ األوؿ وقػػاؿ أ ّف
باس ػػتطابتنا الرج ػػوع إُف بيوتن ػػا .ووض ػػعوا ايثت ػػٌن بل ػ برب ػػة وأ ػػذوها إُف أس ػػفل القري ػػة ب
رموها يف افئبلة العمومية.
بعد ابتعاد افظليٌن من القرية واِف ييلومكر واحد يف طريقهمت رمو مريػئ القيػادة ،اجتمػأ
أهػاِف وأقػػارب ال ػ ايا ،وذهاػوا السػػكرجاع ايثػػث .فوضػػعوا بلػيهمت أغطيػػة ب دفنػػوهمت لػػيال.
ياف ذلك افنظر حمئناً جداً.
داـ ه ػػذا التمش ػػيا ةس ػػة بش ػػر يوم ػاً مبنطقتن ػػا :بل ػػدة ي ػػد ضم ػ  .لق ػػد اس ػػتهدؼ ه ػػذا
التنكيػل يػػل القػػرى يف افنطقػػة .لقػد تعػػرض بعػػن سػػكاف هػذم القػػرى لإليغػػار يف افػػاء افػػاٌف
افغل  ،وذب معظمهمت بعد أياـ من التعذيب الوحشػ  .فمػثال ذبػ ةسػة بشػر سػاين يف
بلػػدة يولػػو بعػػد أف بػػذبوا ،وًالًػػة بشػػر يف بلػػدة زيػػري ،وتسػػعة يف بلػػدة قوفػػاؼ ،وإحػػدى
بشػػر يف بلػػدة بوتشػػو ،وسػػاعة يف بلػػدة تازيلػػد ،وسػػتة يف بلػػدة تيفيقػػوط .ويف غ ػػوف هػػذا
التمشيا قتلد ساعة و انوف دابة بالرصاص يف قريتنا فقا.

ال أستطيأ أف أحع يل ض ايا هذا التمشػيا .ولػو حقػق العػليب األممػر الػدوِف يف
القػػرى مػػأ النػػاجٌن مػػن التعػػذيب والقتػػل السػػتطاع أف صممػػأ معلومػػات تػػئبج اجنسػػاف ا ػػر
افت ر ،وألوقري ما فعل ه الء افظليٌن بالسكاف.
يست يل لكل إنساف مت ر ،سواء ياف مسي يا أـ مسػلما أـ يهوديػا ،أف يتقاػل هػذم
الوحشية افطلقة ال يتعرض ا سػكاف منطقػة القاائػل بلػ يػد هػ الء افظليػٌن السػفاحٌن.
إ مت طملفوف وراءهمت الربب والذبر.
إ ّف بذاب اهلل ينتظرهمت.
 .5.3أحد موظفي التعذيب يقص...
افعدر :فانسوف جوفر ،نوفاؿ ابسرفاتور ،بدد  35 ،3885ديسمهت .3111
َف تك ػػن ه ػػذم الوًيق ػػة يف بدايػ ػة األم ػػر خمعع ػػة للنش ػػر .يتاه ػػا س ػػنة  3977أح ػػد أ ع ػػائي
التعػذيب أًنػاء حػػرب ايئائػر ،وقػد تػػوق منػذ سػنوات قليلػػة هػذا الرجػل الػػذي يػاف ضمػرص بلػ
اجبقاء بل هويت جمهولة .لقد قدـ من الؿ هذم الوًيقة تفاصيل افمارسات وأساليب بمل
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افعل ة ايتاصة الذي اشػتغل فيهػا طيلػة ةػس سػنوات« :الػدي .أو » .تُقػرأ «دوب» وهػ
يلمة مرياة مػن أوائػل حػروؼ يلمػات فرنسػية 12تعػين م ْفػرزة بملياتيػة لل مايػة .و ِ
أنشػ د هػذم
ُ ََ
ا ي ػػة العس ػػكرية االس ػػتعالمية س ػػنة  3936وباش ػػرت نش ػػاطها ب ػػاـ واح ػػد بع ػػد ذل ػػك ،ويان ػػد
مهمتها تتمثل يف تفكيك شاكات جاهة الت رير الوطين السػرية باسػتعماؿ يافػة الوسػائل .أوؿ
مػػن ُو ّجهػػد إلي ػ هػػذم الوًيقػػة مػػن بشػػر صػػف ات هػػو الع ػ ايف الكاتػػب جػػاف بيػػار فيتػػوري.
فاعد بشرات ايلسات مأ صاحب الوًيقة ح ّوؿ فيتوري شهادت إُف يتاب مده نشرم سػنة
 3981بعن ػواف «مارسػػنا التعػػذيب» .ووافػػق صػػاحب الوًيقػػة بل ػ تسػػليمنا العشػػر صػػف ات
مكتوبػػة بلػ اآللػػة الكاتاػػة الػ حعػػل بليهػػا سػراً سػػنة  .3977يػػاف يقػػوؿ «حػػاف الوقػػد»،
وأن سيقدـ – بند االقت اء – الوًيقة بفيملها إُف ينة ررييػة حػوؿ التعػذيب يف ايئائػر .ويف
ما يل أبرز فعوؿ الوًيقة.

حياة انعئالية
تتشكل اف ْفَرَزة العملياتية لل ماية من ضابا – برتاة نقيب يف غالب األحياف – واًنٌن
أو ًالً ػػة ض ػ ُػااط مس ػػابدين ،وم ػػن أربعػ ػة أو ةسػ ػة ض ػػااط ص ػػري ،وم ػػن ةس ػػة بش ػػر إُف
بشػػرين جنػػدي احتيػػاط  ]...[ .يػػل ُم ْفػ َػرَزة بملياتيػػة لل مايػػة ت ػػمت يف صػػفوفها مكرمج ػاً
واحػػداً أو أيثػػر ُصمنػػدوف بالعػػادة مػػن «األقػػداـ السػػوداء» 13أو مػػن االحتيػػاطيٌن مػػن نفػػس
األصل أو «افقلوبٌن» من جاهة الت رير الوطين أو ا َْرية.
ػاملوف بعػػفة تف ػػيلية ،اصػػة االحتيػػاطيٌن مػػنهمت .فلػػمت يكػػن
يػػاف ه ػ الء افػػوظفٌن يعػ َ
االن ػػااط صػػارما إزاءهػػمت ،ويػػانوا يتمتعػػوف بنػػوع مػػن ا ريػػة ،ولػػديهمت اال تيػػار يف االحتفػػاظ
بلااسػػهمت افػػدين ػػالؿ ايتدمػػة وامتيػػازات بينيػػة أ ػػرى وو ػػا «ايتئينػػة ايتاصػػة» :هػػدايا بيػػد
الس ْلرات
افيالد ،وطعاـ أف ل دما ضمعل بلي باق رجاؿ الفرقة ،وإبفاء من ا راسة ويل ُ
التقليدية دا ل ا امية ،ونادي-مشرب غين بكل ما ل ّذ وطاب]...[.
وش ػيدت ماػػاين اف ْفػ َػرَزات العملياتيػػة لل مايػػة لتتماش ػ وطايعػػة افهمػػة ،فغالاػػا مػػا يانػػد
ُ
ُ
أي خمػػيمت بسػػكري ،وسػػرباف مػػا تعػ ّػود افوظفػػوف بل ػ
باػػارة بػػن فػػيال فسػػي ة وبعيػػدة بػػن ّ
العػػي يف «حوجلػػة» واالنعػػئاؿ بػػن خمالطػػة بػػاق ِرفػػاقهمت يف ا ي ػػات العسػػكرية األ ػػرى.
[ ]...غالاا ما ياند هذم اف ْفَرَزات العملياتية لل ماية تتوفر دا ل مل قات افساين بل
راؼ ودواجن وأرانب ُ
صادرها ايند لت سٌن وجااامت]...[.

-DOP( Détachement Opérationnel de Protection 12الدوب).
 13أوروبيوف ايئائر أي سكاف ايئائر من أصل أورو .
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يػػاف ال ػػااط وضػػااط العػػري يسػػتفيدوف باطاقػػة «جػواز افهمػػة» دائمػة بليهػا صػػورهمت
مشػػطاة بشػريا ًالًػ األلػواف فرنسػ  .فكػػاف هػػذم ايػواز يعطػػيهمت صػػالحيات وكػػنهمت مػػن
نقػل أشػػلاص مػػن اينسػػٌن بلػ مػػس أيػة سػػيارة ،وذلػػك دوف ا اجػػة إُف التعػري ػػويتهمت
أو شػػرح سػػاب وجػػودهمت أو ا ػػام مش ػوار سػػيارامت بنػػد ح ػواجئ افراقاػػة العسػػكرية .فلػػيس
تعور التعسري الذي أتاحت هذم ايوازات بععب ،اصة إزاء النساء]...[ .
ّ
التعذيب العناب

أت ػػذير أين تع ػػف د ملف ػػا يثيف ػػا ضمت ػػوي بلػ ػ تعليم ػػات وم ػػذيرات بم ػػل ُوِج َه ػػد إُف
اف ْفَرَزات العملياتية لل ماية بند إنشائها .أتػذير إحػدى تلػك التعليمػات افلتعػرة وافوقعػة
مػُػن قاػػل سػػلطة بسػػكرية ال أتػػذير اريهػػا ،فكانػػد تشػػدد بلػ «وجػػوب إدارة االسػػتجواب
بطريقػػة حتػػكرـ يرامػػة اجنسػػاف ، ».بػػالطاأ ال داب ػ إُف اجشػػارة إُف أ ّف هػػذم التعليمػػة بقيػػد
حهتا بل ورؽ وم طمرها]...[.
ال بػػد مػػن االب ػكراؼ أ ّف دمارسػػة التعػػذيب يف ايئائػػر سػػاقد إنشػػاء اف ْفػ َػرَزات العملياتيػػة
لل مايػ ػػة ،فقػ ػػد يانػ ػػد دمارسػ ػػة باديػ ػػة بنػ ػػد فيػ ػػالق العسػ ػػاير وذلػ ػػك منػ ػ ُػذ وصػ ػػوؿ ا ملػ ػػة
العسكريةَ ]...[.ف يكن التعذيب نذاؾ إالّ ترقيعػاً وار ػاالً يشػا العػنابة اليدويػة ،وف ػال
بن ذلك ياف التعذيب مسفلة ف فاضة افعىن وغام ة افعػاَف .هػل ظمكػن ابتاػار اللطمػات
ايتاطفػػة والػػريالت تعػػذياا ...ولكػػن إنش ػػاء اف ْفػ َػرَزات العملياتيػػة لل مايػػة ّأدى إُف تط ػػوير
وفعالة .إ ّف إنشاء ُهذم اف ْفَرَزات صنأ التعذيب.
التعذيب إُف دمارسة بقالنية
ّ
ُ
بالطاأ َف يكن التعػذيب موجػودا ررييػاً وال شػا ررييػاً .ػالؿ سػاعة سػنوات ق ػينها يف
ايئائ ػػر َف نس ػػمأ ق ػػا أح ػػداً تف ػػوم ػػذم الكلم ػػة ول ػػو م ػػرة واح ػػدةَ ]...[.ف يك ػػن هن ػػاؾ ال
تعػػذيب وال تنكيػػل وال جالديػػن أو معػػذبٌن ،بػػل وال حػ معػػذبٌن وال ُمنكػ ٌػل ػػمتَ .ف يكػػن
ِ
ػتجوبوف» .يػاف نسػق هػذم االسػتجوابات
هناؾ إالّ «اسػتجوابات» و«مسػتجوبوف» و«مس َ
افوسػأ»
حاذقا حيػث يػكراوح مػن االسػتجواب «الاسػيا» أو «الػروتيين» إُف االسػتجواب « ّ
افعمػ ػق» أو «افو ّس ػػأ ج ػػدا» .فمماًلػ ػةً م ػػأ العع ػػور الوس ػػط يانػ ػد هن ػػاؾ «افس ػػفلة
أو « ّ
العادية» و«افسفلة ايتارقة للعادة».
يفت اف ْفَرَزات العملياتية لل ماية يف بداية إنشػائها إُف تقليػد طػرؽ تعػذيب بػاق فيػالق
العسايرُ :الرفس والتنكيل «تليفوف الاادية أي.أي 14،»8.و«اجناء افعدين» للميام .ب بدأ
.Telephone EE8 14
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شػػي اً فشػػي اً بهػػد االبتكػػار و ريػػب وسػػائل أيثػػر فعاليػػة ،ف ػدث تطػػور ملمػػوس يف هػػذا
ِ
افولػػد الكهرطيسػ
ااػاؿ ...ووكػػن ايػػالدوف مػػن حتسػػٌن أداء هػذا الفػػن .فمػػثال لػُػوح أ ّف ّ
( )gégèneينتج تيارا يهربائيا أقوى من ذلك الذي يولدم هاتري الااديػة إي إي َ .8ف تكػن
ه ػػذم األجه ػػئة مت ػػوفرة ل ػػدى اف ْف ػ َػرَزات العملياتي ػػة لل ماي ػػة دم ػػا اض ػػطرهمت إُف اس ػػتعارة ه ػػذم
األجهئة من أقرب معاٌف ُ
االتعاؿ.
يان ػ ػػد اف ْف ػ ػ َػرَزات العملياتي ػ ػػة لل ماي ػ ػػة تتا ػ ػػادؿ بينه ػ ػػا «األس ػ ػرار» اففي ػ ػػدة ح ػ ػػوؿ ط ػ ػػرؽ
االسػػتنطاؽُ .يػػاف هنػػاؾ مػػدارس «فكريػػة» خمتلفػػة يف هػػذا الشػػفف ،منهػػا مػػن ضماػػذ اسػػتنطاؽ
«افعػا ًَف» وهػػو يف وضػػعية أفقيػة وبػػار وامػػا ومقيّػد بلػ سػرير بيكػو أو بلػ شػػاة ،ومنهػػا
منُ يف ل إجراء االستنطاؽ يف وضعية بمودية يقيّد فيها افعا ًَف لقػات مثاتػة بلػ جػدار
يف وضػػعية رييػػد وضػػعية «الشػػمس» .وبرفػػد أحػػد ال ػ ُ
ػااط الػػذي يػػاف يوص ػ بند ػػاؿ
ّ
ُ
«الػػدولايك» (وه ػ مػػادة معػػرفة شػػديدة اففعػػوؿ) يف دبػػر افعػػا ًَف ]...[.يمػػا م اسػػتعماؿ
افل ػػاـ بتوجيػ شػػعلت رمػػو األرجػػل ،ويػػذا ُوضػػأ قطػػن مالػػل ُبك ػػوؿ َ ػػوب فػػوؽ األب ػػاء
التناسلية ،وا رؽ بالسجائر .لن يتّسأ جملد ال لطسري عر يل ما مورس من أصػناؼ
تعذيب.
ياند طاعا بملية تغيًن الطرؽ جارية ،أًنػاء االسػتنطاؽ ،مػأ يػل مػا يت ػمن ذلػك مػن
رحب ا]...[.
ابتكار وار اؿ وا كراع يف هذا اااؿ ،ويل وسيلة مست َدًة ياف يُ ّ

تتمثل أيثر الطرؽ يالسيكيةً فيما يل  :يتمت تقييد افعا ًَف وهػو بػار يليػا بلػ شػاة أو
فػػوؽ بػػاب دمػػددة أفقيػػا .ب يُثاّػد ػػيا ا ػػاتري أو ايهػ ُػاز الكهرطيسػ حػػوؿ أذنػ  .ويوضػػأ
ايتػيا الثػػاين بلػ الع ػو التناسػػل  .ي َشػػغِل «افعػالِج» حينهػػا ايهػػاز بينمػا يرصػػد افسػ ِ
ػتنطق
ُ
ُ
االبكراف ػ ػػات مس ػ ػػتعينا مب ػ ػػكرجمت .ويان ػ ػػد االس ػ ػػتنطاقات «افوس ػ ػ ّػعة» تقت ػ ػ ػ تريي ػ ػػب ه ػ ػػذا
«العالج» مأ ايتنق بافاء حيث ياتلأ «افعا ًَف» من  33إُف  31لكر من افاء .ياف التاليأ
يتمت إمػا ِبق ْمػأ وإمػا مبنشػفة بلػ الفػمت واألنُػري يف ذات الوقػد .غالاػا مػا يػاف هػذا التعػذيب
ينته إُف موت افعا ًَف من جراء وئؽ معدت أو احتقػاف بسػاب تسػرب افػاء دا ػل الػرئتٌن.
يػػاف بعػػن «افعػ ِ
ػايٌن» طملطػػوف بافػػاء مػواد التنظيػػري مثػػل التياػػوؿ وافػػًن أًنػػاء التعػػذيب دمػػا
ياف ي دي إُف موت افعا ًَف حتماً.
غالاػػا مػػا يانػػد قابػػات االسػػتنطاؽ مرتاػػة دا ػػل أقايػػة اف ْفػ َػرَزات العملياتيػػة لل مايػػة أو
بغػرؼ معئولػة َُمػد صػراخ افعػذبٌن .ويانػد بعػن اف ْفػ َػرَزات ُالعملياتيػة لل مايػة تتػوفر بلػ
قابات استنطاؽ خممدة الطنٌن وحمكمة السدُ ]...[.
َُ
ُْ
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الروائ الفظيعة لطجساد افعذبة
ػػري «االسػػتنطاقات افوسػػعة جػػدا» يف أغلػػب األحيػػاف لػػيال ،فيُنتػػئع افعػػا ًَف مػػن فراش ػ
بطريق ػػة مفاج ػػة ب يُس ػ ب ػػارج زنئانت ػ ليل ػػأ لالس ػػتنطاؽ ]...[.م ػػنُ م ػ ّػر مبث ػػل تل ػػك
التجرب ػػة وس ػػا ذل ػػك افن ػػاخ افشػ ػ وف دا ػػل قاب ػػة االس ػػتنطاؽ ،ال ب ػػد أنػ ػ س ػػيتذيرها إُف
األبد...
يسود ا واء افثقل بد اف السجائر ،والرائ ة الفظيعة افنطلقة مػن أجسػاد افعػذبٌن الػ
ترش ػ ػ برقػ ػػا وافلتلطػ ػػة بػ ػػروائ ال ػ ػهتاز (بمليػ ػػة فيئيولوجيػ ػػة معتػ ػػادة حتػ ػػدث أًنػ ػػاء التعػ ػػذيب
ايس ػ ػػدي) والا ػ ػػوؿ ،إض ػ ػػافة إُف الع ػ ػراخ والعوي ػ ػػل والت ػ ػػربات وأص ػ ػوات ال ػ ػربات بل ػ ػ
األجس ػػاد ...يث ػًناً م ػػا ي ػػاف افس ػ ِ
ػتنطقوف يف ػػذوف ف ػكرات اس ػكراحة يشػ ػربوف ال ػػا ايتم ػػر
وايعة بكميات هائلة ويد نوف يذلك بعفة ماالغ فيها (ياف ال بػد مػن «َػدير» لتهدئػة
األبعاب) ،ب يستفنفوف التعذيب .ياند هذم «االستنطاقات» تادأ أحيانػا بلػ السػابة
التاسعة ليال لتنته بل الرابعة أو ايتامسة فجراً]...[.
ِ
للمستنطقٌن ياند أصعب األوقات تادأ يف النعري الثاين مػن الليػل ،إذ تكػوف
بالنساة
حينه ػػا أبع ػػا مت مهيج ػػة بفع ػػل الك ػػوؿ وقل ػػة الن ػػوـ واجره ػػاؽ والرغا ػػة يف ا ع ػػوؿ بلػ ػ
ي ػػن ي ػػاف ،دم ػػا صمعله ػػمت يكثّف ػػوف ال ػػرب؛ يان ػػد حينه ػػا وت ػػًنة التع ػػذيب
معلوم ػػات ب ػػف ّ
تتفاقمت]…[.
ُوكنُنا ربتنا ا ئينة يف هذا اااؿ من ايئـ بف ّف افعلومػات افنتَئبػة بػن طريػق التعػذيب،
بغن النظر بن ايانػب األ القػ  ،يانػد جػد هئيلػة .ومػن السػهل إدراؾ ذلػك ،فافعػذب
ّ
ػفي ش ػ ء مػػن أجػػل االس ػكراحة مػػن بػػذاب ال يُطػػاؽ وا عػػوؿ بل ػ قسػػا مػػن
يعػػكرؼ بػ ّ
الراحػػة ،ولػػو وجيػػئ ]...[.يمػػا استللعػػنا الػػدروس التاليػػة :إف اجنسػػاف ايتشػػن ،والاػػدائ
وقلي ػػل ال ػػتعلُمت يت م ػػل التع ػػذيب يث ػًناً وينط ػػق قل ػػيالً .لق ػػد ش ػػاهدنا ج ػػامع األم ػواؿ ياه ػػة
الت رير الوطين يف لوف افوت بل االبكراؼ .أما اجنساف األيثػر حت ػرا ،الطالػب افثقػري
بالفرنسية مثالً ،فكاف أضعفهمت حيث ينفر جسػدياً مػن يػل أنػواع العنػري ]...[.يػاف يػدِف
بالقلي ػػل م ػػن افعلوم ػػات الع ػ ي ة ليُع ػػدؽ ولك ػػن ي ػػاف ضمش ػػر تل ػػك اجف ػػادات بكث ػػًن م ػػن
األياذيب.
ياف استنطاؽ النساء ش ء مربب! َف تعف النسوة من التعذيب [ ]...الذي ياف مػن
الدرجػػة األوُف .يػػاف «ا ػػاتري» ُظمػػارس باألسػػلوب التقليػػدي :أحػػد األس ػػالؾ يُشػػد حػػوؿ
ين يعذبن باريات يليا بالطاأ .يانػد هػذم النسػوة
أذ ن واآل ر يوضأ دا ل فروجهن ،و ّ
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أيثر حيلة مػن الرجػاؿ ،فكانػد تسػهب يف الكػالـ بغيػة « لػا األوراؽ» ،فتغػرقن قِلػة مػن
ا قائق يف حميا من األ اار الئائفة.
ياػػدو أ ّف االغتعػػاب يػػاف نػػادراً ،بلػ األقػػل إذا نسػػانا لػ مفهومػ ا قيقػ  ،أي ابتػػداء
جسدي بنيري .فػا يػاف أحػد افس ِ
ػتنطقٌن يرغػب يف إحػدى النسػوةَ ،ف يكػن يف حاجػة إُف
اللج ػػوء إُف االبتػػداء ايس ػػدي ،فكػػاف يكفي ػ دمارسػػة ن ػػوع مػػن ال ػػغا النفس ػ ي ػػالتلوي
باحتماؿ اجفراج ي ضمعل بل ما يريد.
ينا نعرؼ أيثر دما صمب
ياف التعاطري مأ سجٌن يُعتهت طف طًنا ،وياف تقدمي يػفس مػن افػاء ألحػد افعػذبٌن
أي خمطني أبداً دا ل ُم ْفَرَزة بملياتية لل مايػة،
هو اآل ر إ اً طًناً .ورغمت ذلك َف يُعاقب ّ
فكنػا «ننظػػري الغسػػيل القػػذر دا ػل الايػػد» ]...[.مػػا غػػادر أحػد ُم ْفػ َػرَزة بملياتيػػة لل مايػػة
يتلل أحد بن هذا «الػدياف» أبػداً .ينػا نعػرؼ أيثػر دمػا يناغػ  ،وشػاهدنا أيثػر
أبداً ،فلمت ّ
15
دمػػا صمػػب ،فكػػاف مريػػئ التنسػػيق بػػٌن اييػػوش (الس ػ س ػ إي ) يف ػػل إبقاءنػػا يف ح ػػن
أي إشهار حمرج]...[.
لتفادي ّ
ي ػػاف ب ػػاَف اف ْف ػ َػرَزات العملياتي ػػة لل ماي ػػة بافػ ػاً غرياػ ػاً ،فك ػػاف با ػػارة ب ػػن ب ػػويلمت منع ػػئؿ
انقلاد وشوهد ُفي يل القيمت]...[.

مبػ ػػا أ ّف السػ ػػجناء والسػ ػػجينات يػ ػػانوا ظمكثػ ػػوف بعػ ػػن األحيػ ػػاف طػ ػػويال دا ػ ػػل اف ْفػ ػ َػرَزات
العملياتي ػػة لل ماي ػػة ،ي ػػانوا يس ػػتلدموف ألش ػػغاؿ خمتلف ػػة :س ػػلرة التنظي ػػري ،وغس ػ ػُل أواين
ومالبػػس مػػوظف اف ْفػ َػرَزات العملياتيػػة لل مايػػة ...ػػذا ي ػػانوا يتمتع ػػوف بشػػا حريػػة دا ػػل
ُ
للم ْفػ َػرَزة العملياتيػػة
افاػػاين ]...[.يػػانوا "رفقػػاء" ا يػػاة اليوميػػة إف ص ػ ّ القػػوؿ ]...[.يػػاف ُ
لل مايػػة َمْيػػل واض ػ إُف تع ػرين السػػجٌن للشػػاهات وإُف تلويث ػ وتوريط ػ إُف أقع ػ حػػد
دمكن إزاء جاهة الت رير الوطين .فكاف يتمت ذلك مأ سجناء رين ،ومبشاريت يف حعػص
افورطػوف إُف هػذا ا ػد
التعذيب وح مل بل تعذيب جئائػريٌن ػرين .يػاف السػجناء َ
يت ّ ػربوف مػػن أجػػل الاقػػاء يف اف ْفػ َػرَزات العملياتيػػة لل مايػػة ،فيف ػػلوف ذلػػك بلػ أف يطلػػق
ُ
سراحهمت.
أ ًنا ،هناؾ «سلرات الغابة» الشهًنة ،لقد استُعملد مأ السجناء افتعذر اسػكردادهمت
(افيػ وس مػػن تروي ػػهمت) ]...[.يػػاف قائػػد اف ْفػ َػرَزة العملياتيػػة لل مايػػة أو أحػػد معاونيػ طمػػرج
ُ

+

 ،)CCI( Centre de Coordination Inter-Armées 15وهو مريئ قيادة اف ْفَرَزات العملياتية لل ماية.
ُ
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ليالً ومع السجٌن بل مس سيارة اييب ،فيف ذم إُف منطقة معئولة أين يطلػق بليػ وابػالً
مػػن الرصػػاص مػػن ايتلػػري ،ب تػػدفن ايثػػة لتوهػػا يف نفػػس افكػػاف مػػن قاػػل بناصػػر «سػػلرة»
تكوف بُيند ذا الغرض ،فتُم ًار القهت بدقة]...[.
يػػل اججػراءات وال ػػالالت الػ أحعػػيتها يػػاف صمػػب أف تقػػوـ ػػا هي ػػات جػػد خمتعػػة
تابعػػة فعػػل ة التوًيػػق ايتػػارج والتجسػػس اف ػػاد (السػػداس )16أو أف يقػػوـ ػػا موظف ػوف
حمكرفوف .ولكن َف يكن ضااط افدفعية من باريس وضااط العري مهي ٌن فثل هذم افهمة،
ناهيك بن اينود االحتياطيٌن العائرين إُف «افعاية» ودمارسة التعذيب!
ابكرؼ أ ا ياند نادرة ،فافرء
اطلعد بل بعن حاالت تفنيب ضمًن ،لكن لطسري
ُ
ُ
يتعود بل يل ش ء ،وح بلػ الاشػابة! ينػا نشػعر بالسػلا أحيانػا وال َق َػرؼ دائمػاً غػًن
أنن ػ ػػا انتهين ػ ػػا إُف التع ػ ػ ّػود بلػ ػ ػ ري ػ ػػاع العػ ػ ػراخ ،وأن ػ ػػٌن افعػ ػ ػ َذبٌن ]...[.لق ػ ػػد د ػ ػػل اين ػ ػػود
االحتياطيوف يف دوامة جهنمية وتشاكوا يف ُمسننة .يف ػر افطػاؼ يػل مػا ينتظػرم اينػدي
االحتي ػػاط ه ػػو انته ػػاء ف ػػكرة ايتدم ػػة العس ػػكرية ،وبالنس ػػاة ل ػ افك ػػوث يف اف ْف ػ َػرَزة العملياتي ػػة
لل ماية أف ل مػن احملاربػة الػ يقػوـ زمػال م يف اياػاؿ .إضػافة إُف هػذا ،طاُفػا وػد افوافقػة
بل هذم الوسائل من قِال أبل القيادات األ القية والعسكرية ...هل ظمكػن لػ أف يكػوف
َملك أيثر من افلك نفس
لقد ود إبادة تنظػيمت اف ْفػَرَزات العملياتيػة لل مايػة يف ريػري سػنة  ،3939واسػتُادلد
تسػػمية اف ْفػ َػرَزة العملياتيػػة لل ُ مايػػة بػ ػ«يتياػػة افشػػاة» ]...[.بػػالطاأ إ ّف هػػذم التسػػمية ه ػراء
فكاند ُهذم الكتائب حتمل أرقاـ فيالق م حلها بغرض التموي  ،ألنػ ال بالقػة بػٌن يتائػب
افشاة هذم وافهاـ التقليدية للمشاة]...[.

معػػروؼ أنػ يوجػػد العديػػد مػػن الػػروابا الػ مػػأ قػػدام مػػن فيلػػق افشػػاة هػػذا أو فيلػػق
افدفعيػة ذاؾ ،لكػن بلػ حػد بلمػ ال يوجػد وال رابطػة واحػدة مػأ قػدام مريػئ التنسػيق
بػػٌن اييػػوش واف ْفػ َػرَزات العملياتيػػة لل مايػػة .فلػػمت نكػػن رفقػػاء يف ا قيقػػة ،بػػل ينػػا مت ػواط ٌن
وشرياء (يف ُ
ايرـ) ،وينا نشعر بذلك بطريقة يلفها الغموض.
أي شػ ء .وتكلػل بملنػا ئظمػة مدويػة أمػاـ بئظمػة
قمنا بعمل قذر َف ينفأ قا يف حتقيػق ّ
شعب بفيمل  .فاقينا لوحدنا معئولٌن نعانق ذيرياتنا ،ذيرياتنا الفظيعة.

.)SDECE( Service de Documentation Extérieure et du Contre-Espionnage 16

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
386

منظور تارطم

 .4الجـزائر أمام ِّ
المعذبين الفرنسيين
افعدر :فرنتئ فػانوف؛ اااهد ،رقمت  ،31ساتمهت .3937
منذ ًالث سنوات شربد الثػورة ايئائريػة يف ا ػدمي منهجػ لع ػدد مػن األسػاطًن مػن ػالؿ
ينشطها وتعلّقها الوجػداين با ّرية.
الدفأ اجنساين العميق الذي ّ

ػرد إُف الوجػػود الػػوطين حقوق ػ  ،وصػ ي أ ػػا تشػػهد بالفعػػل
ال َجػ َػرـ أ ّف الثػػورة ايئائريػػة تػ ّ
بل إرادة الشعب ،غًن أ ّف فائدة ًورتنا وقيمتها تكمن يف الرسالة ال حتملها.

إ ّف تعميمت افمارسات اي ّد بشعة ال ظهرت منػذ أوؿ نػوفمهت  3935جػد مده ػشة .يف
الواق ػػأ إ ّف موق ػػري الف ػػرؽ العس ػػكرية الفرنس ػػية يف ايئائ ػػر ين ػػدرج يف هيكل ػ ػة و ػػارس ا يمن ػػة
الاوليسػػية والعنعػرية افنظمػة وتنػػئع اجنسػػانية بقعػػد وتعمػػد .وإ ّف التعػػذيب ظػػاهرة باطنػػة يف
ايهاز االستعماري.

إ ّف قعد الثورة ايئائريػة مػن حتريرهػا الػكراب الػوطين يهػدؼ إُف الق ػاء بلػ هػذا ايهػاز
وإُف تش ػيّيد جمتمػػأ جديػػد .وال يهػػدؼ اسػػتقالؿ ايئائػػر إُف ايػػة اسػػتعمار فقػػا ،بػػل يرمػ
ِ ِ
عاؿ بذرة الغرغرينية ومعدر الوباء يف هذم الاقعة من العاَف.
إُف ا ْستْ َ
إ ّف حتريػر الػكراب الػوطين ايئائػري ظمثػّل هئظمػة للعنعػرية والسػتغالؿ اجنسػاف ويفتػت بهػػد
العدالة بال قيد وال شرط.
التناقن ا قيق
غالاػاً مػػا تُعػػوُر ا ػروب الت ريريػػة الوطنيػػة بلػ أ ّ ػػا تعاػػًن للتناق ػػات الدا ليػة للالػػداف
اصػػة تنػػدرج يف إطػػار تػػارطم
االسػػتعمارية ،غػػًن أ ّف ا ػػرب الفرنسػػية ايئائريػػة ػػا دمي ػئات ّ
حتررية وطنية متئامنة ومتتالية.
يتميئ بظهور حريات ّ

ولكو ػػا مس ػػتعمرة إس ػػكاف ابتهتا ػػا فرنس ػػا ج ػػئءاً ال يتج ػػئأ منه ػػا ،باش ػػد ايئائ ػػر حت ػػد
ػتعمر ػر .ويعػود السػاب أوالً إُف أف
هيمنة بوليسػية وبسػكرية ال مثيػل ػا يف ّ
أي بلػد مس َ
ايئائر َف تتوقري بن القتاؿ تقريااً منذ  ،3811يما يرجأ إُف أشمية ايئائػر دا ػل معسػكر
فرنسػ ػػا االسػ ػػتعماري .وال يوجػ ػػد تفسػ ػػًن لعنػ ػػاد فرنسػ ػػا ويهودهػ ػػا ا ائلػ ػػة مابػ ػػدا يقينهػ ػػا أ ّف
استقالؿ ايئائر سي دي باجالً وحتماً إُف ا يار إمهتاطوريتها.

وفوقعها يف بوابة فرنسا ،تسم ايئائر للعاَف الغر بتتاأ تناق ات الوضأ االسػتعماري
بالتفعيل وبِاُ ْاء.
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إ ّف اللجوء إُف وحدات القوات افسل ة الفرنسػية ،وإُف نيػد اينػود مػن ف ػات بديػدة،
وإُف إبػػادة اسػػتدباء ال ػػاّاط وضػػاّاط العػػري ،وإُف دبػػوة الشػػعب تكػػراراً ،وإُف ال ػرائب
األمػةَ الفرنسػػية يلهػػا خبػػوض هػػذم ا ػػرب جبػػادة االحػػتالؿ
و ميػػد األجػػور ،يػػل ذلػػك ألػػئـ ّ
العماؿ والفالحٌن الفرنسيٌن يف ا رب ضد الشػعب ايئائػري ويّػئ
االستعماري .إ ّف مشارية ّ
م ػػاس بػ ػاـ – ودم ػػوي أحيانػ ػاً – زب ػػئع ح ّق ػ ػاً أطروح ػػة «معارض ػػة فرنس ػػا ا قيقي ػػة فرنس ػػا
األمػ ػة مػػأ
القانونيػػة» مػػن أسسػػها .فكمػػا قػػاؿ أحػػد ر سػػاء االػػس الفرنس ػ « :قػػد تفلفػػد ّ
جيشػها الذي ضمارب يف ايئائر».
إ ّف يػػل الفرنسػػيٌن يشػػاريوف بػػذمتهمت وضػػمًنهمت يف حػػرب ضػػد ايئائػػر .أ ّمػا االنت ػػقادات
تعجػل إضػابة ايئائػر فقػا»،
القليلة الػ أصػدرها بعػن األفػراد فهػ تنتقػد الوسػائل «الػ
ّ
وال تن ػ ّدد بنبػ ػادة االحػػتالؿ يف ج ػػوهرم ،وال ب ػا مالت العس ػػكرية وال مب اولػػة ن ػػق ح ػ ػرية
شعب.
التعذيب ضرورة أساسية للعاَف االستعماري
يثُر ا ديث منذ فكرة بن دمارسات التعذيب من طرؼ اينود الفرنسيٌن بلػ افػواطنٌن
ػوص دقيق ػػة ومروبػ ػة يف افوض ػػوع ،يم ػػا طُِرح ػػد مقارن ػػات تارطمي ػػة
ايئائ ػريٌن ،ونُش ػػرت نع ػ ٌ
بديدة .لقد أداف بدد من الشلعيات األجناية مبا فيها الفرنسية تلك افمارسات.
وما ف ء بعن الفرنسيٌن الػذين ًػاروا ضػ ّد دمارسػات التعػذيب أو ضػ ّد انتشػارم يػذيروننا
بالنفوس الطيّاة ال حت ّدث بنها الفالسفة ،وتناسػاهمت وامػاً تسػمية «افثػػقفٌن افتعاػٌن» الػ
أطلقهػػا بلػػيهمت مواطنػػوهمت اليوسػػد وليجػػاف .فعػػال ال ظمكػػن الوفػػاؽ بػػٌن الرغاػػة يف ا فػػاظ
بل ا يمنة الفرنسية يف ايئائر وبٌن إدانة الوسائل ال يستطلاها ذلك.
ٍ
ٍ
ٍ
ػدرُؾ االسػػتعمار بػػدوف إدراؾ
لػػيس التعػػذيب يف ايئائػػر بعػػدفة أو غلطػػة أو زلّ ػة .وال يُػ َ
ا مػػن العالقػػات بػػٌن اف ْسػتَػ ْع ِمر
قدرتػ بلػ التعػػذيب واالغتعػػاب واجبػػادة .إ ّف التعػػذيب سمػ ٌ
ُ
واف ْستَػ ْع َمر .وهذا ال صمهل رجاؿ الشرطة الفرنسيٌن – الذين مارسوا التعذيب فدة طويلة –
دما ُمملهمت بل ابتاار ضرورة تسويغ دمارسة التعذيب أمراً فاض اً وغريااً.
التعذيب أسػلوب حياة
اضػ ػ وتعطاالتػُ ػ  ،ويف حتليله ػػا أشمي ػػة
وف ػ ػالً ب ػػن ذل ػػك فػ ػن ّف النظ ػػاـ االس ػػتعماري لػ ػ ْ
أبر ُ
قعوى.
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فلػػالؿ الربػػأ األوؿ مػػن بػػاـ  3936وص ػلد حالػػة ب ػػدد ياػػًن مػػن رجػػاؿ الشػػرطة إُف
حافػة اينػوف .ففحعػيد حػاالت االضػطراب دا ػل الوسػا العػائل (مثػل اديػد الئوجػات
السػػهاد والك ػوابيس ،وحمػػاوالت االنت ػػار افتكػػررة،
بالقت ػػل وضػػرب األطفػػاؿ ض ػرباً مهتح ػاً) و ُ
ووقعػػد أ طػػاء مهنيػػة منهػػا افشػػاجرات بػػٌن الػػئمالء والتهػػاوف أًػػناء العمػػل وايتمػػوؿ أًػػناءم،
وبػػدـ اح ػكراـ القػػادة .فاقت ػػد يػػل هػػذم ا ػػاالت العػػالج الطػ ّػل م ػراراً والتعيػػٌن يف مع ػاٌف
أ رى أو النقل إُف فرنسا.
إ ّف ظهػػور بػػدة منظّمػػات ًوريػػة نشػػطة ،وردود أفعػاؿ فػػدائيينا العػػابقة ،وانتشػػار اليػػا
جاهػػة الت ريػػر الػػوطين بل ػ جممػػل الػكراب الػػوطين ،يػػل ذلػػك أًػػار مشػػايل بويعػػة للشػػرطة
الفرنسػػية .إ ّف االحػكراس افسػػتمر الػػذي فرضػػت بلػػيهمت جاهػػة الت ريػػر الػػوطين هػػو السػػاب يف
تَػ َهيُجيّػػة وقل ػػق الش ػػرطة الفرنس ػية .فمعاي ػػة رج ػػاؿ الش ػػرطة تكش ػػري ذل ػػك .ف ػػن مت ي ػ ػربوف
أطف ػػا مت بقس ػػوة بس ػػاب ََْػ ػيِلهمت أ ػػمت م ػػازالوا يتع ػػاملوف م ػػأ ايئائػ ػريٌن ،وياوح ػػوف بتهدي ػػد
زوجػػاامت بسػػاب تطػػاّعهمت بلػ العنػػري («أضػػرب زوجػ ألين أه ػدد وأنف ػذ طػػوؿ اليػػوـ »)،
يما ينساوف ُسهادهمت إُف رياع صراخ ض اياهمت وبكائهمت.
وتُػػثًن هػػذم األمػػور بعػػن افسػػائل طاع ػاً .أرمػػن أمػػاـ رجػػاؿ يع ػ ّذ مت النّػػدـ أه ػػذا تفنيػػب
ال ػػمًن أتػػش ّكل حػػاالت التعػػذيب الػ ابػػكرؼ ػػا رجػػاؿ الشػػرطة حػػاالت استث ػنائية أال
ي ػدؿ وصػػوؿ رجػػاؿ الشػػرطة إُف ح ػد األم ػراض الععػػاية بل ػ أ ّف التعػػذيب دمارسػػة اسػػتثنائية
وغًن قانونية وبعاارة أ ػرى :هػل ايػالد الشػرط ّ يف تنػاقن مػأ «قػيػّمت» جمموبتػ و«قػيمت»
النػظاـ الذي يدافػأ بن
بعدما أنكر الفرنسيوف دمارسة التعذيب يف ايئائر ،ي وا إُف حجػة مئدوجػة ،فقػد أيػدوا
يف الاداي ػػة أ ّ ػػا ح ػػاالت است ػ ػثنائية .إ ّف تقاّ ػػل ه ػػذم األيذوبػ ػة ظمث ػػل أي ػػهت َ ػػاذؿ للمثقف ػػٌن
الفرنسػػيٌن .وقالػػد ا كومػػة الفرنس ػية أ ػػا س ػتتلذ العقوبػػات الالزمػػة ،غػػًن أ ػػا نفػػد لػػئوـ
إبالف ذلك ويف ّف تعذيب شلص أو جمئرة منظّمة ال طم ػعاف للقػانوف اينػائ العػاـ .فمػن
افسػػت يل أف يُوفػػق بػػٌن اجدبػػاء بالرغاػػة يف ا قيقػػة والعػػدؿ ،مػػن جهػػة ،وتق ػػاّل مثػػل هػػذا
ايتػداع ،من جهة أ رى.
ا روب من افسػ ولية
تكشػػفد بػػدـ استث ػنائية هػػذم افمارسػػة ،ويػػف
بعػػد ازديػػاد بػػدد الشػػهادات أيثػػر فػػفيثر ّ
الفرنسػػيوف إُف ااػػاـ العناصػػر األجنايػػة العاملػػة دا ػػل ايػػي الفرنس ػ  .هػػذم ا جػػة الثانيػػة
هام ػة أل ػػا تاػ ّػٌن وقاحػػة السػػلطات الفرنسػػية مػػن جهػػة ،وصػػعوبة افكػػر واج ف ػاء والكػػذب
ّ
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افتئاي ػػدة ،م ػػن جه ػػة أ ػػرى .فمن ػػذ س ػػنة م ػػازاؿ الفرنس ػػيوف يك ػػرروف أ ّف بناص ػػر ال ػػب.ع.
التابع ػػة للف ػػرؽ األجناي ػػة يف اي ػػي الفرنسػ ػ هػ ػ وح ػػدها افسػ ػ ولة ب ػػن التع ػػذيب .ولك ػػن
مع ػػروؼ أ ّف أغلاي ػػة الف ػػارين م ػػن اي ػػي الفرنسػ ػ ه ػػمت بناص ػػر الف ػػرؽ األجناي ػػة .إ ّف الط ػػرؽ
الاوليسية الفرنسية ه الدافأ الذي ممل أول ك األفاف واجيطاليٌن بل الفػرار مػن صػفوؼ
العدو وبل االلت اؽ بوحدات جي الت رير الػوطين .وقػد اسػتجوبنا العشػرات مػنهمت قاػل
تػػرحيلهمت إُف أوطػػا مت ف ػفمجأ يػػل بناصػػر الفػػرؽ األجنايػػة السػػابقٌن بل ػ أ ّف قسػػوة وسػػادية
القوات الفرنسية فظيعة.

17

صمدر بالتػذيًن أ ّف بػروز افعػذبٌن يعػود إُف شػتاء بػاـ  ،3933فالشػرطة وحػدها مارسػد
نذاؾ التعذيب يف ايئائر ف ّدة سنػة تقػريااً.
وسملك اليوـ معلومات دقيقة بن أساليب التعذيب ال ُظمارسها الفرنسػيوف ،فقػد نُشػرت
شهادات بدة ،يما فُػ ْهرسد قائمػة طويلػة لوسػائل وتقنيػات التعػذيب .بػالرغمت مػن هػذاَ ،ف
تعػػدر أيػػة يلمػػة حػػوؿ مػػذهب وفلسػػفة التعػػذيب .وإ ّف افعلومػػات ال ػ وصػػلد إُف جاهػػة
الت رير الوطين ّتوض جيداً تَػْنهيج هذم افمارسة.
لوفريدو ( )Lofrédroوبودفاف ( )Podevinمنظّري التعذيب
إ ّف عػػائص وس ػػائل التعػػذيب ال ػ ينتهجهػػا ال ػػابطاف يف الش ػػرطة الفرنس ػػية لوفري ػػدو
(حماف الشرطة بالعاصمة) وبودفاف (قائد الشرطة الق ػائية بالاليػدة) تػهتز مػن توضػي ااما
إياها ألصدقائهما ومن الؿ بروض تقػنية فسابديهما ايػدد.
هامػاً
 )3فػّا تشػػًن بػػدة شػػهادات وتقػػارير متقاربػػة مػػن خمػهتين إُف أ ّف جئائريػاً يلعػػب دوراً ّ
يف افنظمة احمللية ياهة الت رير الوطين ،تشرع الشرطة يف توقيف وابتقال يف مقرات الشرطة
أي ا ػام
الق ائية .ال يُستنطق السجٌن يف تلػك الفػكرة مػن الت قيػق أل ّف الشػرطة «ال تعلػمت ّ
سيسػػلك االسػػتنطاؽ وال نريػػد أف ي ػدرؾ افشػػاوم في ػ جهػػل الشػػرطة» ،حسػػب ال ػػابطٌن.
وأف ل وسيلة لكسر مقاومت تكمن يف طريقة «افااشرة بافثل».
ُ
فتغادر بعن سيارات «جيب» مقر الشرطة الق ائية ب تعود وبل متنها حواِف بشػرة
جئائػريٌن م تػػوقيفهمت بشػوائياً يف الشػػارع أو يف دوار جمػاور .بعػػدها يعػػذب افعتقلػػوف الواحػػد
تلػػو اآل ػػر حػ ّ افػػوت ػػور افشػػاوم فيػ – وهػػو َم ْو ِضػػأ اهتمػػاـ الشػػرطة الوحيػػد – وبعػػد
ةسة أو ستة اغتػياالت ظمكن الشروع يف االستػنطاؽ ا قيػق .
 17الاوليس العسكري يف التنظيمات النازية سابقا (اآلس .س.).

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
391

منظور تارطم

ّ )3أما الطريقة الثانية فتقوـ بل تعذيب افشاوم فيػ مػن الادايػة ،وغالاػاً مػا حتتػاج لعػدة
أي س اؿ .ويعكرؼ اففتػ بودفاف ،الػذي
حعص الستػنفاد طاقت  .وال يطرح بل افشاوم ّ
مارس هذا األسلوب من التعذيب بشػكل واسػأ يف الاليػدة بّ يف ايئائػر العاصػمة ،بعػعوبة
افوقػػري بنػػد طلػػب افعػػذب استفسػػارات ،ولػذلك يع ػ ّجلوف يف يسػػر م ػقاومت  .فف ػ ا عػػة
السادسػػة أو السػػابعة يكتفػػوف بػػالقوؿ لػ « :لنسػػتمأ إليػػك ».وهػػذا نػػوع مػػن االسػػتنطاؽ ال
وج إطالقاً ،وغالااً ما ُضممل افشاوم في بل النطق بكل ما يعرف .
ي ّ

نالحػ يف يػػال ا ػػالتٌن نفػػس الظػػاهرة أال وهػ تفجيػػل االسػػتنطاؽ .فلمػػا ينفعػػل مػػهتر
الغايػػة أيثػػر فػػفيثر م ػن الوسػػيلة مػػن العػػادي أف يعػػا التعػػذيب مػػهتراً لنفس ػ  .فػػال ت ػرابا
منطق للنظاـ االستعماري إف َف يطالب بالتعذيب يفحد بناصرم ا ّامة.
افثقفوف الفرنسيوف والعػ افة الفرنسية

ش ػػارؾ الس ػػيد مات ػ ػ ّ يف ا م ػػالت العس ػػكرية الفرنس ػػية يف ايئائ ػػر ،ونش ػػر مػ ػ راً بع ػػن
العػػف ات يف جملػػة «الععػػور ا ػػديثة» يف بػػددها العػػادر يف جويليػػة-أوت .قػػاؿ ماتػ ػ ّ :
«أتذير فا ياند السينما افتنقلة التابعة للفيلق تفيت من حٌن إُف ر لِتعػرض بلينػا فيلمػاً،
فلمػػا يػػاف الفػػيلمت ين ّفػػر اف ْ ػػر يػػاف اينػػود وال ػػااط يغػػادروف افكػػاف لق ػػاء بقيػػة السػػهرة
َ
ياند موسيق الفيػلمت تكتُمت صرا همت جئئياً».
برفقة افساجٌن...
وً ػػار مات ػ ػ ّ يف مقالػ ػ ض ػػد افس ػػاس بكرام ػػة وش ػػرؼ فرنس ػػا ،ب ػػتمت شػ ػػهادت با ج ػػة
نسيٌن فقاؿ« :ييري سػيكوف اييػل الػذي يسػتللف هػذا ايتلػيا
اطيٌن الفر ّ
التقليدية للدظمقر ّ
م ػػن الث ػ ػػقافة افوج ػػود الي ػػوـ ب ػػايئائر » ويواص ػػل م ػػايتّ فيق ػػوؿ« :إف حت ػ ّػوؿ ش ػػااب ايتدم ػػة
العسكرية إُف مرتػئقة حقيقي ّػٌن يف مدة قعًنة أمر طًن جداً».
إ ّف مثل هذا افوقػري أحسػن سمػوذج فػا يناغػ تس ّػميت ارمرافػاً أ القيػاً .إ ّف تنديػد افثػػقفٌن
الفرنسػػيٌن بل ػ غ ػرار ماتػ ػ ّ بػ ػ«بمليػػة واسػػعة لتجريػػد الشػػااب الفرنس ػ مػػن إنسػػانيتهمت يف
ايئائػػر» أو تفسػػفهمت بل ػ «تعلػػيمت الفاش ػػية» لشػػااب ايتدمػػة العسػػكرية الفرنسػػيٌن يِالهػػمت
ي ػػدالف بل ػ ػ أ ّف ش ػػغل ه ػ ػ الء الش ػػاغل هػ ػػو اآلًػ ػػار األ القي ػػة لتلػ ػػك اي ػ ػرائمت بل ػ ػ الػ ػػروح
الفرنس ػ ػػية .فه ػ ػػمت ال ي ػ ػػدريوف ط ػ ػػورة التع ػ ػػذيب واجب ػ ػػدامات وفظاب ػ ػػة اغتع ػ ػػاب الفتي ػ ػػات
ايئائريات إالّ من الؿ َمساس هذم ايرائمت بِشػرؼ فرنسا.
نتفمل يف هذا افوقري .إ ّف هذا اجقعاء للجئائريٌن ،وهذا التجاهػل مبعانػاة
يُست سن أف ّ
الرجػػل افعُػػذب أو األسػػرة الػ أُبيػػدت يشػػكالف ظػػاهرة فريػػدة مػػن نوبهػػا ،يمػػا ينػػدرجاف يف
نسيٌن.
التفكًن األناين واالجتماب افريئ الذي صار اصية بالنساة للفر ّ
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معنوية ل  ،فػال يعػاين أبػداً بناصػر الشػرطة مػن
للتلوؼ من بدوة ّ
ويف ا قيقة ال أساس ّ
تفنيب ضمائرهمت ،وإ ّف توسػيأ رجػاؿ الشػرطة دمارسػتهمت افهنيػة ػارج مكػاتاهمت أو ورشػاامت،
أقعػػد قابػػات التعػػذيب ،يرجػػأ إُف اجرهػػاؽ الععػػل فقػػا .فكػػاف رجػػاؿ الشػػرطة يطػػالاوف
باست ناؼ دمارساامت التعذيب بدالً من تَطْمٌن أ الق .
طايعة النػظاـ االستعماري
أي ق ػػانوف ،ففبم ػػاؿ الش ػػرط تن ػػدرج يف إط ػػار
ال َ ػػالري دمارس ػػة التع ػػذيب يف ايئائ ػػر ّ
وتعهت بن والء حقيق للنظاـ .فال بديل للجنود الفرنسيٌن دوف إدانػة
اف سسة االستعمارية ّ
ا يمنػػة الفرنسػػية .إ ّف وجػػود الفرنسػ يف ايئائػػر يقت ػ تعػارف يجػػالد أل ّف رغاػػة فرنسػػا يف
الاقاء يف ايئائر تقت احتالؿ بسػكري دائمت وا فاظ بل هيػكلة بوليػسية قػويّة.
إ ّف ِ
القوى افعادية باجئة بن إدراؾ أ ّف خمرجها الوحيد هو إ ػالء الكراب الوطين.
إ ّف الشػػعب ايئائػػري ال يناضػػل مػػن أجػػل مناه ػػة التعػػذيب واالغتعػػاب واالغتيػػاالت
ايمابية .فتاريخ االحتالؿ الفرنس مل ء مبثل هذم ايرائمت ،وما زاؿ أطفاؿ منطقة القاائػل
ُطم ّوفوف بالوبيد بػ«نػداء بوجو».
وال صمه ػ ػػل الش ػ ػػعب ايئائ ػ ػػري أ ّف ا يكل ػ ػػة االس ػ ػػتعمارية تق ػ ػػوـ بلػ ػ ػ ض ػ ػػرورة التع ػ ػػذيب
واالغتعاب واالغتياالت.
لذلك صمب أف تكوف مطالاتنا ياملة ومطلقة.
حتوؿ اينود
وو ْشك ّ
بالنساة للجئائريٌن ،إ ّف افسفلة ال يثًنها ُسهاد الشرطيٌن الساديٌن َ
ايالديػػن إُف فاشيػػٌن هػ مسػػفلة حمػػددة .ييػػري ظمكننػػا تغيػػًن اسػػكراتيجيتنا وتكثيػػري يفاحنػػا
لت رير القطر الوطين يف أقرب اآلجاؿ
ويل ابتاار ر فهو ابتاار غريب بنا واماً.
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 .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

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
895

منظور تارىبي

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.
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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.
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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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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.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
تعذيب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسي

433

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
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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.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
تعذيب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسي

436

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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ِ
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.
ُ

+

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
تعذيب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسي

469

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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منظور تارىبي

ٍ
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 .
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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».

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
456

منظور تارىبي

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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ِ
ِ
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».
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 .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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 .1مقدمة
يػػروي عبػػود الشػػاٛني يف كتابػػو "موسػػوعة العػػذاب" كيػػف قُتػػل ١نمػػد بػػن أ بكػػر الصػ ّديق
عامػػل اإلمػػاـ علػػي كػ ّػرـ ال ومهػػو علػػى مصػػر يف سػػنة  77ى ػ علػػى يػػد معاويػػة بػػن حػػدي
من أصحاب معاوية بن أ سفياف:
أسره [معاوية] وقد كاد ٬نوت عطشا فطلب ١نمد أف يُسقى ماء .فأىب عليو معاويػة وقػاؿ لػو:
ال سقاشل ال إف سقيتك قطرة أبػدا حػت تُسػقى مػن اٜنمػيم والغسػاؽ .أتػدري مػا أصػنع بػك
أدخلػػك مػػوؼ ٘نػػار ك أحرقػػك بالنػػار .ك قتلػػو ووضػػعو يف ميفػػة ٘نػػار ك أحرقػػو وذكػػر بعػ
1
اٞنؤرخٌن أ ّف ١نمدا كاف ما يزاؿ حيا عندما أُحرؽ يف موؼ اٜنمار.

ويروي الشاب ١نمد الصغًن طويلب من بلدة صاحل بوبراؾ اٛنزائرية البالغ من العمر
عمػػا عانػػاه يػػوـ اٝنمػػي  1سػػبتم  1777ـ مػػن تعػػذيب مػػن
سػػنة والػػذي ٬ن ػتهن الفالحػػة ّ
طرؼ منود اٛنيش اٛنزائري وأعضاء اٞنيلشيات فيقوؿ:

72

السػػياط كّ أرّمونػػا علػػى اٛنثػ ّػو علػػى ُرُكبنػػا مػ ّػرة أخػػر
أخػًنا تابعنػػا سػػًننا اٞنرىػػق ٓنػػس ضػربات ّ
بعػػدما أحكمػوا تغطيػػة رؤوسػػنا بواسػػطة مالبسػػنا كّ أدخلػوا رؤوسػػنا داخػػل شػػيء سػػخن ونػػن.
مرار كانوا قد
كانس رائحتو قذرة ال تطاؽ .ظننس يف ّأوؿ األمر ّأّنم وضعوا رؤوسنا يف عجلة ّ
الشػيء
أشعلوا فيها النّار .كاف اٛننود يضحكوف ويضربوننا كػي تػنغم رؤوسػنا أكثػر يف ذلػك ّ
الرائحػػة الكريهػػة ونق ػص اٟن ػواء ولكػػين كنػػس كلّمػػا
اٞنُتعػػذر ٓنديػػده .كنػػس أختنػػق مػػن اٜن ػرارة و ّ
السػػالح .اسػتغرؽ ىػذا األمػر حػوارل نصػػف
ُ
ػالركالت وأخػامص ّ
أردت أف أخػرج رأسػي ضػربس ب ّ
أٓنمػػل أكثػر مػػن ذلػػك فأخرمػس رأسػػي وإذا أفامػػأ أف أداة االختنػاؽ ىػػي ميفػػة
دل
.
ػاعة
س
ّ
٘نػػار ميّػػس ومبقػػور .واتَّضػػأ أف مػػا كنػػس أحسػػبو عجلػػة مػ ّػرار كػػاف يف الواقػػع بطػػن ٘نػار ملػػيء
بال ّديداف يف طريقو إذل التّحلّل .فهمس عندىا ٞناذا كاف اٛننػود يضػحكوف لقػد أىنػس وتأٞنػس
2
إذل أبعد ح ّد.

كما يروي اٞنؤرخوف أنّو:

ٞنػا عػاد السػلطاف أبػػو العبػاس اٞنػريين يف سػػنة  277ى ػ إذل سػرير ملكػو قػػب علػى ابػن أ عػػامر
وكػػاف ٪نقػػد عليػػو تصػػرفات أمراىػػا معػػو بعػػد خلعػػو وكلمػػات صػػدرت عنػػو يف حقػػو .فاعتقلػػو
وامتحنػػو بالضػػرب بالسػػياط إذل أف مػػات ٓنػػس الضػػرب .وٞنػػا ُ٘نػػل إذل داره ميتػػا وأخػػذ أىلػػو يف
وربػػط يف رملػػو
ْنهيػػزه ليُػػدفن أمػػر السػػلطاف بػػأف يُسػػحب يف ن ػواحي البلػػدُ 3
فحمػػل مػػن نعشػػو ُ
وسحب يف سائر اٞندينة كّ أُلقي على بع اٞنزابل.
حبل ُ
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وي ػػروي س ػػكاف قري ػػة قبائلي ػػة يف اٛنزائ ػػر يف رس ػػالة بعثػ ػوا ػػا إذل احمل ػػامي الفرنس ػػي م ػػاؾ
فػػارمي يف س ػػنة  1717ـ األعمػػاؿ الوحش ػػية ال ػػج قػػاـ ػػا م ػػيش االس ػػتدمار الفرنس ػػي يف
اٛنزائر:
كانػس السػاعة حػوارل اٝنامسػة حػٌن دخػػل علينػا اٛنػػالدوف األربعػة فقػاؿ أحػػدىم« :لقػد ّقررنػػا
معػػاملتكم ىكػػذا وسػػنفعل نفػ الشػػيء يف كػػل البلػػد ».وقػػاموا بأخػػذ الرمػػاؿ فظننػػا أّنػػم علػػى
وشػك تعػذيبهم كلهػم ّػًن أنػو مػع حلػوؿ الليػل دخػل علينػا اٞنػالزـ األوؿ وقػاؿ إ ّف باسػتطاعتنا
الرمػػوع إذل بيوتنػػا .ووضػػعوا اٛنثتػػٌن علػػى عربػػة وأخػػذو٨نا إذل أسػػفل القريػػة ك رمو٨نػػا يف اٞنزبلػػة
4
العمومية.

ويػػروي سػػكاف بلػػدة األخض ػرية اٛنزائريػػة يف منتصػػف التسػػعينات مػػن القػػرف العش ػرين مػػا
عايشوه من أحداث بشعة يف بداية اٜنرب القذرة الػج شػنّتها قػوات الطغمػة اإلنقالبيػة ضػ ّد
الشعب اٛنزائري:
يف منتصف شهر مايو  1775بدأت ٘نلة واسػعة مػن االعتقػاالت [يف بلػدة األخضػرية بػاٛنزائر]
دام ػػس أس ػػبوعا ك ػػامال راح ض ػػحيتها مواطنػ ػػوف دوف اعتب ػػار لس ػػنّهم أو ٞنرك ػػزىم االمتمػ ػػاعي.
والغريب يف األمر أ ّف معظم ىؤالء اٞنواطنٌن دل تكن ٟنم أية عالقة ال من قريػب وال مػن بعيػد
باٜنركػة اإلسػالمية .ويف يػوـ  77مػايو  1775اكتشػفنا مثّتػػٌن عػاريتٌن ٕنامػا ُعرضػتا بشػارع "١نطػػة
القطػػار" وىػو مػػن أىػػم شػوارع البلػػدة .ومتّ التعػ ّػرؼ عليهمػػا فكانتػػا لفريػػد قاضػػي وفػػاتأ أزرقػػي.
وقػد ى ّػز ىػذا االكتشػاؼ سػكاف األخضػرية وتنامػس وانتشػرت بػٌن األىػارل الشػائعة الػج تقػػوؿ
بػأ ّف اٞنػواطنٌن الػذين مت القػب علػيهم يف منتصػػف مػايو قػد متّ القضػاء علػيهم ٗناعيػا .وأصػػاب
اٟنلػػع والػػذعر األس ػػر اٞنعنيػػة ب ػػاألمر فقػػاـ مواطنػػوف ب ػػالتجواؿ يف كػ ّػل االْناى ػػات للبح ػ ع ػػن
اٛنث  .وبعدىا بدأت اٛنثػ تظهػر يف ك ّػل مكػاف بالبلػدة .وىكػذا متّ اكتشػاؼ سػتة مثػ يف
وش ّػوىس وموىهػا .كانػس عبػارة عػن خلػيط مػن اللحػم
حقػل ّنشػارؼ البلػدة بُػعت أعضػاؤىا ُ
وال ػػدـ .ومتّ رم ػػي ث ػػالث مث ػ متحلّل ػػة يف وادي األخض ػرية اس ػػتخرمها أع ػواف اٜنماي ػػة اٞندني ػػة
وأخػػذوىا إذل اٞنستشػػفى ودل يكػػن باإلمكػػاف التعػ ّػرؼ علػػى أصػػحاب ىػػذه اٛنث ػ لتق ػ ّدـ حالػػة
مروعػػا
التحلّػػل .كمػػا متّ اكتشػػاؼ مثّتػػٌن مػػذبوحتٌن يف مزبلػػة البلػػدة العموميػػة .كػػاف اٞنشػػهد ّ
أي حػ ّػي مػػن أحيػػاء البلػػدة .كػػاف
فكانػػس اٛنثػ تُكتشػػف بانتظػػاـ يف كػػل الطرقػػات ودل يسػػلم ّ
ذلك ٢نططا شيطانيا وضعتو اٞنصاحل اٝناصة حي متّ تشتيس اٛنث يف كافة أ٥ناء البلدة مػن
5
الرعب لد السكاف.
أمل إقامة ّ
مو من ّ

ويػُػرو أ ّف معاويػػة كتػػب إذل عاملػػو بػػالعراؽ أف يعػ ّذب عبػػد الػػر٘نن بػػن أ بكػػرة فػػألقى
6
على ومهو حريرة ونضحها باٞناء فكانس تلتزؽ بومهو فيغشى عليو.
يف حػٌن يػرو ١نمػد سػػدات الػذي أوقػف يػوـ  2سػػبتم  1775مػن طػرؼ قػوات األمػػن
اٛنزائرية ما وقع لو يف قاعة التعذيب.
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أخ ػػذوشل مباش ػػرة إذل ثكن ػػة شػ ػػاطوناؼ وف ػػورا أوس ػػعس ض ػ ػربا وشػ ػػتما .ك م ػػردوشل م ػػن ثيػ ػػا
ػدي بػػأّالؿ مشػػدودة
ومػػددوشل فػػوؽ س ػرير مصػػنوع مػػن اإلٚننػػس ك ربط ػوا أقػػدامي وفخػػذي ويػ ّ
بإحكػاـ ٓنػػس السػرير .كنػػس كقطعػػة السػػجق بػػدوف أيػػة إمكانيػػة للحركػػة .ك شػػرعوا يف تعػ ٍ
ػذيب
فظيع باٝنرقة خرقة مبلولة فوؽ الومو أين يفرغ اٞنػاء بػدوف انقطػاع ومنخػري مسػدود بأيػديهم
والنتيجػػة ىػػي االنقطػػاع الكلػػي عػػن التػػنف  .بعػػدىا ابتلعػػس اٞنػػاء ويف وقػػس قصػػًن امػػت بطػػين.
7
عندىا صعد أحدىم فوؽ بطين الستصراع اٞناء.

كمػػا يػػرو علػػي لعشػػب الػػذي متّ توقيفػػو مػػن طػػرؼ اٞنخػػابرات اٛنزائريػّػة يف يػػوـ  7أبريػػل
 7777كيفية تعذيبو:

ػس لض ػػرب وحش ػػي بعص ػػا ِ ْ١ن َف ػػر وب ػػالركالت عل ػػى الوم ػػو ويف ٗني ػػع أ٥ن ػػاء اٛنس ػػم ٞن ػ ػ ّدة
تعرض ػ ُ
سػػاعتٌن .بعػػدىا قيّػػدت إذل طاولػػة كّ أدخلػػس خرقػػة مػػن قمػػاش يف فمػػي كّ أفػػرغ اٞنػػاء فيػػو حػػت
8
مرات خالؿ الثّمانية أيّاـ الّج قضيتها ٓنس التعذيب.
الكرة ع ّدة ّ
اختنقس .أعادوا ّ

و يُرو أنو يف القرف السادس اٟنجري

فحلػق نصػفها ك ُشػفع
أمر السلطاف بدمشػق أف ُٓنلػق ٜنيػة شػخص لػو بػٌن النػاس وماىػة ُ
فيو فعفا عن حلق الباقي فقاؿ مهذب الدين ابن اٝنيمي:
زرت ابن آدـ دل قيل قد حلقوا
فلم أر النصف ١نلوقا فعدت لو
فقػاـ ينشدشل والدمػع ٫ننقو
إذا أتتك ٜنلق الذقن طائػفة
ف
صٌ
وإف أتوؾ وقالوا :إّنػا نَ َ

ٗنيع ٜنػيتو من بعد ما ضربا
مهػنئا بالذي منها لو وىػبا
بيتٌن ما نظما ميػنًا وال كذبا
فاخلع ثيابك منها ٣نعنا ىػربا
9
فإ ّف أطيب نصفيها الذي ذىبا

وفيما ٫نص التعذيب الذي تعيشو اٛنزائر اٞنعاصرة يُرو كيف:

يُس ػػتخدـ ال ُكػ ػالّب لنت ػػف اللحي ػػة كم ػػا يش ػػهد ب ػػذلك عب ػػد الق ػػادر ب ػػن ع ػػودة ال ػػذي ح ػػب يف
السػجن العسػكري بالبليػدة« :نتفػوا ٜنيػج بػالكالب وىػم يصػرخوف ويسػبوف ال تعػاذل والرسػوؿ
 .»وىن ػػاؾ طريق ػػة أخ ػػر يس ػػتخدمها اٛن ػػالدوف يف اٛنزائ ػػر وى ػػي اٛن ػػب  .ت ػػروي ٠نموع ػػة م ػػن
اٞنس ػػامٌن يف اٜن ػ ػراش أّن ػػم «قلع ػ ػوا ٜنان ػػا ب ػػالكالب واٛن ػػب ال ػػذي يض ػػعونو عل ػػى وموىن ػػا ك
10
يسحبونو بقوة عندما ٩نف».

يتعجب القارئ لشدة التشابو بػٌن ىػذين اجملمػوعتٌن مػن الوقػائع الػج تػوحي بتواصػل
قد ّ
تار٫ني لظاىرة التعذيب من حي قدرة اإلنسػاف الثابتػة علػى إيقػاع األدل اٛنسػدي واٞنعنػوي
بغػػًنه ومػػن حي ػ اسػػتمرار االسػػتعماؿ علػػى مػ ّػر القػػروف لػػنف الوسػػائل الػػج فطػػن إليهػػا
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العقػل البشػػري مب ّكػرا للتفػنّن يف تطبيػق األدل تلػػك الوسػائل الػػج ال شػك تعػ ّددت وتطػ ّػورت
مع تق ّدـ العلم والتكنولومية ع العصور.

وإ ّف ىػػذا التواصػػل التػػار٫ني قػػد يغيػػب عػػن أذىػػاف الػػبع ففػػي السػػياؽ اٛنزائػػري علػػى
س ػػبيل اٞنث ػػاؿ كلم ػػا قورن ػػس ٣نارس ػػة التع ػػذيب حالي ػػا يف م ػػع أح ػػداث تار٫ني ػػة ٣ناثل ػػة تنحص ػػر
اٞنقارنػػة علػػى العهػػد االسػػتعماري وخاصػػة يف مرحلتػػو األخػػًنة وكػػأ ّف تػػاريخ اٛنزائػػر مػػا قبػػل
االس ػػتعمار خ ػػاؿ ٕنام ػػا م ػػن ى ػػذه اٞنمارس ػػة الوحش ػػية .و٬نك ػػن تفه ػػم الػ ػربط ب ػػٌن التع ػػذيب
«الفرنس ػػي» والتع ػػذيب «اٛنزائ ػػري» فه ػػو تلق ػػائي ومباش ػػر لقص ػػر الفاص ػػل ال ػػزمين بينهم ػػا
وللعالق ػػات اٞنتمي ػػزة ال ػػج تػ ػربط الطغم ػػة العس ػػكرية اٞنتس ػػلطة عل ػػى زم ػػاـ اٜنك ػػم يف اٛنزائ ػػر
بفرنس ػا حي ػ أ ّف أنفػػذ قػػادة اٛنػػيش ىػػم ضػػباط ومنػػود سػػابقوف يف اٛنػػيش االسػػتعماري
حػػاربوا مػػيش التحريػػر الػػوطينّ .ػػًن أ ّف ْناىػػل تػػاريخ التعػػذيب مػػا قبػػل االسػػتعمار مػػن شػػأنو
أف يػػوحي بفكػػرة أ ّف التعػػذيب مر٬نػػة ينفػػرد باقعافهػػا اٞنسػػتعمر وأعوانػػو ولػػي ىػػذا االعتقػػاد
ِنػػاطئ فحسػػب بػػل ىػػو خطػػًن إذ أنػػو ٪نػػوؿ دوف إدراؾ األسػػباب اٜنقيقيػػة – خاصػػة العلػػل
السياسية واالمتماعية الداخلية – الج ينجم عنها ظهور وانتشار ظػاىرة التعػذيب ويػؤدي
إذل العج ػػز يف ع ػػن معاٛنته ػػا .ولكػ ػػي تك ػػوف اٞنقارن ػػات التار٫نيػ ػػة مص ػػدرا للع ػ ػ اٞنفيػ ػػدة يف
مناىضػػة التعػػذيب ٩نػػب إدرامهػػا يف إطػػار تػػار٫ني أوسػػع يشػػمل تػػاريخ الػػبالد الطويػػل وكػػذا
تاريخ الدولة اإلسالمية معامية األطراؼ.
وىػػذا مػػا إػػدؼ إليػػو ىػػذه الورقػػة الػػج تكشػػف عػػن مػػد انتشػػار ظػػاىرة التعػػذيب ع ػ
تاريخ البشرية عموما والتاريخ اإلسالمي على اٝنصػوص والتع ّػرؼ ولػو بإ٩نػاز علػى مقاصػد
التعذيب وألوانو وأدواتو يف اٜنضارات واألدياف اٞنختلفة الج عرفها اٛنن البشري.
يتعرض الفصل الثاشل من ىذه احملاولة إذل التعذيب يف اٜنضارات القد٬نػة ويرّكػز الفصػل
ّ
الثال على تعذيب األنبياء والصػاٜنٌن بينمػا يب ّػٌن الفصػل الرابػع رواج التعػذيب يف اجملتمػع
صػص الفصػل
اٞنسيحي ويستكشف الفصػل اٝنػام روامػو يف اجملتمػع اإلسػالمي .وقػد ُخ ّ
السادس لتبيٌن انتشار التعذيب يف اجملتمع اٞنعاصر ويعرض الفصل اٝنتامي خالصة للورقػة
وبع الدروس والعِ الج ٬نكن استخالصها من العرض التار٫ني لظاىرة التعذيب.
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 .2التعذيب في الحضارات القديمة
إ ّف ظاىرة التعذيب قد٬نة قػدـ اإلنسػاف علػى سػطأ
اٞنعم ػػورة وإف تع ػػددت دواف ػػع ى ػػذه ا ف ػػة وألواّن ػػا
وتؤكػ ػ ػػد الدراسػ ػ ػػات التار٫نيػ ػ ػػة 15،14،13،12،11أنػ ػ ػػو ال
يكػػاد ٫نلػػو ٠نتمػػع بشػػري مػػن ظػػاىرة التعػػذيب الػػج
ق ػػد تش ػػيع يف ٠نتم ػػع م ػػا إذل ح ػػد تص ػػبأ في ػػو أمػ ػرا
عادي ػ ػػا مقب ػ ػػوال ب ػ ػػل ومقنّن ػ ػػا يف بعػ ػ ػ األحي ػ ػػاف
يشكل مزءا من التشريعات القائمة.
وىناؾ إثباتات على ومود ظاىرة التعذيب عنػد
ا شػػوريٌن الػػذين كػػانوا يقتلػػوف أس ػراىم بإمالسػػهم
على خازوؽ وبقطع أيديهم وأرملهم  16وكػذا عنػد
اٞنصريٌن القدامى مثل ما ثبس من تعذيب رمسي
الث ػػاشل س ػػنة  1777قب ػػل اٞن ػػيالد ل ػػبع س ػػجنائو يف
17
١ناولة ٞنعرفة نوايا أعدائو خالؿ الغزو اٜنِثي ٞنصر.

نماذج للتعذيب عند اآلشوريين وعند
المصريين القدامى

وكػ ػػاف اليون ػ ػػاف الق ػ ػػدامى ٬نارس ػ ػػوف التع ػ ػػذيب إم ػ ػػا
ك ػػأداة سياس ػػية للحص ػػوؿ عل ػػى معلوم ػػات أو ك ػػأداة
قضائية دؼ انتزاع إقرار اٞنتهم الذي كاف يُعت مػن
أىػػم أشػػكاؿ البينػػة القضػػائيةّ .ػػًن أ ّف اإلّريػػق كػػانوا
يع ػػذبوف العبيػ ػػد الػ ػػذين دل يكػ ػػن يُعػ ػػعؼ بإنس ػ ػانيتهم
أص ػ ػػال واألمان ػ ػػب ال ػ ػػذين ك ػ ػػانوا يقطن ػ ػػوف أثين ػ ػػا دوف
اٞنواطنٌن األحرار الذين دل يكونوا يتعرضوف للتعذيب
إال يف حال ػػة اٝنيان ػػة العظم ػػى .وك ػػاف أحيان ػػا الغ ػػرض
من تعذيب العبد ىو اٜنصػوؿ علػى معلومػات ٔنػص
التعذيب بواسطة ثور بيريالوس
سػػيده الػػذي ىػػو ّننػػأ عػػن التعػػذيب .وكانػػس ىػػذه
االزدوامية يف التعامل لد اإلّريق مقبولة لد الكثًن من فالسػفتهم ومفكػريهم .وىػا ىػو
ليكػورؽ ( )Lycurgueيف مرافعتػو ضػد ليػوكرات ( )Léocrateالػذي اإػم باٝنيانػة عنػد ىز٬نػة
شًنوشل (٫ )Chéronéeناطب القضاة قائال« :أيها السادة القضاة مػن مػنكم ٩نهػل أنػو يف
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اٜنػػاالت اٞنثػػًنة للجػػدؿ إذا كػػاف العبيػػد أو اٝنػػدـ علػػى علػػم بالوقػػائع يكػػوف مػػن قمػػة العػػدؿ
والد٬نوقراطية أف يتم استنطاقهم وعرضهم على التعذيب » 18وقد تفاقمس ظاىرة التعذيب
يف اجملتمع اليوناشل عندما استوذل «الطغػاة األثريػاء» علػى السػلطة .ومػن أنػواع التعػذيب الػج
استعملها اإلّريق ما يلي :الضرب بالنبوت وباٞنخلعة وباٜنجارة وبالسػياط وسػكب النبيػذ
يف األنػػف واللّسػػع بالقضػػباف اٜنديديػػة اٞنلتهبػػة بالنػػار وإدخػػاؿ اٞنػػتهم يف «ثػػور» ٥ناسػػي
تُشعل النًناف من ٓنتو.
كمػػا كػػاف التعػػذيب رائجػػا أيضػػا عنػػد الرومػػاف يُسػػتعمل للتحقيػػق القضػػائي يف حػػاالت
االّتياؿ ومرائم السحر والشعوذة .وقد استُعمل يف عهػد اٛنمهوريػة ضػد العبيػد واألمانػب
مػػن أىػػل اٞنسػػتعمرات ّػػًن اٞن ػواطنٌن حي ػ كػػاف اٞن ػواطن ١نميػػا مػػن طػػرؼ قػػانوف اٛنمهوريػػة
وكػػاف ٠نػػرد تقييػػده يُعػ ّد منايػػة.
ولك ػ ػ ػ ػػن عن ػ ػ ػ ػػد قي ػ ػ ػ ػػاـ اٜنك ػ ػ ػ ػػم
اإلم اطػ ػػوري اٞنسػ ػػتبد امت ػ ػػدت
ظ ػ ػ ػ ػ ػػاىرة التع ػ ػ ػ ػ ػػذيب لتش ػ ػ ػ ػ ػػمل
اٞن ػواطنٌن أنفسػػهم وكػػاف ذلػػك
يف بدايػػة األمػػر عنػػد الشػػك يف
م ػؤامرة ضػػد اإلم اط ػػور لك ػػن
تع ػػداه فيم ػػا بع ػػد إذل اٞنتهم ػػٌن
يف مػ ػ ػرائم أخ ػ ػػر  .وق ػ ػػد ب ػ ػػرع
طغػ ػػاة أمثػ ػػاؿ كػ ػػاليغوال ونػ ػػًنوف
وماكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمينوس يف فنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف
التعذيب.
وقد أنذ اٞنفكػروف الرومػاف
مواق ػ ػ ػػف ٢نتلف ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػن قض ػ ػ ػػية
التعذيب ولكن دل ٓنصل قط
مناقشػ ػ ػ ػػة أخالقيػ ػ ػ ػػة اسػ ػ ػ ػػتعماؿ
مشاهد من ممارسة
التع ػػذيب لالس ػ ػتنطاؽ .فمػ ػػثال
التعذيب عند الرومان
سيسػػروف ( )Cicéronيػػر أ ّف
«انت ػ ػزاع الشػ ػػهادات يػ ػػتم عنػ ػػد الضػ ػػرورة الػ ػػج تػ ػػؤثر علػ ػػى اٛنسػ ػػد أو الػ ػػروح .لػ ػػذلك تبػ ػػدو
اٞننتزعػة بواسػطة العص ّػي أو بالتعػذيب أو بالنػار أّنػا تعػ ّ عػن اٜنقيقػة 19«.وحػت
الشهادات َ
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الػػذين عارضػوا ٣نارسػػة التعػػذيب انطالقػػا مػػن اعتبػػارات أخالقيػػة مثػل سػػينيك ()Sénèque
إ٧ن ػػا انتقػ ػػدوا ٓنريف ػػو عػ ػػن «مقصػ ػػده الطبيع ػػي» اٞنتمثػ ػػل يف االس ػػتنطاؽ وإخضػ ػػاعو لنػ ػػزوات
اٞنتسػػلطٌن .وىنػػاؾ مػػن عػػارض ٣نارسػػة التعػػذيب انطالقػػا مػػن اعتبػػارات نفعيػػة مثػػل كانتيليػػاف
( )Quintilienأمًن البياف يف فعة اٜنكم اإلم اطوري الذي قاؿ:
إذا كانس ىناؾ م رات لالستنطاؽ [يُقصد بو التعذيب] فهناؾ أيضا حج ٞنناىضتو .إنكػم
تزعموف أنو ٬نثّل وسيلة مضمونة الستخراج اٜنقيقػة مػن أفػواه اجملػرمٌن لكػين أقػوؿ أنػو ّالبػا مػا
٩نعل ىؤالء اجملرمٌن يقوموف باإلدانة زورا وذلك أل ّف ص البع ٩نعل الكذب سهال لديهم
20
يف حٌن أ ّف ضعف البع ا خر ٩نعل الكذب ضروريا عندىم.

وم ػ ػػن أنػ ػ ػواع التع ػ ػػذيب ال ػ ػػج
مارسو الرومػاف مػا يلػي :تشػريب
كمي ػػة ىائل ػػة م ػػن النبي ػػذ والش ػػد
اٞنومػ ػػع علػ ػػى اٞنثانػ ػػة والضػ ػػرب
بالس ػ ػػياط اٞنص ػ ػػنوعة م ػ ػػن مل ػ ػػد
الث ػػور واٞنثقل ػػة ّنع ػػدف الرص ػػاص
والطع ػ ػ ػ ػ ػػن اٞنتك ػ ػ ػ ػ ػػرر بالس ػ ػ ػ ػ ػػكٌن
والتسػ ػ ػػبب يف اٞنػ ػ ػػوت البطػ ػ ػػيء
رجل مسيحي ملقى إلى السباع في ساحة مجالدة رومانية
وخلع اٞنفاصػل والنشػر بواسػطة
اٞننشػ ػػار و الك ػ ػػي واإلح ػ ػراؽ بالن ػ ػػار وقط ػ ػػع الي ػ ػػدين
والقدمٌن ورمػي اٞنػتهم إذل السػباع الضػارية مػن أسػود
و٧ن ػ ػػور ودبب ػ ػػة وث ػ ػًناف وذئ ػ ػػاب وك ػ ػػالب ىائج ػ ػػة أثن ػ ػػاء
سػ ػ ػػباقات اجملالػ ػ ػػدة الػ ػ ػػج كانػ ػ ػػس تػ ػ ػػنظم للعفيػ ػ ػػو عػ ػ ػػن
اٞنش ػػاىدين وق ػػد ع ػػاسل م ػػن ى ػػذا الن ػػوع األخ ػػًن م ػػن
التعذيب الكثًن من أتباع اٞنسيحية األوائل.
وعػ ػ ػػرؼ سػ ػ ػػكاف األم ػ ػ ػريكيتٌن األصػ ػ ػػليٌن ظػ ػ ػػاىرة
التعػ ػػذيب ّإمػ ػػا يف إطػ ػػار الطقػ ػػوس الدينيػ ػػة أو لعقػ ػػاب
األس ػػر واس ػػتُعمل يف ذل ػػك التعلي ػػق والتحري ػػق بالن ػػار
ولسػػع اٛنسػػد بػػاٛنمر اٞنلتهػػب وقطػػع األعضػػاء وانتػزاع
القلب حيا وّرز السكاكٌن يف اٛنسد إلعطاء اٞنػوت
البطيء وسلخ فروة الرأس.
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مل حضارات الشرؽ األقصى التعذيب ففي الصٌن استُعمل أثناء التحقيق
كما عرفس ّ
يف مرائم السػرقة والقتػل وكانػس ىنػاؾ أسػاليب للرمػاؿ وأخػر للنسػاء ومػن األسػاليب الػج
عُرفػس :الضػرب بالعصػا علػى القػدمٌن والػردفٌن إذل حػد ٕنزيػق ٜنػم اٛنسػد أحيانػا وتكسػػًن
عظاـ القدـ واليد ببطء واسػتعماؿ لػوح خشػط يطػوؽ بػو عنػق الضػحية فيمنػع وصػوؿ يػده
إذل فم ػػو ل ك ػػل والش ػػرب واٝنن ػػق و«القت ػػل ب ػػألف م ػػرح» أي بتقطي ػػع قط ػػع م ػػن اٛنس ػػم
الواحػػدة تلػػو األخػػر حػػت اٞنػػوت .وكػػاف التعػػذيب سػػائدا يف اليابػػاف يُسػػتعمل ّنباركػػة مػػن
اٟنيئ ػػات القض ػػائية للحص ػػوؿ عل ػػى اٞنعلوم ػػات واس ػػتعمل الض ػػرب بالس ػػوط عل ػػى الق ػػدمٌن
والردفٌن وأثقاؿ اٜنجارة ذات الرؤوس اٜنادة الػج توضػع علػى اٛنسػد وربػط عنػق وذراعػي
وسػػاقي الضػػحية معػػا وتركهػػا يف تلػػك اٜنالػػة حػػت تشػػرؼ علػػى اٟنػػالؾ كمػػا اسػػتُعمل خلػػع
اٞنفاصل واإلّراؽ والتحريق وكذا اإلعداـ بكثػرة اٛنػراح .ودل ٔنػل اٟننػد مػن ظػاىرة التعػذيب
حيػ اسػػتُعمل العديػػد مػػن األسػػاليب مثػػل ربػػط أعضػػاء اٛنسػػم ُنبػػل بطػػرؽ متعػػددة ْنعػػل
الضحية يف وضع مؤدل والتشػمي واسػتعماؿ اٜنشػرات وأدوات للضػغط علػى األعضػاء
بد ِ
وس رأسو.
كما مورس التعذيب باستعماؿ الفيل لقتل الضحية َ

بعض النماذج من ألوان التعذيب التي مورست في حضارات الشرق األقصى
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 .3تعذيب األنبياء والصالحين
تعرض يف اٜنضػارات القد٬نػة األنبيػاء والصػاٜنوف مػن ورثػة األنبيػاء إذل
وعلى ومو اٝنصوص ّ
أشد ألواف األذ من طػرؼ األنظمػة اٞنناىضػة ألفكػارىم اإلصػالحية .فػدور ىػذه الفئػة مػن
النػاس أساسػي يف إصػالح ٠نتمعػػاإم عػ تصػحيأ العقائػد الفاسػػدة الػج ْنػذب اجملتمػػع إذل
األسػػفل وضػػماف الع ػدؿ والعدالػػة االمتماعيػػة للجميػػع .ومػػن البػػديهي أ ّف عمليػػة اإلصػػالح
ػكل خطػرا علػى صػػروح االسػتبداد العقائػػدي والسياسػي واالقتصػػادي الػذي يضػػمن
ىػذه تش ّ
استمراره باستعماؿ العنف ضد الرعية.
الرسل 21أ ّف أبا األنبياء إبراىيم اٝنليػل عليػو السػالـ لقػي
و٫ن نا القرآف الكرصل يف قصص ّ
ومل .وٞنػا
من قومو أشد االضطهاد حٌن أنكر عبادإم ل وثاف ودعاىم إذل توحيد ال ّ
عز ّ
فشلوا يف التغلب عليو باٜنجة وال ىاف ٛنؤوا إذل القوة وىي أسلوب الطغػاة ٞنعاقبػة اٞنعارضػة
ويف التعامػػل مػػع ال ػرأي ا خػػر فػػألقوا بػػو يف النّػػار ولكػػن ال  أبطػػل كيػػدىم ومعلهػػا عليػػو
برب موسى عليو السػالـ
بردا وسالما .كما ٫ن نا القرآف الكرصل عن نبأ السحرة الذين أمنوا ّ
ف ػػنقم م ػػنهم فرع ػػوف لك ػػوّنم دل يس ػػتأذنوه يف إ٬ن ػػاّنم ولش ػػعوره ب ػػاٝنطر ال ػػذي مثّل ػػو خط ػػاب
وتوعػػدىم بالعػػذاب الشػػديد :قػػاؿ فرعػػوف أآمنػػتم بػػو قبػػل أف
موسػػى علػػى اسػػتقرار صػػرحو ّ
آذف لكم إ ّف ىذا ٞنكر مكرٕنوه يف اٞندينة لتُخرمػوا منهػا أىلهػا فسػوؼ تعلمػوف .ألقطّع ّػن
أي ػػديكم وأرملك ػػم م ػػن ِخ ػػالؼ ك ألُص ػػلبنّكم أٗنع ػػٌن 22.والن ػػط ٪ن ػػٍن ب ػػن زكري ػػا عليهم ػػا
الس ػػالـ قُطع ػػس رأس ػػو ألن ػػو ق ػػاؿ كلم ػػة ح ػػق دل
تػُ ِ
ػرض ىػػًنودوس حػػاكم فلسػػطٌن آنػػذاؾ .ولقػػي
عيسػػى ب ػػن م ػػرصل عليػػو الس ػػالـ أش ػػد األذ م ػن
قومػػو إذل حػػد أّنػػم تػػلمروا لصػػلبو ولكػػن ٤نػػاه ال
من مكرىم ورفعو إليو .كما تعرض أتباع عيسى
صػلب ومػػنهم
ألقسػى أنػواع العػػذاب فمػنهم مػػن ُ
مػ ػػن أُح ػ ػػرؽ حي ػ ػػا بالن ػ ػػار وم ػ ػػنهم م ػ ػػن ألق ػ ػػي إذل
الك ػ ػ ػػالب والس ػ ػ ػػباع ت ػ ػ ػػنهش مس ػ ػ ػػمو .وى ػ ػ ػػاىم
أص ػػحاب الكه ػػف يف ػػروف بعقي ػػدإم خوف ػػا م ػػن
توعػػدىم بػػو ملػػك مػػائر اعتػ ىم
العػػذاب الػػذي ّ
خطرا على ملكو ويلجؤوف إذل كهف ليلبثػوا فيػو
سػػنٌنّ .أمػػا أصػػحاب األخػػدود وىػػم أىػػل ٤ن ػراف
الػػذين اعتنق ػوا النص ػرانية فقػػد لق ػوا أش ػد العػػذاب صورة تمثل أحد األنبياء وهو يُنشر إلى نصفين
ّ
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ػًندىم عػن ديػنهم
اٞنتعصب لليهوديػة الػذي أتػاىم مػن صػنعاء ل ّ
من ذي نواس ملك اليمن ّ
رضػػعا يف ٟنيػػب النػػار
فػػأبوا فكػػاف عقػػا م أف أُلقػوا ٗنيعػػا نسػػاء ورمػػاال شػػيوخا وأطفػػاال ّ
الج أُضرمس يف أخدود أمر اٞنلك بشقو.
ولقػػي آخػػر األنبيػػاء ١نمػػد  أذ كب ػًنا مػػن قومػػو وحػػت مػػن بع ػ أقاربػػو فسػػخروا منػػو
وشػػتموه واإمػػوه بالكػػذب والسػػحر والكهانػػة واٛننػػوف .وكػػاف مشػػركو ق ػريش ينثػػروف ال ػعاب
علػ ػػى رأسػ ػػو وىػ ػػو سػ ػػائر ويضػ ػػعوف عليػ ػػو األوسػ ػػاخ وىػ ػػو يصػ ػػلي ويتعلقػ ػػوف بػ ػػو ويتجاذبونػ ػػو
ويصرخوف يف ومهو .ومن أشد من أساء إليو أبػو مهػل بػن ىشػاـ وعمػو أبػو ٟنػب بػن عبػد
اٞنطلػػب فكػػاف أبػػو مهػػل يعػػعض لػػو فيسػػبو ويؤذيػػو وكػػاف أبػػو ٟنػػب مػػار رسػػوؿ ال يرمػػي
القػػذر واأل٤نػػاس علػػى بػػاب منزلػػو .كمػػا كػػاف عقبػػة بػػن أ معػػيط الػػذي كػػاف أيضػػا يسػػكن
َنوار النط  شديد األذ عليو وقد لقيو مرة فومأ عنقو وبصق يف ومهػو الشػريف ولطػم
عينو .وكاف الرسوؿ الكرصل مػرة يصػلي يف اٞنسػجد فقػاـ إليػو عقبػة بػن أ معػيط وأخػذ فػرث
بعًن فألقاه عليو وىو سامد فظل  سػامدا حػت مػاءت ابنتػو فاطمػة الزىػراء فأزالػس عنػو
الفػػرث .ولقػػي عقبػػة بػػن أ معػػيط الرسػػوؿ مػػرة أخػػر فوضػػع ثوبػػو يف عنقػػو  فخنقػػو خنقػػا
شػػديدا حػػت سػػقط علػػى ركبتيػػو فتصػػايأ النػػاس وظن ػوا أنػػو مقتػػوؿ ومػػاء أبػػو بكػػر فأخػػذ
ّننكػػب عقبػػة حػػت دفعػػو عػػن رسػػوؿ ال وىػػو يقػػوؿ« :أتقتلػػوف رمػػال أف يقػػوؿ ر ال وقػػد
ماءكم بالبينات من ربكم ».وٞنا خرج نط ال إذل الطائف ليدعو قبيلػة ثقيػف إذل اإلسػالـ
23
رٗنوه باٜنجارة حت أدموا رملو وىم يف ذلك يسخروف ويستهزئوف.
كما اضطُهد أتباع ١نمد  األوائل أشد االضطهاد 25،24.واضطروا للهجػرة إذل اٜنبشػة
ك إذل اٞندين ػػة ف ػرارا م ػػن أذ مش ػػركي ق ػريش .فلم ػػا أعل ػػن أب ػػو بك ػػر إس ػػالمو أم ػػاـ اٞن ػ م ػػن
اٞنشركٌن وثبوا عليػو ووطػؤوه باألقػداـ وضػربوه ضػربا م حػا حػت أّمػي عليػو وظػن النػاس أنػو
مات من شدة الضرب .وكاف بالؿ بن ربػاح ٣نػن أوذي يف سػبيل ال فقػد كػاف ٣نلوكػا ألميػة
بػػن خلػػف وكػػاف أميػػة ٩نعػػل يف عنقػػو حػػبال ويدفعػػو إذل الصػػبياف يلعبػػوف بػػو وكػػاف يػػؤتى بػػو
يف وقػػس الظهػػًنة إذل اٞنكػػاف اٞنشػػم ويضػػعوه علػػى الرمػػل الشػػديد اٜن ػرارة ك توضػػع علػػى
ص ػػدره ص ػػخرة عظيم ػػة فيق ػػوؿ ُل ػػو أمي ػػة« :ال تػ ػزاؿ ىك ػػذا ح ػػت ٕن ػػوت أو تكف ػػر ّنحم ػػد»
26
فيقوؿ« :أحد أحد» .وظل بالؿ يف العذاب حت اشعاه أبو بكر فأعتقو.
عرونػ ػػو ويُلصػ ػػقوف ظهػ ػػره
وعُػ ػػذب خبّػ ػػاب بػ ػػن األرت عػ ػػذابا شػ ػػديدا فكػ ػػاف اٞنشػ ػػركوف يُ ّ
باٜنجػػارة احملمػػاة بالنػػار ويلػػووف عنقػػو وكػػانوا أيضػػا يوقػػدوف لػػو نػػارا و٪نرقػػوف ػػا مسػػده .وقػػد
متوس ػػد بػ ػ دة يف ظ ػػل الكعب ػػة فق ػػاؿ ل ػػو وى ػػو مت ػػأثر ّن ػػا لقي ػػو
أت ػػى خبّ ػػاب رس ػػوؿ ال وى ػػو ّ
اٞنسػػلموف مػػن شػػدة اٞنشػػركٌن« :أال تػػدعو ال » فقعػػد  وقػػد ا٘نػ ّػر ومهػػو الش ػريف وقػػاؿ:
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«لقد كاف من قبلكم ليمشط بأمشاط اٜنديد ما دوف عظامو من ٜنم أو عصب ما يصػرفو
ػتم ّن ال ىػػذا األمػػر حػػت يسػػًن الراكػػب مػػن صػػنعاء إذل حضػػرموت مػػا
ذلػػك عػػن دينػػو ولَيُػ ّ
٫ناؼ إال ال عز ومل ولكنكم تستعجلوف».
ُنر الشم
وعُذب عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمو ٚنية وكاف مشركو قريش يعذبوّنم ّ
وكػػاف أبػػو مهػػل ٪نمػػي لعمػػار دروع اٜنديػػد يف اليػػوـ الصػػائف ويلبسػػو إياىػػا وشػػددوا عليػػو
العذاب باٜنر تارة وبوضع الصخر علػى صػدره أخػر وبػاٜنرؽ بالنػار وبػالتغريق تػارة أخػر .
ومػػات ياسػػر ٓنػػس العػػذاب أمػػا ٚنيػػة فػػإف أبػػا مهػػل طعنهػػا يف قُػبُلهػػا ُنربػػة فماتػػس وكانػػس
27
ػب رسػػوؿ ال 
ّأوؿ شػهيدة يف اإلسػالـ .وشػددوا العػذاب علػى عمػار ودل يعكػوه حػت س ّ
وذكػػر آٟنػػتهم ِنػػًن فلمػػا لقػػي الرسػػوؿ عمػػارا وىػػو يبكػػي معػػل ٬نسػػأ عػػن عينيػػو ويقػػوؿ:
«أخذؾ الكفار فغطّوؾ يف اٞناء فقلس كذا وكذا فإف عادوا فقل ذلك ٟنم».
وعُذب أبو ذر الغفاري عند إسالمو ّنكة وكاف اٞنسلموف يكتموف إسالمهم فخرج أبو
ذر إذل الكعبػػة وصػػاح بػػأعلى صػػوتو« :أشػػهد أف ال إلػػو إال ال وأف ١نمػػدا رسػػوؿ ال»
فقػػاـ إليػػو مشػػركو ق ػريش وض ػربوه بالسػػياط حػػت أضػػجعوه وأدمػػوه ويف اليػػوـ الثػػاشل عػػاود
اإلعالف بالشهادة فعادوا إذل ضربو.
فخلعػػس
وعُػػذب خبيػػب بػػن عػػدي مػػن طػػرؼ مشػػركي ق ػريش انتقامػػا ٟن ػز٬نتهم يف بػػدر ُ
أطرافو .كما قُطعس أوصاؿ حبيب بن زيد األنصاري رسػوؿ ١نمػد  إذل مسػيلمة بػأمر مػن
ىػذا األخػًن .وكػاف عػم الػزبًن بػن العػواـ يعلػػق ابػن أخيػو يف حصػًن ويػدخن عليػو بالنػار وىػػو
يقػػوؿ« :ارمػػع إذل الكفػػر» فيقػػوؿ ال ػزبًن« :ال أكفػػر أبػػدا ».وقػػد ُحػػب مصػػعب بػػن عمػػًن
عقابػػا لػػو علػػى إسػػالمو وعػػذب طلحػػة بػػن عبيػػد ال وعبػػد الػػر٘نن بػػن عػػوؼ وصػػهيب بػػن
سناف و٘نامة بن بالؿ وعامر بن فهًنة وأبو فكيهة وأـ عني وًّنىم كثًن.

 .4التعذيب في المجتمع المسيحي
كانػػس الكنيسػػة يف بػػادئ األمػػر ضػػد التعػػذيب وذلػػك لقػػرب عهػػدىا ّنػػا لقيػػو اٞنسػػيحيوف
األوائػػل مػػن أذ شػػديد مػػن طػػرؼ األبػػاطرة الرومػػاف .ولكػػن دل ٕنػ ّػر قػػروف قليلػػة حػػت تغػ ّػًن
اٞنوقػػف الرٚنػػي للكنيسػػة يف ىػػذا الشػػأف فأصػػبحس يف كثػػًن مػػن األحيػػاف ظػػاىرة التعػػذيب
متفشػػية يف البلػػداف اٞنسػػيحية ّنباركػػة مػػن أربػػاب الكنيسػػة باسػػتثناء بع ػ البابػػاوات الػػذين
كاف ٟنم موقف مناى للتعذيب.

++

ويف صدر القروف الوسػطى دل تسػتعمل الكنيسػة التعػذيب للحصػوؿ علػى االعػعاؼ مػن
تقصي «القوؿ اإلٟني» الفاصل يف اعتبػاره متهمػا أو بريئػا فكػاف اٞنػتهم
اٞنتهم بل من أمل ّ
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يتعرض أللواف العذاب من أمل بياف «حكم ال» يف شػأنو إذ كػاف اٞنعتقػد السػائد أف ال
ينقذ اٞنتهم من العذاب أف كاف بريئا .فكانس مثال يد اٞنتهم اليمػىن تُقيّػد إذل قدمػو اليسػر
ك يُلقى بو يف ّنر أو حػوض مػن مػاء وتكػوف ٤ناتػو بعػد ذلػك دلػيال علػى براءتػو كمػا يكػوف
ّرقو دليال على إدانتو .كما كاف اٞنتهم يُ َّ
عذب بالنار اعتقادا بأ ّف النار ال ٓنرؽ بريئا.
وٕنيّز البابػا نيكػوالس األوؿ يف القػرف التاسػع اٞنػيالدي عػن ّػًنه فػاعت «التعػذيب مر٬نػة
مزدومة ألنو يؤدي ّنن يقع عليو إذل الكذب ويعرضو إذل األدل بػال مػدو » 28وقػد عػ ّ يف
سنة  777عػن موقػف الكنيسػة مػن التعػذيب يف رسػالة إذل
بوري أمًن بلغاريا ماء فيها:

البابا نيكوالس األول

إشل أعلػم أنػػك ٞنػػا تُلقػػي القػػب علػػى أحػػد اللصػػوص
ترىقو بالعذاب حتّيععؼ وذلك ما ال ْنيزه أية شريعة
ػأي ُمػػرـ أو
ٚناويػة أو بشػرية٩ .نػػب أف يكػوف االعػعاؼ بػ ّ
منايػػة عفويػػا وال ٩نػػب اٜنصػػوؿ عليػػو بػػالقوة .ألػػن تُصػػاب
ظه ػ ػ ػػر اإلثب ػ ػ ػػات اٛنرم ػ ػ ػػي بعػ ػ ػ ػػد
باٝنج ػ ػ ػػل والع ػ ػ ػػار إذا دل يَ َ
التع ػػذيب وى ػػل تُػػد ِرؾ م ػػد الظل ػػم ال ػػذي يس ػػببو إم ػراء
التعػػذيب وإذا دل يكػػن الضػػحية ٬نلػػك قػػوة كافيػػة ٞنقاومػػة
التع ػػذيب يع ػػعؼ بذنب ػػو دوف أف يك ػػوف م ػػذنبا حق ػػا .م ػػن
يكػػوف اجملػػرـ اٜنقيقػػي عنػػدىا إذا دل يكػػن ذلػػك الشػػخص
29
الذي أُمِ بالقوة على االععاؼ بذنبو

وبعػػد فػػعة بػػدأ الشػػك ٪ن ػػوـ ح ػػوؿ مػػدو مػػا ك ػػاف يس ػػمى «اٜنكػػم اإلٟن ػػي» ٣ن ػػا أد
بالكنيسة إذل إدانتو .إال أ ّف ظاىرة التعذيب بقيس سارية مقبولة لد بع رماؿ الكنيسػة
يلجػػأ إليهػػا القضػػاة للبح ػ عػػن اٜنقيقػػة خاصػػة ٣نػػن اإم ػوا بالزندقػػة .ولكػػن دل يػػدـ ذلػػك
طػػويال وعػػاد التعػػذيب إذل االنتشػػار بسػػبب اسػػتبداؿ إم ػراءات االإػػاـ بػػإمراءات التحقيػػق
اٞنستوحاة من «٠نموعة موستينياف» القانونية الػج وضػعها الرومػاف يف القػرف السػادس والػج
سا٨نس يف تفشي ظاىرة التعذيب .وقد نت ذلك االستبداؿ من مهة عن انبعػاث القػانوف
الرومػػاشل الػػذي بػػدأ يف بولونيػػا اإليطاليػػة ومػػن مهػػة أخػػر عػػن النظريػػة القانونيػػة ل قػرار الػػج
طورإا الكنيسة يف القرف الثاشل عشر حي معلس فعال من االععاؼ سيد األدلة.
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البابوات البريء الرابع و ألكسندر الرابع و كليمونت الرابع و ليون العاشر (من اليمين إلى اليسار على التوالي)

ويف الق ػػرف الثالػ ػ عش ػػر أخ ػػذت ظ ػػاىرة التع ػػذيب أبع ػػادا مدي ػػدة حينم ػػا أص ػػدر الباب ػػا
سينيبالدوفيش ػ ػ ػ ػػي اٞنلق ػ ػ ػ ػػب «الػ ػ ػ ػ ػ يء الراب ػ ػ ػ ػػع» ( )Innocent IVيف س ػ ػ ػ ػػنة  1717دس ػ ػ ػ ػػتوره
( )Ad extirpandaال ػػذي ش ػ ّػرع اللج ػػوء إذل التع ػ ػذيب أثن ػػاء التحقي ػػق وم ػػاء بع ػػده الباب ػػا
رينالػػدو سػػيغين اٞنلقػػب «ألكسػػندر الرابػػع» ( )Alexandre IVالػػذي أبػػاح ابتػػداء مػػن سػػنة
 1717لرماؿ التحقيق تعذيب اٞنتهمٌن ك البابا «كليمونػس الرابػع» ( )Clément IVالػذي
ُس ػ منػػذ ذلػػك اٜنػػٌن اسػػتبداد القضػػاء الػػديين يف ظػػل «١نػػاكم
كػػاف لػػو موقػػف ٣ناثػػل .وأ ّ
التفتػػيش اٞنقدسػػة» الػػج رامػػس يف ٢نتلػػف أ٥نػػاء العػػادل اٞنسػػيحي وبلغػػس أومهػػا ابتػػداء مػػن
الق ػػرف اٝن ػػام عش ػػر يف إس ػػبانيا بع ػػد س ػػقوط آخ ػػر إم ػػارات األن ػػدل حيػ ػ ع ػػاسل منه ػػا
اٞنسػػلموف واليه ػػود أش ػػد اٞنعان ػػاة .وقػػد بلغ ػػس فظاع ػػة اٛن ػرائم ال ػػج اقعفته ػػا ١ن ػػاكم التفت ػػيش
اإلسػػبانية يف حػػق اٞنتهمػػٌن باٟنرطقػػة درمػػة معلػػس عػػدة بػػابوات يعربػػوف ٜنكػػاـ إسػػبانيا عػػن
استنكارىم لتلك اٞنمارسات مثل بول الثال ( )Paul IIIوبػول الرابػع ( )Paul IVو
الرابػ ػ ػ ػ ػػع ( )Pie IVوقريق ػ ػ ػ ػ ػوار الثال ػ ػ ػ ػ ػ عشػ ػ ػ ػ ػػر ( )Grégoire XIIIوألكسػ ػ ػ ػ ػػندر السػ ػ ػ ػ ػػادس
( .)Alexandre VIوقػػد ذىػػب البابػػا ليػػوف العاشػػر ( )Léon Xيف سػػنة  1117إذل أبعػػد مػػن
ذلػػك حػػٌن قػػاـ ُنرمػػاف اٞنشػػرفٌن عػػن ١نػػاكم التفتػػيش يف منطقػػة طوليػػد أي إخ ػرامهم مػػن
اٞنلة.
وتضػػمنس أنػواع التعػػذيب الػػذي مارسػػتها ١نػػاكم التفتػػيش يف أوروبػػا مػػا يلػػي 30:اإلحػراؽ
بالنار؛ الدفن حيا؛ ٚنل العيوف؛ سحب األظػافر؛ سػل األلسػنة؛ قلػع األثػداء؛ فسػخ الفػك؛
خل ػػع األط ػراؼ؛ ٕنزي ػػق األرم ػػل؛ س ػػحق العظ ػػاـ؛ التع ػػذيب باٞن ػػاء س ػػقيا وتقط ػًنا؛ التع ػػذيب
باٛناروكا؛ التعذيب باألسياخ وقوالب اٜنديد احملمػاة .أمػا آالت التعػذيب فشػملس مػا يلػي:
أسواط ا قطع مػن اٜنديػد الشػائك؛ كالليػب النتػزاع اللحػم مػن العظػم؛ قػدور مػن اٜنديػد
لصهر الرصاص وصبو على اٞنعذبٌن؛ قدور لغلي الزيس واٞناء وصبو علػى اٞنعػذبٌن؛ دواليػب
عضاضػات حديػد لعػ ّ اللحػم؛ أكاليػل
وسحابات ذات مسػامًن حػادة لتمزيػق األمسػاد؛ ّ
ّ
حديد ذات مسامًن حػادة ناتئػة مػن الػداخل تطػوؽ ػا مبهػة اٞنعػذب وتضػيق ّنفتػاح يػدور
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بلول ػ ػػب يغ ػ ػػرز اٞنس ػ ػػامًن يف اٛنب ػ ػػٌن؛ كاللي ػ ػػب ذات رؤوس ح ػ ػػادة لقل ػ ػػع أث ػ ػػداء النس ػ ػػاء م ػ ػػن
صػػدورىن؛ آالت لسػػل األلسػػنة؛ آالت لتكسػػًن األسػػناف؛ أحذيػػة حديػػد تعػػرض علػػى النػػار
فػإذا ٘نيػس وا٘نػرت حشػرت فيهػا قػدـ اٞنعػػذب؛ أحذيػة فيهػا مسػامًن مػن داخلهػا؛ سػػفافيد
حديد توضع يف النػار ويكػو ػا البػدف؛ مشػنقة معلقػة يف السػقف ٔننػق اٞنعػذب وال تقتلػو
ليكػوف ذلػك أطػوؿ لعذابػو؛ سالسػػل ّليظػة أنيطػس ػا أثقػػاؿ حديػد معلقػة بالسػقف تعلػػق
بػػأطراؼ اٞنعػػذب فتجذبػػو األثقػػاؿ وٕنػػزؽ أعضػػاءه؛ توابي ػػس مػػن اٜنديػػد ٪نشػػر اٞنع ػػذب يف
باطنهػػا ويف با ػػا سػػكاكٌن حػػادة فػػإذا أطبػػق بػػاب التػػابوت اخعقػػس عيػػين اٞنعػػذب سػػكيناف
ونفذتا إذل باطن الدماغ وثالثة إذل قلبو وأخػر إذل معدتػو؛ آالت لطػي بػدف اٞنعػذب وكسػر
عظ ػػاـ ظه ػػره؛ مط ػػارؽ ثقيل ػػة لس ػػحق ال ػػرؤوس؛ ص ػػليب ي ػػدعى ص ػػليب أن ػػدراوس لص ػػلب
اٞنعػػذبٌن؛ آلػػة تسػػمى اٛنحػػش اٝنشػػط ي ػربط إليهػػا اٞنعػػذب ويطػػوؽ صػػدره بللػػة مػػن حديػػد
تضيق بلوالب حت تنقطع أنفاسو؛ آلة من اٜنديد توضع يف فم اٞنعػذب كػي ال يػتمكن مػن
الصراخ إذا بوشر بتعذيبو.
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منظور تار٫ني

 .5التعذيب في المجتمع اإلسالمي
عػػين اإلسػػالـ بضػػماف وحفػػا كرامػػة اإلنسػػاف الػػج أقرىػػا ال يف كتاب ػػو العزيػػز يف أكثػػر مػػن
كرمن ػػا ب ػػين آدـ 31.ولق ػػد ب ػ ّػٌن العلم ػػاء أ ّف اإلس ػػالـ م ػػاء لرعاي ػػة
موض ػػع كقول ػػو  :ولق ػػد ّ
مص ػػاحل العب ػػاد يف ال ػػدنيا وا خ ػػرة وأ ّف مقاص ػػد الشػ ػريعة اإلس ػػالمية مبني ػػة عل ػػى الت ػوازف ب ػػٌن
اٜنق ػػوؽ الفردي ػػة واٞنص ػػلحة العام ػػة .وق ػػاـ اإلم ػػاـ الش ػػاطط يف كتاب ػػو «اٞنوافق ػػات» بتعري ػػف
اٞنصػػاحل الضػػرورية الػػج ٩نلػػب فقػػداّنا الشػػقاء للفػػرد والفسػػاد للمجتمػػع وٝنّصػػها يف حفػػا
الدين والنف والعقل واٞناؿ والنسب .واٞنالحا أف حفا ىذه اٛنوانػب مػن حيػاة اإلنسػاف
ورعايته ػػا ي ػػؤدي حتم ػػا إذل ض ػػماف س ػػالمتو اٛنس ػػدية واٞنعنوي ػػة ال ػػج دل تفط ػػن إليه ػػا اٞنواثي ػػق
الدولية ٜنقوؽ اإلنساف إال مؤخرا.
وقد أشار عبد ال اٜنامد إذل مد ضػماف اإلسػالـ لسػالمة اإلنسػاف اٛنسػدية واٞنعنويػة
فقاؿ:
صػػاف اإلسػػالـ كرامػػة اإلنسػػاف فحػ ّػرـ تعػػذيب اٛنسػػد واالعتػػداء علػػى البػػدف َنػػرح أو ضػػرب أو
ػب أو شػػتم أو ٔنويػػف أو سػػوء ظػ ّػن أو قػػذؼ .وقػػرر
ملػػد وحػ ّػرـ تعػػذيب الػػنف بسػػجن أو سػ ّ
الشػػرع ٗنلػػة مػػن األحكػػاـ والعقوبػػات الػػج تكفػػل ٘نايػػة اإلنسػػاف مػػن كػػل ضػػرر أو اعتػػداء يقػػع
عليػػو ليتسػػىن لػػو أف ٬ن ػارس حقوقػػو الشخصػػية ويتمتػػع ُنريػػة التصػػرؼ يف شػػؤونو دوف إعاقػػة أو
32
ضرر.

إذف فق ػػد م ػػاء اإلس ػػالـ بش ػ ػريعة ومب ػػادئ تص ػػوف اإلنس ػػاف وٓنف ػػا كرامت ػػو .ولك ػػن إذا
أي حػػد مكنّػػس فعػػال مػػن
تسػػاءلنا عػػن مػػد إسػػقاط ىػػذه اٞنبػػادئ علػػى حيّػػز الواقػػع وإذل ّ
ضػ ػػماف سػ ػػالمة اإلنسػ ػػاف اٞنسػ ػػلم ٤نػ ػػد أ ّف النظريػ ػػة اإلسػ ػػالمية ٞنصػ ػػاحل اإلنسػ ػػاف وكرامتػ ػػو دل
تُس ػػتوعب بص ػػورة كامل ػػة إالّ لف ػػعة قص ػػًنة امت ػػدت م ػػن حي ػػاة الرس ػػوؿ  إذل ّناي ػػة اٝنالف ػػة
الراشدة حي كاد اجملتمع اإلسالمي األوؿ أف ٫نلو ٕناما من ظاىرة التعذيب.
يتض ػ ػػمن ى ػ ػػذا الفص ػ ػػل عرض ػ ػػا للتوزي ػ ػػع ال ػ ػػزمين واٛنغ ػ ػرايف لظ ػ ػػاىرة التع ػ ػػذيب يف الت ػ ػػاريخ
اإلسالمي اٞنمتد من القرف األوؿ إذل القرف اٞناضي للهجرة مع تركيز علػى الػدولتٌن األمويػة
يتطرؽ ىذا الفصل إذل مقاصد التعذيب
والعباسية لدور٨نا يف نشأة و٧نو ىذه الظاىرة .كما ّ
وألوانو يف تاريخ الدولة اإلسالمية.
 .1.5التغير الزمني والتوزيع الجغرافي لظاهرة التعذيب في التاريخ اإلسالمي

+

نشأت ظاىرة التعػذيب يف وسػط اجملتمػع اإلسػالمي يف عهػد بػين أميػة وتنامػس يف عهػد بػين
العباس إال أ ّف كل بقاع الدولة اإلسالمية من شرقها األقصى يف اٟنند إذل ّر ا األقصى يف

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
قراءة يف تاريخ التعذيب

277

األندل عرفس ىذه الظاىرة الج توامػدت بػدوف انقطػاع يف اجملتمػع اإلسػالمي علػى مػد
تار٫نو الطويل وإذل يومنا ىذا وإف بدرمات متفاوتة.
٩نػػد الق ػػارئ ىنػػا ١ناول ػػة لدراس ػػة إحصػػائية ٛنم ػػع مػػن وق ػػائع للتع ػػذيب مػػرت عل ػػى م ػ ّػر
العصػػور اإلسػػالمية يتبعهػػا سػػرد ألمثلػػة عػػن ىػػذه الوقػػائع ٔنػػص الػػدولتٌن األمويػػة والعباسػػية
واٜنكم العثماشل للجزائر يف القرنٌن  17و  17للهجرة.

 .1....دراسة إحصائية
ألّػػف الباح ػ العراقػػي عبػػود الشػػاٛني موسػػوعة للعػػذاب يف تػػاريخ الدولػػة اإلسػػالمية علػػى
اٝنصػػوص علػػى مػػد أكثػػر مػػن  17قرنػػا يف سػػبع ٠نلػػدات وح ػوارل  7277صػػفحة ضػ ّػمنها
وقػػائع تار٫نيػػة يف التعػػذيب منهػػا مػػا يفػػوؽ اٝنيػػاؿ مػػن حي ػ البشػػاعة .و٬نكػػن اعتبػػار ىػػذه
اٞنوسوعة ُنثا رائدا يف العادل العر واإلسالمي يهدؼ إذل ٓنسي القارئ بظاىرة التعػذيب
الػػج مػػا فتئػػس تنخػػر ٠نتمعاتنػػا .وإف كػػاف للشػػاٛني السػػبق يف ٗنػػع كػ ّػم ىائػػل مػػن الوقػػائع
التار٫نية وتبويبها حسب لوف التعذيب فإنو من الضػروري أف يعكػف البػاحثوف علػى ٓنليػل
الوقائع اٞنسرودة من موانب ٢نتلفة.
ونقػػدـ ىنػػا ١ناولػػة أوليػػة لدراسػػة عينػػة صػػغًنة مػػن  711حالػػة تعػػذيب ذُكػػرت يف موسػػوعة
الشػػاٛني مػػن أمػػل دراسػػتها إحصػػائيا مػػن عػػدة موانػػب (أنظػػر تفاصػػيل العيّنػػة يف اٞنلحػػق
اٝنػ ػػام ) واسػ ػػتنباط نظاميػ ػػات وأ٧نػ ػػاط تػ ػػتحكم يف ظػ ػػاىرة التعػ ػػذيب اٞنتفشػ ػػية يف اجملتم ػ ػػع
اإلسػػالمي .ولكػػن ٩نػػب تنبيػػو القػػارئ مػػن البدايػػة إذل أ ّف صػػالبة النتػػائ اٞنسػػتنتجة مػػن ىػػذه
الدراسػػة مرتبطػػة مػػن مهػػة ّنػػد ٕنثيػػل العينػػة اٞنػػأخوذة مػػن موسػػوعة الشػػاٛني جملمػػوع وقػػائع
اٞنوسػػوعة ومػػن مهػػة أخػػر ّنػػد ٕنثيػػل ٠نمػػوع وقػػائع اٞنوسػػوعة لواقػػع التػػاريخ اإلسػػالمي.
وإ ّف ىػػذا الػػتحفا مػػن شػػأنو أف ٪ن ػ علػػى مواص ػلة ىػػذا البح ػ األورل بدراسػػات أخػػر
توسػػع دائػػرة البحػ إذل موسػػوعة الشػػاٛني كلهػػا بػػل وتقػػوـ ّنواصػػلة عمػػل الشػػاٛني
معمقػػة ّ
من أمل إحصاء وقائع أخر للتعذيب يف التاريخ اإلسالمي وٓنليلها بدقة.
يبػ ّػٌن الشػػكل األوؿ أدنػػاه التغػ ّػًن الػػزمين لظػػاىرة التعػػذيب يف التػػاريخ اإلسػػالمي .والشػػيء
يبٌن كيف ظهػر التعػذيب مبكػرا يف
اٞنالحا ىو أنو دل ٫نل قرف من ىذه الظاىرة .فالشكل ّ
َ
القرف األوؿ اٟنجػري وىػو مػا يتػزامن مػع الدولػة األمويػة الػج داـ حكمهػا يف الشػاـ مػن سػنة
 51إذل سنة  177للهجرة .ونر يف الشكل تضاعف استعماؿ التعذيب يف القرف الثػاشل أي
خالؿ الثل األخًن من حكم بين أميػة يف الشػاـ وبدايػة حكػم بػين العبػاس الػذي امتػد مػن
سػػنة  177إذل سػػنة  717للهجػػرة .كمػػا نػػر مػػن خػػالؿ الشػػكل أ ّف النصػػف األوؿ مػػن مػػدة
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حكم العباسيٌن (من القرف الثاشل إذل الرابع) ٕنيّز بارتفاع شػدة ظػاىرة التعػذيب بينمػا يبػدو
بوضوح أ ّف ىذه الظاىرة ا٦نفضػس حػدإا يف النصػف الثػاشل مػن مػدة حكػم العباسػيٌن (مػن
الق ػػرف اٝن ػػام إذل الق ػػرف الس ػػابع) .وق ػػد تفاقم ػػس ظ ػػاىرة التع ػػذيب م ػػن مدي ػػد يف القػ ػرنٌن
الثامن والتاسع وىو ما يتزامن مع سقوط الدولة العباسػية واسػتيالء التػع علػى بغػداد وحكػم
اٞنمالي ػػك يف مص ػػر والش ػػاـ وتفك ػػك الدول ػػة اإلس ػػالمية .ويالح ػػا أيض ػػا أ ّف الق ػػروف العاش ػػر
واٜنػػادي عشػػر والثػػاشل عشػػر ٕنيػػزت با٦نفػػاض حػػدة التعػػذيب تػػاله ارتفػػاع ابتػػداء مػػن القػػرف
الثال ػ عشػػر الػػذي ٕنيّػػز با٥نطػػاط اٝنالفػػة العثمانيػػة وبدايػػة عهػػد االسػػتعمار الغػػر للػػبالد
اإلس ػػالمية .وأّل ػػب الظ ػػن أ ّف ى ػػذا االرتف ػػاع ق ػػد اس ػػتمر خ ػػالؿ الق ػػرف الراب ػػع عش ػػر إال أ ّف
موسوعة الشاٛني دل تتطرؽ إذل القرف األخًن إال بصورة مقتضبة كما يشًن إليو اٞنؤلف.
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الشكل  :7التغير الزمني لظاهرة التعذيب في التاريخ اإلسالمي
و٬نكػػن اسػػتنتاج أ ّف ظػػاىرة التعػػذيب يف التػػاريخ اإلسػػالمي كانػػس أكثػػر تفشػػيا يف زمػػن
التحػػوالت السياسػػية الك ػ عنػػد انتصػػار نظػػاـ مديػػد علػػى نظػػاـ قػػائم باسػػتعماؿ القػػوة.
وعندما يتمكن النظاـ اٛنديد من بسط سيطرتو تنخف شدة ظاىرة التعذيب .ولكن ىذا
االستنتاج يستلزـ أف يكوف للتعذيب وظيفة سياسية وىذا ما سيتم التحقق منو الحقا.
يبٌن الشكل الثاشل التوزيع اٛنغرايف لظاىرة التعذيب يف التاريخ اإلسالمي وقد مت ترتيب
ّ
أم ػػاكن وق ػػائع التع ػػذيب ال ػػج ٓنت ػػوي عليه ػػا العين ػػة يف س ػػبع من ػػاطق وى ػػي :الش ػػرؽ األقص ػػى
واٝنلػػي والع ػراؽ والشػػاـ ومصػػر واٞنغػػرب العػػر واألنػػدل  .نػػر أ ّف ثل ػ وقػػائع التعػػذيب
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ٔنػػص الع ػراؽ وأكثػػر مػػن ربعهػػا ٫نػػص مصػػر بينمػػا تػػنخف النس ػػب يف اٞنن ػػاطق األخ ػػر
لتصل إذل  %7.5يف األندل  .وانطالقا من ىذه االختالفات اٛنغرافيػة الػج قػد تػعمم واقعػا
تار٫نيا ٬نكن استنتاج تباينات سياسية وامتماعية وبنيوية ٔنػص طبيعػة األنظمػة الػج سػادت
٢نتلف األقطار.
العراق
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المغرب العربي
الشرق األقصى
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النسبة ()%

الشكل  :7التوزيع الجغرافي لظاهرة التعذيب في التاريخ اإلسالمي
ّػػًن أنػػو ٬نكػػن التس ػػاؤؿ عمػػا إذا كػػاف سػػبب ى ػػذه التباينػػات اٛنغرافيػػة وخاصػػة النس ػػبة
القص ػػو يف الع ػراؽ اخ ػػتالؼ يف م ػػد تس ػػجيل وت ػواتر وق ػػائع التعػػذيب تار٫ني ػػا يف ٢نتل ػػف
البلداف اإلسالمية إضافة إذل كوف الباح عبود الشاٛني مواطنا عراقيا لو إطالع أمشػل ّنػا
٫نص أرض العراؽ.
نقدـ فيما يلي عينات من وقائع التعػذيب ٔنػص الدولػة األمويػة كوّنػا العصػر اإلسػالمي
الػػذي نشػػأت فيػػو ظػػاىرة التعػػذيب والدولػػة العباسػػية الػػج شػػهدت تفػػاقم وانتشػػار الظػػاىرة
على مد واسع وأخًنا بالد اٛنزائر الج ىي موضوع ىذا الكتاب.
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 .5.1.2التعذيب يف الدولة األموية
بقيػػاـ الدول ػػة األموي ػػة تغ ػ ّػًن ح ػاؿ اجملتم ػػع اإلس ػػالمي ودخ ػػل يف دوام ػػة االس ػػتبداد السياس ػػي
والفكػػري ومػػا ٤نػػم عنػػو مػػن عنػػف الدولػػة والعنػػف اٞنضػػاد للجماعػػات اٞنقاومػػة لػػو .ويصػػف
التحوؿ ّنا يلي:
عبود الشاٛني ىذا ّ

ٞنػػا تسػػلط األمويػػوف علػػى اٜنكػػم تغػػًن األمػػر عمػػا كػػاف عليػػو يف عهػػد اٝنلفػػاء الراشػػدين
ّ
عمػػاال مػػن الظػػاٞنٌن وأوؿ مػػن ُسػلّط علػػى النػػاس مػػن
فظلػػم بعضػػهم النػػاس وسػلّطوا علػػيهم ّ
ىؤالء الظاٞنٌن زياد بن أبيو فع ّذب الناس ودفنهم وىم أحياء وبىن عليهم اٜنيطاف وقطػع
أطراؼ النساء .ك سلّطوا ولده عبيد ال بن زيػاد فسػار علػى طريقػة أبيػو يف اٛنػور وزاد عليػو
بأنو كاف يرمي الناس من شاىق ويقتػل الرمػل الػ يء ويبعػ برأسػو إذل ابنتػو الصػبية فػإف
مػػاءت االبنػػة تطلػػب مثػػة أبيهػػا لتػػدفنها أمػػر باالبنػػة ف ُقتلػػس وىػػو ٬نتػػع نفسػػو ّنرآىػػا وىػػي
تُقتػػل .ومػػاء مػػن بعػػد٨نا الظػػادل السػػيئ الصػػيس اٜنجػػاج بػػن يوسػػف الثقفػػي فػزاد عليهمػػا يف
الظلم والبغي وقتل ما يزيد عن ألف ألف إنساف33.

مل خلفاء بين أمية ابتداء ّنعاوية بن أ سفياف وانتهاء ّنػرواف اٜنمػار قػد مارسػوا
لعل ّ
و ّ
االستبداد السياسي بدرمات متباينة مع تطرؼ بعضهم مثل يزيد بػن معاويػة يف االضػطهاد
والقمػػع .وٕنيّػػز عػػنهم اٝنليفػػة عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز الػػذي حكػػم أقػػل مػػن ثػػالث سػػنوات أقػػاـ
فيهػا العػػدؿ ووضػع حػ ّدا للتعسػػف (انظػر اٞنلحػػق الرابػع) وبعػػده يزيػػد النػاقص الػػذي دل يػػدـ
حكمو أكثر من ستة أشهر .وقد كاف ألتباع بين أميػة مػن وزراء ووالّة وق ّػواد الػدور الرئيسػي
يف تطبيػق القمػػع وقػد تػػرؾ بعضػهم سػًنا مظلمػة يف تػػاريخ القهػر أمثػػاؿ زيػاد بػػن أبيػو وعبيػػد
ال بػن زيػػاد واٜنجػػاج بػػن يوسػػف الثقفػػي ومسػػلم بػػن عقبػػة اٞنػػري وقػػرة بػػن شػريك وبشػػر بػػن
مػػرواف ويزيػػد بػػن اٞنهلػػب وخالػػد القسػػري وّػػًنىم .ويػػرو عػػن عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز أنػػو قبػػل
خالفت ػػو اس ػػتعرض بعض ػػهم فق ػػاؿ« :اٜنج ػػاج ب ػػالعراؽ والولي ػػد بالش ػػاـ وق ػػرة ّنص ػػر وعثم ػػاف
باٞندينػػة وخالػػد ّنكػػة… اللهػػم قػػد امػػت ت الػػدنيا ظلمػػا ومػػورا فػػأرح النػػاس!» ويػػرو عػػن
عمر بن عبد العزيز أيضا أنو قاؿ« :تشبّو زياد بعمر (بػن اٝنطػاب) فػأفرط وتشػبّو اٜنجػاج
بزياد فأىلك الناس» وقد أشار ىادي العلوي يف كتابو فصوؿ من تػاريخ اإلسػالـ السياسػي
إذل أ ّف:

مناط الشبو ىو شدة عمر الج استوحاىا زياد يف حكم العراؽ .ومن اٞنعروؼ مع ذلػك أف
شدة عمر دل تقعف ُنػاالت قتػل كيفػي أو تعػذيب وإ٧نػا كانػس درمػة مػن اٜنػزـ والضػبط معلتػو
مهيبػػا يف عيػػوف النػػاس .ومنػػاط اإلفػراط ىػػو أف شػػدة عمػػر ٓنولػػس عنػػد زيػػاد إذل إرىػػاب دمػػوي
اسػػتوحاه اٜنجػػاج ومضػػى فيػػو إذل مػػداه األبعػػد .واٜنجػػاج نسػػخة متطرفػػة مػػن زيػػاد وعلػػى يػػده
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أصبأ اإلرىاب حالة يومية شاملة يعيشها الناس علػى اخػتالؼ فئػاإم وٞنختلػف األسػباب مػن
34
سياسية وعادية.

و ّأمػػا مسػػلم بػػن عقبػػة اٞنػػري وىػػو أحػػد قػ ّػواد يزيػػد بػػن معاويػػة فهػػو مػػن كػػاف علػػى رأس
اٛنػػيش الػػذي أرسػػلو يزيػػد لقمػػع التمػ ّػرد الػػذي وقػػع ضػ ّده يف اٞندينػػة اٞننػػورة .وٞنػػا دخػػل مسػػلم
اٞندينة أباحها ٛننوده فعاثوا فيهػا قػتال وّنبػا واّتصػابا للحرمػات فيمػا ُٚنّػي بعّػد ذلػك بواقعػة
اٜنػ ّػرة .ويق ػ ّدر اٞنؤرخػػوف عػػدد الػػوالدات ّػػًن الشػػرعية الػػج ٤نمػػس عػػن عمليػػات االّتصػػاب
الج طالس نساء اٞندينة من طػرؼ مػيش مسػلم بػن عقبػة بسػبعة آالؼ .ومػا ْنػدر اإلشػارة
إليػػو يف ىػػذا اٞنقػػاـ ىػػو أف مسػػلم بػػن عقبػػة كػػالكثًن مػػن أمثالػػو يف التػػاريخ اإلسػػالمي كػػاف
تقربػا ل سػػبحانو وتعػػاذل .ويُػرو أنػػو بعػد واقعػػة اٜنػ ّػرة
يعتػ مػػا قػاـ بػػو يف اٞندينػػة مػن فضػػائع ّ
اٞنكرم ػػة لقم ػػع ٕن ػ ّػرد اب ػػن الػ ػزبًن ولك ػػن وافت ػػو اٞنني ػػة يف الطري ػػق فق ػػاؿ وى ػػو
توم ػػو إذل مك ػػة ّ
ػش إمػػاـ سػ ّػرا وال
٪نتضػػر« :اللهػػم إنػػك تعلػػم أشل دل أشػ ّ
ػاؽ خليفػػة ودل أفػػارؽ ٗناعػػة ودل أّػ ّ
إرل وال أرمػى عنػدي مػن قتػل أىػل
عالنية 35ودل أعمل بعد اإل٬نػاف بػال ورسػولو عمػال أح ّ
ػب ّ
اٜنرة».
وي ػػر اٞنؤرخ ػػوف أ ّف «س ػػجوف األم ػػويٌن كان ػػس قائم ػػة عل ػػى التعس ػػف واٛن ػػور وال ػػتحكم
واألحقػػاد 36».و«كػػاف يف سػػجوف عمػػاؿ معاويػػة مػػن ٪نػػب ويقيػػد باٜنديػػد و٪نمػػل بوسػػائل
اإلكراه على طالؽ زومتو 37».ويرو أ ّف «معاويػة بػن أ سػفياف حػب آمنػة بنػس الشػريد
زوم ػػة عم ػػر ب ػػن األ٘ن ػػق اٝنزاع ػػي يف س ػػجنو بالش ػػاـ وألق ػػى رأس زومه ػػا يف حجرى ػػا بع ػػد
قتلو 38».كما يرو أ ّف «يوسف بن عمر الثقفي حب خالد بػن عبػد ال القسػري وحػب
معػػو بناتػػو ونسػػاءه ومواريػػو وشػػرع يع ػ ّذ م معػػا 39».وقػػد شػػهدت أوضػػاع اٞنسػػامٌن ٓنسػػنا
كبًنا يف عهد اٝنليفة عمر بن عبد العزيز كما سيأيت بيانو الحقا.
وكانػس ّنايػػة الدولػػة األمويػػة علػػى أيػػدي العباسػيٌن الػػذين أوؿ مػػا بػػدءوا بػػو كػػاف االنتقػػاـ
الشديد من بين أمية ويصف عبود الشاٛني ذلك فيقوؿ:
كان ػػس عاقب ػػة م ػػا ص ػػنعو بع ػ األم ػػويٌن بالن ػػاس أ ّف العباس ػػيٌن ٞن ػػا انتص ػػروا عل ػػيهم قتل ػػوىم
صغارا وكبارا حت النساء قتال ذريعا يف كل مكاف فلم يفلس مػنهم إال الرضػيع أو مػن ىػرب
إذل األم ػػاكن القاص ػػية ك ْن ػػاوزوا األحي ػػاء م ػػنهم إذل األم ػوات فنبشػ ػوا قب ػػورىم وأخرم ػوا ر٣نه ػػم
وضربوىا بالسياط وأحرقوىا بالنار40.
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 .5.1.2التعذيب يف الدولة العباسية
ٕنامػػا كمػػا كػػاف اٜنػػاؿ بالنسػػبة لبػػين أميػػة فػػإ ّف معظػػم خلفػػاء بػػين العبػػاس مارس ػوا االسػػتبداد
السياس ػػي ب ػػدرمات متباين ػػة باس ػػتثناء بعض ػػهم مث ػػل اٞنعتض ػػد واٞن ػػأموف والواث ػػق وم ػػع ٕنيّ ػػز
الصدد ما يلي:
بعضهم يف االضطهاد والقمع ويقوؿ عبود الشاٛني يف ىذا ّ

ٞنا استوذل العباسيوف على اٜنكم أعلنوا أّنم حاربوا األمػويٌن لسػوء سػًنإم وخػرقهم بالنػاس
وإذالٟنػػم واسػػتئثارىم بػػالفيء واٞنغػػازل وكػػانوا يكػػرروف أّنػػم ّضػػبوا ٞنػػا كػػاف األمويػػوف يصػػنعوف
بالنػػاس مػػن قتػػل للرم ػػاؿ وسػػط للنسػػاء وأس ػػر ل طفػػاؿ وصػػلب عل ػػى مػػذوع النخػػل وإح ػراؽ
ب ػػالنًناف ونف ػػي يف البل ػػداف .ولك ػػن بعػ ػ ى ػػؤالء العباس ػػيٌن كاٞننص ػػور واٞنتوك ػػل والق ػػاىر تعػ ػ ّد
ظلمهم ظلم من سبقهم41.

ػدؽ األوت ػػاد يف العي ػػوف وٚنّػػر
وق ػػد «م ػػارس اٞننص ػػور ٥ن ػػو الرعي ػػة ٗني ػػع أن ػواع الع ػػذاب ف ػ ّ
اٞنع ّذبٌن يف اٜنيطاف ودفن بعضهم أحياء وبىن على البع اٜنيطاف وىدـ على ا خرين
البيػػوت 42».كمػػا «حػػب اٞننصػػور عبػػد ال بػػن اٜنسػػن وأقاربػػو مػػن بػػين اٜنسػػن يف سػػرداب
ٓنػػس األرض ال يعرفػػوف لػػيال وال ّنػػارا والسػػرداب عنػػد قنطػػرة الكوفػػة ودل يكػػن عنػػدىم بئػػر
للماء وال سقاية فكانوا يبولوف ويتغوطػوف يف موضػعهم وإذا مػات مػنهم ميػس دل يػدفن بػل
يبلى وىم ينظروف أليػو فاشػتدت علػيهم رائحػة البػوؿ والغػائط فكػاف الػورـ يبػدو يف أقػدامهم
43
ك يعقى إذل قلو م فيموتوف».
أما اٞنتوكل «فقد تعػد ذلػك إذل نػبش القبػور وكػاف اإػاـ اإلنسػاف عنػده بأنػو مػن شػيعة
آؿ علي كافيا لقتلو 44».وكػاف القػاىر شػديد القسػوة فلمػا اسػتخلف «عػذب امػرأة أبيػو ّأـ
اٞنقتػػدر وضػػر ا بيػػده مائػػة مقرعػػة وعلقهػػا بثػػديها ك علقهػػا وىػػي مكنسػػة فكػػاف بوٟنػػا ٩نػػري
علػػى ومههػػا 45».وكػػاف «يتلػػذذ بػػأف يػػأمر بقتػػل االبػػن ك ٪نضػػر رأسػػو فيضػػعو بػػٌن يػػدي
يقتلو من بعد٨نا46».
األب ك يأمر بذبأ األب ويضع الرأسٌن أماـ ثال
ػجل
وك ػػاف أتب ػػاع ب ػػين العب ػػاس م ػػن وزراء ووالّة وق ػ ّػواد أدواإ ػػم يف تطبي ػػق القم ػػع وق ػػد س ػ ّ
التػاريخ لبعضػهم صػػفحات مظلمػة مثػل ال يػػديٌن الثالثػة وأ مسػلم اٝنرسػػاشل وعبػد ال بػػن
علػي ومعػػن بػػن زائػػدة ويزيػػد بػن مزيػػد وعقبػػة بػػن مسػػلم والفضػل بػػن مػػرواف و ١نمػػد بػػن عبػػد
اٞنلك الزيات وحامد بن العباس وًّنىم.

+

كمػػا كانػػس سػػجوف بػػين العبػػاس تسػػودىا اٞنعاملػػة الوحشػػية للمسػػامٌن ويػػرو أف مػػن
أنػواع التعػػذيب الػػج كانػػس ٕنػػارس داخػػل السػػجوف أف «تُسػ ّد منافػػذ مسػػم الضػػحية بػػالقطن
ويوضػػع يف دبػػره منفػػاخ ويػُػنفخ ك يُضػػرب بالسػػياط حػػت يتمػػزؽ مسػػمو يف داخػػل السػػجن
الرصػػاص 47».وقػػد ٓنسػػنس أوضػػاع اٞنسػػامٌن يف حكػػم
(أو) تُقلػػع عينػػاه ويُصػػب مكاّنمػػا ّ
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بعػ اٝنلفػػاء العباسػػيٌن الػػذين ٕنيػػزوا بالعػػدؿ ففػػي عهػػد اٞنعتضػػد مػػثال «شػػهدت السػػجوف
عناي ػػة وخض ػػعس لنظ ػػاـ موح ػػد إذل ح ػػد م ػػا وظه ػػرت روح إنس ػػانية يف معامل ػػة اٞنس ػػجونٌن
وأوقػػف (اٞنعتض ػػد) للس ػػجوف أم ػواال كب ػػارا لنفق ػػات احملبوس ػػٌن وٖن ػػن أق ػواإم وم ػػائهم وس ػػائر
مؤّنم48».

 .5.1.2وقائع من تاريخ اٛنزائر يف القرنٌن  15و  15للهجرة
فيما يلي عدد من وقائع التعذيب الج عرفتها اٛنزائر ٓنس اٜنكم العثماشل يف القرنٌن ال ػ
و الػ  17للهجرة قاـ بسردىا عبود الشاٛني يف موسوعتو.

17

▪ يف سػػنة  1127ىػ ػ ( 1217ـ) اعتقػػل حسػػن بػػاي قسػػنطينة األمػػًن يػػون بػػن عل ػػي
باشػػا حػػاكم تػػون وحبسػػو يف حجػػرة ضػػيقة طػ ّػٌن علػػى با ػػا .وتفصػػيل ذلػػك أنػػو يف عهػػد
حػػاكم اٛنزائػػر علػػي باشػػا بوصػػباع اٞنل ّقػػب علػػي نكسػػي أو بابػػا علػػي ( 1127-1177ى ػ)
ػدخل ح ػػاكم
( 1271-1215ـ) ثػػار األم ػػًن ي ػػون عل ػػى أبيػػو عل ػػي باش ػػا ح ػػاكم ت ػػون  .فت ػ ّ
ونصػب بػدال منػو األمػًن ١نمػػد
اٛنزائػر وقصػد تػون يف سػنة  1127وقتػل األمػًن علػػي باشػا ّ
ابن حاكم تون السابق اٜنسٌن بن علي وأسر األمًن يػون وحبسػو عنػد داي قسػنطينة
حسػػن بػػاي أزرؽ عينػػو وىػػو ابػػن أخػػس علػػي علػػي باشػػا أمػػًن اٛنزائػػر فاستأصػػل البػػاي
حسن ٗنيع ما كاف ٬نلكو يون من أمواؿ وذخائر وأمتعة ومواىر وطرد من كاف معػو مػن
ّلمانو وأتباعو ودل يعؾ معػو إال كاتبػو ورملػٌن ٫ندمانػو وبػىن عليػو بػاب احملػب وتػرؾ فيػو
ومصػػص
منفػػذا يػػدخل إليػػو مػػا ٪نتػػاج إليػػو ك شػػرع يف بنػػاء ١نػػب مديػػد يف سػػقيفة داره
ّ
وطٌن عليو بابو ومعػل فيػو منفػذا يػدخل إليػو
مدرانو ومعلو ضيقا مدا ونقلو إليو وحده ّ
49
منو طعامو وشرابو.
▪ يف س ػ ػ ػ ػػنة  1771ى ػ ػ ػ ػ ػ ( 1277ـ) ت ػ ػ ػ ػػويف
األمػػًن ١نمػػد باشػػا اجملاىػػد صػػاحب اٛنزائػػر
فخلف ػ ػػو اٝنزن ػ ػػامي حس ػ ػػن فأص ػ ػػبأ حس ػ ػػن
باش ػ ػػا .وبع ػ ػػد أف ٕنّػ ػػس بيعت ػ ػػو أص ػ ػػدر أم ػ ػػره
باعتقاؿ علي آّا الذي كاف يزا٘نو يف طلػب
الواليػػة فاعتقػػل وحػػب يف مطهػػرة (٘نّػػاـ أو
50
كنيف).
▪ يف سنة  1777ىػ ( 1772ـ) بعػد مقتػل
مصػ ػػطفى باشػ ػػا أمػ ػػًن اٛنزائػ ػػر اتفػ ػػق خلَفػ ػػو
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أ٘ن ػػد باش ػػا وبقي ػػة ال ػػوزراء عل ػػى القائ ػػد عب ػػد ال ب ػػاي قس ػػنطينة طمع ػػا يف أموال ػػو وقتل ػػوه
واعتقلػوا امرأتػػو الدا٫نػػة بنػػس كانػػة بنػػس شػػيخ العػػرب بقسػػنطينة وكانػػس مػػن أحسػػن نسػػاء
زماّنا وٟنا شجاعة عظيمة فطالبوىػا بػأف تظهػر ٟنػم أمػواؿ زومهػا وعػذبوىا حػت ماتػس
51
ٓنس العذاب.
▪ ٞنا استوذل اٜناج علي باشا يف سػنة  1775ى ػ ( 1777ـ) علػى اٜنكػم يف اٛنزائػر عػزؿ
بػػاي وى ػراف ونصػػب مكانػػو البػػاي ١نمػػد مػػن أوالد البػػاي ١نمػػد الػػذي فػػتأ وى ػراف ووذل
52
نعماف بايا بقسنطينة وبعد سنة أمر ِننقو ونصب مكانو معفر باي.
▪ يف سػػنة  1772ىػ ػ ( 1717ـ) ثػػار ١نمػػد بػػاي بػػوىراف علػػى اٜنػػاج علػػي باشػػا أمػػًن
اٛنزائػػر فبعػ إليػػو األمػػًن ميشػػا بقيػػادة عمػػر آّػػا فقػػب علػػى ١نمػػد بػػاي وعذبػػو وقتلػػو
وسػػلخ ملػػد رأسػػو وحشػػاىا قطنػػا وبع ػ بػػالرأس إذل األمػػًن يف اٛنزائػػر فػػأمر بػػأف ينصػػب
53
وظل ىناؾ ع ّدة سنٌن.
الرأس على عمود يركز فوؽ باب البلد ّ
▪ يف سػػنة  1777ى ػ ( 1715ـ) نصػػب ١نمػػد باشػػا أم ػًنا علػػى اٛنزائػػر بعشػػيأ مػػن عمػػر
آّػػا وبعػػد سػػبعة عشػػر يومػػا اتفػػق عمػػر آّػػا مػػع العس ػػكر وعزل ػوا ١نمػػد باشػػا واعتقل ػػوه
54
وأخذوه إذل موضع قتل العسكر وخنقوه ونصب عمر آّا مكانو فأصبأ عمر باشا.
▪ يف سػػنة  1777ى ػ ( 1717ـ) تػػوذل علػػي باشػػا إمػػارة اٛنزائػػر فػػأتى ّنػػائتٌن مػػن العسػػكر
وأبقاىم معو .ويف الغد عزؿ ٗنيع الوزراء فمنهم من أبقاه على قيد اٜنياة ومنهم مػن قتلػو.
55
أما ا ّا فأمر ِننقو.
▪ يف س ػنة  1777ىػ ػ ( 1717ـ) ٓنػػرؾ العسػػكر علػػى علػػي باشػػا أمػػًن اٛنزائػػر وخلعػػوه
ونص ػػبوا ش ػػاوش اٜنمل ػػة أي قائ ػػد البعػ ػ أمػ ػًنا عل ػػيهم .ولك ػػن الش ػػاوش رفػ ػ اإلم ػػارة
ّ
ونصبوا لو وزراء ك إ ّف األمًن علي باشا انتصر علػيهم وقتػل مػنهم وعػ ّذب ونفػى.
وه
فأم
ّ
وٞنػػا قػػب علػػى شػػاوش اٜنملػػة قػػاؿ لػػو :لقػػد علمػػس أنػّػك كنػػس ٠نػ ا علػػى التػػأمًن ولػػذلك
56
فإشل اكتفي بنفيك ونفاه إذل اصطنبوؿ.
▪ يف س ػػنة  1777ى ػ ػ ( 1717ـ) ى ػػاج العس ػػكر ب ػػاٛنزائر عل ػػى عم ػػر باش ػػا وارل اٛنزائ ػػر
نصبنا أمًنا ًّنؾ .وٞنا فاوض عمػر باشػا وزراءه
وأرسلوا إليو يقولوف :ال حامة لنا بك وقد ّ
رآىم سػاكتٌن مطػرقٌن برؤوسػهم فعلػم بػأّنم قػد أسػلموه .وعندئػذ خلػع مػا كػاف يتقلّػد مػن
السػػالح وذىػػب إذل موضػػع يقػػاؿ لػػو اٛننينػػة واسػػتقبل القبلػػة وأمػػرىم أف ٫ننقػػوه فتقػ ّدـ إليػػو
اٜنػ ّػراس وخنقػػوه وبعثػوا ِننجػػره إذل علػػي خومػػة العكػػي الػػذي نصػػبو اٛننػػد واليػػا باسػػم علػػي
57
باشا.
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ػويف علػػي باشػػا أمػػًن اٛنزائػػر يف سػػنة  1777ىػ ػ ( 1712ـ) تسػػلل صػػهره السػػيد
▪ ٞنػػا تػ ّ
اٜن ػػاج مص ػػطفى ب ػػن الش ػػيخ مال ػػك إذل ال ػػوزير الثال ػ حس ػػٌن خوم ػػة اٝني ػػل وأخ ػ ه ّن ػػوت
الباش ػػا وأخ ػػذه إذل دار اٞنل ػػك وأملس ػػو عل ػػى الس ػ ػرير ووق ػػف عل ػػى رأس ػػو بس ػػيفو وق ػػاؿ
للحاشية ورماؿ الدولة :إ ّف علي باشا قد أوصػى باإلمػارة ٜنسػٌن باشػا فبػايعوه ٗنيعػا .وٞنػا
مت أمر حسٌن باشا أعتقل اٜناج مصطفى وابن أخيػو وطالبهمػا بػأمواؿ علػي باشػا وبسػط
عليهما العذاب بالسياط حت أصبحا يف آخػر رمػق فأطلقهمػا وأمػر ُنملهمػا إذل داريهمػا
58
فماتا يف الطريق.
▪ يف سػنة  1777ى ػ ( 1777ـ) قػػدـ إذل اٛنزائػػر مػػن تػػون رمػل مػػن أوالد يػػون (بػػن
علي باي) والتجأ إذل حاكم اٛنزائر فوىب لو دارا يف قسنطينة وأمر لو ماريا َنميع ما
٪نتاج إليو .ويف أحد األياـ ىجم على ٠نل الباي رمل ىائل القامة عاري البػدف أظػافره
مثػل أظػػافر النسػر وكػػاف يصػػيأ بأنػو يريػػد حكػم الشػػرع فأحضػػره البػاي واسػػتنطقو فػػأخ ه
عمػػن
بأنػػو منػػذ سػػنوات مسػػجوف يف سػػجن ٓنػػس األرض ال يػػر فيػػو النػػور .وسػػألو البػػاي ّ
سجنو فقاؿ :ابن يون فأحضر الباي ابن يػون وسػألو عػن مليّػة األمػر فخػرس لسػانو
وٛنل  .فانتهره الباي وقاؿ لو :لو دل تكن ّريب الدار لفعلس بك مثلمػا فعلػس بػو ولكػن
إذى ػػب إذل دارؾ وحس ػػبك ال .فع ػػاد اب ػػن ي ػػون إذل داره وى ػػو مرع ػػوب وى ػػرب ل ػػيال م ػػن
59
قسنطينة و ٛنأ إذل اٛنباؿ.
 .2.5مقاصد التعذيب

 .1.5.2دراسة إحصائية
عن ػػد ٓنلي ػػل العيّن ػػة اٞن ػػأخوذة م ػػن موس ػػوعة الش ػػاٛني م ػػن حيػ ػ مقص ػػد عم ػػل التع ػػذيب متّ
سس فئات:
تصنيف اٞنقاصد إذل ّ
٘ )1نػػل اٞنػػتهم علػػى اإلق ػرار :وىػػذا مػػا ٬نكػػن وصػػفو بالتعػػذيب القضػػائي الػػذي يطػػوؿ
اٞنتهمٌن يف منايات ومرائم عند العجز عن استكشاؼ األدلة اٞنادية.
َ
ٗ )7ن ػػع اٞنعلوم ػػات :وع ػػادة م ػػا يك ػػوف ذل ػػك ألّػ ػراض سياس ػػية ؤن ػػص اٞنعلوم ػػات إم ػػا
الشخص اٞنع ّذب ذاتو أو شخص آخر لو عالقة بالضحية.

 )7معاقبػػة معػػارض سياسػػي :ويػػدخل يف ىػػذه الفئػػة العديػػد مػػن األّ ػراض الثانويػػة منهػػا
معاقبػة معػػارض سياسػي ينتمػػي إذل حركػة معارضػػة قائمػة معاقبػػة معػارض سياسػػي بعػد ىػػزـ
حركتػػو معاقبػػة صػػاحب رأي سياسػػي أو فكػػري ٢نػػالف وإف دل ينػػتم أليػػة معارضػػة معاقبػػة
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النتم ػػاء سياس ػػي بالنس ػػب معاقب ػػة من ػػاف سياس ػػي ق ػػائم أو بع ػػد ىزم ػػو أو عزل ػػو معاقب ػػة
مسؤوؿ حكومي لقرار سياسي معاقبة ألمر باٞنعروؼ أو ّني عن اٞننكر.
 )5إرىػػاب اجملتمػػع :ويكػػوف ذلػػك إمػػا عػػن طريػػق تعػػذيب شػػر٪نة ١نػػددة مػػن اجملتمػػع أو
معٌن ليكوف قدوة ٞنن يشاركونو األفكار وا راء.
تعذيب شخص ّ
 )1اسػتخراج اٞنػاؿ :ويشػمل ذلػك ٘نػل النػاس علػى دفػع الضػرائب وٗنػع اٞنعلومػات عػػن
اٝنراج ومصادرة األمواؿ.
 )7تعسف يف حق الرعية :ويتم ذلك من طرؼ موظف ٬نثل سلطة الدولة ألسباب ًّن
سياسػػية وال أمنيػػة بػػل شخصػػية ُنتػػة (ميػػوؿ نفسػػية إلظهػػار السػػلطة عػػن طريػػق إيقػػاع األدل
بالغًن انتقاـ اخل).
وْنػػدر اإلشػػارة إذل كػػوف وقػػائع التعػػذيب ٔنػػص يف أّل ػب األحيػػاف فئػػة واحػػدة مػػن ىػػذه
الفئات إال أّنا قد تتعلق يف بع اٜناالت بفئتٌن أو أكثر.
إ ّف نتػػائ ٓنليػػل العينػػة إحصػػائيا مػػن حي ػ مقصػػد التعػػذيب اٞنبيّنػػة يف الشػػكل الثال ػ
تش ػػًن إذل أ ّف ح ػ ػوارل  %11م ػػن ح ػػاالت التع ػػذيب تق ػػع قص ػػد معاقب ػػة اٞنعارض ػػة السياس ػػية
وقمعها .وإذا أضفنا حاالت التعذيب الذي يُطبّق إلرىػاب اجملتمػع فإننػا ٤نػد أ ّف أكثػر مػن
 %27من أعماؿ التعذيب ٟنا وظيفة سياسية.
معاقبة معارض سياسي
ارهاب المجتمع
تعسف
المقصد
استخراج المال
جمع المعلومات
حمل المتهم على اإلقرار
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الشكل  :7توزيع حاالت التعذيب حسب المقصد منه
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ونسػػرد ىنػػا أمثلػػة عػػن وقػػائع تعػػذيب كػػل مقصػػد مػػن اٞنقاصػػد اٞنػػذكورة وقػػد مت ترتيػػب
اٞنقاصػػد حسػػب أ٨نيتهػػا مػػن حي ػ نسػػبة اٞنمارسػػة يف حػػٌن ُرتّبػػس الوقػػائع اٞنتعلقػػة بػػنف
اٞنقصد حسب تسلسلها التار٫ني يف العينة من الشهادات.

 .5.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب ٞنعاقبة اٞنعارضٌن
ٕنثل ىذه الفئة نسبة ما يقارب  %11من مقاصد وقائع التعذيب الػج تضػمنتها العينػة .وقػد
طػػاؿ التعػػذيب يف ىػػذه اٜنالػػة كػػل فئ ػات اجملتمػػع العارضػػة للنظػػاـ القػػائم .واسػػتعملس ضػػد
اٞنخػػالفٌن فكريػػا واٞنعارضػػٌن السياسػػيٌن العديػػد مػػن الػػتهم مثػػل إمػػة الزندقػػة ػػدؼ ت يػػر
تعذيبهم وقتلهم وتشريدىم.
وٜنق الفقهاء الذين وقفوا يف ومو اٜنكاـ على ومو اٝنصوص من العذاب واٟنواف مػا
ٜنقهػم 60.فقػػد أصػػاب اإلمػػاـ أبػو حنيفػػة مػػن اٜنػػب والضػػرب مػا أصػػابو مػػرة ألنػػو رفػ أف
يقبػػل وظيفػػة رٚنيػػة عنػػد عامػػل األمػػويٌن ابػػن ىبػػًنة فيكػػوف بػػذلك متواطئػػا فيمػػا يقػػوـ بػػو مػػن
مظػػادل وم ػػرة يف زم ػػن العباس ػػيٌن يف حك ػػم اٞننص ػػور الػػذي ي ػػئ م ػػن مداىنتػػو ف ػػأمر ُنبس ػػو
وضربو كل يوـ عشرة أسواط .وكاف اإلماـ مالك يف زمن أ معفػر اٞننصػور ٪نػدث ُنػدي
ػتدؿ بػػو اٞنعارضػػوف لبيعػػة اٞننصػػور كوّنػػا أخػػذت
«لػػي علػػى مسػػتكره ٬نػػٌن» الػػذي كػػاف يسػ ّ
ومدت يده حت ا٦نلعس من كتفو .ودل
كرىا ُ
فضرب من أمل ذلك اإلماـ مالك بالسياط ُ
يػػن اإلمػػاـ الشػػافعي مػػن اسػػتبداد وارل ٤ن ػراف الػػذي ضػػاؽ ذرعػػا ٞنواقػػف اإلمػػاـ اٞنسػػتنكرة
للظلم حي كاد لو واإمو بأنو مع العلوية وسيق الشافعي إذل بغداد مكبال باٜنديػد .وقػد
وضػػرب بالسػػياط يف زمػػن اٞنػػأموف ك يف زمػػن اٞنعتصػػم والواثػػق بسػػبب
ُحػػب اإلمػػاـ أ٘نػػد ُ
٢نالفتو ٟنم الرأي يف مسألة خلق القرآف .كما ُحب الفقيو سعيد بن اٞنسيّب يف عهػد عبػد
وضرب سػتٌن سػوطا وأُلػب ثيابػا مػن شػعر وطيػف بػو يف اٞندينػة ألنػو امتنػع
اٞنلك بن مرواف ُ
وسػجن إبػراىيم اإلمػاـ وعُػ ّذب وقُتػل ّيلػة يف عهػد مػرواف اٜنمػار آخػر
من أف يبػايع الوليػد ُ
خلفاء األمويٌن.
وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي:

++

▪ ٞنػػا اعتقػػل اٞننصػػور بػػين اٜنسػػن يف السػػنة  155نظ ػر إذل ١نمػػد بػػن إب ػراىيم بػػن اٜنسػػن
وكػػاف مػّػن أٗنػػل النػػاس صػػورة فقػػاؿ لػػو :أنػػس الػػديباج األصػػفر قػػاؿ :نعػػم قػػاؿ :أمػػا وال
ألقتلنّك قتلة ما قتلتها أحدا من أىل بيتك ك أمر بأسطوانة مبنيّة ففرقس ك أُدخل فيهػا
61
حي.
فبُين عليو وىو ّ
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▪ يف سػػنة  777ىػ ػ تػػلمر بع ػ الق ػواد علػػى اٞنعتصػػم وبػػايعوا العبػػاس بػػن اٞنػػأموف وكػػاف
مػػنهم عمػػرو الفرّػػاشل فلمػػا نػػزؿ اٞنعتصػػم بنصػػيبٌن يف بسػػتاف دعػػا صػػاحب البسػػتاف وأمػػره
فحفػػر بئ ػرا بقػػدر قامػػة ك دعػػا بعمػػرو الفرّػػاشل وقػػاؿ :مػ ّػردوه فجػ ّػرد وض ػربوه بالسػػياط
فضػرب ومػو عمػرو ومسػده باٝنشػب
والبئر ُٓنفػر حػت إذا فُػرغ مػن حفرىػا أمػر اٞنعتصػم ُ
فلم يزؿ يُضرب حت سقط ك قاؿ :م ّػروه إذل البئػر فػاطرحوه فيهػا فطُػرح يف البئػر وطُ ّمػس
62
عليو.
▪ كاف اٞنتوكل ٪نقد على ١نمد بن عبد اٞنلك الزيات أمورا فلما ورل اٝنالفة قب عليو
وع ّذبػو يف تنّػور كػاف ابػن الزيػات قػد ّأنػذه لتعػذيب مػن يريػد تعذيبػو وىػو مػن خشػب فيػػو
مسامًن من حديد أطرافها إذل ماخػل التنّػور وٕننػع مػن يف داخلػو مػن اٜنركػة وكػاف ضػيّقا
ُنيػ أ ّف اإلنسػػاف كػػاف ٬نػ ّد يديػػو إذل فػػوؽ رأسػػو ليقػػدر علػػى دخولػػو لضػػيقو وال يقػػدر مػػن
63
يكوف فيو أف ٩نل فيو فبقي فيو أيّاما ومات وكاف ذلك يف سنة  777ىػ.
▪ يف سنة  717ىػ خلػع اٞنعتػز أخػاه اٞنؤيّػد مػن واليػة العهػد وقيّػده وضػربو أربعػٌن مقرعػة
ونضػػدت عليػػو حجػػارة
وحبسػػو وقتلػػو بػػال د بػػأف وضػػعو يف ثالّمػػة حيػ أملسػػو يف حجػػرة ّ
64
الثل فجمد بردا ومات.

▪ يف سػنة  772ى ػ قتػػل عامػػل نيسػػابور علػػي بػػن اٜنسػػن اٟنػػالرل مػػن علمػػاء نيسػػابور بػػأف
65
أدخلو بيتا وأوقد فيو النار يف التنب فمات من الدخاف.
▪ يف سنة  777ىػ قب اٞنعتضد على ١نمد بن اٜنسن بن سهل اٞنلقػب شػيلمة وكػاف
قد ا ّإم بأنو يسعى لبيعة خليفة مػن أوالد الواثػق فصػدقو عػن اٞنػؤامرة ولكنػو دل يػبأ باسػم
مػػن أرادوا بيعتػػو فامتهػػد بػػو وأحلّ فقػػاؿ لػػو :وال لػػو معلتػػين كردناكػػا (شػػاورما) دل أخ ػ ؾ
للفراشٌن :ىامت أعمدة اٝنيم الكبػار الثقػاؿ وأمػر أف يُشػ ّد عليهػا شػ ّدا
باٚنو .فقاؿ اٞنعتضد ّ
الفراشػػوف
أمج ػوا نػػارا وم
وثيقػػا وأحضػػر فحمػػا كث ػًنا فػػرش علػػى الطوابيػػق ُنض ػرتو و ّ
66عػػل ّ
يقلّبوف شيلمة على النار وىو مشدود على األعمدة حت انشو ومات.
▪ يف سنة  775ىػ اعتقل ابن بقيّػة وزيػر ِنتيػار البػويهي أبػا نصػر بػن السػراج وبعػد أف
ع ّذبو أصناؼ العذاب وبسط عليو ألواف اٞنكاره حبسو يف صندوؽ ومنػع عنػو الطعػاـ حػت
67
مات.
▪ يف سنة  517ىػ قتل القائد اٜنبشي سعيد بن ٤ناح األحوؿ علي بن ١نمد الصػليحي
صػػاحب الػػيمن وأسػػر زومتػػو السػػيدة أٚنػػاء بنػػس شػػهاب الصػػليحيّة وعػ ّذ ا بػػأف أركبهػػا يف
ىػػودج ومعػػل أمػػاـ اٟنػػودج رأس زومهػػا ورأس أخ لزومهػػا قتػػل معػػو وبقيػػس اٞنلكػػة أٚنػػاء يف
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أسػػر األح ػػوؿ سػػنة كامل ػػة يف زبي ػػد ورأس زومهػػا ورأس أخي ػػو معلّق ػػاف أمػػاـ طاق ػػة دارى ػػا ك
68
أنقذىا ولدىا من األسر.
▪ يف سنة  777ىػ ا ّإم السػلطاف ّنصػر األمػًن علػي بػاي بالتػلمر عليػو فاعتقلػو وأحضػره
وأحضػر اٛنػالّد وأمػػر بإحضػػار اٞنعاصػػًن فأُحضػرت وعُصػػر ُنضػرتو .ويف اليػػوـ التػػارل عُػ ّذب
كػػذلك ُنضػػور السػػلطاف عػػذابا شػػديدا حػػت كسػػرت رمػػاله وركبتػػاه .كّ إ ّف السػػلطاف ضػربو
69
وخنق.
بع ّكاز كاف يف يده من الفوالذ فخسف صدره فأُخذ إذل اٝنارج ُ
▪ يف سنة  717ىػ مر تعذيب القاضي بدر الدين كاتب األسرار بالقػاىرة وكػاف مػن
ػتمر يف الع ػػذاب
ٗنلػػة م ػػا عُ ػ ّذب ب ػػو أف ُ
ض ػػرب ّأوال أم ػػاـ الس ػػلطاف الغ ػػوري ك عُص ػػر واس ػ ّ
70
الشديد حت مات.
▪ يف سنة  717ىػ وقعس حادثة ّنصر وىي أ ّف رمال اإم بأنو زنػا بػإمرأة فرفػع أمر٨نػا إذل
اٜنجاب بالديار اٞنصرية األمًن أنسبائي فضر ما فاععفا بالزنا .ك بعد ذلك رفػع
حامب ّ
عمػا أق ّػرا بػو مػن الزنػا قبػل
أمر٨نا إذل السلطاف الغػوري فأحضػرا بػٌن يديػو وذكػرا أ ّّنمػا رمعػا ّ
ػأقر شػػيخ اإلسػػالـ
ذلػػك فقعػػد السػػلطاف ٟنمػػا ٠نلسػػا ٗنػػع فيػػو العلمػػاء والقضػػاة األربعػػة .فػ ّ
برىاف الدين اٞنقدسي بصحة الرموع .فغضب السلطاف لذلك وكاف اٞنسػتفت مشػ الػدين
الزنكلػػوشل اٜننفػػي وولػػده فػػأمر السػػلطاف مػػا فض ػربا يف اجملل ػ حػػت ماتػػا ٓنػػس الضػػرب
فشػػنقا وعػػزؿ الشػػيخ برىػػاف الػػدين
وأمػػر بشػػنق اٞنتّػ َهمػػٌن بالزنػػا علػػى بػػاب صػػاحب الفتػػو ُ
71
والقضاة األربعة من مناصبهم.
▪ كاف الشيخ زادة النهداوي صاحب عذاب السػلطاف ١نمػد بػن تغلػق سػلطاف اٟننػد
ذوقو٨ن ػػا بع ػ
عجيب ػػا يف قس ػػوتو بع ػ إلي ػػو الس ػػلطاف بفقيه ػػٌن ليقتلهم ػػا فق ػػاؿ لزبانيت ػػوّ :
ومعػػل علػػى صػػدر كػ ّػل واحػػد منهمػػا
الشػػيء يعػػين مػػن العػػذاب فبُطحػػا علػػى قفائيهمػػا ُ
ص ػػحيفة حدي ػػد ١نم ػػاة ك قلع ػػس بع ػػد ىنيه ػػة ف ػػذىبس بلح ػػم ص ػػدريهما ك أخ ػػذ الب ػػوؿ
72
والرماد فجعل على تلك اٛنراحات.

 .5.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب إلرىاب اجملتمع
ٕنثػػل ىػػذه الفئػػة نسػػبة مػػا يقػػارب  %17مػػن مقاصػػد وقػػائع التعػػذيب الػػج تضػػمنتها العينػػة.
وتتميػػز الوقػػائع اٝناصػػة ػػذه الفئػػة بػػاإلرادة يف تطبيػػق األدل علنػػا يف اٞنيػػداف العمػػومي لكػػي
تػُتّخذ الواقعة كع ة للغًن .وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي:
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▪ القى اٝنوارج عبد ال بن خباب صاحب رسػوؿ ال  ومعػو امرأتػو وىػي حبلػى قػد
فلما عرفوه سألوه عن اٝنلفاء الراشدين فػأثىن علػيهم ٗنيعػا
أركبها على ٘نار وىو يسوقو ّ
73
فأضجعوه وذُنوه ك أخذوا امرأتو فبقروا بطنها.
▪ يف س ػػنة  751ى ػ ػ أُس ػػر معب ػػد ب ػػن ح ػػرز
الزن ػ ػػايت ب ػ ػػاٞنغرب وم ػ ػػيء ب ػ ػػو إذل اٞننص ػ ػػورية
وطي ػػف بػ ػػو وبابن ػػو يف مدينػ ػػة الق ػػًنواف وقػ ػػد
أُشػػهرا وقُطّعػػس يػػدا ولػػده ورمػػاله وىػػو يػػر
صػػلب .ك ُسػػلخ
ذلػػك يف بػػاب أ الربيػػع و ُ
وحش ػػي
مل ػػد مع74ب ػػد وى ػػو ح ػ ّػي ودل يتح ػ ّػرؾ ُ
بالتنب.
▪ كاف السلطاف ١نمد بن ١نمد النصري
سػػلطاف ّرناطػػة اٞنخلػػوع سػػنة  277واٞنقتػػوؿ
سػػنة  217ىػ ػ عظػػيم القسػػوة .اعتقػػل طائفػػة
م ػػن ٣نالي ػػك أبي ػػو فس ػػجنهم يف مطب ػػق األري
ُنم ػ ػ ػراء ّرناط ػ ػ ػػة وأقف ػ ػ ػػل عل ػ ػ ػػيهم األبػ ػ ػ ػواب
ومػػنعهم القػػوت فمكثػوا أيّامػػا يصػػرخوف مػػن
تمثيل إلحدى طرق الصلب في بالد فارس
اٛنػػوع حػػت خفتػػس أص ػواإم بعػػد أف اقتػػات
آخرىم موتا من ٜنم من سبقو و٘نلس الشفقة حارسا كاف برأس اٞنطبػق علػى أف طػرح ٟنػم
خبزا يسًنا تنغّص عليػو أكلػو مػع مباشػرة بلػواىم و٧نػى إذل السػلطاف ذلػك فػأمر بػو فػذبأ
75
اٛنب فسالس عليهم دماؤه.
على حافة ّ
▪ يف سػنة  275ى ػ نصػب السػػلطاف اٞنلػك الناصػر ١نمػد بػػن قػالووف األمػًن سػيف الػػدين
ػأوؿ مػػا بػدأ بػػو أف
قػدادار واليػا علػػى القػاىرة الضػطراب األحػواؿ فيهػا وتسػلّط اٜنػرافيش .ف ّ
أحض ػػر اٝنبّػػازين وض ػػرب كثػ ػًنا م ػػنهم باٞنق ػػارع ضػ ػربا م ح ػػا وٚنّػػر عػ ػ ّدة م ػػنهم يف دراري ػػب
76
حوانيتهم.
▪ يف سنة  1717ىػ ركػب وارل القػاىرة العثمػاشل وش ّػق مػن وسػط اٞندينػة فم ّػر علػى سػوؽ
التجػػار وكػػاف يتلػػو القػػرآف فػػأمر األع ػواف فسػػحبوه مػػن
الغوريػػة وأنػػزؿ شخصػػا مػػن أبنػػاء ّ
دكانػػو وبطحػػوه علػػى األرض وضػربوه عػ ّدة عصػ ّػي مػػن ّػػًن مػػرـ وال ذنػػب ك تركػػو وسػػار
77
إذل األشرفية فأنزؿ شخصا من حانوتو وفعل بو مثل ذلك.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
قراءة يف تاريخ التعذيب

272

 .5.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب تعسفا يف حق الرعية
ٕنثػػل ىػػذه الفئػػة نسػػبة مػػا يقػػارب  %17مػػن مقاصػػد وقػػائع التعػػذيب الػػج تضػػمنتها العينػػة.
وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي:
افهن ّنحضػر منػو وقػد مػيء
▪ كاف عبيد ال بن زياد يتل ّذذ بتعػذيب النسػاء وقطػع أطػر ّ
إليو بامرأة فقطع رملها وقاؿ ٟنا :كيف ترين فقالس :إ ّف يف الفكػر يف ىػوؿ اٞنطلػع لشػغال
عن حديدتكم ىذه .ك أمر ف ُقطعس رملها األخر ومذبس فوضعس يدىا علػى فرمهػا
78
لكن ٚنيّة ّأمك دل تكن تسعه.
فقاؿ :لتسعينو فقالس لوّ :

▪ يُرو أنو من ٗنلة ألواف العذاب الج كاف ٬نارسها اٞنعتضد أف يأمر ّنػن بع ّذبػو فتُحفػر
دذل رأسو فيها ويُطرح عليو العاب ونصفو األسفل ظاىر فوؽ العاب
لو حفرة ُنضرتو ك يُ ّ
ويػُػداس ال ػعاب فػػال ي ػزاؿ كػػذلك حػػت ٔنػػرج روحػػو .ويُػػرو أ ّف اٞنعتضػػد أمػػر برمػػل فس ػ ّد
بػػالقطن أنفػػو س ػ ّدا ١نكمػػا وكػػذلك فمػػو وعينػػاه وأذنػػاه وذك ػره ومنخ ػراه وسػػوءتو ك ُكتّػػف
وتُرؾ .فلم يزؿ ينتفخ ويزيد إذل أف طار قحف رأسػو ومػات .كمػا يُػرو أ ّف اٞنعتضػد عػ ّذب
وزيره اٚناعيل بن بليل بػأف ّأنػذ لػو تغػارا كبػًنا وملػئ اسػفيداما حيّػا وبلّػو ك ُمعػل بالعجػل
رأس اٚناعيل فيو إذل آخر عنقو وشيء من صدره وأمسك حت ٗند االسػفيداج فلػم يػزؿ
79
كذلك حت مات.
ػويف سػنة  127ى ػ) كػاف يؤخػذ مػن ك ّػل
▪ يف أياـ األمًن عيسى بن فليتة أمًن اٜنجاز (ت ّ
ػدذل يف صػػهري مػػن
ػؤد كػػاف يؤخػػذ ويُػ ّ
مغػػر ّ قػػدـ للح ػ ّ سػػبعة يوسػػفية ض ػريبة .ومػػن دل يػ ّ
صهاري م ّدة وىو صهري مسجد األبنوس ويعلّقونو ُنقوه وقد عرش ا أخشاب ٟنػذا
الف ّػن .فػإذا حػ ّ النػػاس وقضػوا مناسػكهم وأفػاض كػ ّػل رامعػا إذل مقصػده فحينئػذ ُ٫نرمػػوف
80
قسطوف على اٞنراكب الرامعة إذل مصر وعيذاب والقلزـ.
اٞنغاربة من الصهاري ويُ ّ
▪ يف سػػنة  711ىػ ػ مػػات الشػػيخ العػػارؼ بػػال الصػػويف ١نمػػد ب ػػن سػػالمة اٟنم ػػذاشل مػػن
تزوج بامرأة وكاف ٟنػا ابػن
الضرب باٞنقارع .ضربو األمًن طرباي راس نوبة .وسبب ذلك أنو ّ
عم مغر أراد الزواج منهػا ودل تػرده فػذىب إذل األمػًن وشػكاىا وزومهػا .فأحضػر٨نا األمػًن
ّ
ومرسػػهما علػى ثػػورين وأشػػهر٨نا يف القػػاىرة .فمػا وصػػل إذل بػػاب اٞنقشػػرة
ع
ػار
ػ
ق
باٞن
ما
ػر
ض
و
ّ
81
حت مات.
عمػػو
▪ يف سػػنة  1777ىػ ػ قُتػػل بػػاي تػػون األمػػًن عثمػػاف بػػن علػػي العكػػي قتلػػو ابػػن ّ
وولػػد ل مػػًن عثمػػاف يف سػػنة قتلػػو ّػػالـ أٚنػػوه ١نمػػدا
ػتقر يف موضػػعوُ .
١نمػػود بػػن ١نمػػد واسػ ّ
وظل مسجونا طوؿ م ّدة حكم ١نمود بػن ١نمػد ومػ ّدة حكػم ولديػو حسػٌن
فسجنو ١نمودّ .
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ومصػػطفى ومػػدة حكػػم أ٘نػػد بػػن مصػػطفى كػػذلك .وٞنػػا ورل تػػون ١نمػػد بػػن حسػػٌن بػػن
ػويف بعػػد إطالقػو مػػن السػػجن يف
١نمػود أطلػػق ١نمػدا بػػن األمػػًن عثمػاف يف سػػنة  1721ى ػ وتػ ّ
82
سنة  1771ىػ [مك يف السجن  57عاما].
▪ يف سػػنة  1772ى ػ اعتقػػل السػػلطاف عبػػد
اٜنفيا صػاحب اٞنغػرب الفقيػو أبػا عبػد ال
١نمد بن عبػد الكبػًن الكتّػاشل وحبسػو ألنػو ٞنػا
بايع ػػو اش ػػعط علي ػػو أف يتقيّ ػػد بالش ػػور  .وٞن ػػا
حبس ػػو ح ػػب مع ػػو ٗني ػػع أفػ ػراد عائلت ػػو ح ػػت
فجلػػد
النسػػاء والصػػبياف ك أمػػر َنلػػد الفقيػػوُ 83
و٘نل إذل فاس اٛنديدة فمات فيها.
ُ
▪ ٞنػػا اسػػتخلف القػػاىر ع ػ ّذب ام ػرأة أبيػػو
السيّدة ّأـ اٞنقتػدر وضػر ا بيػده مائػة مقرعػة
وعلّقه ػ ػػا بث ػ ػػديها ك علّقه ػ ػػا وى ػ ػػي من ّكس ػ ػػة
84
فكاف بوٟنا ٩نري على ومهها.
▪ ٞنػػا بػػىن عبيػػد ال بػػن زيػػاد داره بالبصػػرة
م ّػر ػا رمػػل فػتال آيػة مػػن القػرآف :وتتّخػػذوف
مص ػ ػ ػػانع لعلّك ػ ػ ػػم ٔنل ػ ػ ػػدوف( الش ػ ػ ػػعراء )77
فأحضػػره عبي ػػد ال وأمػػر فب ػػين عليػػو رك ػػن م ػػن
85
أركاف القصر.

تمثيل لعملية البني على المعذب ليموت خنقا

 .2.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب الستخراج اٞناؿ
ٕنثل ىذه الفئة نسبة ما يقارب  %7من مقاصد وقائع التعذيب الج تضمنتها العينة .وْنػدر
اٞنالحظة إذل كوف التعذيب الستخراج اٞناؿ مػورس أيضػا يف حضػارات أخػر مثػل اٜنضػارة
الرومانية لكنو دل يكن متواترا بشػدة يف اٜنضػارة اٞنسػيحية القد٬نػة .وفيمػا يلػي أمثلػة منتقػاة
من التاريخ اإلسالمي:

+

▪ يف سػػنة  777ى ػ أمػػر وارل حلػػب مػػالؿ الػػدين باشػػا باعتقػػاؿ إب ػراىيم آّػػا اٜنربلػػي
مػػن رؤسػػاء اإلنكشػػارية وحبسػػو وأمػػر بتعذيبػػو لػػيال وّنػػارا وكػػاف أعوانػػو ٪نمػػوف ا نيػػة مػػن
النحػػاس و٩نػ ّػردوف إبػراىيم آّػػا مػػن ثيابػػو ويضػػعونو فػػوؽ ا نيػػة حػػت يسػػيل الػػدىن مػػن أليتػػو
فكػػاف يسػػتغي وال يُغػػاث ويسػػتجًن فػػال ُ٩نػػار وىػػم يقولػػوف لػػو :قػ ّػر لنػػا عػػن الػػذىب الػػذي
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عنػدؾ وأق ّػر ٟنػػم عمػا عنػده مػػن الػذىب فػػذىبوا وأحضػروه ويف آخػر األمػػر أق ّػر ٟنػػم أ ّف يف
داره الػػج يف ١نلػػة قػػارلق يف الصػػهري كػػذا وكػػذا مػػن الػػذىب وكػػاف مبلغػػا عظيمػػا فػػذىبوا
وأخذوه وٞنا تي ّقنػوا أنػو دل يبػق عنػده شػيء قطعػوا رأسػو وكػاف عمػره ٞنػا قُتػل ٙنسػا وسػبعٌن
86
سنة.
▪ يف سػػنة  771ى ػ قػػب ابػػن مقلػػة وزيػػر القػػاىر علػػى أ اٝنطػػاب بػػن أ العبػػاس بػػن
الف ػرات وطالبػػو ّنػػاؿ فقػػاؿ لػػو :أنػػا دل أتصػ ّػرؼ منػػذ أكثػػر مػػن عش ػرين سػػنة وٞنػػا تصػ ّػرفس
كن ػػس عفيف ػػا م ػػا آذي ػػس أح ػػدا فأس ػػلمو إذل أ العب ػػاس اٝنص ػػيط فأحض ػػر ل ػ ّػو ص ػػاحب
ػؤد شػػيئا
الشػػرطة فجػ ّػرده وض ػربو عشػػر درر وخلّػػع ٔنليعػػا يسػًنا ك ض ػربو باٞنقػػارع فلػػم يػ ّ
وومهػو إذل القبلػة
ّ
فرده إذل ابن مقلة فأو٨نو أنو يقتلو وأخذه السيّاؼ وش ّد رأسػو وعينيػو ّ
فتشػاىد أبػو اٝنطػػاب وأدرؾ ابػن مقلػػة أنػو ال أمػػل لػو يف اٜنصػػوؿ علػى شػػيء منػو فأطلقػػو
87
يؤدي عشرة آالؼ دينار.
توسط لو أبو يوسف ال يدي بأف ّ
إذل منزلو بعد أف ّ
▪ يف سػػنة  277ىػ ػ رسػػم السػػلطاف بالقػػاىرة بتعػػذيب الصػػاحب فخػػر الػػدين بػػن قروينػػة
فضػػرب ّػًن مػا م ّػرة باٞنقػػارع ولُّفػس أصػابعو اليمػػىن
السػتخراج مػا عليػو مػػن األمػواؿ اٞنق ّػررة ُ
ػتمر يُعاقػب
باٞنشاؽ وُّمسس يف الزي88ػس ك أُشػعلس بالنػار حػت احعقػس يػده كلهػا واس ّ
حت مات ٓنس العقوبة.
▪ ٞنػػا اسػػتوذل تيمورلنػػك علػػى بغػػداد يف سػػنة  271ىػ ػ فػػرض علػػى النػػاس يف بغػػداد مػػاؿ
وز أو طػائر
األماف وع ّذ م على أدائو وكاف يشوي النػاس علػى النػار كمػا يُشػو طػائر األ ّ
89
الدماج.
▪ كػػاف بعػ اٞنػػوظفٌن األت ػراؾ ببغػػداد يف القػػرف التاسػػع عشػػر يقبضػػوف علػػى النػػاس مػػن
ػؤد مػػنهم ُحػػب يف حجػػرة
التجػػار وأربػػاب اٞنهػػن ويفرضػػوف علػػيهم أداء مػػاؿ ٟنػػم ومػػن دل يػ ّ
ّ
90
ودخن عليو بدخاف التنب فيضطر ل داء.

 .5.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب ٛنمع اٞنعلومات
ٕنثل ىذه الفئة نسبة ما يقارب  %5من مقاصد وقائع التعذيب الػج تضػمنتها العينػة .وفيمػا
يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي:
▪ يف سػػنة  177ى ػ أحضػػر الوليػػد بػػن يزيػػد خالػػدا بػػن عبػػد ال القسػػري وطالبػػو بإحضػػار
ولده يزيد بن خالد فأنكر معرفتو ّنكانو فأمر الوليد ّيالف صػاحب حرسػو بتعذيبػو وقػاؿ
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لو :أٚنعين صوتو .فأخػذه ّػيالف وع ّذبػو بالضػرب بالسالسػل فلػم يػتكلّم فرمػع ّػيالف إذل
91
يتأوه.
الوليد وقاؿ لو :وال ما أع ّذب إنسانا .إنو ال يتكلّم وال ّ
▪ أمػػر اٞننصػػور العباسػػي بعبػػد الػػر٘نن بػػن أ اٞنػوارل فضػػرب أربعمائػػة سػػوط حػػت ّشػػي
قوي الصلة ببين اٜنسن .فأخذه اٞننصور فيمن أخذ
عليو .وسبب ذلك أ ّف عبد الر٘نن كاف ّ
من بين اٜنسن .قاؿ عبد الر٘نن :فأدخلس علػى اٞننصػور وسػلّمس عليػو فقػاؿ :ال سػلّم ال
عليك أين الفاسقاف ابنا الفاسق الك ّذاباف ابنا الك ّذاب (يريد ١نمد وإبراىيم ولدي عبػد
ال بػػن اٜنسػػن بػػن اٜنسػػن) فقلػػس لػػو :يػػا أمػػًن اٞنػػؤمنٌن أينفعػػين الصػػدؽ عنػػدؾ قػػاؿ :ومػػا
ذاؾ قلػػس :امػرأيت طػػالق إف كنػػس أعػػرؼ مكاّنمػػا فلػػم يقبػػل ذلػػك مػ ّػين وقػػاؿ :السػػياط!
فػػأيت بالسػػياط وأقمػػس بػػٌن العقػػابٌن فض ػربين أربعمائػػة سػػوط فمػػا عقلػػس ػػا حػػت رفػػع
92
عين.
ّ
▪ رو صػػاحب عػػذاب أ معفػػر اٞننصػػور أنػػو أحضػػر ماريػػة صػػفراء ودعػػا ٟنػػا بػػأنواع
العذاب وكاف يستنطقها عػن أحػواؿ الػنف الزكيػة ١نمػد بػن عبػد ال بػن اٜنسػن فػأنكرت
معرفتهػػا ّنكانػػو فػػدعا بالػػدىق وأمػػر بػػو ُفوضػػع عليهػػا فلمػػا كػػادت نفسػػها أف تتلػػف أمػػر
93
صب اٞناء البارد على ومهها حت أفاقس.
فأمسكوا عنها ّ
وتوذل بنفسو ّ

 .5.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب ٜنمل اٞنتهم على اإلقرار
ٕنثػػل ىػػذه الفئػػة نسػػبة مػػا يقػػارب  %7مػػن مقاصػػد وقػػائع التعػػذيب الػػج تضػػمنتها العينػػة ٣نػػا
يػدؿ علػى قلػة توظيػف التعػذيب يف اٜنضػارة اإلسػالمية ٜنمػل اٞنػتهم علػى اإلقػرار خالفػا ٞنػػا
كػػاف عليػػو اٜنػػاؿ يف حضػػارات أخػػر مثػػل اٜنضػػارة اٞنسػػيحية يف العصػػور الوسػػطى حي ػ
كاف ٘نل اٞنتهم على اإلقرار من أىم أّراض التعذيب .وفيما يلػي أمثلػة منتقػاة مػن التػاريخ
اإلسالمي:
▪ احت ػػاؿ اٞنعتض ػػد عل ػػى أح ػػد اللص ػػوص بك ػػل حيل ػػة وعذب ػػو ألػ ػواف الع ػػذاب فل ػػم يق ػ ّػر
ػأقر وىػو ال يعػي وأرشػد إذل موضػع اٞنسػروؽ .فػأمر
بالسرقة ك احتاؿ عليو ُنيلػة أخػر ف ّ
اٞنعتضػػد بػػو فشػػد يػػداه ورمػػاله وأمػػر ّننفػػاخ فػػنفخ يف دبػػره وحشػػى قطنػػا يف أذنيػػو وفمػػو
ػالزؽ اٞننفػػوخ وورمػس سػػائر أعضػػائو حػػت كػػاد أف
وخيشػومو وظػ ّػل يػػنفخ فيػػو حػت أصػػبأ كػ ّ
ينشػ ّػق ك أمػػر ففصػػد لػػو عرقػػاف فػػوؽ اٛنبػػٌن فخرمػػس الػريأ منهمػػا مػػع الػػدـ إذل أف ٙنػػد
94
وتلف.
▪ بلغ مالؿ الدين وارل حلب ذات يوـ من سنة  1772ى ػ إشػاعة سػرت يف حلػب بأنػو
قػػد عػػزؿ مػػن منصػػبو .فػػأمر أعوانػػو بػػالقب علػػى مػػن أشػػاعها فقػػب أعوانػػو علػػى واحػػد
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ػادعى أنػػو
وا ّإمػػوه بأنػّػو ىػػو الػػذي اخػػعع ىػػذه اإلشػػاعة فػػأنكر وحلػػف ٟنػػم فلػػم يص ػ ّدقوه فػ ّ
ٚنعهػػا مػػن شػػخص آخ ػػر فعك ػػوه وقبض ػوا علػػى ذلػػك الشػػخص فػػأنكر وحلػػف ٟنػػم فلػػم
يص ّدقوه فعزا ذلك إذل شخص آخر فعكوه وقبضوا على ذلك الشػخص وىكػذا إذل أف
قبضوا على شخص اٚنو اٜناج بدور اٝنيمي فػأنكر ودل يعػز ذلػك إذل أحػد .فجػيء بػو إذل
السوؽ ونصبوا لو خشبات الصلب واستنطقوه وىو ٪نلف ٟنػم باأل٬نػاف اٞنغلّظػة إنّػو دل يقػل
95
ذلك وال علم لو ّنا قيل وّنن قاؿ فلم ٩نده ذلك نفعا وصلبوه ّنحضر من الناس.
 .3.5ألوان التعذيب
٬نكػػن تصػػنيف ألػواف التعػػذيب الػػج وردت يف الشػػهادات الػػج ذكرىػػا الشػػاٛني يف موسػػوعتو
إذل ثالث أقساـ:

 .1.5.2التعذيب باإلىانة
ويشمل ذلك السب والشتم واٞنعايرة واللعن وإيراد قبيأ الكالـ ما دل يكن فيو قذؼ وكػذا
كػػل مػػا ٪نػػل ١نػػل الشػػتم مػػن عفطػػة وتع ػري وبصػػق وعػػرؾ ل ػ ذف ومػػر علػػى ومػػو األرض
ورمي باٜنصى وإٛناـ وحذؼ ّنا يف اليد من قضيب وّػًنه؛ إلبػاس اٞنسػوح وىػي مػن نسػي
الش ػػعر ومب ػػاب الص ػػوؼ؛ اإلش ػػهار وى ػػو ع ػػرض اإلنس ػػاف للعام ػػة يف وض ػػع م ػػزر إذالال ل ػػو
وتشػػنيعا عليػػو؛ التعػػذيب ُنلػػق أو نتػػف شػػعر ال ػرأس والبػػدف واللحيػػة والشػػارب واٜنػػامبٌن؛
التعػػذيب بالزمػػارة وىػػي عبػػارة علػػى سػػامور يعلػػق يف العنػػق مثػػل القػػالدة ال ػج تعلػػق يف عنػػق
الكلب.

 .5.5.2التعذيب بتسليط أدل اٛنسدي و/أو نفسي شديد
ػدرة و العصػػا
ويشػػمل ذلػػك التغطػػي يف مسػػتودعات القػػذر؛ الضػػرب بللػػة مثػػل السػػوط والػ ّ
واٞنقرعػػة واٜنبػػاؿ والسالسػػل وأّصػػاف األشػػجار؛ الصػػفع وىػػو ضػػرب القفػػا بػػالكف؛ الركػػل
وى ػػو الض ػػرب بالرم ػػل؛ اللط ػػم وى ػػو ض ػػرب اٝن ػػد أو اٛنس ػػد ب ػػالكف؛ اللك ػػم واللك ػػز وى ػػو
الضرب باليد ٠نموعػة األصػابع؛ وجء العنػق وىػو لكػز العنػق ّنقػدـ اليػد ٠نموعػة؛ اٜنػب يف
السػػجوف االعتياديػػة وّػػًن اعتياديػػة كػػاٜنبوس الضػػيقة واٞنطبػػق واٞنطمػػورة واٛنػػب والسػػرداب
والكنيف واالصػطبل ودار اجملػانٌن والقفػص؛ منػع اٜنركػة بػالقيود واألّػالؿ؛ النفػي وىػو طػرد
كالسػمل وىػو إزالػة
اإلنساف من موضع إقامتو إذل موضع آخر؛ التعذيب بػالتعرض للجػوارح ّ
البصػػر مػػن العػػٌن بللػػة حػػادة أو بػػدواء كالكحػػل يوضػػع فيهػػا وت ػربط عليػػو األمفػػاف وقطػػع
األطػ ػراؼ وس ػ ّػل اللس ػػاف وم ػػدع األن ػػف وص ػػلم األذف وقل ػػع األضػ ػراس وس ػ ّػل األظ ػػافر م ػػن
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األصػػابع وخلػػع اٞنفاصػػل؛ التعػػذيب باٞنسػػاىرة وىػػي منػػع النػػوـ َنعػػل االسػػتلقاء واالضػػطجاع
مستحيال أو بالنخ ّنسلة؛ التعػذيب ُنمػل األثقػاؿ؛ التعػذيب بشػق ٜنػم البػدف بالقصػب
الفارسي؛ التعذيب بوضع رأس اٞنقتوؿ يف حجر أقرب النػاس إليػو مػن زوج أو والػد أو ولػد؛
ػالكي بالنػػار؛ التعػػذيب بػػالتفزيع كػػأف يػرّم اٞنعػ ّذب علػػى رؤيػػة أنػواع العػػذاب الػػج
التعػذيب بػ ّ
ػب ال ػػذكر
يتع ػػرض ٟن ػػا ّ ػػًنه؛ التع ػػذيب ب ػػالتعرض للع ػػورة كس ػ ّػل اٝنص ػػيتٌن أو عصػ ػر٨نا و م ػ ّ
وإدخػػاؿ خػػازوؽ (وتػػد) يف الػػدبر ونفػػخ الػػدخاف أو النمػػل يف الػػدبر أو ٔنييطػػو؛ التعػػذيب
بإطعاـ ما لي بطعاـ من رماد وبراز وٜنم آدمي؛ التعذيب بسقي الدواء اٞنسهل أو عقاقًن
سامة؛ التعذيب باٞنلأ برشو على اٛنروح أو بإدخالو يف األنف أو بسقي اٞنػاء اٞنػاحل؛
أخر ّ
التعذيب بإرساؿ اٜنشرات والعقارب والنمل والبعوض واٝننػاف والسػنانًن؛ التعػذيب بػال د
كػػأف يعػ ّػر اٞنع ػ ّذب ويصػػب عليػػو اٞنػػاء البػػارد أو الػػثل يف الشػػتاء أو أف ٪نػػرـ مػػن الثيػػاب؛
التعػػذيب بػػالتجويع و/أو التعطػػيش؛ التعػػذيب بثقػػب الكعػػب وىػػو مػػؤخر القػػدـ ّنثقػػب مػػن
اٜنديػػد و يضػػرب فيػػو الػػرزز واٜنلػػق؛ التعػػذيب بتنعيػػل اإلنسػػاف بنعػػاؿ الػػدواب وذلػػك بػػأف
تلصق قطعة اٜنديد علػى بػاطن القػدـ وتػدؽ فيهػا اٞنسػامًن؛ التعػذيب بقطػع أمػزاء مػن ٜنػم
البدف؛ التعذيب بقرض ٜنم البدف باٞنقاري ؛ النطأ وىو الضرب بالرأس؛ الوطء باألقداـ؛
التعليػػق مػػن اليػػدين أو مػػن يػػد واحػػدة و مػػن السػػاؽ ومػػن ٓنػػس اإلبػػط ومػػن الثػػدي بالنسػػبة
للمرأة.

 .5.5.2التعذيب كعملية تقتيل
ويشػػمل ذلػػك التعػػذيب بكػػتم الػػنف كػػاٝننق وىػػو الشػػد علػػى اٜنلػػق باليػػدين أو بالشػػاروفة
وىي عصا ّليظة يف طرفيها حبل أو الشنق وىو ربط عنق اٞنعذب ُنبػل وتعليقػو أو الغػم
وي ػػتم بوض ػػع ش ػػيء عل ػػى األن ػػف والف ػػم ٬نن ػػع وص ػػوؿ اٟن ػ ػواء إذل الص ػػدر أو التغري ػػق وي ػػتم
بتغطي اٞنع ّذب يف اٞناء أو يف سائل آخر أو التدخٌن ويتم بإمساؾ اٞنعػ ّذب يف حجػرة أو
موضػػع وإرسػػاؿ الػػدخاف عليػػو أو دفػػن اٞنع ػ ّذب حيػػا أو البنػػاء عليػػو؛ التعػػذيب بالتشػػنيع يف
القتػػل مثػػل الفصػػد اٞنػػؤدي إذل نزيػػف الػػدـ وقصػػف الظهػػر وبقػػر الػػبطن ودؽ اٞنسػػامًن أو
األوتػ ػػاد يف ا ذاف والرمػ ػػي مػ ػػن مكػ ػػاف شػ ػػاىق وٓنطػ ػػيم ال ػ ػرأس وٕنزيػ ػػق البػ ػػدف وتقطيػ ػػع
األوص ػػاؿ وس ػػلخ اٛنل ػػد والنش ػػر باٞننش ػػار؛ التع ػػذيب ب ػػاإلحراؽ بالن ػػار؛ التع ػػذيب بالس ػػلق
(الغلػػي) أو اٜنقػػن باٞنػػاء اٞنغلّػػى؛ التعػػذيب بإرسػػاؿ السػػباع كػػالكالب واٛنعػػالف والعقػػارب
واألس ػػود؛ ال ػػرمم وى ػػو الرم ػػي باٜنج ػػارة أو ًّنى ػػا؛ التع ػػذيب بالقن ػػارة وى ػػو تعلي ػػق اإلنس ػػاف
بكاللي ػػب يف بدن ػػو باس ػػتعماؿ القن ػػارة وى ػػي خش ػػبة ق ػػد ثبت ػػس فيه ػػا كاللي ػػب م ػػن حدي ػػد
يسػػتعملها القصػػاب لتعليػػق اللحػػم؛ التعليػػق منكسػػا؛ التسػػمًن وىػػو تعػػذيب اإلنسػػاف بػػدؽ
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اٞنسامًن يف كفيػو أو قدميػو أو أي عضػو مػن أعضػائو إذل ألػواح قائمػة أو حيطػاف؛ التعػذيب
باٞنضرسػة وىػي
بعصر البدف بٌن لوحتٌن أو خشبتٌن أو عصر الصدٌّن باٛنوزتٌن التعػذيب
ّ
آلػػة مػػن باطنهػػا نتػػوءات تشػػبو األض ػراس؛ التعػػذيب بالدوخاشػػة وىػػي خشػػبة ذات شػػعبتٌن
تعلق يف رقبة اٞنراد تعذيبو فإذا شدد ضغطها على العنق انقصف ومات اٞنع ّذب.
وعند ٓنليل العيّنػة اٞنستخلصػة مػن موسػوعة الشػاٛني مػن حيػ لػوف العػذاب اٞنسػتعمل
٤ن ػػد أ ّف يف  %57م ػػن اٜن ػػاالت تُس ػػتعمل ط ػػرؽ تع ػػذيب ت ػػؤدي إذل اٞن ػػوت ويف  %55م ػػن
اٜنػ ػػاالت تُسػ ػػتعمل طػ ػػرؽ تعػ ػػذيب إلحػ ػػداث األدل اٛنسػ ػػدي و/أو النفسػ ػػي ويف  %2مػ ػػن
اٜناالت يُستعمل التعذيب ل ىانة.
واٞنالحػػا أنػػو مػػع مػػرور الػػزمن تضػػاعفس أل ػواف التعػػذيب يف الدولػػة اإلسػػالمية واشػػتدت
قسوتو .ويُرمع أ٘ند الوائلي التطرؼ اٞنتزايد يف تطبيق العذاب إذل تفاعل الثقافػة العربيػة مػع
الثقافات األخر الج أضافس إذل وسػائل التعػذيب اٞنعروفػة عنػد العػرب طرقػا أخػر كانػس
٠نهولة لديهم.

 .6التعذيب في العصر الحديث
إ ّف االنطبػػاع الػػذي ي ػ ز مػػن الفصػػوؿ السػػابقة ىػػو أ ّف ظػػاىرة التعػػذيب دل تنقطػػع يف ش ػػت
اٜنضارات على اختالؼ معتقداإا وثقافاإا.
ودل تن اٜنضارة اإلسالمية من ظاىرة التعذيب وذلك ابتداء بػاٜنكم األمػوي وإذل يومنػا
ػدؿ عليػ ػػو دراسػ ػػة عبػ ػػود الشػ ػػاٛني اٞنوسػ ػػوعية للعػ ػػذاب يف تػ ػػاريخ الدولػ ػػة
ىػ ػػذا وىػ ػػذا مػ ػػا تػ ػ ّ
اإلسالمية الج تطرقس إذل ثالثة عشر قرنا من التاريخ اإلسالمي.
وال شك أ ّف القرف اٞناضي الذي دل يتعرض لو عمل الشاٛني بإسهاب كاف مليئػا بوقػائع
التعػػذيب يف العػػادل اإلسػػالمي خاصػػة وأنػػو ٕنيّػػز بتس ػلّط األنظمػػة االسػػتعمارية األمنبيػػة ك
األنظمة االستبدادية القومية على اجملتمعات اإلسالمية .وقػد تعرضػس ىػذه األخػًنة طػويال
إذل التع ػػذيب االس ػػتعماري ك تعرض ػػس بع ػػد االس ػػتقالؿ وتتع ػػرض إذل ا ف إذل م ػػا ٬نك ػػن
تسميتو بػ «التعذيب الوطين».
ل س ػػف الش ػػديد ف ػػإ ّف م ػ ّػل ال ػػدوؿ اإلس ػػالمية مب ػػتالة يف ى ػػذا العص ػػر بأنظم ػػة مس ػػتبدة
وفاسػػدة تشػػكل اسػػتمرارا الّنائيػػا لنظػػاـ بػػين أميػػة اٞنؤس ػ لالسػػتبداد السياسػػي يف اجملتمػػع
اإلسػػالمي .وال ّرابػػة إذف يف أف تػػالزـ آفػػة التعػػذيب االسػػتبداد اٞننتشػػر والفسػػاد اٞنتفشػػي
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كل نظاـ مستبد وفاسد يفتقد أساسا إذل الشرعية يقوـ بتعويضها بشػرعية الرعػب
حي أف ّ
واالضطهاد والتعسف والقمع بكل صوره خاصة منها التعذيب اٞننهجي.
والذي يتابع ما نُشر يف السنوات األخًنة عن ظاىرة التعذيب يف الدوؿ اإلسػالمية مػن
طػػرؼ شخصػػيات ومنظمػػات مدافعػػة عػػن كرامػػة وحقػػوؽ الػػنف البش ػرية يالحػػا أف وبػػاء
التعذيب يُستعمل يف معظم ىذه الدوؿ وخاصة العربية منها (من اٝنلػي إذل احملػيط) كػأداة
سياسػػية للػػتحكم يف اجملتمػػع .وإ ّف مػػن يػػتفحص مػػثال التقريػػر السػػنوي ٞننظمػػة العفػػو الدوليػػة
لسنة ٩ 7777ند ٧نوذما من الوقائع يؤكد ذلك.
ففػػي منطقػػة اٝنلػػي العػػر نػػددت اٞننظمػػة ّنمارسػػة التعػػذيب يف عػػدة بلػػداف مثػػل قطػػر
والبح ػرين والكوي ػػس والع ػراؽ واٞنملكػػة العربي ػػة الس ػػعودية وفيم ػػا ٫نػػص ى ػػذه األخ ػػًنة يؤك ػػد
التقريػ ػػر أنػ ػػو «قػ ػػد ظهػ ػػرت معلومػ ػػات مديػ ػػدة عػ ػػن حػ ػػاالت تعػ ػ ٍ
ػذيب وقعػ ػػس يف السػ ػػنوات
السابقة»  96يف حٌن توضأ اٞننظمة الدولية يف تقرير آخر كيف
يُس ػػهل نظ ػػاـ القض ػػاء اٛنن ػػائي يف اٞنملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية اس ػػتخداـ التع ػػذيب .فع ػػدـ وم ػػود
إشراؼ قضائي على عملية القب واالعتقاؿ واٜنرماف مػن االتصػاؿ الفػوري باألقػارب وعػدـ
السػػماح بتوكيػػل ١نػ ٍػاـ كػػل ذلػػك ٩نعػػل السػػجناء معرضػػٌن ل ػ ذ إذل أقصػػى حػػد .ويُسػػتخدـ
97
التعذيب النتزاع اععافات وفرض االنضباط .و٬نارس أحياناً من دوف سبب على ما يبدو.

أما بالنسبة للعراؽ فيفيد تقرير اٞننظمة لسنة  7777إذل

تعػرض بعػ السػػجناء واٞنعتقلػٌن السياسػػيٌن للتعػػذيب بص ٍ
ػفة منتظمػػة .وكانػػس مثػ كثػ ًٍن ٣نػػن
أُعػدموا ٓنمػػل آثػػاراً واضػحة للتعػػذيب .وكػػاف مػن بػػٌن أسػػاليب التعػذيب البػػدشل الشػػائعة الصػػعق
بالصػػدمات الكهربائيػػة أو اٜنػػرؽ بلفػػائف التبػػغ علػػى أم ػز ٍاء ٢نتلفػ ٍػة مػػن اٛنسػػم ونػػزع األظػػافر
واالّتص ػػاب والتعلي ػػق م ػػن األطػ ػراؼ لفػ ػع ٍ
ات طويل ػػة سػ ػواء يف مروح ػػة دوارة يف الس ػػقف أو يف
عمود أفقي والضرب باألسالؾ الكهربائية أو اٝنػراطيم أو القضػباف اٞنعدنيػة والفلقػة (الضػرب
عل ػػى ب ػػاطن الق ػػدمٌن) .وباإلض ػػافة إذل ذل ػػك ك ػػاف اٞنعتقل ػػوف يُه ػػددوف باالّتص ػػاب ويتعرض ػػوف
لعملي ػػات إع ػػداـ و٨ني ػػة ويُوض ػػعوف يف زن ػػازين ٬نك ػػنهم منه ػػا ٚن ػػاع أصػ ػوات آخػ ػرين يتعرض ػػوف
98
للتعذيب كما كانوا ُ٪نرموف عمداً من النوـ.

ويف منطقة الشاـ يذكر التقرير سوريا فيقوؿ:

ظل تعذيب السجناء السياسيٌن وإساءة معاملتهم أمراً مألوفاً وال سػيما خػالؿ فػعة االحتجػاز
ّنعػ ٍ
ػزؿ عػػن العػػادل اٝنػػارمي يف مركػػزي االعتقػػاؿ يف "فػػرع فلسػػطٌن" و"فػػرع التحقيػػق العسػػكري".
وعلػى حػد علػم منظمػػة العفػو الدوليػة فإنػػو دل يػتم إمػراء أيػػة ٓنقيق ٍ
ػات يف االدعػاءات اٜناليػػة أو
السابقة ِنصوص التعذيب .تُويف شخص واحد على األقل أثنػاء احتجػازه يف مالبس ٍ
ػات تػوحي
99
بأف التعذيب قد يكوف أحد األسباب الج أسهمس يف وقوع الوفاة.
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تعرض التقرير السنوي ٜنالة لبناف أين
كما ّ

وردت أنبػػاء تفيػػد بوقػػوع حػػاالت تعػػذيب ومعاملػػة سػػيئة .ومػػن أسػػاليب التعػػذيب الػػج تناقلتهػػا
األنباء الركل والضرب والتعليق من اٞنعصػمٌن بعػد تقييػد٨نا خلػف الظهػر وىػو أسػلوب يُطلػق
عليو اسم البالنكو .وكانس ىناؾ بواع قلق مستمرة ِنصػوص عػدـ إمػراء ٓنقيقػات وافيػة يف
100
مزاعم التعذيب.

أما يف األردف فحسب تقرير منظمة العفو الدولية لقد

اس ػػتمر ورود أنب ػ ٍ
ػاء ع ػػن التع ػػذيب واٞنعامل ػػة الس ػػيئة عل ػػى أي ػػدي أفػ ػراد قػ ػوات األم ػػن وس ػػلطات
السػػجوف .وتعػػرض بعػ الضػػحايا للتعػػذيب أثنػػاء احتجػػازىم ّنعػ ٍ
ػزؿ عػػن العػػادل اٝنػػارمي لػػد
اٞنخابرات العامة حسبما ورد .كمػا وردت أنبػاء عػن تعػرض الػبع للضػرب علػى أيػدي أفػر ٍاد
101
من الشرطة وًّنىا من أمهزة األمن.

وحسػػب اٞننظمػػة دل يػن اٞنواطنػػوف الفلسػػطينيوف الػػذين يكابػػدوف الػػبطش الصػػهيوشل مػػن
التعػ ػػذيب علػ ػػى أيػ ػػدي أبنػ ػػاء ملػ ػػدإم إذ أ ّف السػ ػػلطة الفلسػ ػػطينية ٕنػ ػػارس التعػ ػػذيب وسػ ػػوء
اٞنعاملػػة ولقػػد «اسػػتمر ورود أنبػػاء علػػى نطػػاؽ واسػػع عػػن التعػػذيب واٞنعاملػػة السػػيئة علػػى
أيدي ٢نتلف أمهزة األمن الفلسطينية .وكاف من بٌن أسػاليب التعػذيب اٞنسػتخدمة التعليػق
102
يف ٍ
مكاف ٍ
عاؿ والتحريق بلفائف التبغ».
ويف السوداف «تعرض بعػ األشػخاص اٞنشػتبو يف معارضػتهم للحكومػة للتعػذيب علػى
أيػػدي ق ػوات األمػػن ]...[ .وفرض ػػس احمل ػػاكم عقوبػػات قاس ػػية بعػػد ١ناكم ػ ٍ
ػات م ػػائرة ذات
إمر ٍ
اءات مقتضبة 103».حسب تقرير اٞننظمة.
أما يف مصر فيشًن التقرير إذل
استمر[ار] تفشػى التعػذيب يف مراكػز االعتقػاؿ يف شػت أ٥نػاء الػبالد .وقػد خلػص "مقػرر األمػم
اٞنتح ػػدة اٝن ػػاص اٞنع ػػين بالتع ػػذيب" إذل أف "ق ػ ػوات األم ػػن يف مص ػػر وال س ػػيما مباح ػ ػ أم ػػن
الدولػػة دأبػػس علػػى ٣نارسػػة التعػػذيب" .ومػػن أكثػػر أسػػاليب التعػػذيب شػػيوعاً حسػػبما ذكػػرت
األنب ػػاء الص ػػعق بالص ػػدمات الكهربائي ػػة والض ػػرب والتعلي ػػق م ػػن الرس ػػغٌن أو ك ػػاحلي الق ػػدمٌن
باإلض ػ ػػافة إذل ٢نتل ػ ػػف أش ػ ػػكاؿ التع ػ ػػذيب النفس ػ ػػي م ػ ػػن قبي ػ ػػل التهدي ػ ػػد بالقت ػ ػػل أو التهدي ػ ػػد
باالّتصػػاب أو االعتػػداء اٛننسػػي علػػى اٞنعتقػػل أو علػػى قريباتػػو .وينتمػػي ضػػحايا التعػػذيب إذل
٢نتلف فئات اجملتمع ومػن بيػنهم نشػطاء سياسػيوف وأشػخاص قُػب علػيهم يف إطػار ٓنقيق ٍ
ػات
104
منائية.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
منظور تار٫ني

257

تطرؽ التقرير إذل الوضعية يف ليبيا مشػًنا إذل «تػواتر ورود مزيػد
ويف منطقة اٞنغرب العر ّ
من األنباء عن التعػذيب واٞنعاملػة السػيئة خػالؿ السػنوات السػابقة حيػ دل يػتم إمػراء أيػة
105
ٍ
ٓنقيقات نزيهة ووافية يف مثل ىذه األنباء».
وعن تون يفيد التقرير إذل أنو
استمر تعرض السجناء السياسيٌن ومن بينهم سجناء الرأي وكػذلك السػجناء ّنومػب القػانوف
العػاـ للتعػذيب واٞنعاملػػة السػيئة .وعلػػى الػرّم مػػن اإػاـ حػراس السػجوف يف حالػػة واحػدة علػػى
األق ػػل ّنمارس ػػة التع ػػذيب واٜنك ػػم بس ػػجنهم أرب ػػع س ػػنوات فق ػػد اس ػػتمر إذل ح ػػد بعي ػػد ْناى ػػل
القػػانوف الصػػادر عػػاـ  1777الػػذي ٩نعػػل مػػن التعػػذيب مر٬نػػة منائيػػة .وورد أف شخص ػاً واحػػداً
106
على األقل تُويف يف اٜنجز نتيجة للتعذيب خالؿ عاـ .7771

أما فيما ٫نص اٛنزائر فحسب تقرير منظمة العفو الدولية لسنة

7777

ظل التعذيب متفشياً على نطاؽ واسػع يف الػبالد .واسػتمر ورود أنبػاء تفيػد باحتجػاز أش ٍ
ػخاص
يف معػ ٍ
ػتقالت سػرية دوف أف تقػػر السػػلطات باحتجػػازىم .ودأبػػس اٜنكومػػة والسػػلطات القضػػائية
علػػى إنكػػار علمهػػا بػػاحملتجزين إذل أف يُقػػدموا إذل احملاكمػػة أو يُفػػرج عػػنهم .وتعػػرض كثػػًنوف ٣نػػن
احتُجزوا ذا األسلوب للتعذيب أو اٞنعاملة السيئة.
فقد ورد أف عشػرات مػن اٞنػدنيٌن وبعضػهم مػن األطفػاؿ الػذين ال تتجػاوز أعمػارىم  11عامػاً
تعرضػوا للتعػػذيب أو اٞنعاملػػة السػيئة يف أعقػػاب القػػب علػيهم علػػى أيػػدي أفػر ٍاد مػػن قػوات األمػػن
خالؿ اٞنظاىرات الج شهدإا منطقة القبائل يف إبريل/نيسػاف ومػايو/أيػار ويونيػو/حزيػراف .وكػاف
الضػ ػػرب بقبضػ ػػات األيػ ػػدي واٟن ػ ػراوات وكعػ ػػوب البن ػ ػادؽ شػ ػػائعاً علػ ػػى مػ ػػا يبػ ػػدو أثنػ ػػاء القػ ػػب
واالحتجػػاز .وزعػػم بعػ احملتجػزين أّنػػم تعرضػوا أثنػػاء ومػػودىم يف حجػػز قػوات الػػدرؾ الػػوطين
لتجريدىم من مالبسهم وتكبيلهم باألسالؾ وإديدىم بػالعنف اٛننسػي وزعػم آخػروف أّنػم
107
ُملدوا بالسياط أو ُمرحوا بلالت حادة.

ويقوـ التقرير بسرد حالة اٞنواطن اٛنزائري فيصل ٙنيسي الذي

أمضػػى مػػا يقػػرب مػػن عشػػرة أشػػهر رىػػن اٜنجػػز السػػري إذل أف علمػػس أس ػرتو بأنػػو ١نتجػػز يف
سجن اٜنراش يف اٛنزائر .وكاف قػد اعتُقػل يف نػوفم /تشػرين الثػاشل  7777يف وسػط حػي اٜنػراش
علػى أيػػدي أربعػػة مسػػلحٌن يرتػػدوف مالبػ مدنيػػة ويتنقلػػوف بسػػيارة ال ٓنمػػل أيػػة أرقػ ٍػاـ ك نُقػػل
إذل قاعػػدة لق ػوات األمػػن حي ػ زعػػم أف الرصػػاص أُطلػػق علػػى سػػاقيو وأنػػو تعػػرض لصػػدمات
كهربائية ُومهس إذل أذنيو وأعضائو التناسلية والضرب بقضيب حديػدي علػى ظهػره وأعضػائو
التناسلية وأُم على ْنرع كميات كبًنة من اٞنيػاه القػذرة مػن خػالؿ قطعػة مػن القمػاش ُدسػس
يف فمػو .وبعػػد ذلػػك ُعػومل يف اٞنستشػػفى قبػػل أف يُعػرض علػػى السػػلطات القضػائية الػػج مػػددت
حبسػػو فيمػػا يتصػػل بػػته ٍم تتعلػػق "باإلرىػػاب" .ودل تعػػرؼ أس ػرتو باحتجػػازه إال يف سػػبتم /أيلػػوؿ
108
حٌن اتصل ا ١نتجز سابق التقى بفيصل ٙنيسي يف السجن وأُفرج عنو فيما بعد.
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ويف اٞنغ ػػرب يش ػػًن التقري ػػر إذل «ورود أنب ػػاء تفي ػػد بتع ػػرض أش ػػخاص للتع ػػذيب واٞنعامل ػػة
الس ػػيئة وبتع ػػرض أش ػ ٍ
ػخاص للض ػػرب خ ػػالؿ االس ػػتجواب وحرم ػػاّنم م ػػن الن ػػوـ أو الطع ػػاـ
109
ومنعهم من استخداـ اٞنراحي وتكبيلهم بالسالسل لفعات طويلة».
ىػػذا فيمػػا يتعلػػق بالعػػادل العػػر  .أمػػا بقيػػة العػػادل اإلسػػالمي فهػػي ليسػػس أحسػػن وضػػعا
حسب تقييم منظمة العفو الدولية .ففي تركيا مثال
التع ػػذيب م ػػتفش وُ٬ن ػػارس بص ػػورة دؤوب ػػة .ووردت أنب ػػاء متػ ػواترة تفي ػػد بتع ػػرض رم ػػاؿ ونس ػػاء
وأطفػػاؿ للتعػػذيب واٞنعاملػػة السػػيئة وكػػاف معظمهػػم مػػن أىػػارل اٞنػػدف الواقعػػة يف ّػػرب الػػبالد
واٛننػػوب الشػػرقي واٞننطقػػة احمليطػػة بأضػػنة يف اٛننػػوب .وكػػاف بػػٌن الضػػحايا كثػػًن مػػن النشػػطاء
السياسيٌن ومن بينهم أنصار للجماعات اليسػارية واٛنماعػات اٞنناصػرة ل كػراد واٛنماعػات
اإلسػػالمية .وعلػػى الػػرّم مػػن العىيػػب واٝنػػوؼ مػػن االنتقػػاـ فقػػد وردت ادعػػاءات عديػػدة عػػن
التعرض للتعذيب من أشخاص أُلقي القب عليهم بتهم منائية .وىنػاؾ آخػروف ُزعػم أّنػم مػن
ضحايا التعذيب واٞنعاملة السيئة ومن بيػنهم بعػ أىػارل القػر مػن األكػراد وأقػارب النشػطاء
السياسػػيٌن والزعمػػاء النقػػابيٌن .كمػػا وردت مػزاعم ِنصػػوص التعػػذيب مػػن أشػػخاص ُزعػػم أّنػػم
شخص ػػيات قيادي ػػة يف ع ػػادل اٛنر٬ن ػػة اٞننظم ػػة .وأش ػػارت األنب ػػاء إذل اس ػػتمرار تع ػػرض اٞنش ػػتبو يف
ارتكا م مرائم سرقة وسطو وبينهم كثػًن مػن األطفػاؿ للضػرب يف اٜنجػز بصػورة دؤوبػة .ويف
بعػ ػ اٜن ػػاالت ك ػػاف التع ػػذيب مرتبطػ ػاً عل ػػى م ػػا يب ػػدو ب ػػالتمييز عل ػػى أس ػػاس الن ػػوع أو اٞني ػػوؿ
اٛننسية أو األصل العرقي.
وكانس معظم حاالت التعذيب واٞنعاملة السيئة تقػع يف اٜنجػز يف مراكػز الشػرطة والػدرؾ خػالؿ
األي ػػاـ التالي ػػة لالعتق ػػاؿ مباش ػػرةً .وم ػػن ب ػػٌن أكث ػػر أس ػػاليب التع ػػذيب ش ػػيوعاً حس ػػبما ذك ػػرت
األنب ػ ػػاء الض ػ ػػرب اٞن ػ ػ ح وعص ػ ػػب العين ػ ػػٌن والتعلي ػ ػػق م ػ ػػن ال ػ ػػذراعٌن أو اٞنعص ػ ػػمٌن والص ػ ػػدمات
الكهربائية واإليذاء اٛننسي واٜنرماف من الطعاـ والنوـ.

ويف باكستاف ذكر تقرير اٞننظمة بأنو
اع ػػعؼ مس ػػؤولوف يف الش ػػرطة ب ػػأف التع ػػذيب وخاص ػػة ألفػ ػراد اٛنماع ػػات اٞنستض ػػعفة م ػػا زاؿ
مستمراً ]...[ .وتويف ما ال يقل عػن  57شخصػاً يف حجػز الشػرطة أو السػجن نتيجػة التعػذيب
خػػالؿ عػػاـ  .7771ويف الشػػهور التسػػعة األوذل مػػن العػػاـ ُسػػجلس  17حالػػة وفػػاة يف اٜنجػػز يف
الىور وحدىا.

أمػػا فيمػػا ٫نػػص اجملتمػػع الغػػر فقػػد سػػبق اٜنػػدي عػػن مػػد تفشػػي ظػػاىرة التعػػذيب يف
القروف الوسطى .ودل يتغًن اٜناؿ إال ابتداء من القرف الثػامن عشػر ٓنػس تػأثًن رمػاؿ القػانوف
والفالسفة واألدباء الذين قاموا بانتقاد وإدانة صور التعذيب البشعة والالإنسانية الج كانػس
تس ػػمى «االس ػػتجواب القض ػػائي» م ػػن منطلق ػػات أخالقي ػػة وقانوني ػػة .و ّأدت ى ػػذه اٜنمل ػػة
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الفكريػػة إذل منػػع التعػػذيب رٚنيػػا يف كثػػًن مػػن اٞنمالػػك يف أوروبػػا .ورّػػم ذلػػك فقػػد اسػػتؤنف
التعذيب خارج األسوار األوروبية ضد الشعوب اٞنستعمرة واٞنسػتعبدة مثػل الزنػوج يف أمريكػا
والفالحػػٌن يف اٟننػػد ويف كثػػًن مػػن األقطػػار اإلفريقيػػة فكػػاف احملتلّػػوف األوروبيػػوف يفرضػػوف
النظ ػػاـ يف مس ػػتعمراإم ع ػ ال ػػبطش اٛنس ػػدي باألى ػػارل .وع ػػاد التع ػػذيب إذل الع ػػادل الغ ػػر
بصورة أبشع يف القرف العشرين عند ظهور األنظمػة الفاشػية والنازيػة والشػمولية يف أوروبػا إال
أف ظػػاىرة التعػذيب تقلصػػس يف الػ ّدوؿ الغربيػػة بعػػد انػػدثار ىػػذه األنظمػػة وإف كانػػس بعػ
منظمات حقوؽ اإلنساف وخاصة منظمة العفو الدولية تشًن من حٌن خػر بإصػبع االإػاـ
إذل ى ػػذه الدول ػػة الغربي ػػة أو تل ػػك .كم ػػا م ػػورس التع ػػذيب وال ي ػزاؿ ُ٬ن ػػارس م ػػن ط ػػرؼ ق ػػو
االحتالؿ ضػد اٜنركػات التحرريػة وأنصػارىا مثػل مػا وقػع يف اٛنزائػر وفيتنػاـ ومػا يقػع ا ف يف
فلسطٌن احملتلة.
وإف عرؼ النصف الثاشل من القرف العشرين انتشػارا سػريعا للحركػات التحرريػة الػج ّأدت
حتما إذل استقالؿ معظم الدوؿ الج كانس تعاشل من نًن االستعمار ومن قهر اإلم يالية يف
إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية فإ ّف أّلبيػة ىػذه الػدوؿ سػقطس بعػد اسػتقالٟنا السياسػي يف
أيػػدي أنظمػػة دكتاتوريػػة أنػػذت مػػن القمػػع واإلرىػػاب ش ػػرعية ٟنػػا ومػػن التعػػذيب اٞننهج ػػي
واٞنقنن أداة لفرض ىيمنتها على اجملتمع وللتصدي إذل كل أنواع اٞنعارضة السياسية.
وما ٬نيّػز التعػذيب يف عصػرنا اٜنػدي يف كافػة أ٥نػاء العػادل (اإلسػالمي وّػًن اإلسػالمي)
ىػػو أ ّف التقػػدـ العلمػػي والتكنولػػومي سػػاىم يف تطػػوير وسػػائل التعػػذيب اٛنسػػدي والنفسػػي
وابتك ػػر تقني ػػات مهنمي ػػة منه ػػا م ػػن ال ت ػػعؾ أثػ ػرا مرئي ػػا عل ػػى اٞنع ػ َّػذب .فزي ػػادة عل ػػى الط ػػرؽ
القد٬نة-اٛنديدة للتعػذيب الػج تط ّػورت علػى م ّػر القػروف كػاٜنب بكػل أنواعػو ومنػع اٛنػوارح
مػػن اٜنركػػة والتعليػػق واٛنػػذب اٞن ػؤدل وتطبيػػق الضػػغط الشػػديد ومنػػع التػػنف وتطبيػػق اٜن ػرارة
والنػ ػػار والتعػ ػػذيب باٞن ػ ػػاء واسػ ػػتعماؿ اٜنش ػ ػرات واٜنيوان ػ ػػات الض ػ ػػارية والتجوي ػ ػػع والتعط ػ ػػيش
والضػػرب اٞن ػ ح والتنكيػػل وقطػػع األوصػػاؿ أض ػػيفس يف القػػرف العش ػرين طػػرؽ حديثػػة مثػػل
تطبيق الكهرباء واستعماؿ العقاقًن اٞنؤذية ووسائل التعذيب النفسي من ّسيل اٞنخ وإعػادة
العبية والتكييف السلوكي.

 .7خالصة وخاتمة
إ ّف التعذيب عمػل رىيػب يقػوـ أثنػاءه اإلنسػاف بأبشػع صػور اإلسػاءة إذل أخيػو اإلنسػاف .ومػع
أي حػػاؿ مػػن األحػواؿ فمػن اٞنفيػػد دراسػػة
أنػػو ال ٬نكػػن ت يػػر مثػػل ىػػذا العمػػل الوحشػػي يف ّ
تفشيو يف ٠نتمع ما.
الدوافع الج تؤدي إذل ّ
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وقػػد كتػػب اٞنسػػا٨نوف يف ىػػذا الكتػػاب عػػن ظػػاىرة التعػػذيب يف اٛنزائػػر الػػج ُدرسػػس مػػن
زوايا ٢نتلفة تشمل اٛنوانب اإلحصائية والسياسية واإلعالمية والقانونيػة مػن أمػل فهػم ىػذه
الظػػاىرة واإلمابػػة علػػى العديػػد مػػن األسػػئلة اٞنتعلقػػة بػػالظروؼ الػػج ُإيػػئ ل وزىػػا وانتشػػارىا
وعن الشروط الج ٕن ّكن من استئصاٟنا.
تطرقػ ػػس ىػ ػػذه الورقػ ػػة إذل اٛنانػ ػػب التػ ػػار٫ني لظػ ػػاىرة التعػ ػػذيب بػ ػػالنظر إذل ٢نتلػ ػػف
وقػ ػػد ّ
الثقافػػات القد٬نػػة واٜنديثػػة مػػع العكيػػز علػػى اٜنضػػارة العربيػػة واإلسػػالمية .وتناولػػس اٞنسػػا٨نة
عل ػػى وم ػػو اٝنص ػػوص انتش ػػار التع ػػذيب وتط ػػوره ال ػػزمين وتوزيع ػػو اٛنغػ ػرايف ومقاص ػػده وألوان ػػو
وأسػػاليبو ووسػػائلو يف اجملتمعػػات اإلسػػالمية مسػػتندة إذل ٓنليػػل إحصػػائي لعيّنػػة مػػن وقػػائع
التعذيب ع التاريخ اإلسالمي .ومػن البػديهي أف تكػوف نتػائ ىػذا التحليػل مرىونػة ُنجػم
العيّنػػة اٞندروسػػة و٠نموعػػة الوقػػائع اٞنػػذكورة يف موسػػوعة الشػػاٛني وّنػػد ٕنثيلهمػا للواقػػع ٣نػػا
٪نػ ّ علػػى توسػػيع دائػػرة البحػ يف اٞنسػػتقبل إذل عيّنػػة أكػ وأكثػػر ٕنثيليػػة وذلػػك مػػا نأملػػو.
ولقػػد ق ػ ّدمس احملاولػػة أمثلػػة مػػن وقػػائع التعػػذيب لتقريػػب القػػارئ لػػي فكريػػا فحسػػب بػػل
ونفسيا من ىذه الفظائع.
تبػ ّػٌن مػػن ىػػذا العػػرض الس ػريع لظػػاىرة التعػػذيب ع ػ تػػاريخ اإلنسػػانية أنػػو ال يكػػاد ٫نلػػو
٠نتمع بشري منها وأ ّف اجملتمع اإلسالمي على ومو اٝنصوص كاف منذ القػرف األوؿ ٟنجػرة
الرسوؿ  مباشرة بعػد زواؿ اٝنالفػة الراشػدة وإذل يومنػا ىػذا حػافال بوقػائع تعػذيب فظيعػة
استعملس فيها وسائل رىيبة تطورت مع الزمن .و٬نكن القوؿ أ ّف ظاىرة التعذيب نشأت يف
ػتقرت عػ التػاريخ اإلسػالمي فلػم ٫نػل منهػا
عهد بين أمية وتنامػس يف عهػد بػين العبػاس واس ّ
مسػػس كػػل بقػػاع الدولػػة اإلسػػالمية مػػن أقصػػى شػػرقها يف اٟننػػد إذل
قػػرف مػػن القػػروف كمػػا ّ
أقصى ّر ا يف األندل وإف بدرمات متفاوتة.
ويُستنت من ىذه احملاولة أ ّف اٞنقاصد الرئيسية للتعذيب ٔنتلف من ٠نتمع إذل آخر ومػن
ثقافة إذل أخر وتتغ ّػًن مػن حقبػة تار٫نيػة إذل أخػر  .وإف تعػ ّددت أومػو اسػتعماؿ التعػذيب
يف تػػاريخ البش ػرية الطويػػل فهػػو نػػابع مػػن الرّبػػة يف إزىػػاؽ اٜنػػق وطم ػ اٜنقيقػػة .وإ ّف أىػػم
أّراض التعذيب ىو فرض االستبداد العقائدي والسياسي واالقتصادي على اجملتمع وإرّػاـ
الفػػرد علػػى الرضػػوخ لػػو أو إكػراه الفػػرد و٘نلػػو علػػى اإلقػرار أو للحصػػوؿ منػػو علػػى مواقػػف أو
ومعلومػػات .لػػذلك فػػإ ّف مػػد انتشػػار ظػػاىرة التعػػذيب يف ٠نتمػػع مػػا ٬نكػػن أف يقػػاس باٞننػػاخ
السياسي وبعمق الفجوة الج تفصل بٌن السلطة والشعب.
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وفيما ٫نص التاريخ اإلسالمي أظهرت الدراسػة اإلحصػائية لعينػة مػن وقػائع التعػذيب مػا
بٌن القػرف األوؿ والقػرف الثالػ عشػر للهجػرة أ ّف مقاصػد التعػذيب مشلػس معاقبػة اٞنعارضػٌن
السياسيٌن وإرىػاب اجملتمػع والتعسػف يف حػق الرعيػة وكػذا ٗنػع اٞنعلومػات .إال أ ّف الغرضػٌن
٫نص ػػاف مع ػػا أكث ػػر م ػػن ثلث ػػي
الرئيس ػػيٌن ٕنػ ػثال يف معاقب ػػة اٞنعارض ػػة وإرى ػػاب اجملتم ػػع الػ ػ َذين ّ
حػػاالت التعػػذيب الػػج مت اعتبارىػػا .كمػػا تبػ ّػٌن أ ّف التعػػذيب مػػورس أيضػػا بقصػػد اسػػتخراج
اٞنػػاؿ وىػػذا مػػا قػػد يغيػػب عػػن األذىػػاف .وأوضػػحس الدراسػػة أيضػػا أنػػو خالفػػا للحضػػارات
األخر الج مارسس التعذيب أساسا ٜنمل اٞنتهم علػى اإلقػرار فػإ ّف التعػذيب ٟنػذا الغػرض
دل يكػػن شػػائعا يف اٜنضػػارة اإلسػػالمية إال بنسػػبة ضػػئيلةّ .ػػًن أ ّف وضػػع البلػػداف اإلسػػالمية
حاليا مغاير ٕناما إذ أصبأ ٘نل اٞنتهم علػى اإلقػرار مػن أىػم أّػراض التعػذيب الػذي ٕنارسػو
أمهزة القمع التابعة ل نظمة االستبدادية الج تسود معظم ىذه البلداف.
ومػن الطبيعػػي واٞنشػروع أف يتسػػاءؿ القػػارئ عػن سػػبب تفشػػي ظػاىرة التعػػذيب يف العػػادل
اإلسػالمي الػػذي تسػػوده نظريػا مبػػادئ أخالقيػػة وقانونيػػة مسػتمدة مػػن الشػريعة اإلسػػالمية -
تضمنتها مالحق ىذه الورقة  -والج كاف مػن اٞنفػعض أف ٓنػوؿ دوف وقػوع التعػذيب
كالج ّ
يف اجملتمع ػػات اٞنس ػػلمة .وإذا فهمن ػػا ٣نارس ػػة التع ػػذيب م ػػن ط ػػرؼ العدي ػػد م ػػن األنظم ػػة يف
اٜنضارات اإلنسانية األخر بسبب إباحتو بل وتقنينو يف تشريعاإا فإنو من الصػعب فهػم
انتش ػػاره يف اٜنض ػػارة اإلس ػػالمية رّ ػػم ٓنر٬ن ػػو الص ػ ػريأ يف الش ػ ػريعة ّ .ػػًن أ ّف أق ػػل م ػػا ٬نك ػػن
اسػتنتامو ٣نػا سػبق ىػو كػوف التشػريع شػػرطا ضػروريا ولكػن ّػًن كػاؼ ٞننػع ٣نارسػة التعػػذيب
فاٝنصػػائص البنيويػػة للدولػػة كتوزيػػع السػػلطة وتوازّنػػا ومراقبتهػػا وفصػػل السػػلطات تُعتػ أيضػػا
شرطا أساسيا كما يظهره التفاوت يف ٣نارسة التعذيب بٌن الدوؿ الج ٟنا تشريعات ٓنظره.
ويط ػػرح ى ػػذا العدي ػػد م ػػن التس ػػاؤالت منه ػػا :م ػػا ى ػػي اٝنص ػػائص البنيوي ػػة ل نظم ػػة ال ػػج
مارسػس التعػذيب والػج تعاقبػس عػ العصػػور منػذ زواؿ اٝنالفػة الراشػدة إذل اليػوـ ومػا ىػػي
اٝنصػائص البنيويػة ألنظمػة اٜنكػم الػج تتميػػزت وتتميّػز بعػدـ ٣نارسػتها للتعػذيب وباحعامهػػا
ٜنق ػػوؽ الس ػػالمة اٛنس ػػدية بص ػػورة مس ػػتد٬نة ّ ػػًن اس ػػتثنائية وم ػػن ك م ػػا ى ػػي اإلص ػػالحات
البنيوية للدولة الػج ٩نػب ىندسػتها وتطبيقهػا يف البلػداف اإلسػالمية لكػبأ اٞنيػل االسػتبدادي
والتسلطي للدولة ولضماف اٞننع الفعلي للتعذيب
وإ ّف تفعيػػل التشػريع اٞننػػاى للتعػػذيب ال يتطلػػب إصػػالحات بنيويػػة يف ٧نػػط الدولػػة بػػل
يسػػتومب اٞنشػػاركة اٞنلتزمػػة لكػػل ش ػرائأ اجملتمػػع .وإ ّف للمثقفػػٌن واٜنقػػوقيٌن ورمػػاؿ اإلعػػالـ
دور ىػاـ يف تنػوير اجملتمػػع وموازنػة السػػلطة والتصػدي لتعسػفها والوقػػوؼ بػأقالمهم يف صػػف
ػطهدين .كمػػا أ ّف لعلمػػاء الػػدين يف اجملتمعػػات اإلسػػالمية دور
اٞنستضػ َػعفٌن واٞنظلػػومٌن واٞنضػ َ
أساسػػي يف تبيػػٌن موقػػف الش ػريعة مػػن التعػػذيب ونش ػر رأي ٗنهػػور الفقهػػاء مػػن اٞنتق ػ ّدمٌن
ػرد علػػى ا راء والفتػػاو الشػػاذة لػػبع اٞنتػػأخرين
الػػذين اتفق ػوا علػػى ٓنر٬نػػو مطلقػػا وكػػذا الػ ّ
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الػػذين أبػػاحوه أحيانػػا تلػػك ا راء والفتػػاو الػػج نشػػأت يف ظػػل االسػػتبداد السياسػػي ضػػمن
منظومة الفقو اٞنوارل لػ «األمًن اٞنتغلب».
وإ ّف مس ػػؤولية مكافح ػػة التع ػػذيب ووقاي ػػة اجملتم ػػع من ػػو ال تنحص ػػر عل ػػى ال ػػدوائر الرٚني ػػة
والنخبػػة و١نػػعيف الػػدفاع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػن أشػػخاص وٗنعيػػات بػػل ىػػي ملقػػاة علػػى
تيسػػر لػػو مػػن وسػػائل وإمكانيػػات .وللمؤسسػػات
عػػاتق كػػل أف ػراد اجملتمػػع كػ ّػل حسػػب مػػا ّ
واٞننظومػ ػػات العبويػ ػػة دور رئيسػ ػػي يف تربيػ ػػة الناشػ ػػئة علػ ػػى اح ػ ػعاـ كرامػ ػػة اإلنسػ ػػاف وحقوقػ ػػو
و٘نايتها.
وإ ّف لكل مؤسسة ولكل مواطن عادي دور يف ٓنصٌن اجملتمع من آفػة التعػذيب وذلػك
باليقظػػة اٞنسػػتمرة واٜنػػذر الشػػديد ونبػػذ الصػػمس والتصػػدي لكػػل أعمػػاؿ التعسػػف ال ػػج
ت ػػؤدي ال ١نال ػػة إذل تفش ػػي التع ػػذيب .ويف اجملتم ػػع اإلس ػػالمي عل ػػى اٞن ػػؤمن وام ػػب مناص ػػرة
أي ظلم أش ّد من تعذيب األبرياء .فال ٩نوز موقف اٜنياد عند مشاىدة مثػل ىػذا
اٞنظلوـ و ّ
الظلم أل ّف ذلك يُع ّد تواطؤا يستحق عقاب ال  كما أخ نا رسػولو الكػرصل حػٌن قػاؿ« :إ ّف
يعمهم ال بعقاب 110».و يُع ّد ذلك
الناس إذا رأوا الظادل فلم يأخذوا على يده أوشك أف ّ
اٜنياد دعما سلبيا للظاٞنٌن الذين قاؿ فيهم عليو الصالة والسالـ« :أىل اٛنػور وأعػواّنم يف
111
النار».
ويف عاٞننػػا العػػر واإلسػػالمي حاليػػا يبػػدأ تفعيػػل األدوار الفرديػػة واٛنماعيػػة يف مناىضػػة
التعػذيب بكسػػر الصػػمس عػن ىػػذه اٛنر٬نػػة اٞنقيتػة أل ّف النقػػاش العلػػين حوٟنػا يُعػ ّد حاليػػا مػػن
«احملرمػػات» .كمػػا ْنػػب العنايػػة اٝناصػػة بضػػحايا التعػػذيب وفسػػأ اجملػػاؿ أمػػامهم ل ػ دالء
بكلمتهم وٓنرير صوإم اٞنكتوـ ومساعدإم للتخلص من آثار التعذيب اٞنعاكمة على كافػة
األصػػعدة اٜنياتي ػػة .وإ ّف مشػػاركتهم يف النق ػػاش العػػاـ ح ػػوؿ ظػػاىرة التع ػػذيب باإلض ػػافة إذل
كوّنا وسيلة لتحريرىم من العُ َقد الج يعانوف منها ومن السػجن اٞنركػب الػذي يعيشػوف فيػو
فػػإ ّف ٟنػػا قيمػػة تربويػػة ووظيفػػة بيداّوميػػة عظيمػػة لتحسػػي اجملتمػػع بلفػػة التعػػذيب وأض ػرارىا
ووقايتو منها.
يُرو عن اٞنوظف الفرنسي بوؿ تايتغن الذي خضع للتعذيب من طرؼ األٞنػاف خػالؿ
اٜنرب العاٞنية الثانية والذي ن ّدد باستعمالو من طرؼ اٛنيش الفرنسي ضد الثوار اٛنزائريٌن
إبػاف حػػرب التحريػػر أنػو قػػاؿ« :عنػػدما تنخػرط يف العمػػل علػػى تعػذيب ا خػرين اعلػػم أنػػك
قد ضعس 112».و٬نكن تعميم ىذا القوؿ على اجملتمػع إذ أ ّف ٠نتمعػا يرضػى بتعػذيب بعػ
الرقػي
أفراده ويسكس عن ذلك ىو ال شك يف ضياع أخالقي وال ٬نكنو أبػدا أف يتطلّػع إذل ّ
ألي ٠نتمػػع أف يػػنه
واالزدىػػار كمػػا يسػػتحيل عليػػو اإلبػػداع يف أي ٠نػػاؿ كػػاف .وال ٬نكػػن ّ
من التخلف إال إذا ٤نأ يف إّالؽ مراكز التعذيب وإعادة االعتبار َّ
للمعذبٌن.
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الملحق األول :تحريم التعذيب مبدئيا في اإلسالم
يتفق معظم علماء اٞنسلمٌن أ ّف اإلسالـ حرـ التعػذيب مبػدئيا .ويسػتدلوف يف ذلػك بػالكثًن
م ػػن النص ػػوص ال ػػج ٕنن ػػع تع ػػذيب اإلنس ػػاف ب ػػل وح ػػت اٜني ػواف وك ػػذلك التمثي ػػل باٛنث ػ
ومنها:
أ .الدليل من القرآن الكريم
▪ يقػػوؿ ال سػػبحانو وتعػػاذل :والػػذين يػػؤذوف اٞنػػؤمنٌن واٞنؤمنػػات بغػػًن مػػا اكتسػػبوا فقػػد
113
احتملوا تانا وإٖنا مبينا.
ب .األدلة من السنة النبوية الشريفة
▪ قاؿ الرسوؿ ﷺ» :اإلنساف بنياف ال ملعوف من ىدـ بنياف ال.

«114

حجة الوداع» :إ ّف دماءكم وأموالكم وأعراضػكم وأبشػاركم علػيكم
▪ قاؿ الرسوؿ ﷺ يف ّ
كم ىذا يف بلدكم ىذا115«.
حراـ كحرمة يومكم ىذا يف شهر
▪ عػػن عبػػد ال بػػن عمػػر رضػػي ال عنهمػػا أ ّف رسػػوؿ ال  قػػاؿ» :ال تػػؤذوا اٞنسػػلمٌن وال
تعًنوا وال تتبعوا عوراإم فإنو من يتبع عورة أخيو اٞنسلم يتبع ال عورتو116«.

تروعوا اٞنسػلم
يروع مسلما «.ويف رواية أخر »ال ّ
٪نل ٞنسلم أف ّ
▪ قاؿ الرسوؿ ﷺ» :ال ّ
فأف روعة اٞنسلم ظلم عظيم117«.
▪ عن عبد ال بن عمرو بن العاص رضػي ال عنهمػا أ ّف رسػوؿ ال  قػاؿ» :اٞنسػلم مػن
118
سلم اٞنسلموف من لسانو ويده«.
حق.
▪ عن الرسوؿ ﷺ أنو قاؿ» :ظهر اٞنؤمن ٘نى إال يف ح ّد أو ّ

«119

▪ ع ػػن الرس ػػوؿ ﷺ أن ػػو ق ػػاؿ» :م ػػن مل ػػد ظه ػػر مس ػػلم بغ ػػًن ح ػػق لق ػػي ال وى ػػو علي ػػو
ّضباف120«.
▪ عن الرسوؿ ﷺ أنو قاؿ» :كل اٞنسلم على اٞنسلم حراـ دمو ومالو وعرضو.

«121
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▪ عن الرسوؿ ﷺ أنو وقف أماـ البيس اٜنراـ وقاؿ» :ما أطيبك ومػا أطيػب ر٪نػك .ومػا
أعظمك وما أعظم حرمتك .والذي نفسي بيده ٜنرمػة اٞنػؤمن عنػد ال أعظػم مػن حرمتػك
مالو ودمو122«.
▪ عػن الرسػوؿ ﷺ أنػو قػاؿ» :مػن قاتػل دوف مالػو فهػو شػهيد ومػن قاتػل دوف دمػو فهػػو
شهيد ومن قاتل دوف عرضو فهو شهيد ومن قاتل دوف مظلمتو فهو شهيد123«.

▪ عػػن ىشػػاـ بػػن حكػػيم بػػن حػزاـ رضػػي ال عنهمػػا قػػاؿ أشػػهد لسػػمعس رسػػوؿ ال ﷺ
124
يقوؿ» :إ ّف ال يعذب (يوـ القيامة) الذين يعذبوف الناس يف الدنيا«.

▪ عن ابن مسعود رضي ال عنو أ ّف رسوؿ ال ﷺ قػاؿ» :إنػو ال ينبغػي أف يعػذب بالنػار
125
إال رب النار«.
▪ عن ابن عباس رضي ال عنهمػا قػاؿّ :نػى رسػوؿ ال ﷺ عػن الضػرب يف الومػو وعػن
126
الوسم يف الومو.
▪ عن أ مسعود البدري رضي ال عنو قاؿ :كنس أضرب ّالما رل بالسػوط فسػمعس
صػوتا مػن خلفػي» :اعلػم يػػا أبػا مسػعود« فلػم أفهػم الصػػوت مػن الغضػب فلمػا دنػا مػػين إذا

ىو رسوؿ ال ﷺ فإذا ىػو يقػوؿ» :اعلػم يػا أبػا مسػعود أ ّف ال أقػدر عليػك منػك علػى ىػذا
الغػػالـ« فقلػػس :يػػا رسػػوؿ ال ىػػو حػػر لومػػو ال تعػػاذل فقػػاؿ» :أمػػا لػػو دل تفعػػل للفحتػػك
127
النار«.
▪ عن ابػن عمػر رضػي ال عنهمػا أف رسػوؿ ال ﷺ قػاؿ» :مػن ضػرب ّالمػا لػو حػ ّدا دل
128
يأتو أو لطمو فإ ّف كفارتو أف يعتقو«.
▪ عن عمراف بن ُحصٌن قاؿ :ما قاـ فينا رسوؿ ال خطيبا إال أمرنا بالصدقة وّنانػا عػن
اٞنثلة 129.واٞنثلة تضم تشويو اٞنيس وتعذيب اٜني.
ُ
▪ عػن ابػن عمػػر رضػي ال عنهمػا أف رسػػوؿ ال ﷺ قػاؿ»:عُػذبس امػرأة يف ىػرة سػػجنتها
حػػت ماتػػس ف ػػدخلس فيهػػا النػػار ال ى ػػي أطعمتهػػا وس ػػقتها إذ حبس ػػتها وال ى ػػي تركته ػػا
تأكل من خشاش األرض130«.
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▪ عػػن ابػػن عمػػر رضػػي ال عنهمػػا قػػاؿ إف رسػػوؿ ال ﷺ لعػػن مػػن أنػػذ شػػيئا فيػػو الػػروح
131
ّرضا (أي ىدفا يرمى إليو).
▪ عن ابن عمر رضي ال عنهما أ ّف رسوؿ ال ﷺ لعن من مثّل باٜنيواف.

132

▪ عػ ػػن أن ػ ػ رضػ ػػي ال عن ػ ػػو قػ ػػاؿ ّنػ ػػى رس ػ ػػوؿ ال ﷺ أف تُص ػ ػ البهػ ػػائم (أي ُٓن ػ ػػب
133
للقتل).
ج .األدلة من سيرة الخليفة عمر الفاروق
▪ قاؿ عمر بن اٝنطاب رضي ال عنو يف إحد خطبو» :إشل دل أبع عليكم عمػالكم
ليضػربوا أبشػػاركم وال ليأخػػذوا أمػوالكم ولكػػن ليعلمػػوكم كتػػاب ربكػػم وسػػنة نبػػيكم وال لػػو
شكا أحد ذلك من عامل ألقصنو منو134«.
ّ
▪ وكاف عمر بن اٝنطاب رضػي ال عنػو يقػوؿ لعمالػو» :إشل إ٧نػا اسػتعملتكم علػى النػاس
لتقض ػ ػوا بيػ ػػنهم بػ ػػاٜنق وتقسػ ػػموا بالعػ ػػدؿ ودل اسػ ػػتعملكم لتض ػ ػربوا أبشػ ػػارىم أو لتأخػ ػػذوا
أمواٟنم135«.
▪ قاؿ عمر بن اٝنطاب رضي ال عنو» :أال ال تضربوا اٞنسلمٌن فتذلوىم.

«136

▪ قػ ػػاؿ عم ػ ػػر ب ػ ػػن اٝنطػ ػػاب رض ػ ػػي ال عن ػ ػػو أن ػ ػػو ال ٪ن ػ ػػب أح ػ ػػد يف اإلس ػ ػػالـ إال وفق ػ ػػا
للعدالة137.
ػدعن يف
▪ ق ػػاؿ عم ػػر ب ػػن اٝنط ػػاب رض ػػي ال عن ػػو يف كت ػػاب بع ػ ب ػػو إذل والت ػػو» :ال ت ػ ّ
ػن يف قيػد رمػال
سجونكم أحدا من اٞنسلمٌن يف وثاؽ ال يسػتطيع أف يصػلي قائمػا وال تبي ّ
مطلوبا بدـ وأمروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم يف طعامهم138«.

+
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الملحق الثاني :إلغاء اإلقرار غير اإلرادي في القضاء اإلسالمي
سبق القوؿ أف من أّراض التعػذيب ٘نػل اٞنػتهم علػى اإلقػرار واٜنصػوؿ منػو علػى معلومػات
ٔنصو أو ٔنص ًّنه .ودل إمل الشريعة اإلسالمية ىذه اٞنسألة بل أولتها اىتماما كبًنا .وقػد
وضع علمػاء اٞنسػلمٌن األوائػل أصػوال قويػة ومبػادئ واضػحة حػوؿ حقػوؽ اٞنػتهم ٓنػوؿ دوف
التعسف القضائي.
أ .القضاء اإلسالمي ترميم للمجتمع قبل أن يكون عقابا للفرد
إ ّف القضػ ػػاء اإلسػ ػػالمي مهػ ػػاز مهمت ػ ػػو إقامػ ػػة العػ ػػدؿ يف اجملتم ػ ػػع وصػ ػػيانة اٞنصػ ػػاحل الفردي ػ ػػة
واٛنماعية .وإف كاف اٛنانب العقػا ذا أ٨نيػة يف اٞنؤسسػة القضػائية فػإف إدانػة اٞنػتهم وعقابػو
ىدفا يف حد ذاتو بقدر ما ىو »وسيلة إلقامة العدالػة ولتحقيػق التػوازف يف اجملتمػع139«.
لي
ّ
وال ٬نكػن فصػػل ىػػذه الوسػػيلة عػػن بقيػػة األدوات الوقائيػػة االمتماعيػػة واالقتصػػادية والعبويػػة.
فالعملي ػػة القض ػػائية إذف يف ص ػػميمها عملي ػػة ترميمي ػػة إ ػػدؼ إذل ض ػػماف االنس ػػجاـ داخ ػػل
اجملتمع وٓنوؿ دوف اّنياره .وقد أشار إذل ىذا األمر اإلماـ ابن تيمية حٌن رأ أ ّف:

العقوبػػات الشػػرعية إ٧نػػا شػػرعس ر٘نػػة مػػن ال بعبػػاده فهػػي صػػادرة عػػن ر٘نػػة ال بػػاٝنلق وإرادة
اإلحساف إلػيهم .وٟنػذا ينبغػي ٞنػن يعاقػب النػاس علػى ذنػو م أف يقصػد بػذلك اإلحسػاف إلػيهم
140.
والر٘نة ٟنم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معاٛنة اٞنري

رب العاٞنٌن إذل كوف:
وقد نبّو ابن القيّم يف أعالـ اٞنوقّعٌن عن ّ

الشريعة مبناىا وأساسها على اٜنكم واٞنصاحل يف اٞنعاش واٞنعاد وىي عدؿ كلها ور٘نػة كلهػا.
فكل مسألة خرمس عن العدؿ إذل اٛنور وعن الر٘نة إذل ضدىا وعن اٞنصلحة إذل اٞنفسدة
ّ
وعػػن اٜنكمػػة إذل العبػ فليسػػس مػػن الشػريعة وإف دخلػػس فيهػػا بالتأويػػل .فالشػريعة عػػدؿ ال
بٌن عباده ور٘نتو بٌن خلقو141.

ٓنوؿ اجملتمػع اإلسػالمي
وقد حرصس التعاليم اإلسالمية على ١ناربة كل اٞنمارسات الج ّ
إذل ٠نتمػػع يسػػوده الشػػك والريبػػة واالإػػاـ وانعػػداـ الثقػػة يف الغػػًن .فنهػػى اإلسػػالـ عػػن تتبػػع
عورات الغًن وعن التجس عليهم دؼ التعرؼ على ما يقعفونػو مػن معاصػي لقولػو عػز
142
ْنسسػوا وال ٓن ّسسػوا« 143.وقػد علّػػق
ْنسسػوا ولقػوؿ رسػػوؿ ال ﷺ» :وال ّ
ومػل :وال ّ
عبد ال اٜنامد على ٓنرصل التجس ّنا يلي:
حػ ّػرـ ال التجس ػ ألنػػو ينتهػػك عػػددا مػػن اٜنقػػوؽ األساسػػية ل نسػػاف ومنهػػا حرمػػة مسػػكنو
وحريتو الشخصية وعدـ مواز اإلطػالع علػى س ّػره كمػا ُح ّػرـ التجسػ أل ّف اٞنتجسػ يكػوف
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١نرمػة ال ٩نػوز اسػتخدامها حػت لػو كانػس ّايتػو حػالال فػذلك ١نظػور إذ ال
قد اسػتباح وسػيلة ّ
١نرمة .واٛنرـ أك لو كاف السعي باٜنراـ إذل حراـ أو
ّ
يصأ أف يسعى اٞنسلم إذل اٞنباح بوسيلة ّ
حرياإم واالعتداء عليهم وإلصاؽ التّهم ػم عػن ّػًن ومػو
وسلب
بالناس
الظن
كإساءة
١نظور
ّ
حق وترويػع النسػاء واألطفػاؿ والشػيوخ وتكمػيم األفػواه عػن الصػدع بػاٜنق أو عػن الػدعوة إذل
ّ
اٝنًن واألمر باٞنعروؼ والنهي عن اٞننكر144.

واألصػػل فيمػػا ٫نػػص اٞنظػػادل الػػج تتعلػػق ُنقػػوؽ ال ىػػو أف تُسػػع قػػدر االسػػتطاعة إذا دل
يتبجأ مرتكبوىا بالقياـ ا علنا .وأما اٞنظادل الج ٔنص حقوؽ العباد فأف األصل ىو ردىػا
ألصحا ا .وكما يقوؿ الفقهاء فػ »إ ّف حقػوؽ العبػاد مبناىػا علػى الشػأ وحقػوؽ ال مبناىػا
علػػى السػػعة «.وإف كػػاف اإلسػػالـ ٪نفػػا للمظلػػوـ حقػػو يف اٞنطالبػػة ُنقوقػػو اٞنسػػلوبة خاصػػة
اٞنادية منها فإنو مع ذلك ٪ن على العفو بعد أف تستبٌن اٜنقيقة ويعلو صوت اٜنق.
ومػػن أم ػػل ص ػػيانة اٞنؤسسػػة القض ػػائية وض ػػع الفقه ػػاء ض ػوابط للتّقاض ػػي تكف ػػل للم ػػتّهم
١ناكمة عادلة وقد ٝنصها عبد ال اٜنامد يف النقاط الستة التالية145:


أف يكػػوف القاضػػي عاٞنػػا بالكتػػاب والسػػنة فقيهػػا يف الػػدين قػػادرا علػػى التفرقػػة
الشرعية بٌن الصواب واٝنطأ بريئا من اٛنور بعيدا عن التهويل؛



أف يُعت اٞنتّهم بريئا حت تثبس إدانتو بالتهمة اٞنومهة إليو؛
أف تكوف احملاكمة علنية؛



أف تكوف احملاكمة حضورية؛



أف يُسمأ للمتّهم بال ّدفاع عن نفسو أو توكيل ١ناـ عنو؛





أف ال يُؤخذ بإقرار اٝنائف.

وبناء على ذلك ير عبد ال اٜنامد:

أ ّف كثػًنا مػػن احملػػاكم الػػج تُقػػاـ حملاكمػػة النػػاس كاحملػػاكم العسػػكرية و١نػػاكم اٞنباحػ واٞنخػػابرات
باطلػػة ّػػًن شػػرعية ]…[ .وإ ّف مػػن أعجػػب العجػػب أف ْنػػد رمػػاؿ اٞنباح ػ واٞنخػػابرات ٣نػػن
ليسػػس ٟنػػم أىليػػة قضػػائية شػػرعية ٪نققػػوف ويسػػجنوف ويػُػؤذوف أىػػل العلػػم والػػدعوة واإلصػػالح
ويأخػػذوف علػػيهم االععافػػات والتعهػػدات وْنػػد أ ّف القضػػايا الػػج ُٓنػػاؿ إذل القضػػاء الشػػرعي إ٧نػػا
ُٓناؿ وفق ىو اٜناكم وْند بع اٞننفػذين يضػغطوف علػى احملػاكم الشػرعية لتقضػي ُنكػم أو
ترده أو يضغطوف إلٛناء خصم إذل الصلأ وىذا تعػ ّد صػارخ علػى حقػوؽ اإلنسػاف الػج أنزٟنػا
ّ
اٜنق تبارؾ وتعاذل146.
ّ

همنا يف ىذا اٞنقاـ من النقاط الج أشار إليهػا عبػد ال اٜنامػد النقطتػٌن  7و
لعل ما يُ ّ
و ّ
اللتٌن يأيت تفصيلهما فيما يلي.
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المتهم إال بالدليل القطعي
ب .ال تبنى المحاكمة على الظن وال يُدان ُ

لقد أوذل اإلسالـ اىتماما فائقا للتحذير من اعتماد الظن كأساس للتعامل يف شػت موانػب
اٜنياة .ففي ما ٫نص العالقة باٝنالق واإل٬ناف بو يأمر ال اإلنساف فيقوؿ :فاعلم أنػو ال إلػو
إال ال علػػم ّػػًن مبػػين علػػى الظػػن بػػل مبػػين علػػى البح ػ اٞنسػػتمر والتفكػػر واإلمعػػاف يف
خلق ال والدراسة واٞنالحظة من أمل استجالء آياتو الػج تشػكل القاعػدة الصػلبة ل ٬نػاف.
وكاف ٟنذا الطرح آثارا كبًنة على العديد من اٞنستويات وخاصة على الصػعيد العلمػي حيػ
شكل أساس تطور اٞننه التجريط.

كمػػا شػ ّكل ىػػذا الطػػرح الػػذي ينبػػذ االعتمػػاد علػػى الظػػن علػػى صػػعيد القضػػاء اٞننطلػػق
الرئيسػػي إلم ػراءات التحقيػػق القضػػائي الػػذي يهػػدؼ إذل استقصػػاء األدلػػة القطعيػػة إلثبػػات
اٛنر٬نػػة .وقػػد أشػػار س ػػيد قطػػب إذل أنػػو» :ال ٩ن ػػوز أف يك ػػوف الظػػن أساس ػػا للمحاكمػػة وال
للتحقيػػق مػػع اٞنتهمػػٌن« 147وإف النهػػي عػػن االعتمػػاد علػػى الظػػن يف إدانػػة اٞنػػتهم مػػاء صػػر٪نا
يف كثػػًن مػػن النصػػوص كقولػػو تعػػاذل :إ ّف الظػػن ال يغػػين مػػن اٜنػػق شػػيئا 148وقولػػو عػػز ومػػل:
يػػا أيهػػا الػػذين آمن ػوا امتنب ػوا كثػًنا م ػن الظػػن إ ّف بع ػ الظػػن إك 149.وعػػن رسػػوؿ ال أنػػو
150
الظن أكذب اٜندي «.
قاؿ» :إيّاكم والظن فإ ّف ّ
وقد أمرت التعاليم النبوية إذل تفسًن الشك دائما ٞنصلحة اٞنتهم .فقد روي عن الرسػوؿ
 أنو قاؿ» :ادرءوا اٜندود بالشبهات 151«.ويف مناسبة أخر » :ادرءوا اٜندود عن اٞنسلمٌن
م ػػا اس ػػتطعتم ف ػػإف ك ػػاف ل ػػو ٢ن ػػرج فخلػ ػوا س ػػبيلو 152«.وذل ػػك ألن ػػو يف نظ ػػره علي ػػو الص ػػالة
والسالـ» :اٝنطأ يف العفو خًن من اٝنطأ يف العقوبة153«.
إذف ف ػػاٞنتهم ب ػػريء ح ػػت تثب ػػس إدانت ػػو وى ػػذا م ػػا يس ػػمى يف اٞنص ػػطلأ اٜن ػػدي ّنب ػػدأ
»اف ػعاض ال ػ اءة« أو »قرينػػة ال ػ اءة« أو »أصػػل ب ػراءة الذمػػة« وى ػػو يش ػ ّكل الركيػػزة األساسػػية
للشػػرعية اإلمرائيػػة الػػج ىػػي امتػػداد للشػػرعية اٛننائيػػة 154.ومػػن األصػػوؿ الػػج أقرإػػا الش ػريعة
اإلسػػالمية أ ّف اٞن ػتّػ َهم لػػي مطالبػػا بإثبػػات براءتػػو باألدلػػة بػػل علػػى اٞنػػتّ ِهم أف يثبػػس ومػػو
االإػاـ بالػػدليل البػ ّػٌن .وإ ّف أقصػػى مػػا يطالَػػب بػػو اٞنػتّػ َهم إذا أنكػػر التهمػػة وإذا عجػػزت اٛنهػػة
الػػج أصػػدرت االإػػاـ عػػن إقامػػة دليػػل اإلدانػػة ىػػو اليمػػٌن وىػػذا مػػا يػػنص عليػػو مبػػدأ »البينػػة
علػػى اٞن ػ ّدعي واليمػػٌن علػػى اٞن ػ ّدعى عليػػو «.وقػػد روي عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي ال عنهمػػا أ ّف
الدعػػى أنػػاس دمػػاء رمػػاؿ وأمػواٟنم ولكػػن
رسػػوؿ ال  قػػاؿ» :لػػو يُعطػػى النػػاس بػػدعواىم ّ
البينة على من ادعى واليمٌن على من أنكر155«.
ّ
يقوؿ راشد الغنوشي فيما يسميو بػ»قاعدة ال اءة األصلية« ما يلي:
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إ ّف أسػػتار النػػاس وأعراضػػهم وأم ػواٟنم ١نصػػنة ذات حرمػػة مقدسػػة ال ٩نػػوز اٞن ػ ػػا إال بػػدليل
قطعػي .فهػػل ٩نػوز أف يسػػتخرج ىػذا الػػدليل بالضػغط علػػى اٞنػتهم بػػاٜنب والتهديػد والتعػػذيب
ال سبيل إذل ذلك مهما كاف الظػن قويػا .ال سػبيل إذل سػلطة االإػاـ – فػردا أو ٗناعػة أو دولػة
– ومهمػا كانػػس خطػػورة التهمػػة إال أف تػأيت بالبينػػة القطعيػػة علػػى صػحة التهمػػة عمػػال بقاعػػدة
"البينة على من ادعى" فإف فشلس يف ذلك فالقوؿ قػوؿ اٞنػتهم فإمػا أف يقػر بالتهمػة فتثبػس
عليػػو بأدلتهػػا أو أف ينكػػر ولػػي عليػػو شػػيء إال القسػػم باإلنكػػار .أمػػا ٛنػػوء سػػلطة االإػػاـ إذل
الضػػغط علػػى اٞنػػتهم مػػن أمػػل اإلقػرار بػػاٜنب والتهديػػد والتعػػذيب فعػػدواف ص ػريأ علػػى تعػػاليم
اإلسالـ وقواعد العدالة واستباحة وإىدار الكرامة البشرية156.

وإ ّف أوؿ مػػا يه ػ ّدد اٞن ػتّهم عنػػد توميػػو التهمػػة إليػػو ىػػو االعتقػػاؿ التعسػػفي الػػذي أنكػػره
الفقهاء فػ»ال ْنيز الشريعة اإلسالمية ألمًن أو رئػي ألف يػؤذي أحػدا أو يضػربو أو يقػتحم
ػروع أطفالػػو و١نارمػػو كمػػا ال ْنيػػز اعتقػػاؿ م ػواطن أو سػػجنو إال ُنكػػم صػػادر عػػن
بيتػػو ويػ ّ
١نكمة شرعية 157«.وقد ّبٌن ابن القػيّم يف الطػرؽ اٜنكميػة» :أ ّف اٜنػب عقوبػة والعقوبػة إ٧نػا
تسػػوغ بعػػد ٓنقػػق سػػببها وىػػي مػػن مػػن اٜنػػدود فػػال ٩نػػوز إيقاعهػػا بالشػػبهة 158«.ومػػع
ذلك فكما أشار إليو عبد ال اٜنامد نر حاليا يف العديد من الدوؿ اإلسالمية كيف:
قػػد يُسػػجن اإلنسػػاف وال أحػػد يػػدري مػػا ذنبػػو وال سػػيما أىػػل الػدعوة واإلصػػالح والفكػػر .وْنػػد
و٪نػ ّػوؿ إذل آخػػر .وال يُسػػمأ لػػو
بعضػػهم يظػ ّػل يف السػػجن بضػػع سػػنٌن مػػا ينتهػػي مػػن ٓنقيػػق إال ُ
ػس القاضػػي يف أمػػره .ومػػن العجػػب أف ْنػػد
بتوكيػػل ١نػػاـ يػػدافع عنػػو بػػل وال يُسػػمأ لػػو بػػأف يبػ ّ
قضػػاة ٪نكمػػوف ّيابيػػا علػػى شػػخص مومػػود دل يسػػمعوا قولػػو وال دفاعػػو وال شػػبهتو معتمػػدين
ومهها إليػو رئػي الدولػة شػفويا أو كتابيػا و٪نكمػوف علػى اٞنسػلم بالقتػل بنػاء
على التهمة الج ّ
على ما قالو اٜناكم عنو أو نسبو إليو وما كاف اٜناكم معصوما وال رمال ٣نن لو أىلية شرعية
بنقػػل يثبػػس ب ػػو حكػػم شػػرعي .وم ػػا أىػػوف دمػػاء اٞنس ػػلمٌن ومػػا أىػػوف أعراض ػػهم ومػػا أض ػعف
اٞنسلموف بأحكاـ مائرة ترتدي قميص الدين159.
اإلسالـ حٌن يؤذ

ج .دور اإلقرار وضوابطه في إثبات التهمة
اعت ت بع التقاليد القضائية يف العديد من اجملتمعات اإلقػرار أو االعػعاؼ سػيّدا ل دلػة.
وقػػد بالغػػس بعضػػها يف تعظػػيم مكانػػة اإلق ػرار إذل درمػػة معلػػس منػػو األداة الرئيسػػية إلثبػػات
اإلدانة مهملة إمراءات التحقيق القضائي األخر الج إدؼ إذل اكتشاؼ اٜنقائق واألدلة
اٞنادية .ولقد استُغل ويُستغل ىذا اٞنوقف من قبل الكثًن ٣نن ُ٫نفقػوف يف إقامػة دليػل اإلدانػة
السػهل اٞنتمثػل يف اٜنصػوؿ علػى اإلقػرار باسػتعماؿ كػل الوسػائل ّنػا فيهػا
اٜنل ّ
فيلجئوف إذل ّ
التعذيب.
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ولكػػن مػػن اٞننظػػور اإلسػػالمي ال يُعتػ اإلق ػرار سػػيّدا ل دلػػة وذلػػك ألنػػو كمػػا أشػػار إذل
ذلػػك أ٘نػػد فتحػػي نسػػي يف نظريػػة اإلثبػػات يف الفقػػو اٛننػػائي اإلسػػالمي» :خػ يػػعدد بػػٌن
الصػػدؽ والكػػذب فهػػو خ ػ ١نتمػػل باعتبػػار ظػػاىره وبػػذلك ال يكػػوف حجػػة ولكنػػو معػػل
حجة إذا اصطحب بدليل معقوؿ يرمأ مانب الصػدؽ علػى مانػب الكػذب 160«.ولػذلك
ف ػػإ ّف القض ػػاء ُمطال ػػب م ػػع وم ػػود اإلقػ ػرار ّنواص ػػلة التحقي ػػق والتأك ػػد م ػػن ص ػػحة اإلقػ ػرار
بالبحػ عػػن األدلػػة الػػج تدعمػػو ُنيػ ال يكذبػػو الواقػػع .وإذا ثبػػس دليػػل علػػى عػػدـ صػػدؽ
اٞنقر بطل إقراره.
ومػػن ناحيػػة أخػػر فػػإ ّف اإلقػػرار يف الفقػػو اٛننػػائي اإلسػػالمي حجػػة علػػى ِ
اٞنقػ ّػر فقػػط ال
تتعد سواه .فمثال »لو ّادعى (أحد َنناية) على عدة أشخاص وأقر أحدىم فإقراره قاصػر
على شخصو ولػو كػاف اإلقػرار بالزنػا وادعػى (اٞنقػر) يف إقػراره أنػو زسل بفالنػة وعيّنهػا باٚنهػا
فػػإف إقػراره ال يلزمهػػا ولػػو أقػػر أحػػد الورثػػة بػوارث كػػاف ٠نهػػوال ونفػػاه بقيػػة الورثػػة عومػػل اٞنقػػر
فقط بإقراره (يف قسمة اٞنًناث) 161«.وىذا يتعارض ٕناما مع ما تقوـ بو الكثًن من األمهػزة
القضػػائية يف العػػادل اإلسػػالمي الػػج تػُػدين اٞنػػتهم اعتمػػادا علػػى إقػرار طػػرؼ ثالػ مت اٜنصػػوؿ
عليو ّالبا ٓنس التعذيب.
ويشػػعط لصػػحة اإلق ػرار أف يتميػػز ِ
اٞنقػ ّػر بالرشػػد والعقػػل واالختيػػار ولػػذلك يػػر ٗنهػػور
العلماء 162أ ّف إقرار اٞنتهم يكوف باطال يف عدة حاالت منها إذا كػاف اٞنػتهم صػبيا أو ٠ننونػا
أو يف حالة نوـ أو إّماء أو تنوصل مغناطيسي أو إذا كاف سكرانا أو ٓنػس تػأثًن ٢نػدر مػا أو
إذا كاف مكرىا ويستندوف يف ذلك إذل ما يلي:
▪ ا ية الكر٬نة :إال من أكره وقلبو مطمئن باإل٬ناف.

163 

▪ اٜندي الشريف» :رفع القلم عػن ثالثػة :الصػط حػت يبلػغ واجملنػوف حػت يفيػق والنػائم
حت يستيقا«.
▪ اٜندي الشريف» :إ ّف ال رفع عن أمج اٝنطأ والنسياف وما استكرىوا عليو.

«164

▪ اٜندي الشريف» :من أبد لنا صفحتو أقمنا عليو اٜند.

«165

▪ قػػوؿ عمػػر بػػن اٝنطػػاب رضػػي ال عنػػو» :لػػي الرمػػل أمينػػا علػػى نفسػػو إذا أمعتػػو أو
أوثقتو أو ضربتو أف يععؼ على نفسو166«.
▪ اٜنادث ػػة ال ػػج وقع ػػس ب ػػٌن عم ػػر ب ػػن اٝنط ػػاب وعل ػػي ب ػػن أ طال ػػب رض ػػي ال عنهم ػػا
ومفادىا ما يلي:
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روي أف عمػر بػن اٝنطػاب أتػى بػامرأة حامػل فسػأٟنا فاععفػس بػالفجور فػأمر ػا أف تػُػرمم
فلقيهػػا علػػي بػػن أ طالػػب فقػػاؿ :مػػا بػػاؿ ىػػذه اٞن ػرأة فقػػالوا :أمػػر ػػا أمػػًن اٞنػػؤمنٌن عمػػر أف
فردىا علي (إذل عمر) فقاؿ :أمرت ا أف تُرمم فقػاؿ :نعػم اععفػس بػالفجور .فقػاؿ
تُرممّ .
علي :ىذا سلطانك عليها فما سػلطانك علػى مػا يف بطنهػا قػاؿ :مػا علمػس أّنػا حبلػى .قػاؿ
علػػي :إف دل تعلػػم فاسػػت ئ ر٘نهػػا ك قػػاؿ علػػي :فلعلػػك انتهرإػػا أو أخفتهػػا قػػاؿ :قػػد كػػاف
ذلػػك .فقػػاؿَ :أو مػػا ٚنعػػس رسػػوؿ ال ﷺ يقػػوؿ" :ال ح ػ ّد علػػى معػػعؼ بعػػد بػػالء" إنػػو مػػن
قيّدت أو حبسس أو إددت فػال إقػرار لػو فلعلهػا إ٧نػا اععفػس لوعيػدؾ إياىػا .فسػأٟنا فقالػس:
مػػا اععفػػس إال خوفػػا .فخلػػى عمػػر سػػبيلها ك قػػاؿ :عجػػزت النسػػاء أف يلػػدف مثػػل علػػي بػػن أ
طالب لوال علي ٟنلك عمر167.

▪ رأي الفقه ػػاء يف إكػ ػراه ك ػػامت الش ػػهادة ال ػػذي ال ٩ن ػػوز وال فائ ػػدة في ػػو حيػ ػ أف ك ػػامت
الشهادة فاسق لقولو تعاذل» :وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنػو آك قلبػو« 168واٞنعػروؼ
أنو ال تُقبل شهادة الفاسق فال داعي إذا إلكراىو.
وينبغي الوقوؼ يف ىذا اٞنوضع عند تعريف معىن اإلكػراه فقػد عرفػو اٜننفيػة بأنػو »فعػل
يفعلػػو اإلنسػػاف بغػػًنه فيػػزوؿ رضػػاه أو يفسػػد اختيػػاره« 169وعرفػػو اٞنالكيػػة بأنػػو »مػػا يُفعػػل
باإلنسػػاف ٣نػػا يضػػره أو يؤٞنػػو« 170وعرفػػو ابػػن القػػيّم بأنػػو »ضػػغط يقػػع علػػى العاقػػد بوسػػيلة
مرىبة ٓنملو على التعاقد« 171ويػدخل يف معػىن اإلكػراه السػجن أو اٜنػب والقيػد والضػرب
والتعذيب بشت أنواعو وأي ضرر يف اٛنسم واٞناؿ وكذا الوعيػد أو التهديػد بػالتعرض ل ىػل
واألصدقاء.
ورّػم أف ٗنهػػور الفقهػػاء علػػى ٢نتلػػف مػػذاىبهم مػػن أحنػػاؼ ومالكيػػة وشػػافعية وحنابلػػة
وزيديػػة وظاىريػػة أبطلػوا حجيػػة إقػرار اٞنكػػره مطلقػػا 172فقػػد انفػػرد بعػ اٞنتػػأخرين مػػن أئمػػة
األحنػاؼ وكػػذا بعػ أئمػػة اٞنالكيػػة واٞنػػاوردي مػن الشػػافعية وأبػػو يعلػػى اٜننبلػػي وكػػذلك ابػػن
تيمية وابن القيم والشاطط يف اإلفتاء بصػحة إقػرار اٞنكػره مػع قػوة التهمػة أي إذا كػاف اٞنػتهم
معروفا بالفساد والفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل 173.ومنهم من معػل اللجػوء ل كػراه
من صالحيات عامل الشرطة فقط من دوف عامل القضاء .وير ١نمود علي السرطاوي:
أ ّف الفقهػػاء قػػد أٗنعػوا علػػى عػػدـ صػػحة إقػرار اٞنكػػره إال مػػا روي عػػن بعػ اٞنالكيػػة يف حقػػوؽ
مػن يػتهم ّنثػل ذلػك ويػػأيت باٞنػاؿ إذا كػاف السػلطاف عػدال ومثػػل ذلػك روي عػن بعػ متػػأخري
اٜننفيػػة وىػػو رأي مرمػػوح عنػػدىم لعػػدـ ومػػود الػػدليل ىػػذا وقػػد صػػحس األحادي ػ واألخبػػار
اٞنروية عن النط ﷺ وعن الصحابة رضواف ال عليهم برفع اٞنؤاخذة عن اٞنكره مطلقػا .وال ٩نػوز
العدوؿ عن النص إال لدليل أقو ودل يومد ولذا فالرأي الذي نقطػع بػو – وال أعلػم – علػى
عدـ مؤاخذة اٞنكره مطلقا يف اٜندود وًّنىا174.
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وعلػػى سػػبيل اٞنثػػاؿ يػػر الفقيػػو أبػػو بكػػر األعشػػى أف »اإلمػػاـ يعمػػل بػػأك رأيػػو فيػػو (أي
اٞنػتهم) فػإذا كػػاف أكػ رأيػو أنػػو سػارؽ وأف اٞنػاؿ عنػػده عذبػو و٩نػوز لػػو ذلػكّ 175«.ػػًن أف
176
ىذه اٜنجة تعرضس للنقد إذ «لي من ضرورة كل من سرؽ شيئا أف يسرؽ أمثالو».
وير منًن ٘نيد البيات أ ّف:

ما ذىب إليو ىؤالء الفقهاء ىو استثناء ٣نػا ذىػب إليػو اٛنمهػور الػذين قػالوا بػبطالف اإلقػرار مػع
اإلكػراه حػت يف حالػة قيػاـ القرينػة علػى صػحة اإلقػرار كػأف يػدؿ السػارؽ علػى اٞنػاؿ اٞنسػروؽ أو
٫نرمو من بيتو أو يرشد إذل مكاف القتل أو القتيل الحتمػاؿ أف ّػًنه وضػع اٞنػاؿ عنػده مػ ا أو
177
خلسة أو يعرؼ مكاف القتل أو القتيل فيدؿ عليو.

ػدؿ علػػى عػػدـ مػواز إكػراه اٞنػػتهم علػػى اإلقػرار حػػت مػػع قػػوة التهمػػة مػػا ثبػػس مػػن
و٣نػّػا يػ ّ
إنكار النّط  لذلك فقد رو العمذي أنو:

ماء رمل من حضػرموت ورمػل مػن كنػدة إذل النػط ﷺ فقػاؿ اٜنضػرمي :يػا رسػوؿ ال إف ىػذا
ّلبػػين علػػى أرض رل فقػػاؿ الكنػػدي :ىػػي أرضػػي ويف يػػدي لػػي لػػو فيهػػا حػػق فقػػاؿ النػػط 
للحضرمي :ألك بينة قاؿ :ال .قاؿ :فلك ٬نينو .قاؿ :يػا رسػوؿ ال إ ّف الرمػل فػامر ال يبػارل
لك منو إال ذلك178.
على ما حلف ولي يتورع من شيء .قاؿ :لي

ػأخرة إذل ضػػعف ال ػوازع
وقػػد بػ ّػرر بع ػ الفقهػػاء اللجػػوء إذل إك ػراه اٞنػػتهم يف العصػػور اٞنتػ ّ
الديين لد مقعيف اٛنرائم الذي ٪نثهم على اإلقرار بغية تطهًن النف كما كاف عليػو اٜنػاؿ
يف عهػ ػػد رسػ ػػوؿ ال  فقػ ػػاؿ السرخسػ ػػي مػ ػػن فقهػ ػػاء األحنػ ػػاؼ» :وبع ػ ػ اٞنتػ ػػأخرين مػ ػػن
الس ّػراؽ ال
مشا٫ننا ر٘نهم ال تعاذل أفت
179وا بصحة اإلقػرار بالسػرقة مػع اإلكػراه ألف الظػاىر أف ُ
يقروف يف زماننا طائعٌن «.وقد متّ الرد على مثل ىذا القوؿ بالتذكًن بأ ّف:

اٛنن ايات قد كثرت يف عهد الصحابة من السرقة وًّنىا ودل ينقل عنهم قط إال اٜنكم باإلقرار
أو باٜنجة أو باليمٌن فأما العقوبة بالتهمة فلم يصر إليها منهم صائر مع كثػرة الوقػوع وذلػك
يدؿ على أّنم فهموا من موارد الشرع ومصادره أف ل تعاذل سرا يف تضييق طريق الكشف عػن
180
الفواحش.

كما ّبرر فريق من الفقهاء إفتاءىم َنواز إكػراه اٞنػتهم علػى اإلقػرار باٞنصػلحة اٞنعتبػة عػن
ذل ػػك واٞنتمثل ػػة يف اس ػػتخالص اٜنق ػػوؽ م ػػن مق ػػعيف اٛن ػ ػرائم وردى ػػا إذل أص ػػحا ا ويق ػػوؿ
الشاطط يف ىذا الصدد أ ّف:

يف اإلعراض عن تعذيب اٞنتهم إبطاؿ اسعماع األمواؿ بل اإلضراب عن التعػذيب أشػد ضػررا
إذ ال يعػػذب أحػػد جملػػرد الػػدعو بػػل مػػع اق ػعاف قرينػػة ٓنػػيط بػػالنف وتػػؤثر يف القلػػب نوعػػا مػػن
الظن .فالتعذيب يف الغالب ال يصادؼ ال يء وإف أمكن مصػادفتو فتُغتفػر ]...[ .ألنػو إذا دل
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الغصػاب و٥نو٨نػا إذ قػد يتعػذر إقامػة
٩نز الضرب بالتهم تعذر استخالص اٜنقػوؽ مػن الس ّػراؽ و ّ
181
البينة فكانس اٞنصلحة يف التعذيب بالضرب ألنو وسيلة إذل التحصيل بالتعيٌن واإلقرار.

إال أف ىذه اٞنصلحة ال ٪نت
أبو حامد الغزارل حٌن رأ أف:

ا يف ىذا اٞنقاـ ألنو يقابلها مفسدة أعظم كما أشار إليو

ىذه اٞنصلحة ًّن معموؿ ا عندنا ولػي ألنّػا ال نػر إتبػاع اٞنصػاحل ولكػن ألّنػا دل تسػلم عػن
اٞنعارض ػػة ّنص ػػلحة تقابله ػػا ف ػػإف األم ػ ػواؿ والنف ػػوس معص ػػومة وعص ػػمتها تقتض ػػي الص ػػوف ع ػػن
الضػياع وإ ّف مػن عصػمة النفػوس أف ال يعاقػػب إال مػاف وأ ّف اٛننايػة تثبػس باٜنجػة وإذا انتفػػس
اٜنجة انتفس اٛنناية وإذا انتفس اٛنناية استحالس العقوبة فكاف يف اٞنصًن إليو نوع آخر مػن
182
الفساد فإف اٞنأخوذ بالسرقة قد يكوف بريئا من اٛنناية.
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الملحق ققق الثالق ققث :الحجق ققاج بق ققن يوسق ققف ،رمق ققز االسق ققتبداد فق ققي المجتمق ققع
اإلسالمي
ولػػد اٜنجػػاج بػػن يوسػػف الثقفػػي يف الطػػائف سػػنة  57للهجػػرة وكػػاف مشػػوه البػػدف أخفػػش
العينػٌن دقيػػق الصػػوت و يقػوؿ بعػ اٞنػػؤرخٌن أ ّف لػذلك أثػػر عظػػيم علػى شخصػػيتو وأصػػل
يف قسوتو .وعٌن اٜنجاج يف بداية األمر ُشػرطيا يف عهػد عبػد اٞنلػك بػن مػرواف ودل يطػل بػو
األمػػر حػػت تػػوذل قيػػادة اٛنػػيش الػػذي أرسػػلو عبػػد اٞنلػػك للقضػػاء علػػى انتفاضػػة عبػػد ال بػػن
الزبًن يف اٜنجاز وىو الذي حاصر بن الزبًن يف الكعبة وأمر برميها بػاٞننجنيق .ك عُ ِػٌن بعػد
ىذا االنتصار واليا على اٜنجاز وما لب أف رقّاه عبد اٞنلك فواله العراؽ.
وكػػاف يضػػرب باٜنجػػاج اٞنث ػػل يف الظلػػم واٛنػػور ّػػًن أن ػػو كػػاف يُعػػرؼ بػػاٛننب يف مواق ػػع
اٞنبارزة .ويرو أنو ٞنا حاصر عبد ال بن الزبًن ّنكة كاف يبع َننػوده ٪نػاربوف ويتحػرز مػن
لقػػاء عبػػد ال وٞنػػا بلغػػو أف عبػػد ال قتػػل عمػػد إذل مثتػػو وبػػرؾ عليهػػا واسػػتل سػػيفو وقطػػع
183
عنقو بيده.
كاف اٜنجاج متغطرسا إذل حد أنو يرو أنو ركب يوما يريد اٛنمعة فسمع ضجة فقاؿ:
ما ىذا فقيل لو :احملبوسوف يضجوف ويشكوف ٣نا ىم فيو من البالء فالتفػس إذل نػاحيتهم
وقاؿ» :اخسئوا فيها وال تكلموف« 184وذلك ٕنػثال ِنطػاب ال ع ّػز وم ّػل ألصػحاب مهػنم
كمػػا ورد يف أواخػػر سػػورة "اٞنؤمنػػوف" .وبقػػدر مػػا كػػاف اٜنجػػاج قاسػػيا متغطرسػػا علػػى النػػاس
كػػاف ذلػػيال أمػػاـ عبػػد اٞنلػػك بػػن مػػرواف .وقػػد كتػػب إليػػو مػػرة يقػػوؿ» :إف خليفػػة ال يف أرضػػو
أكرـ عليو من رسولو إلػيهم« .وبلغػو أف عبػد اٞنلػك عطػ يومػا فش ّػمتو أصػحابو فػرد علػيهم
ودع ػػا ٟن ػػم فكت ػػب إلي ػػو يق ػػوؿ» :بلغ ػػين م ػػا ك ػػاف م ػػن عط ػػاس أم ػػًن اٞن ػػؤمنٌن وم ػػن تش ػػميس
185
أصحابو لو ورده عليهم فيا ليتين كنس معهم فأفوز فوزا عظيما«.
وكاف للحجاج سجناف أحػد٨نا واسػع الرقعػة لػي فيػو سػع يسػع النػاس مػن الشػم يف
الصػػيف وال مػػن اٞنطػػر وال ػ د يف الشػػتاء وكػػاف اٞنسػػجوف يسػػتع بيػػده مػػن الشػػم فًنميػػو
اٜن ػػرس باٜنج ػػارة وك ػػاف أكث ػػر احملبوس ػػٌن فيػ ػػو مق ػ ػرنٌن بالسالس ػػل وك ػػانوا يس ػػقوف الزعػ ػػاؼ
ويطعمػػوف الشػػعًن اٞنخلػػوط بالرمػػاد وخلّػػف اٜنجػػاج فيػػو ٞنػػا ىلػػك ٖنػػانٌن ألفػػا حبس ػوا بغػػًن
مرـ منهم ٙنسوف ألف رمل وثالثػوف ألػف امػرأة وكػاف ٪نػب النسػاء والرمػاؿ يف موضػع
واحػػد 186.وكػػاف السػػجن الثػػاشل يسػ ّػمى الػػد٬ناس والػػد٬ناس اٜنفػػًنة يف بػػاطن األرض وكػػاف
الػػد٬ناس مػػن الضػػيق ُني ػ ال ٩نػػد اٞنسػػجوف فيػػو إال موضػػع ٠نلسػػو وكػػاف كػػل ٗناعػػة مػػن
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اٞنسػػجونٌن يقرنػػوف يف سلسػػلة واحػػدة فػػإذا قػػاموا قػػاموا معػػا وإذا قعػػدوا قعػػدوا معػػا .وكػػاف
187
ويتغوطوف ويصلّوف يف نف اٞنوضع.
اٞنسجونوف يأكلوف ّ
ومن آثار اٜنجاج السيئة أنو أمر بفًنوز فعُ ِذب ك أمػر بػأف يُشػد عليػو القصػب الفارسػي
اٞنش ػػقوؽ ك ُ٩ن ػ ّػر علي ػػو ح ػػت ٩ن ػػرح بدن ػػو ك ينض ػػأ علي ػػو اٝن ػ ّػل ك قتل ػػو 188.وح ػػب الزاى ػػد
ابػراىيم بػػن يزيػػد التيمػػي ومنػػع عنػػو الطعػػاـ ك أرسػػل عليػػو الكػػالب يف السػػجن تنهشػػو حػػت
مػػات 189.كمػػا حػػب اٜنجػػاج يزيػػد بػػن اٞنهلػػب وأخويػػو اٞنفضػػل وعبػػد اٞنلػػك وأخػػذ يعػػذ م
وكػػاف يزيػػد يصػ علػػى العػػذاب فيغتػػاظ اٜنجػػاج مػػن صػ ه فقيػػل لػػو إنػػو رمػػي بنشػػابة فثبػػس
190
نصلها يف ساقو فال ٬نسها شيء إال صاح فأمر أف يعذب بدىق ساقو.
اشتهر اٜنجاج بالقسوة إذل حد أ ّف من الطغاة الذين ماءوا بعده من ُشبِو بو فقيل عن
أ مسلم اٝنراساشل الذي يرو أنو قتل ألف ألف من البشر يف العهد العباسي أنو حجػاج
زمانو .وقد أنذه يف زماننػا عبػد العزيػز بوتفليقػة الػذي عيّنػو منػراالت اٛنزائػر رئيسػا لت ئػتهم
مػػن اجملػػازر الػػج ارتكبوىػػا يف حػػق الشػػعب اٛنزائػػري والػػج راح ضػػحيتها أكثػػر مػػن  777ألػػف
م ػواطن م ػػثال وق ػػدوة فه ػػدد بع ػػد اس ػػتالمو زم ػػاـ اٜنك ػػم ك ػػل م ػػن يع ػػارض سياس ػػتو بإش ػػهار
»سيف اٜنجاج« يف ومهو.
وكػػاف اٜنجػػاج يشػػهد علػػى نفسػػو بالقسػػوة فيقػػوؿ» :إشل وال ال أعلػػم علػػى ومػػو األرض
خلقا ىو أمرأ على دـ مين« 191.و قاؿ فيو اٝنليفة عمر بن عبد العزيز» :لعن ال اٜنجاج
فإنو مػا كػاف يصػلأ للػدنيا وال ل خػرة« .كمػا قػاؿ فيػو أيضػا» :لػو مػاءت كػل أمػة ّننافقيهػا
ومئنا باٜنجاج لفضلناىم« 192.وقاؿ فيو صاحب العقد الفريد للملك السعيد:
كاف اٜنجاج بن يوسف الثقفي قد ٗنع خالال قبيحة ظاىرة وباطنة من دمامة الصػورة وقػبأ
اٞننظر وقساوة القلب وشراسة األخالؽ وّلا الطبع وقلة الدين واإلقداـ على انتهاؾ حرمة ال
تعاذل حت حاصر مكة وىدـ الكعبة ورماىا باٞننجنيق والنفط والنار وأباح اٜنرـ وسفك الػدماء
وقتل يف مدة وال يتو ألف ألف وستمائة ألف مسػلم ومػات يف حبوسػو ٖنانيػة عشػر ألػف إنسػاف
وكػػاف ال يرمػػو عفػػو ال وال يتوقػػع خػػًنه وكأنػػو قػػد ضػػرب بينػػو وبػػٌن الرأفػػة والر٘نػػة بسػػور م ػػن
193
فظاظة وّالظة وقسوة.

وكانػػس ّنايػػة اٜنجػػاج مشػػؤومة و»قػػد عػ ّػم شػػؤمو ٗنيػػع أىػػل بيتػػو وأفػراد عائلتػػو فإنػػو ٞنػػا
ىل ػػك واس ػػتخلف س ػػليماف ب ػػن عب ػػد اٞنل ػػك أم ػػر َنمي ػػع الرم ػػاؿ م ػػن آؿ أ عقي ػػل عائل ػػة
اٜنجاج فاعتقلوا بواسط وعُ ّذبوا حت ماتوا بأٗنعهم ٓنس العذاب 194«.وٞنا استخلف عمر
بػػن عبػػد العزيػػز رفػػع العػػذاب عػػن البػػاقٌن مػػنهم و»بع ػ ػػم إذل اٜنػػارث بػػن عمػػر الطػػائي
عاملو على البلقاء وكتػب إليػو :أمػا بعػد فقػد بعثػس إليػك بػلؿ إ عقيػل وبػئ وال أىػل
البي ػػس يف دي ػػن ال وى ػػالؾ اٞنس ػػلمٌن ف ػػأنزٟنم بق ػػدر ى ػ ػواّنم عل ػػى ال تع ػػاذل وعل ػػى أم ػػًن
اٞنؤمنٌن195«.
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الملحق الرابع :عمر بن عبد العزيز ،شعاع نور في ظالم االستبداد
بويػػع اٝنليفػػة الصػػاحل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز الػػذي ىػػو مػػن نسػػل عمػػر ب ػن اٝنطػػاب مػػن أمػػو
باٝنالفة بعهد من سليماف سنة  77للهجرة .ودامس خالفتو سنتٌن وٙنسة أشػهر أقػاـ فيهػا
لتعسػػف مػػن كػػاف قبلػػو مػػن خلفػػاء بػػين أميػػة فلُّقػػب ِنػػام اٝنلف ػػاء
العػػدؿ ووضػػع ح ػ ّدا ّ
الراشػػدين وقيػػل يف حكمػػو أنػػو كػػاف »ّػ ّػرة يف مبػػٌن ذلػػك العصػػر الػػذي تلطػػخ باالسػػتبداد
وسفك الدماء196«.
وٞنا استخلف عمر بن عبد العزيز قاـ يف الناس فحمد ال وأثىن عليو ك قاؿ:
أيها الناس إنػو ال كتػاب بعػد القػرآف وال نػط بعػد ١نمػد عليػو الصػالة والسػالـ أال وإشل لسػس
بفػػارض ولكػػين منفػػذ ولسػػس ّنبتػػدع ولكػػين متبػػع ولسػػس ِنػػًن مػػن أحػػدكم ولكػػين أثقلكػػم
٘نال وإف الرمل اٟنارب من اإلماـ الظادل لي بظادل أال ال طاعة ٞنخلوؽ يف معصية اٝنالق.
197

وأوؿ مػػا فعلػػو عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز عنػػد توليػػو اٝنالفػػة ىػػو عػػزؿ كػػل مػػن ثبػػس يف حقهػػم
ظلم للرعية فيما سػبق .و٣نػن عػزٟنم اٛنػالد الػذي كػاف يعمػل للخلفػاء قبلػو .ومػاء يف إحيػاء
علػػوـ الػػدين أنػّػو »عػ ّػٌن رمػػال يف واليػػة فقيػػل لػػو أنػػو كػػاف يعمػػل مػػع اٜنجػػاج فعزلػػو .فقػػاؿ لػػو
الرمل :إ٧نا عملس لو على شيء يسًن .فقاؿ لو عمر :حسبك بصحبتو يوما أو بعػ يػوـ
198
وشرا«.
شؤما ّ
وعك ػ مػػا ألفػػو والة بػػين أميػػة مػػن ال مبػػاالة مػػن طػػرؼ السػػلطة العليػػا يف الدولػػة عنػػد
قيامهم بالتسلط على رقاب الناس فإف عمر بن عبد العزيػز كػاف يعامػل موظفيػو بكثػًن مػن
اٜنػػزـ و٬نػػنعهم بقػػوة مػػن التعػػرض للنػػاس بسػػوء .وقػػد ذكػػر ٪نػػٍن الغسػػاشل مػػا مػػر بينػػو وبػػٌن
اٝنليفة من تبادؿ يف شأف التعامل مع الرعية:
ما والشل عمر بن عبد العزيز اٞنوصل قدمتها فومدإا من أكثر الػبالد سػرقة ونقبػا فكتبػس إليػو
أعلمػػو حػػاؿ البلػػد وأسػػألو« :آخػػذ النػػاس بالظنػػة وأضػػر م علػػى التهمػػة أو آخػػذىم بالبينػػة ومػػا
مػ ػػرت عليػ ػػو السػ ػػنة » فكتػ ػػب إرل أف «خػ ػػذ النػ ػػاس بالبينػ ػػة ومػ ػػا مػ ػػرت عليػ ػػو السػ ػػنة فػ ػػإف دل
يصػػلحهم اٜنػػق فػػال أصػػلحهم ال» فعلػػس ذلػػك فمػػا خرمػػس مػػن اٞنوصػػل حػػت كانػػس مػػن
199
أصلأ البالد وأقلها سرقة ونقبا.

ويػػرو أف اٛن ػراح بػػن عبػػد ال كتػػب إذل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز يقػػوؿ» :إ ّف أىػػل خراسػػاف
قوـ ساءت رعيتهم وإنو ال يصػلحهم إال السػيف والسػوط فػإف رأ أمػًن اٞنػؤمنٌن أف يػأذف
رل يف ذلك «.فكتب إليو عمر» :أما بعد فقد بلغين كتابك تذكر أف أىػل خراسػاف سػاءت
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رعيػػتهم وأنػػو ال يصػػلحهم إال السػػيف والسػػوط فقػػد كػػذبس بػػل يصػػلحهم العػػدؿ واٜنػػق
فابسػط ذلػك فػػيهم والسػالـ 200«.وكتػػب إذل عمػر بػن عبػػد العزيػز بعػ عمالػو يقػػوؿ» :إ ّف
ػرد عليػو عمػر
مدينتنا قد خربس فإف رأ أمًن اٞنػؤمنٌن أف يقطػع لنػا مػاال نرمهػا بػو فعػل «.ف ّ
مرمتهػا والسػالـ.
يقوؿ» :إذا قرأت كتا ىذا فحصنها بالعدؿ ّ
ونق طرقها مػن الظلػم فإنػو ّ
«201كمػػا كتػػب عػػدي بػػن أرطػػأة عامػػل الع ػراؽ إذل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز يسػػتأذنو يف عػػذاب
فرد عليو عمر:
العماؿ اٞنمتنعٌن عن أداء مستحقات دار ماؿ اٞنسلمٌن ّ

العجب كل العجب من استئذانك إياي يف عذاب الناس كأشل لك منػة مػن عػذاب ال وكػأف
رضػػاي ينجيػػك مػن سػػخط ال .مػػن قامػػس عليػػو بينػػة أو أقػػر ّنػػا دل يكػػن مضػػطهدا مضػػطرا إذل
ِ
فاستأده وإف أىب فاحبسو وإف دل يقدر فخل سبيلو
اإلقرار بو فخذه بأدائو فإف كاف قادرا عليو
بعد أف ٓنلفو بال إنو ال يقدر على شيء فوال ألف يلقوا ال َنناياإم أحب إرل من أف ألقاه
بعذا م202.

و٣نا يؤثر عن عمر بن عبد العزيز من عػدؿ أ ّف قبلػو اٜنجػاج كػاف يبقػي اٛنزيػة علػى كثػًن
مػػن أىػػل الذمػػة بعػػد إسػػالمهم لتعػػوي الػػنقص يف اٝن ػراج الػػذي ٤نػػم عػػن سياسػػتو الظاٞنػػة.
ِ
ك إذل القبلة فػارفع
فلما استخلف عمر كتب إذل كل واحد من عمالو» :أنظر من صلّى قبَػلَ َ
عنو اٛنزيػة «.فكتػب إليػو بعضػهم» :إف النػاس قػد سػارعوا إذل اإلسػالـ نفػورا مػن اٛنزيػة فلػو
امتحنّػػاىم باٝنتػػاف« فكتػػب عمػػر يف م ػواب ذلػػك» :إف ال بعػ ١نمػػدا  داعيػػا ودل يبعثػػو
خاتنا203«.
وكما أشار إليو عبّود الشاٛني

يكفػػي لبيػػاف رمحػػاف سياسػػة عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز يف اللػػٌن والعػػدؿ أف نػػورد أف مبايػػة س ػواد
العػراؽ كانػػس يف عهػػد اٝنليفػػة عمػػر بػػن اٝنطػػاب مائػػة وٖنانيػػة وعشػرين مليػػوف درىػػم فنزلػػس يف
عهػػد اٜنجػػاج إذل ٖنانيػػة عشػػر مليػػوف درىػػم أي أّنػػا نزلػػس إذل السػػبع ك عػػادت فارتفعػػس يف
204
عهد اٝنليفة عمر بن عبد العزيز مائة وأربعة وعشرين مليوف درىم.

وكاف عمر بن عبد العزيز حليما يف ١ناكمتو للناس وقد روي عن األوزاعي أنّػو كػاف إذا
أراد أف يعاقػػب رمػػال حبسػػو ثالثػػة أيػػاـ ك عاقبػػو كراىػػة أف يعجػػل يف أوؿ ّضػػبو 205.كمػػا
عرفس السجوف يف عهده ٓنسنا مشهودا بعد أف كانس يف عهػد مػن سػبقو مراكػز الحتشػاد
اٞنظل ػػومٌن ومؤسس ػػات لتع ػػذيب اٞنتهم ػػٌن والتنكي ػػل باٝنص ػػوـ السياس ػػيٌن .ويص ػػف أ٘ن ػػد
الوائلي السجوف يف عهد عمر بن عبد العزيز فيقوؿ أّنا:

+
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ًّن السجوف اٝناصة بالرماؿ ومن حي اٛنر٬نة فسجوف اٞنديونٌن ًّن سػجوف أىػل اٛننايػات
واٞنعاملة ىي األخر ٔنتلف باختالؼ نوع السجٌن فمػنهم مػن يقيػد ومػن مػنهم مػن ال يقيػد
والقػػائموف علػػى السػػجوف ُ٫نتػػاروف ٣ن ػن تتػػوفر فػػيهم صػػفات األمانػػة والػػورع وطعػػاـ اٞنسػػجونٌن
وكسػاؤىم يُكفػل ويػنص عليػو و٪نػدد وىكػذا كػل مػػا لػو صػلة بالسػجٌن يػنص عليػو نظػاـ خػػاص
206
ويشرؼ عليو موظف مأموف ومراقب من اٛنهات العليا.

ويػػذكر الػوائلي أنػػو بنػػاء علػػى تعليمػػات عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز كػػاف اٞنسػػجونوف ال ٪نرمػػوف
من عطائهم من بيس اٞناؿ وكانوا يرزقوف شهرا بشهر ويكسوف كسوة يف الشتاء وكسوة يف
الصيف 207.وقد كتب عمر بن عبد العزيز مػرة إذل أمػراء األمنػاد ٫نػاطبهم واحػدا واحػدا ّنػا
نصو:
وانظر من يف السجوف ٣نن قاـ عليو اٜنق فال ٓنبسو حت تقيمو عليو ومن أشكل أمره فاكتب
رل فيو واستوثق من أىل الذعارات فإف اٜنب ٟنم نكاؿ وال تتعد يف العقوبة وتعاىد مريضهم
٣نػػن ال أحػػد لػػو وال مػػاؿ وإذا حبسػػس قومػػا يف َديػػن فػػال ْنمػػع بيػػنهم وبػػٌن أىػػل الػػذعارات يف
بيس واحد وال حب واحػد وامعػل للنسػاء حبسػا علػى حػدة وانظػر مػن ْنعػل علػى حبسػك
208
٣نن تثق بو و٣نن ال يرتشي فإ ّف من ارتشى قد ضيّع ما أُمر بو.

و ّأوؿ م ػػا اس ػػتخلف عم ػػر ب ػػن عب ػػد العزي ػػز كت ػػب إذل عمال ػػو أف »ال يغ ػػل مس ػػجوف.
وكتػػب إذل أحػػد عمالػػو يف شػػأف احملبوسػػٌن» :أمػػا بعػػد فاسػػتوص ّنػػن يف سػػجونك وأرضػػك
خًنا حت ال تصيبهم ضيعة وأقم ٟنم ما يصلحهم من اإلداـ والطعاـ 210«.وكتػب إذل آخػر
أف »ال يقيد أحد بقيد ٬ننعو من ٕنػاـ الصػالة 211«.ويػرو أنػو مػرة أمػر ُنػب ٢ننػ بلغػو أنػو
افسػػد نسػػاء اٞندينػػة فقػػاؿ» :ضػػعوه يف اٜنػػب ووكلػوا بػػو معلمػػا يعلمػػو القػػرآف ومػػا ٩نػػب عليػػو
من حدود الطهارة والصالة وأمروا عليو يف كل يوـ ثالثة دراىم وعلى معلمػو ثالثػة دراىػم
أخػػر وال ٫نػػرج مػػن اٜنػػب حػػت ٪نفػػا القػػرآف أٗنػػع 212«.واٛنػػدير بالػػذكر يف ىػػذا اٞنقػػاـ أف
نفق ػػة عم ػػر ب ػػن عب ػػد العزي ػػز اٝنليف ػػة كان ػػس آن ػػذاؾ در٨ن ػػٌن ك ػػل ي ػػوـ كم ػػا ق ػػاؿ عم ػػرو ب ػػن
213
مهامر.

«209

ّ ػػًن أ ّف سياس ػػة عم ػػر ب ػػن عب ػػد العزي ػػز الراش ػػدة وزى ػػده يف ال ػػدنيا وحرص ػػو عل ػػى الع ػػدؿ
وصرامتو مع عمالو وأقربائو الذين فقػدوا يف عهػده كػل االمتيػازات الػج ألفوىػا مػن قبػل كػل
ذلك ألّب عليو أقرب الناس إليو من عائلتو فتلمروا علػى الػتخلص منػو وقُتػل عمػر بػن عبػد
العزيز مسموما.
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الملحققلخالس ق :خعيّنقققخئع ق عذخالالققخلصخالم اسلوقققخ ق خ
الش لجيخئالايخجرىختحليله خإحو عي خ خع ّدةخج انصخ
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117
972
67

القرف

4

-

ال لد
الكوفة
خراساف
اليمن
املدينة
بغداد
-

القرف

1

املدينة

القرف

1

املدينة
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األندلس
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خراساف

-
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القرف
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أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
اإلجلاـ
معاقبة معارض سياسي
ودؽ الوجو واألنف
معاقبة معارض سياسي
اإلجلاـ ّ
معاقبة واضطهاد عقائدي التغطييس يف مستودع القذر
معاقبة املعارضة السياسية عدة أنواع
الضرب بالسياط
محل املتهم على اإلقرار
مجع املعلومات (للجباية) الضرب والصفع والقيد
الضرب
معاقبة معارض سياسي
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي الضرب
(لرفض البيعة)
إرى ػ ػػاب ومعاقبػ ػػة املعارضػ ػ ػة الضرب بالسياط
السياسية بعد ىزمها
معاقبة املعارضة السياسية السب والضرب وحلق الرأس
واللحي ػ ػ ػػة والصػ ػ ػػهر وط ػ ػ ػ ؽ
النساء إخل
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي ضػ ػ ػ ػ ػ ػػرب بالس ػ ػ ػ ػ ػوط ول ػ ػ ػ ػػبس
املسوح
(لرفض البيعة)
الضرب وحلق الرأس واللحية
معاقبة رأي سياسي
معاقب ػ ػ ػ ػػة انتم ػ ػ ػ ػػاء سياس ػ ػ ػ ػػي الضرب بالسياط
بالنسب ،فسخ الزواج قهراً
معاقب ػ ػ ػػة موقػ ػ ػ ػػف سياسػ ػ ػ ػػي الض ػ ػ ػ ػػرب بالسػ ػ ػ ػياط ول ػ ػ ػػبس
املسوح
(مبايعة)
معاقبػ ػػة مسػ ػ وؿ يف الدولػ ػػة الض ػػرب  777س ػػوطا مث مس ػػل
العينني والقتل والصلب
لقرار سياسي
معاقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الضرب حىت املوت
معارض (لشاعر)
معاقب ػػة املعارض ػػة السياس ػػية الض ػ ػػرب بالس ػ ػػياط واإلجل ػ ػػاـ
واجلذب
(دعاة عباسيني)
معاقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الض ػػرب بالس ػػياط واإلش ػػهار
يف األسػ ػ ػواؽ وا ػ ػػبس ح ػ ػػىت
معارض (لشاعر)
املوت
معاقبػػة أس ػ ؼ حكػػوميني الضرب حىت املوت
لًتسيخ السلطة باإلرىاب
الضرب بالس سل
مجع املعلومات
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي الض ػ ػ ػ ػػرب بالس ػ ػ ػػياط وحل ػ ػ ػػق
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػرأس واللحي ػ ػ ػ ػػة وإلب ػ ػ ػ ػػاس
واالنتقاـ منو
الصوؼ واثقاؿ با ديد
اجللد سبعني سوطا
معاقبة معارض سياسي

ق عقخعّ ق خ

المجلد الوفحق

الفقرة

1

545

2

1

545

3

1

547

3

2

23-22

2

8

4

2

8

6

2

11

4

2

12

1

2

24

1

2

24

4

2

26

3

2

37

4

2

31

5

2

33

2

2

34

2

2

35

3

2

36

4

2

36

5

2

47

2

2

41

7

2

42

2

2

44

3
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قراءة يف تاريخ التعذيب
الا رلخخهق
القرف 2
القرف
القرف 2
القرف

2

بغداد
بغداد

2

البصرة
املدينة

179

القرف

ال لد
بغداد

2

279

بغداد
بغداد

272

بغداد

217

بغداد

-

األندلس

223

بغداد

القرف

3

مصر

235

القرف

بغداد

3

مصر

284

دمشق

299

-

-

بغداد

321

القرف
341

++
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4

بغداد
بغداد

771

أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
تعسػػف حكػػومي (توظيػػف البطح والضرب
السػػلطة أل ػػراض شخصػػية
– لشفي الغليل )
الضرب بػ 477سوط
مجع املعلومات
الض ػػرب ب ػ ػ 1777س ػػوط ودؽ
معاقبة ألسباب سياسية
الوجو باجلرز مث القتل
تعسػػف حكػػومي (توظيػػف الضرب بالسياط حىت املوت
الس ػػلطة أل ػػرض شخص ػػية
– لشفي الغليل )
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي اجللػ ػ ػد بالس ػ ػػياط وم ػ ػػد الي ػ ػػد
حىت اخن ع الكتف
(رفض البيعة)
الضرب مائيت سوط
مجع معلومات عن املاؿ
تعسػػف حكػػومي (توظيػػف الضػػرب بالعصػػي حػػىت محػػل
السػلطة أل ػرض عصػػبية – الضحية على ط ؽ زوجتو
فسخ زواج )
معاقب ػػة وإرى ػػاب م ػػن ي ػ ػ مر الضرب ونتف اللحيػة والقيػد
باملعروؼ وينهى عن املنكر وا بس
معاقبة املعارضة السياسية التع ػػريض للش ػػمس والض ػػرب
بالسياط وا بس مث الصلب
معاقبػ ػػة/قمػ ػػع آراء سياسػ ػػية اجللػ ػد  577س ػػوط واجلػ ػر إى
(النقد السياسي  -شاعر) املزبلة
معاقبػػة معػػارض امتنػػع ع ػػن الضرب والدفن حيا
الوالء
معاقب ػ ػ ػ ػ ػػة سياس ػ ػ ػ ػ ػػية ل ػ ػ ػ ػ ػػوزير ال ػبطح والضػػرب علػػى الػػبطن
والظه ػػر ونت ػػف اللحي ػػة ح ػػىت
(تعسف حكومي)
املوت
اللعػ ػ ػػن علػ ػ ػػى املن ػ ػػابر ،حل ػ ػػق
معاقبة سياسية لقاضي
اللحيػ ػػة ،الضػ ػػرب بالسػ ػػياط،
ا بس ،ا مل على محار
معاقب ػ ػ ػػة سياس ػ ػ ػػية لقاض ػ ػ ػػي اللعػ ػ ػػن علػ ػ ػػى املن ػ ػػابر ،حل ػ ػػق
اللحيػ ػػة ،الضػ ػػرب بالسػ ػػياط،
وإرىابو
ا بس ،ا مل على محار
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي اجللػ ػػد أل ػ ػػف وم ػ ػائيت س ػ ػػوط
حىت املوت
بعد ىزمو
معاقب ػػة سياس ػػية ل ػػوزير بع ػػد الضػػرب بالطنزين ػػات والقي ػػد
والغػ ػ ػ ػ ػػل وإلب ػ ػ ػ ػ ػػاس الصػ ػ ػ ػػوؼ
عزلو
والشعر وألواف أخرى
اجللد بالسياط حىت املوت
مجع معلومات عن املاؿ
الضػ ػ ػ ػػرب  17درر والتخليػ ػ ػػع
مجع معلومات عن املاؿ
والضرب باملقارع إخل
الض ػػرب والتعػ ػػذيب النفس ػػي
مجع معلومات عن املاؿ
(األب وولده)
تعسػػف حكػػومي (توظيػػف الضرب بػ 157مقرعة
الس ػػلطة أل ػػرض شخص ػػية
– لشفي الغليل )

المجلد الوفحق

الفقرة

2

47

4

2

48

3

2

57

3

2

51

1

2

59

3

2

67

3

2

61

3

2

63

6

2

64

2

2

67

4

2

69

2

2

77

5

2

73

3

2

86

3

2

93

2

2

94

2

2

94

6

2

98

5

2

99

6

2

173

3
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منظور تارخيي

772
الا رلخخهق
القرف 4

ال لد

-

389

مصر

497

طرابلس

526

مصر

542

مراكش

-

بغداد

677

-

683

املغرب

697

مصر

777

املغرب
القاىرة
دمشق

724
735

751

اهلند
مشرؽ

777

املغرب

771

القاىرة

786

مصر

788

مصر

789

املغرب

789

مصر

791

مصر
طرابلس

793

طرابلس

792

+
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أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
معاقب ػػة سياس ػػية ل ػػوزير بع ػػد الض ػػرب الش ػػديد والتع ػػذيب
النفسي (تعذيب العائلة)
عزلو
الضػػرب  1877درة والط ػواؼ
معاقبة بعد خصومة
حىت املوت
معاقبػ ػػة/قمػ ػػع آراء سياسػ ػػية الضرب بالسياط حىت املوت
(النقد السياسي  -شاعر)
معاقبػ ػػة/قمػ ػػع آراء سياسػ ػػية الضرب حىت املوت
(النقد السياسي  -شاعر)
معاقبػ ػ ػػة املوح ػ ػ ػػدين ألمػ ػ ػ ػراء الضػ ػ ػ ػ ػػرب با شػ ػ ػ ػػب حػ ػ ػ ػػىت
املوت
الرابطني
الضرب أحيانا حىت املوت
مجع معلومات عن املاؿ
ع ػ ػذاب األب وزوجتػ ػػو وابنػ ػػو
محل املتهم على اإلقرار
وبناتػ ػػو ح ػ ػػىت مػ ػػوت الزوجػ ػػة
حتت الضرب
معاقبة منافس سياسي بعد الضرب بالسياط حىت املوت
ىزمو
معاقبػ ػ ػ ػ ػػة سياس ػ ػ ػ ػ ػػية ألم ػ ػ ػ ػ ػ الضرب والقيد وإلباس عباءة
وإىانة وحبس
ضب عليو السلطاف
الضرب بالسياط حىت املوت
معاقبة منافس سياسي
الضرب بالسياط والتسم
إرىاب اجملتمع
معاقب ػػة خط ػػاط ألن ػػو امتن ػػع الضرب حىت املوت
عن أمر األم
الضرب بػ 177مقرعة
معاقبة رأي سياسي ألم
اإلعتقػػاؿ ،اإلىانػػة ،الط ػواؼ
تعسف يف حق فقيو
على اجلمل ،الضرب بالدرة
معاقب ػػة ثػ ػػائر سياسػ ػػي بع ػػد الضػ ػػرب ح ػ ػػىت نتانػ ػػة اللحػ ػػم
وتورـ األعضاء مث املوت
ىزمو
انتقػ ػ ػػاـ سياسػ ػ ػػي وتعس ػ ػػف الض ػ ػ ػ ػػرب بالسػ ػ ػ ػياط 16777
مػػرة والرمػػي عريانػػا يف الشػػتاء
وايل القاىرة
عل ػ ػػى ال ػ ػػب ط ،تطبيػ ػػق امل ػ ػاء
بامللح وا ل واجلػ  ،املقرعػة،
العصر
معاقبػ ػ ػ ػ ػػة سياسػ ػ ػ ػ ػػية لنػ ػ ػ ػ ػػاظر الض ػ ػػرب بال ػ ػػدواة ،والعص ػ ػػي
اجلي ػ ػ ػ ػ ػػوش ض ػ ػ ػ ػ ػػب عليػ ػ ػ ػ ػػو  ،377حىت املوت
السلطاف
محػػل علػػى اإلقػرار و معاقبػػة الضرب وا بس
املعارضة السياسية
معاقب ػ ػػة معارضػ ػ ػػة سياسػ ػ ػػي الضرب بالسياط حىت املوت
مث سػ ػػحب اجلثػ ػػة يف املدينػ ػػة
وإرىاب اجملتمع
ووضعها يف املزابل
معاقبػػة وإرىػػاب شػػرنة مػػن الضرب باملقارع والقيد
اجملتمع (الفقهاء)
الضرب مائة ضربة
معاقبة رأي سياسي
معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي أو والء التجريد من الثياب والضػرب
باملقارع
سياسي
معاقبة رأي (فتوة) سياسي الضرب بالعصي

المجلد الوفحق

الفقرة

2

176

4

2

177

1

2

113

1

2

113

4

2

113

5

2

116

6

2

116

7

2

118

2

2

118

4

2

119

3

2

127

3

2

127

6

2

122

4

2

124

4

2

125

4

2

125

5

2

127

6

2

128

6

2

129

1

2

129

4

2

137

2

2

132

2

2

132

3
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قراءة يف تاريخ التعذيب
الا رلخخهق

ال لد
القاىرة

قودخالالخلص
انتقاـ من قاض معارض

873

دمشق
مصر

917

القاىرة
القاىرة

إرىاب اجملتمع
معاقبػة سياسػية لوكيػل بيػػت
املاؿ (تعسف حكومي)
انتقاـ من قاض
عقوبة بعد وشاية

919

القاىرة

1719

مصر
الىور

1186

بغداد

1214

القاىرة

1215

القاىرة

1215

القاىرة

1216

القاىرة

1219

مصر
دمشق

1219

مصر

1228

مصر

1233

اجلزائر

1247

بغداد
املغرب

-

املدينة

793

882

911

937

1218

1324

++
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773

أ ل بخالالخلص
االعتقػػاؿ ،الضػػرب باملقػػارع،
العصر
الضرب بالسياط حىت املوت
أكثػ ػ ػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػ ػ ػػن  2677ضػ ػ ػ ػ ػربة
بالعصا
الضرب حىت املوت
الضػػرب باملقػػاريع ،التج ػريس
على ثور ،اإلشهار
ض ػ ػ ػ ػػرب املتهم ػ ػ ػػني وض ػ ػ ػػرب
القاضي وولده حىت املوت مث
قتل املتهمني
الضرب
الضرب بالسياط حىت املوت

2

132

6

2

136

3

2

141

7

2

142

4

2

142

6

2

143

6

2

144

3

2

145

3

الضرب بالعصي

2

146

5

الضرب بالنبابيات

2

146

6

الضرب يف حضور الزوجة

2

147

2

الضرب

2

147

3

الضرب بالكرابيج  1777مرة

2

148

2

الضرب واإلىانة
الكماش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات وا دي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
واالعتقاؿ والعصي
إرىاب شرنة من اجملتمع البطح علػى األرض والضػرب
بالعصي
عقػػاب بعػػد مصػػادرة أمػواؿ الضرب املنح
من طرؼ حممد علي باشا
مج ػػع معلومػ ػػات عػ ػػن املػ ػػاؿ الضرب حىت املوت
ومعاقبة منافس سياسي
تعذيب النساء
تعسف يف حق الناس
معاقب ػػة رأي ووالء سياسػ ػػي اجلل ػ ػػد وحػ ػ ػػبس ك ػ ػػل العائل ػ ػػة
لفقي ػ ػ ػ ػ ػػو (ش ػ ػ ػ ػ ػػرط مبايعت ػ ػ ػ ػ ػػو (ح ػػىت النس ػػاء والص ػػبياف) مث
التعذيب حىت املوت
بالتقيد بالشورى)
تعس ػ ػ ػػف الختب ػ ػ ػػار فعالي ػ ػ ػػة الضرب
اإلرىػ ػ ػ ػػاب يف الػ ػ ػ ػػتحكم يف
اجملتمع

2

157

4

2

157

3

2

151

2

2

151

5

2

153

2

2

153

4

2

154

2

2

156

4

مح ػػل امل ػػتهم عل ػػى اإلق ػ ػرار،
ومعاقبػػة حكػػم شػػرعي ضػػد
التعذيب ،وتعسف
إرىاب شرنة من اجملتمع
معاقبة قاض امتنػع عػن أمػر
السلطاف
ارى ػ ػ ػػاب ش ػ ػ ػػرنة (تعسػ ػ ػػف
وزاري) مث رد حكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػومي
قوؽ الضحايا
معاقب ػػة املعارض ػػة السياس ػػية
وإرى ػ ػ ػ ػػاب اجملتمػ ػ ػ ػػع (قمػ ػ ػ ػػع
استعماري)
معاقب ػػة املعارض ػػة السياس ػػية
وإرى ػ ػ ػ ػػاب اجملتمػ ػ ػ ػػع (قمػ ػ ػ ػػع
استعماري)
معاقب ػػة املعارض ػػة السياس ػػية
وإرى ػ ػ ػ ػػاب اجملتمػ ػ ػ ػػع (قمػ ػ ػ ػػع
استعماري)
مح ػ ػػل علػ ػ ػػى اإلق ػ ػ ػرار ومج ػ ػػع
معلومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات (اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمار
الفرنسيني)
معاقبة رأي سياسي
سلب األمواؿ وتعسف

المجلد الوفحق

الفقرة
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774

الا رلخخهق

ال لد
بغداد

379

بغداد

862

دمشق

379

القرف

2

البصرة

271

بغداد

-

-

872

القرف
القرف

7
8

آذربيجاف
القاىرة
القاىرة

1229

تونس

697

ج ّدة

272

بغداد

484

املغرب

555

بغداد

85

بغداد

542

املوصل

711

دمشق

القرف

1

العراؽ

القرف

2

العراؽ

خخخخ

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
معاقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعي الصفع حىت املوت
وسياس ػ ػػي لفقي ػ ػػو شػ ػػهد يف
صاحل ا ج.
معاقب ػػة فقي ػػو ش ػػهد لص ػػاحل الصػػفع بػػا ف علػػى ال ػدماغ
حىت املوت
ا ج
معاقبػ ػػة رأي ش ػ ػػرعي لفقيػ ػػو الصػػفع والتشػػه فػػوؽ محػػار
أف ػ ػ ػػىت يف مس ػ ػ ػ ػ لة الط ػ ػ ػ ػ ؽ يف دمشق والسجن
برأي بن تيمية.
تعسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف والئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مث رد الضرب بالسياط حىت املوت
حكومي قوؽ الضحية
معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الضػ ػػرب الوجػ ػػو ووجء العنػ ػػق
وإرىاب من ي مر بػاملعروؼ والقيد وا بس
وينهى عن املنكر
إرىاب اجملتمع للتحكم فيو أنواع خمتلفة من اإلشهار
حلق ا اجبني واجملامعة قسرا
تعسف
ا بس واملعام ت القاسية
معاقبة
معاقبػة وأحيانػػا رد حكػػومي نفس األساليب
قوؽ الضحايا
سػ ػ ػ ػ ػ ػػجن املولػ ػ ػ ػ ػ ػػود إى س ػ ػ ػ ػػن
تعسف
األربعني
معاقبػ ػ ػ ػػة ا حجػ ػ ػ ػػاج املغارب ػ ػ ػػة االعتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ يف ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهريج
العاجزين على دفع ضريبة والتعليق (سوء املعاملة)
معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الضػػرب ونتػػق اللحيػػة والقيػػد
وإرىاب من ي مر بػاملعروؼ وا بس
وينهى عن املنكر
معاقب ػػة معػ ػػارض السياسػ ػػي س ػ ػ ػ ػػجن املع ػ ػ ػ ػػارض وعائلت ػ ػ ػػو
ومحػ ػ ػػل بنات ػ ػػو عل ػ ػػى ال ػ ػػدعارة
بعد ىزمو
ب جرة للتقوت
مجػػع املعلومػػات السػػتخراج ض ػػرب امل ػػتهم وابن ػػو وإحػ ػراؽ
كتبو وحبسو حىت املوت
املاؿ
بنشػػابة ودىػػق
معاقبػػة سياسػػية ألم ػ بعػػد ا ػبس والرمػػي ّ
السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ وحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبس األخ
عزلو
وتعذيبو
معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي االعتقػ ػ ػ ػػاؿ بقلع ػ ػ ػػة (ا ػ ػ ػػبس
كلوف من ألواف التعذيب)
لفقيهني
معاقب ػ ػػة معارضػ ػ ػػة سياسػ ػ ػػية الضرب الشديد
(جتػػاوز وزيػػر) ورد حكػػومي
قوؽ الضحية
معاقبػ ػػة املعتقل ػ ػػني وإرى ػ ػػاب ا ػ ػ ػػبس كلػ ػ ػػوف م ػ ػػن أوح ػ ػػش
ألواف التعذيب
اجملتمع ككل
ا ػبس و  367ض ػربة والص ػ
معاقبة وإرىاب اجملتمع
يف قػ ػػن وإلبػ ػػاس جلػ ػػد كػ ػػبش
مسلوخ وا نق

المجلد الوفحق

الفقرة

2

198

5

2

198

5

2

214

4

2

236

7

2

237

4

3

214-213

3

173-172

6

3

12

4+3

3

13

3+1

3

15

4

3

16

5

3

42

2

3

52

4

3

54

2

3

61

2

3

98

2

3

99

5

3

178

2+1

3

179

2
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قراءة يف تاريخ التعذيب
خخخخ

775

الا رلخخهق

ال لد
بغداد

364

-

قودخالالخلص
معاقبة سياسية لوزير (كػاف
ق ػ ػ ػ ػػد عػ ػ ػ ػػذب يف ا كومػ ػ ػ ػػة
السابقة) بعد عزلو
اعتقاؿ سياسي

1177

اجلزائر

معاقب ػ ػ ػػة من ػ ػ ػػافس سياسػ ػ ػ ػػي
(أم ) بعد عزلو

1238

مصر
قسنطينة

القرف

8

اهلند

معاقبة رأي سياسي انتقاد
تعسػػف بػػن علػػي بػػاي مػػن
أوالد يونس
معاقبة

القرف

2

الكوفة

معاقبة سياسية

اجلزائر
بغداد

معاقبة منافس سياسي
معاقب ػ ػػة وزيػ ػ ػػر وولػ ػ ػػده بع ػ ػ ػد
عزلو

القرف

3

بغداد

معاقبة وزير بعد عزلو

القرف

2

دمشق
اجلزائر

1

العراؽ

معاقبة رأي سياسي لشاعر
معاقبػ ػ ػ ػ ػػة سياسػ ػ ػ ػ ػػية ل ػ ػ ػ ػ ػوزراء
وعسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر بع ػ ػ ػ ػ ػ ػػد فشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
االنق ب العسكري
معاقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تشػريب املسػهل وقػرف خنزيػرة
بالض ػ ػػحية والط ػ ػواؼ ب ػ ػا يف
(لشاعر)
الكوفة
معاقبػ ػػة أمػ ػ متسػ ػػل بعػ ػػد إلباس جبة صوؼ
عزلو من اإلمارة
معاقب ػ ػػة والء/رأي سياسػ ػ ػػي دتزي ػػق الثي ػػاب ،اجل ػػر برج ػػل،
لقاضػ ػ ػػي امتن ػ ػػع عػ ػ ػػن لعػ ػ ػػن اإلش ػ ػ ػػهار ،والسػ ػ ػػجن حػ ػ ػػىت
املوت
نظاـ ا كم السابق
العصػػر ،وشػػد اجلػػوزتني علػػى
معاقبة أم بعد ىزمو
الصد ني ،الضرب ،ا بس
معاقبػ ػػة وإرى ػ ػػاب املعارضػ ػػة السػػجن يف قفػ مػػع قػػردين
السياسية واجملتمع
مث سلخ اجلسد وحشاه تبناً
ا ل ػػق ،اإلش ػػهار عل ػػى بعػ ػ
معاقبة معارض سياسي
والصفع وا بس مث القتل
تسػويد الوجػػو والطػواؼ فػػوؽ
معاقبة ملك بعد ىزمو
بقرة مث الصلب
معاقبة املعارضة السياسية التسم  ،اإلشهار على مجػل
والتوسي

233

277

1275
312

1232

القرف
174

املدينة

277

مصر

265

ش از

336

-

431

رناطة

543

زنة

788

القاىرة

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

أ ل بخالالخلص
ا ػ ػبس وقي ػػد واجلل ػػوس عل ػػى
تنور من خشػب فيػو مسػام
حىت املوت
ا ػ ػ ػ ػبس يف صػ ػ ػػندوؽ ومنػ ػ ػػع
الطعاـ
ا ػ ػػبس يف بنػ ػػاء ضػ ػػيق جػ ػػداً
جصصػ ػ ػ ػت جدرانػ ػ ػػو وطػ ػ ػػني
عليو بابو
ا بس يف املطبق حىت املوت
الس ػػجن حت ػػت األرض مبع ػػزؿ
عن النور
ػب والتع ػ ػػرض
ػ
ػ
ػ
ج
يف
ا ػ ػ ػبس
لف ػ ػ اف كب ػ ػػار ا ّجػ ػػم ت كػ ػػل
املساجني
ا ػبس يف السػػرداب مث ردمػػو
على الضحايا حىت املوت
حبس يف مطهرة
إلبػ ػ ػػاس جبػ ػ ػػة ص ػ ػػوؼ ،قي ػ ػػد
ثقيػ ػ ػ ػػل ،ػ ػ ػ ػػل حػ ػ ػػىت التلػ ػ ػػف
وضرب الولد بالدبابيس
التكبيػ ػل ،ووض ػػع حديػ ػدة يف
العنق ،إلباس صػوؼ ،عػرض
للشمس حىت املوت
ا نق باملاء
التعذيب والنفي والقتل

المجلد الوفحق

الفقرة

3

117

3

3

111

4

3

112

5

3

127

3

3

124

2

3

131

1

3

133

3

3

147

4

3

166

3+2

3

178

2

3

197

5

3

211

1+2

3

215

4+3

3

218

2

3

228

2

3

228

4

3

236

2

3

242

5

3

248

3

3

255

3
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الا رلخخهق
324
873

القرف

2

القرف

4

872

932-915
127

271
676

 1325ـ
1717

القرف

3

517

118

القرف

2

366

341

789

القرف

2

القرف

2

611

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
ال لد
معاقب ػػة سياس ػػية ل ػػوزير بع ػػد الض ػ ػ ػ ػػرب باملق ػ ػ ػػارع وتعلي ػ ػ ػػق
وألواف أخرى من التعذيب
عزلو
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو التعليػ ػ ػػق مػ ػ ػػن إب ػ ػػاـ الي ػ ػػدين
دمشق
وإشػػعاؿ النػػار حتػػت املعػػذب
وإرىابو
حىت السقوط
قليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا -محػ ػ ػ ػػل النػ ػ ػ ػػاس علػ ػ ػ ػػى دف ػ ػ ػػع التعليق من الساؽ
الضرائب
املنصور
معاقبة زوجة سػلطاف سػابق ضػ ػ ػػرب ام ػ ػ ػرأة األب ب ػ ػ ػ 177
بغداد
بعػػد االسػػتخ ؼ (تعسػػف مقرع ػػة وتعليقه ػػا م ػػن ث ػػديها
منكوسة
وانتقاـ)
معاقبة زوجة سػلطاف سػابق ص ػ ػػلب زوجػ ػػة األب  3أيػ ػػاـ
اهلند
بعػػد االسػػتخ ؼ (تعسػػف حىت املوت
وانتقاـ)
السجن والتعليق
معاقبة
اهلند
الضػ ػ ػ ػ ػػرب بالسػ ػ ػ ػػوط ،مسػ ػ ػ ػػل
انتقاـ سياسي
األندلس
العينػ ػ ػ ػ ػػني ،ضػ ػ ػ ػ ػػرب العنػ ػ ػ ػػق،
الصلب
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي نتف اللحية
املدينة
(أم ) بعد ىزمو
مصر/شاـ معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (نائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب الضػ ػ ػ ػ ػ ػػرب ونت ػ ػ ػ ػ ػػف اللحي ػ ػ ػ ػػة
واالعتقاؿ حىت املوت
سلطاف) بعد عزلو
معاقب ػػة رأي سياس ػػي لفقي ػػو نتف اللحية
اهلند
وللشػػيخ الػػذي رفػػض تنفيػػذ
أمر املعاقبة
معاقب ػػة ش ػػرنة م ػػن اجملتم ػػع اإلشػ ػ ػ ػ ػ ػػهار فػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ اجلم ػ ػ ػ ػػل،
دمشق
ا ازوؽ ،تفريق األجساد
وإرىابا
نفخ يف الدبر حىت املوت
محل املتهم على اإلقرار
بغداد
اإلطعػػاـ باهلريسػػة والقطػػائف
تعسف
فارس
مث ختيػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػػدبور وإبقػ ػ ػ ػػاء
املعذبني يف الشمس
معاقبة رأي سياسي لداعية قطع اليد ،قلع اللساف ،مسػل
خراساف
العيوف مث الصلب والقتل
إرىاب املعارضة السياسية مس ػػل العيػ ػػوف ،بق ػػر البط ػػوف،
بغداد
صلم اآلذاف
مس ػػل العيػ ػوف ،التنكي ػػل ،ج ػػز
معاقبة وزير بعد عزلو
بغداد
اللحي ػػة ،ج ػػدع األن ػػف ح ػػىت
التلف
الطػ ػ ػواؼ بالضػ ػػحية وبابنػ ػػو،
تعسف
الق واف
قطػػع ي ػػدي الول ػػد ،الص ػػلب،
السلخ ،ا شو بالتنب
تعسف للوصوؿ إى ا كم هتب البيوت
املغرب
قطػػع اليػػد والرجػػل مث اللسػػاف
معاقبة معارض سياسي
دمشق
والقتل
معاقبة شػعر سياسػي وإرىػاب قطع اللساف
األندلس
بغداد

الشعراء واملنتقدين

معاقبة رأي سياسي

الضرب با شبة ،قلع اللساف

المجلد الوفحق

الفقرة

3

265

4

3

266

5

3

277

1

3

273

1

3

273

2

3

277

4

4

83-82

1-5

4

43

2

4

46

2

4

46

3

4

71

3

4

76

3

4

76

5

4

82

3

4

83

2

4

88

5

4

132

4

4

142

2

4

146

3+2

4

147

3+2

4

149

6
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الا رلخخهق

ال لد
مصر

367-356

بغداد

873

دمشق

376

بغداد

822

القرف

2

البصرة

375

بغداد

853

القاىرة

القرف
-

877

3

بغداد
خراساف
مصر

1277

دمشق

1277

دمشق

126

العراؽ

489

حلب

741

دمشق

772

اليمن
مصر

788

القاىرة

788

القاىرة

927

القاىرة

258

أنطاكية
القاىرة

785

798

++
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777

أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
معاقبػة شػعر سياسػي وإرىػاب قط ػػع اللس ػػاف وعق ػػدتني م ػػن
أصابع اليد اليمٌت
الشعراء واملنتقدين
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي مسػػل العيػػوف ،جػػدع األنػػف،
قط ػػع ش ػػحمة األذف والش ػػفة
وإرىابو
العليا
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو خلع املفاصل با بل
وإرىابو
مجػ ػػع معلومػ ػػات عػ ػػن املػ ػػاؿ صفع حىت املوت وجر اجلثة
لوزير مت عزلو
رف ػ ػ ػ ػ ػػض اإلذع ػ ػ ػ ػ ػػاف ل م ػ ػ ػ ػ ػػر -
بالتعذيب الستخراج املاؿ
قت ػػل بالع ػػذاب أب ػػو العب ػػاس -
بػػن سػػابور املسػػتخرج الػػذي
كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف يع ػ ػ ػ ػ ػ ػػذب النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس
السػػتخراج مػػا يتقػػرر علػػيهم
على سبيل املصادرة
هن ػ ػ ػ ػ ػػب األم ػ ػ ػ ػ ػواؿ ،تعػ ػ ػ ػػذيب
معاقبة وزير مصروؼ
الزوجػ ػ ػ ػػة واإلب ػ ػ ػ ػػن ،الض ػ ػ ػػرب
عريانا ،العصر ،النفي والقتل
املساىرة
محل املتهم على اإلقرار
نفخ النمل يف الدبر
معاقبة مس وؿ مصروؼ
معاقب ػ ػ ػػة من ػ ػ ػػافس سياسػ ػ ػ ػػي الضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب ،العص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر يف
الكعػ ػ ػ ػ ػػاب ،إلبػ ػ ػ ػػاس خػ ػ ػ ػػوذة
(أم )
حديد حممية بالنار إخل
الضػ ػ ػ ػػرب ،وضػ ػ ػػع الكعػ ػ ػػاب
مجع معلومات عن املاؿ
على الصد ني
وضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الكعػ ػ ػ ػ ػ ػػاب عل ػ ػ ػ ػ ػػى
محل املتهم على اإلقرار
الصد ني والضرب
تعسػ ػ ػ ػ ػ ػػف سياسػ ػ ػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػ ػ ػػن تكس ػ ػ الق ػػدمني والس ػػاقني،
القتل باملضرسة على الصدر
يوسف بن عمر
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي تعػػذيب بالنػػار ،نفػػخ ا ػػداد
وإرىاب شرنة اجتماعية يف دبره ،ثقب الكعاب
معاقبػ ػ ػػة دمل ػ ػ ػػوؾ تنك ػ ػ ػػر لػ ػ ػػو الضرب مث التوسي
نائب الشاـ (تنكز)
التوسي والتسم والشنق
إرىاب شرنة اجتماعية
معاقب ػػة منافس ػػني سياس ػػيني التقيي ػد ،التسػػم  ،اإلشػػهار،
مث التوسي
(أم ين)
معاقب ػػة منافس ػػني سياس ػػيني الض ػػرب باملق ػػارع ،التس ػػم ،
اإلشهار ،مث التوسي
(دماليك)
معاقبػػة ث ػػائرين بعػػد ى ػػزمهم التسػ ػ ػ ػػم  ،إلبػ ػ ػ ػػاس قباقيػ ػ ػػب
خشب ،مث التوسي
ومجع املعلومات
معاقب ػػة رأي/تعبػ ػ سياس ػػي التوسي
ينتقد ملك األمراء
الدفن أحياء
عقاب سياسي
العصر ،ا نق
معاقبة معارض سياسي

المجلد الوفحق

الفقرة

4

151

3

4

164

3+2

4

173

5

4

178

5

4

183

4

4

187

2

4

188

4+3

4

271

2

4

273

2

4

217

4

4

212

5

4

212

6

4

216

2

4

227

1

5

494

4

5

498

3

5

498

7

5

499

3

5

499

4

5

578

1

6

118-117

7

6

29

8
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778

الا رلخخهق
799
873
1187
1275
1227
1224
1237/2

القرف

1

188
252
476
919

1227
289-279
873
267

القرف

1

738

القرف
144
321
776

287
317
318
768

+
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1

منظور تارخيي
أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
ال لد
املصػادرة ،الضػػرب ،اإلشػػهار
معاقبة وزير مصروؼ
القاىرة
مث ا نق
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بعػ ػػد ىزمػ ػػو رب رأس املعػذب ببػل حػىت
دمشق
يغوص يف مو ،ا نق ،إخل
ورىابو
ا نق
القضاء على ا صوـ
القاىرة
تعسف (أمحد باشا اجلزار) ا نق
دمشق
رز الشوؾ يف الرقبة مث ا نق
مصادرة األمواؿ
حلب
تعسف (ا اج علي باشا) ا نق
وىراف
ا نق
اجلزائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر التسل على ا كم
العاصمة
إرى ػػاب معارض ػػة (زي ػػاد ب ػػن الصلب
بغداد
أبيو ،عبيد اهلل بن زياد)
الصلب
إرىاب معارضة
قرطبة
الصلب
إرىاب معارضة
بغداد
الصلب
إرىاب معارضة
حراف
مح ػػل امل ػػتهم عل ػػى اإلق ػ ػرار- ،
القاىرة
ومعاقبػػة حكػػم شػػرعي ضػػد
التعذيب ،وتعسف
اإلش ػ ػ ػ ػػهار والص ػ ػ ػػلب عل ػ ػ ػػى
محل املتهم عار اإلقرار
حلب
ا شب
الدفن حيا
تعسف (املعتضد)
بغداد
معاقب ػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو -
دمشق
وإرىابو
القتل بالدخاف
إرىاب املعارضة
نيسابور
إرىػػاب املعارضػػة (زيػػاد بػػن الدفن حيا
بغداد
أبيو)
الدفن
تعسف
القاىرة
تعسػ ػ ػ ػػف (عبيػ ػ ػ ػػد اهلل ب ػ ػ ػ ػػن الدفن حيا
البصرة
زياد)
الدفن أحياء
إرىاب املعارضة
بغداد
الدفن أحياء
إرىاب املعارضة
بغداد
الدفن أحياء يف ار
تعسف نائب دمشق
لبناف
إرىػػاب املعارضػػة السياسػػية اإلحراؽ باملاء املغلي
واجملتمع
الشي بالنار
عقاب سياسي
بغداد
معاقبػ ػ ػػة ث ػ ػ ػػائر بع ػ ػ ػػد ىزمػ ػ ػػو أل ػواف التع ػػذيب منه ػػا ا ػػرؽ
خبارى
باإللقاء يف التنور للخبز
وإرىاب اجملتمع
معاقبػ ػػة وإرىػ ػػاب احتجػ ػػاج الضػ ػ ػ ػ ػ ػػرب وحل ػ ػ ػ ػػق اللحي ػ ػ ػ ػػة
بغداد
واإلشهار وا رؽ
شرنة اجتماعية
مح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل املعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذب عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الض ػ ػ ػ ػ ػػرب باملق ػ ػ ػ ػػارع ،ل ػ ػ ػ ػػف
القاىرة
األص ػػابع باملش ػػاؽ و مس ػػها
استخراج املاؿ
بالزيت وحرقها ،مث القتل

المجلد الوفحق

الفقرة

6

37

3

6

31

2

6

44

2

6

45

3

6

47

2

6

47

3

6

48

4-2

6

55

3-2

6

56

4

6

57

4

6

61

6

6

78

7

6

86

4

6

94

5-3

6

96

1

6

112

2

6

115

2

6

119

7

6

121

2

6

122

1

6

122

4

6

123

4

6

183

4

6

191

4

6

192

2

6

192

3

6

199

3
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قراءة يف تاريخ التعذيب
الا رلخخهق

ال لد
بغداد

873

دمشق

795

بغداد

557

زنة

768

القاىرة

877

مصر

 1325ـ

اهلند

1227

حلب

795

القرف

3

القرف

8

الشاـ
رناطة

169-158

بغداد

312

بغداد

252

بغداد

القرف

6

القاىرة

القرف

11

اهلند
رناطة

311-375
187

القرف

8

بوشنج
القاىرة

197

العراؽ
بغداد

652

املوصل

857

بغداد

566

++
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779

أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
الشي بالنار
ػو
ػ
ػ
م
ىز
ػد
ػ
ػ
ع
ب
معاقب ػ ػػة شػ ػػعب
ّ
واس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخراج املػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ منػ ػ ػ ػ ػ ػػو
وإرىابو
معاقب ػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو -
وإرىابو
الشي بالنار
ا ص ػ ػػوؿ عل ػ ػػى امل ػ ػػاؿ م ػ ػػن
ّ
األىايل (تيمور لنك)
معاقب ػػة آراء سياس ػػية (ت ػػذـ ا ن ػ ػ ػػق باإلدخػ ػ ػػاؿ يف محػ ػ ػػاـ
وإ قو حىت املوت
أخ ا اكم)
أن ػ ػواع م ػ ػػن الع ػ ػػذاب وح ػ ػػرؽ
معاقبة وزير بعد عزلو
األصابع حىت املوت
إلب ػ ػ ػػاس خ ػ ػ ػػوذة حدي ػ ػ ػػد حمم ػ ػ ػػاة
معاقبة وايل بعد عزلو
بالنار

معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي وض ػػع صػ ػػفيحة حمم ػػاة علػ ػػى
الص ػػدر ح ػػىت ذى ػاب اللح ػػم
لفقيهني
مث بوؿ ورماد
أن ػ ػ ػ ػ ػ ػواع الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاب ،وضػ ػ ػ ػ ػػع
مجع معلومات عن املاؿ
الضحية عريانا فوؽ آنيػة مػن
حناس حمماة مث قطع رأسو
إلق ػ ػػاء يف قػ ػػدر كب ػ ػ ة دملػ ػػوءة
معاقبة
باملاءً املغلى
تعس ػ ػػف س ػ ػػلطا (معاقبػ ػػة التع ػ ػػذيب ب ػ ػػاجلوع والعط ػ ػػش
دماليػ ػػك خلف ػػو (أبي ػػو) بعػ ػػد حىت املوت
وصولو للحكم)
تعسف سلطا (معاقبػة أـ الض ػػرب عل ػػى الػ ػرأس والقت ػػل
وابنتها بتهمة الزندقة)
فزعاً
اإلخضػ ػػاع ملنظػ ػػر مػ ػػا يلحػ ػػق
معاقبة وكيل مصروؼ
النػ ػ ػػاس مػ ػ ػػن الع ػ ػػذاب ح ػ ػػىت
املوت من الفزع
معاقبة منافس سياسي بعػد ضرب ووضع يف ث جة حىت
خلعو
املوت برداً
معاقبػ ػ ػػة مس ػ ػ ػ وؿ ال ػ ػ ػػديواف دؽ مسػ ػػمار يف األذف ح ػ ػػىت
املوت
واالنتقاـ منو
انتقاـ ،ترفيو ،معاقبة املتهم القتل بالفيل
إخ ػ ػ ػ ػ ػ ػراج األعص ػ ػ ػ ػػاب مػ ػ ػ ػ ػن
إرىاب اجملتمع
الظه ػػر ،دتزي ػػق الب ػػدف بغص ػػن
الشجر
دتزيق البدف
تعسف
دتزيػػق البػػدف بتعليػػق الضػػحية
معاقبة
ويف رجلها أثقاؿ
تقطيع األوصاؿ
انتقاـ سياسي
تعس ػ ػػف وانتقػ ػ ػػاـ سياس ػ ػ ػػي تقطيع األوصاؿ
(املستضيء)
الصػ ػ ػ ػػلب ،ال ػ ػ ػ ػذبح ،تقطيػ ػ ػػع
انتقاـ سياسي
األوصاؿ
حقد سياسي (جيهاف شاه) تقطيع األوصاؿ

المجلد الوفحق

الفقرة

6

199

5

6

199

6

6

199

5

6

217

1

6

211

2

6

211

3

6

211

3

6

213

2

6

218

6

7

26

2

7

31

2

7

31

4

7

34

2

7

43

3

7

49

4-1

7

61

4

7

61

2

7

62

3

7

64

2

7

65

4

7

65

5

7

66

4
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منظور تارخيي

787

الا رلخخهق

ال لد
املغرب

قودخالالخلص
معاقب ػػة وإرى ػػاب املتم ػػاثلني
مع الضحايا

757-725

اهلند

معاقب ػ ػ ػػة عص ػ ػ ػػياف سياس ػ ػ ػػي
وإرىاب املتماثلني معو

723

تنيز
بغداد

تعسف
معاقبػ ػػة مس ػ ػ وؿ حك ػ ػػومي
بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد عزلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،وإرىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب
املتماثلني معو
التع ػ ػ ػػذيب يف نفػ ػ ػػس التنػ ػ ػػور
معاقبة منافس سياسي
(م ػ ػ ػ ػػن خش ػ ػ ػ ػػب ومس ػ ػ ػػام )
الذي كانت الضػحية تتخػذه
لتعذيب الناس
التعذيب بالتنور
تعسف
تعسف
الص ػ ػ ػػلب ،التوسػ ػ ػػي  ،رمػ ػ ػػي
تعسف
الرقبة ،ا ازوؽ
ألواف متنوعة
تعسف (املماليك)
القتل الفيل
معاقب ػػة ثػ ػػائر سياسػ ػػي بعػ ػػد س ػلخ جلػػدة ال ػرأس وحش ػوىا
ىزمو
قطناً
معاقبػ ػػة زوج ػ ػػة مل ػ ػػك بع ػ ػػد إركاب زوجة امللك يف ىػودج
وأمامها رأسي زوجها وأخيو
إطاحتو وقتلو
معاقبة وإشباع تلذذ سادي تقطيع األطراؼ
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو الس ػ ػػف وش ػ ػػق فػ ػػروج النسػ ػػاء
وبقر بطوهنم
ورىابو
السف
معاقبة شعب بعد ىزمو
معاقبة منافس سياسي بعػد الص ػ ػػلب م ػ ػػن الثػ ػػديني حػ ػػىت
املوت
ىزمو (زوجة الشاه)
إرىػػاب املعارضػػة السياسػػية بقر البطن
واجملتمع
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو فجػػور بالنسػػاء وح ػرقهن بعػػد
الزنا بن ،وجتويعهن وبيعهن
وإرىابو
ا تصاب مجاعي
تعسف العسكر
أنواع التعذيب منها الدىق
مجع املعلومات
معاقب ػ ػ ػػة من ػ ػ ػػافس سياسػ ػ ػ ػػي تع ػ ػ ػػذيب الضػ ػ ػ ػػحية وأختهػ ػ ػػا
ومجػػع املعلومػػات عػػن أمػواؿ وأخيها
ملصادرهتا
معاقبػ ػػة مس ػ ػ وؿ حك ػ ػػومي أنواع عديدة
(وأقاربو) بعد عزلو

341

القرف

1

247-232

بغداد

233

العراؽ
مصر
مصر

747
975-968
القرف 13-12

القرف

5

1227

اليمن

459

القرف

1

333

القرف

العراؽ
سوسة

6

بغداد

873

القرف

العراؽ
اهلند
اجلزائر

1

اجلزيرة

832

الرىا ،الشاـ

832

الرىا ،الشاـ

158-136

بغداد
بغداد

367

البصرة

317

+
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أ ل بخالالخلص
إش ػ ػػهار األب وولػ ػػده ،قطػ ػػع
أعضاء الولد مث صػلبو واألب
ينظ ػػر ،وس ػػلخ األب وحش ػػو
جلده تبناً
س ػ ػلخ جلػ ػػود قػ ػػادة ا ركػ ػػة مث
حشػ ػوىا تبنػ ػاً وتعليقه ػػا عل ػػى
سور املدينة
النشر باملنشار
دؽ األيػ ػ ػ ػػدي ،ال ػ ػ ػدىق ،دؽ
الساؽ ،اإلشهار على بغل

المجلد الوفحق

الفقرة

7

69

2

7

71

4

7

75

3

7

77

2

7

79

4

7

79

4

7

86

4

7

97

2

7

97

3

7

97

7

171

4

7

182

4

7

184

3

7

278

4

7

279

4

7

212

4

7

217

2

7

227

2

7

227

2

7

231

2

7

231

3

7

232

3
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قراءة يف تاريخ التعذيب
الا رلخخهق

ال لد
الشرؽ

753

القاىرة
الشاـ
مصر

877

القاىرة
القاىرة
مصر
تنيز
قسنطينة

771

789
812

812
824
872
1222

القرف

4

افريقية
حلب

872

قرف

17

مصر

قرف

12

اجلزائر

317

بغداد

1247

بغداد

++
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781

أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
معاقبػػة وزيػػر (وزوجتػػو) بعػػد العصر
عزلو
تعسف (األم صر تمس) العصر
العصر
تعسف
معاقبػػة أم ػ (وزوجتػػو) بعػػد التعذيب حىت إسقاط ا مل
عزلو
معاقبة حاجب معزوؿ
تعذيب امرأة حامل
معاقبة سلطاف ألم
معاقبة سلطاف ألم
الصلب من الثديني
تعسف
معاقب ػ ػػة زوج ػ ػػة ب ػ ػػاي بع ػ ػػد تعذيب حىت املوت
إطاحتػ ػ ػ ػ ػ ػػو وقتلػ ػ ػ ػ ػ ػػو ومجػ ػ ػ ػ ػ ػػع
معلومات ملصادرة أمواهلم
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو شػ ػ ػ ػػق فػ ػ ػ ػػروج النسػ ػ ػػاء وبقػ ػ ػػر
بطوهنن
وإرىابو
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو ا تصاب النساء يف املساجد
وإرىابو
تعس ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػلطا (مل ػ ػ ػػك قطػ ػػع حاشػ ػػية فػ ػػروج النسػ ػػاء
وتنظيمه ػ ػػا يف خػ ػػي  ،سػ ػػلخ
سادي ونكروما )
جلد جارية
وض ػ ػػع السػ ػ ػػنان يف س ػ ػراويل
تعسف سلطا
النساء
معاقب ػػة أـ من ػػافس سياس ػػي الضرب ،التعليق من الرجل
بعػػد موتػػو ومجػػع معلومػػات
عن ماهلا ملصادرتو
معاقب ػ ػ ػػة وإرىػ ػ ػ ػػاب أنصػ ػ ػ ػػار ضػ ػ ػػرب زوج ػ ػػة رضػ ػ ػواف أ ػ ػػا
منػ ػ ػ ػ ػ ػػافس سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي (داود بالفلق ػػة وكػ ػي ب ػػدهنا بالس ػػيج
احملمي
باشا) بعد عزلو.
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 163سورة النحل ا ية .177
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يُكتسببحق ببسقمةسببسديقموسببنييق مند ايببيق ببنقمةببا .قإنبّبحق ببسقي ب ببهقلن نببحقةب ق ت ببسق
ددظبباقمو بباخقم ب .ق قإ ّقنق قببحقد ب ق ببسذقمةتدببايحقياببالقمن ببيقم سقببهق بن بببق بببق
قيُدتربقج بييقيفقي ظاقم نظ يقمة ضبئ يقيفقمةدبمل.ق

نظب مقةص صبباتقمةتيب يد يقليببينقمةتدببايحقمةب ق تببا ق ص هبببققبببنانقمةد البببئقمو مئ ب ق
مةي ب يديق ببامقمندبلببنمئقمةن ة ببيقو بباخقم نسبببنقمة ب قا ب ّنقيق ص هبببقمو مئ ب ق بببنقد ب ق
منتاقببأقينقيببااّ قمة ظببباقمة ضبببئهقمو مئ ب قا اببيقةض ب بيبقمةتدببايحقة ببنةامقل ب ميتهاق ببب امق
جس يه بباق قيت ص ببصامق ص ببتق دايض بببئق ب ب قم ب ب ميقمةب ب قو ببيق ببا ق ل بباة قيي ببنقمق
يسرتجدامق مدتهاق ب بامقد رتيفقمةتدايح.ق ق با قلةب قاب ّقنقمحملبب اقمو مئ يبيقيابب يق
غ ابببق لم ببيقي بليببحقمند ب ثالنق بلبببقابن بببق ببب قلببحقمو ب م ئق ب بيبلاق صببتقي ببب ق
"لبقثب ي"قد ت يقلد ببقي ذ.قق

قدصصبلقةك ص بيق
يسدتقد بذقمةتدايحقيفقجهب قمة ببنانق مة ضبباقمو مئب ينقإىلق اب
ّ
مشبرتماقمة ظببباقمة ضبببئهقدببأقموس يب قةصب قإيم قمو ب م ئقمةس ب ب يق ق دهبباقم نت بببدهق
حتيقق بعقمةدنمةي.ق يي حق اة قيجلقمة بنانقمو مئ ق بب ق–ق لباق ببدتقةبن قمحملك بيق
مةدص بق جمصسقمةن ةيق–قنبلمقيابحقمةتدايحقممبي يقدؤ سب يقلبةتامطؤقدبأقمة ظبباقمة ضببئهق
يغاقينقنصاتققبنانقمةد البئقمو مئ ق مندبلنمئقمةن ة يقو اخقم نسبنقمةب قاب ّنقيق
ص هبقمو مئ ق صهبقحتقّاقلاهقمن بي ي.ق
صّلقد بذق امطؤقمة ظباقمة ضببئهقإ ضببعقمة ببنانقوكبباقمو مئب قمةدسبك ين.ق ي ببق ق
صهق بهق ببنقمة بايق–ق لباق ببدهققيئب سقمة ملةبيقمو مئ يبيقةصبنابعق ب ق باخقم نسببنق–ق
لنقب قبيق ب قيسببتد لقمو ب م ئق بةببيقمةةباميرق ببن قد م ب اق يب يد يقيُ ص ببيق ب يق2991ق
ةت ص ب سقم ببت سة يقمةدنمة ببيق قصبه بببقإىلقي م قةصس ببصةبئقمةت ص اي ببي.ق يي بّحق ص ببهق ببهق ببلق
محملبب اقماباببيقمةب قي سبهبقمو ب م ئقةتيببت لق صبتقنصببسقمنب ه قمةبا ق ُقظصببيقلببحقمحملبب اق
بصب هقيفق ببلقمة ظببباق
مابابيقم ببتد بيييق ببل بق.ق م ببت ب مقإىلق رب ببحقمةام بديقيفقمحملببب اق ّ
مة ضبببئه ق صببسقمةكب ببحقموب اقمةابةب قدب قد بةببحقةكيب قمةةب خقمن تصصببيقمةب ق ب ّقيق بببق
م ج مامئقمة ضبئ يقنةبل تهبقدأقي بليحقموس ي ق ي مد قم ن سل ن.ق

قيفق بةيق ناقم تدنم قي ققبني قمحملبب اقمو مئ يبيق صبتقم ب قرت م ق باخق ب بيبقمةتدبايحق
ا نحقل دكبنقلؤ اقينقيصجبقؤ مقإىلقمحملبب اقمةن ة بيق ّقنقمو مئب قاب ّنقيق صبتق بن قددتبربقدب ق
مندبلببنمئق م صبق بببئقمة ب ق صببانقمو بباخقم ب ب يقة نسبببن.ق من بببذقمةتببب قدكبا ببيق
مةتدايحقيفقمة بنانقمةن قيد قيلاق ص قمةاابئس.ق ددظاقلاهقمنست نمئقدص ديققبنان بق
ةصن ةيقمو مئ ييقمب تضتقمنصب قيق ص هببققمب تضبتقمنبب ق211قدب قمةن بتايقمةب ق بنيهقلباهق
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دن لق

منس ببت نمئقيفقمة بببنانقمة بباط ق خت بباذق ب ببق ببصةيقمةس ب ب اق ص ببتقمة ب بامننقمو مئ ي ببي.ق ل بباهق
مندبلببنمئقمةن ة ببيقو بباخقم نسبببنقجمهاةببيقةببن قم غصب ببيقمةسببب يقدب ق ببكبنقمو مئب ق نق
ده بنقمةن ةببيقلصدببلقلة ب ق
مة ظببباقمةدسببك قملقي بباقل ي ب لبق إلم تهبببقيفقمةبببس ق لببامقيغبباق ّ
ببنقمنصببب قي.ق من بامط قمةببا ق هببلق اقببحق كببااق ص ببحقلبببةدج ق صببتقمنةبةب بيق بببقيدببباق
محملب اقمو مئ ييقي قم ج ب ي.ق
ّيدبقمن بذقم القيفقلامقموب اقاصبحقنصبسقمةاظ صبيقم سد بيق ةكب قلباهقمنب قدب قد ظبايق
مةي ب يديقم ببسد ي.ق ب ب سقمن ببب ق1قدب ب ق ببتايقمةن ة ببيقمو مئ ي ببيق ص ببتقينق«م ببساق يب ب ق
مةن ة ببي» ق ق بباذقمن ببب ق9قين ببحق« ق ببا قةص ؤ س بببئقينق ببااقل ب ب]…[قمةس ببصااقمن بببة ق
ةص ص بسقم ببسده».ق دببأقلببامق ببا ق ل ببيق ببنييحقمنسببؤ ةنق منبباظصنقمنكصصببنقلت ص بباق
مة بببنانق(مةيب طيق مةببنياق موب ق من بببل مئق بببباقمةسببجانق منسببؤ ةنقموكبباد نق ب ق
ص بباقمة بببنان)ق صببتقمو بباخق مةامجببببئقم ببسد يقيفقجم بببذقمةسببسديقموسببنييق مند ايببي ق
م دب ب ق ممبي ببيق ببصةيقمةتصتب ب ق مةتاق ب ب ق م ت بببذق م ببت ةبخ ق مةت ببسقمو بببئه ق
ا ق ص هاقمة ام نقم سد يقةسصااقمناظصنقيفقلاهقمنه بي ق با ق دصب اقمنبامط نق
تاي ب بببئقمةيب ب ب يديق د ب بببق ب ب ب سق ص ب ببحقلي ب ببينقمو ب بباخقم نس ب بببن يق مةس ب ب ب ب يق م جت ب ب ببيق
م ب ي قا ّقنقمة ظباقمةدسك ق ا باتحق لصادب تحق صامقلض م ق صتقش ة يقم بساق
جت نقااي حق ل م قمو م ئقيفق يقمةنيعقم الق نق«ماة قم سده»قل يقموصاذق
ص ببتقمة ببن اقمة ب ب ي.ق ق ببنقش ب ّباليق بببيتهاقل ببن نقمن ة بببعقمةيب ب يديقم ببسد يق قداّصته بببق
مبج ا يقد قمةد البئق(مون قموصن قمة جا قمة تلقمخل).قق
ببب ذقد بببذققيابباذقحت ب ذقمةتدببايحقيفقم ببساقياببأقلببامقمةظصبباقمةصك ب ق ةبباققص ب س.ق
ا ي ب حقلب ب قطبيي ببيقلبةتصصب ب لقداق ب قمةتيب ب يأقمو بببئهقم ببسدهقد ب قمةتد ببايحق د با ببنهق
امقب ببح.ق بببقيد ب قموك بباقمةي ب هقيفق د بباي ق ب بيبقمةتد ببايحق مة ام ببنقم ببسد يق
ةسصااقمنسؤ ةنق مناظصنقمنكصصنقلت ص اقمة بنان.ق
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 .1المقدمة
«عندما نستطيع استعماؿ العنف فال حاجة للتقاضي»
ثوسيديد ،حرب بيلوبوناس

جتػػد اصتزائػػر نهسػػلا اليػػوـ تقرين ػاً و نهػػس الوضػػع ال ػ ي عااػػتو أثنػػاء ف ػ ة ا سػػتعمار حي ػ
مورس على الشعب دتيّيز عنصري معروؼ بقانوف «األىايل» (أو أنػدناف – ،)Indigènes
ول ػ ا فنننػػا ؾتػػد إج جانػػب القػػانوف الرشتػػي اظتوتػػوب قانونػًػا اػػنو رشتيّػاً ػ موتػػوب ولونػػو
فعاؿ وأقوى .وىو ا يعيش الشػعب نظػامق قػانونيق :نظػاـ ىنػع التعػ يب باحتشػاـ ونظػاـ
ّ
ضمين موتوب يق ّػره كوسيلة حتوػّػم.
كانػ «إدانػػة التعػ يب واظتسػػاس باضترمػػة اصتسػػدية واظتعنويػػة» مػػأ أبػػرز منػػادئ الدسػػتور
األوؿ للجملوريػػة اصتزائريػػة ال ّدىقراشيػػة الشػػعنية بتػػاري  01سػػنتم  ،0871كمػػا جػػاء و
مادتو العاارة .زاؿ النّاس ػداة ا ستقالؿ ي كروف مأسػاة التعػ يب الػ ي مػورس علػيلم
بشػػوم مػػنظّم و إشػػار القمػػع ا سػػتعماري ،وكػػاف الضػػرايا هملػػوف أثػػار اضتػػرؽ والتع ػ يب
بواسػطة الولربػاء وا تتنػاؽ داتػم ميػاه قػ رة .وكانػ تعػاليا الصػرف آنػ اؾ تػدور حػػوؿ
مػا دػدر مػأ مقػا ت وكتػب عػأ التعػ يب م ػم كتػاب «السػااؿ» لػػلنري عػالؽ (Henry
) ،Allegولوأ ا ىتماـ العاـ باح اـ اضترمة اصتسدية واظتعنوية لإلنساف مل يدـ شويالً.
ليس التع يب و اصتزائر اآلف ليس مبجرد جتاوز است ػنائي قاـ بو موظّف مندفع ،بم ىػو
ومنس ػػقة وؼتط ػ عت ػػا .وىيّػػز التع ػ يب و اصتزائ ػػر الع ػػدد اعتائ ػػم
ؽتارس ػػة مقص ػػودة ومدروس ػػة ّ
للم ػػوظهق الق ػػائمق ب ػػو كم ػػا ىيّػ ػػزه شابع ػػو الواس ػػع واظت ػػنظّم ،وباطتص ػػوص س ػػووت الق ػػانوف
اظتتػواشئ مػأ جلػػة ومشػاركة القضػػاة مػأ جلػػة أتػرى .فهػػي ظػرؼ  11سػػنة انقلنػ اندانػػة
فعػػاؿ وهػ ّدده أدػراب القػرار،
الدستورية للتع يب لتصنح ىػدفاً للقانوف الضمين ال ي ىو ّ
ػورياً س ػػاكتا ع ػػأ ؽتارس ػػة التعػ ػ يب وغت ػػرد غتموع ػػة
بينم ػػا ينق ػػى الق ػػانوف الرشت ػػي اظتوت ػػوب د ػ ّ
نصوص قابلة للتطنيا و حق تستعمم غتموعة قواعد كامنة قابلة للتطنيا.

+

توظّف اجملموعػة األوج و اطتطػب وافافػم الرشتيػة قصػد ا سػتلالؾ اطتػارجي والدعايػة.
وى ػ ا ىػػو حػػاؿ الدسػػات اظتتتاليػػة وا تهاقيػػات اظتوقػػع عليلػػا ،سػػيما التعريػػف بالتع ػ يب
وإدانتػػو باعتنػػاره جرىػػة اػػنعاء ينورىػػا الضػػم اننسػػاً ونعػػم معاقنتلػػا إج ػراءً ػ قابػػم
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السػػلطة وأىػواء أدػػرا ا .فيعػ ّػرؼ ىػ ا
للتقػػادـّ .أمػػا اجملموعػػة ال انيػػة فتوظػّػف حسػػب تقػػدير ّ
القانوف جرىة التع يب و فقرة دغ ة كأهنػا أضػيه تطػأ ،ويُصنّػػهلا ضػمأ اصتػنح اطتهيهػة
كأ ّهنا جرـ قابم للتقادـ وعقوبتلا رمزية.
ػدوف للق ػػانوف الض ػػمين – ال ػ ي ى ػػو أعل ػػى وأق ػػوى وأك ػػر فعاّلي ػػة م ػػأ
وض ػػع الق ػػانوف اظت ػ ّ
اظتدونة – ول لك يويػم النظاـ القانوً مبويالق .فتنهػّ أحوػاـ القػانوف بصػرامة ظتػا
القوانق
يتعلػػا األمػػرّ مبػواشأ بسػػي بينمػػا نلػػم إذا تعلػػا األمػػر بأدػػراب النهػػوذ بػػم يصػػدر حوػػمّ
بػراء م مسػػنقاً حػػل لػػو اق ف ػوا ج ػرائم عديػػدة مبػػا فيلػػا التع ػ يب ،بػػم أك ػػر مػػأ ذل ػك يص ػ
تادة ختدـ مصاضتلم وتالئم أىواءىم.
النظاـ القانوً وسيلة ّ
يتوهػم اللّػػو سػػنرانو وتعػػاج وحػػده اضتوػػم بػزاء التعػ يب و حػػق ىػػنح أدػػراب القػرار
و اصتزائر ألنهسلم وزبانيتلم ح ّقاً مأ حقوؽ اللّو وذلك بتواشا القانوف الرشتػي .فمػاذا عػأ
الهعػاؿ و
ػدوف والقػانوف الضػمين ّ
التع يب و القانوف الرشتي وما العالقة بق ى ا القانوف اظت ّ
الواقع؟
نن ػػين إجابتن ػػا ع ػػأ الس ػااؿ م ػػأ واق ػػع التع ػ يب و اصتزائ ػػر وم ػػأ ت ػػالؿ مض ػػموف قانوهن ػػا
الوضعي.
نػػدر بنػػا اضتػػاؿ ىنػػا ودػػف شيػػف التعػ يب و اصتزائػػر ،أي مػػل ينػػدأ وأيػػأ ينتلػػي .وىػػو
موض ػػوع القس ػػم ال ػػاً م ػػأ ىػ ػ ا اظتق ػػاؿ ،مثّ يلي ػػو القس ػػم ال ال ػ ػ ح ػػوؿ اس ػػتجواب ق ػػانوف
العقوبػػات والنصػػوص الوضػػعية األتػػرى ظتعرفػػة مػػدى تطنيقلػػا أو جتاىللػػا مػػأ شػػرؼ القضػػاة
ال يأ يشولوف فعلياً حلقةً و مسلسم التع يب .فتتم ؽتارسة التع يب و اصتزائر مبػوافقتلم
وتغاضػػيلم عنلػػا ،حي ػ أتهػػى و زاؿ وهػػي القاضػػي اصتزائػػري ؽتارسػػة التع ػ يب بسػػووتو
ِ
ػجعو برفضػػو تعيػػق ت ػ اء شنّيػػق
علػػى مػػا نػػري ،بػػم أك ػػر مػػأ ذلػػك ضػػمأ التع ػ يب واػ ّ
لهرػػا الضػػرايا بػػم ذىػػب إج حػػد إدانػػة ىػػا ء الضػػرايا .سػػوؼ نتنػػاوؿ ىػ ا اصتانػػب و
القسم الرابع ،ويليو القسم اطتامس ال ي ىو ملخا وتالدة اظتقاؿ.
ى ػػدؼ اظتق ػػاؿ ى ػػو إع ػػادة موان ػػة الق ػػانوف والع ػػدؿ و اف ػػاكم اصتزائري ػػة ،وذل ػػك بتمو ػػق
ضػػرايا التع ػ يب مػػأ كسػػر جػػدار الصػػم ال ػ ي حػػاؿ دوف شتػػاع معانػػا م ورد اعتنػػارىم
بتعرضلم آل ـ قاسية تسترا التعويض.
ا جتماعي بصهة ارعية ،وا ع اؼ عتم ّ
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 .2طيف التعذيب في الجزائر
إف التع يب و اصتزائر غتاؿ واسع وشيف ذو هناية غتلولة .سوؼ ؿتاوؿ ودػهو مػأ منظػور
اظتتورشق فيو ودوافعلم ومأ منظور حالة الطوارئ اليت أنشئ ضمأ سياسة ا ستئصاؿ.
و النلداف اليت ابتلي ػ ه اآلفػة عػادةً مػا تنػدأ عمليػة التعػ يب بعػد إلقػاء القػنض علػى
الضرية وتنتلي حق م وعتا أماـ القاضيّ .أما و اصتزائػر فتنػدأ عمليػة التعػ يب قنػم توقيػف
الضرية اظتستلدفة وتستمر – مبوافقة القاضي ومشاركتو – إج السػجأ .قػد تنػدأ مبواظتػات
ىاتهيػة غتلولػػة أو متابعػػات ػ تهيػػة أو اسػػتدعاءات مػػأ الشػرشة والػػدرؾ تتنعلػػا ديػػدات
واتم وضرب مثّ تتوادم بعد توقيف عنيف وملق وؼتالف للقانوف.
إف التع يب و اصتزائر ىو سلسلة أعماؿ عنف وآ ـ بدنية وعقلية وليس جرىة ظرفيػة،
بم أعماؿ مروعة ترتوب عمداً و الناً ما تادي إج اظتوت .إف أساليب التعػ يب و اصتزائػر
متعػػددة ومتنوعػػة وقػػد حظنػػا ثنػػات التع ػ يب اصتنسػػي إذ يته ػػنأ القػػائموف عليػػو و ؽتارسػػة
رتي ػػع أن ػواع التع ػ يب ال ػػيت ختط ػر عل ػػى ب ػػاعتم وذل ػػك اس ػػتجابة لش ػػلوا م ون ػػزوا م الدنيئ ػػة،
تنوع األساليب ينقى التع يب سياسة ؼتط عتا.
وملما ّ

يشػ ُػا علػػى مػػأ التقػػى وتعػ ّػرؼ علػػى الضػػرايا أف يصػػف أسػػاليب التعػ يب وأثارىػػا علػػى
ُ
متعمػػد ومػػنظّم وفػا تقنيػػات متطػػورة ومتعػددة إذ تػ اوح أنػػواع
ػتم ؽتارسػػتو بشػوم ّ
اظتعػ بق .تػ ّ
التع يب وسوء اظتعاملة مأ بسيطة إج ليظة مادية إج اظتوت و الػب اضتػا ت .وتشػمم
السػب والشػتم والوػالـ النػ يء (التجػديف) والتلديػدات والضػرب واصتلػد
ؽتارسة التع يب ّ
والتع ػ ػ يب بواسػ ػػطة ا تتنػ ػػاؽ وان ػ ػػراؽ واسػ ػػتعماؿ اظت ػ ػواد الويميائيػ ػػة والتع ػ ػ يب بواسػ ػػطة
اظتتعمػد والتشػػويو النػدً والنػ واصتػدع وقطػػع
الولربػاء واسػػتعماؿ مػواد دػػيدلية وحػل اصتػػرح ّ
األعضاء.

و الناً ما تضاؼ إج التع يب الندً ؽتارسة التع يب العقلي والنهسػي وىتػك األعػراض
وا تصػػاب .ويػػر م اظتعػ بوف حػػل علػػى مشػػاىدة ا تصػػاب أملػػا م وزوجػػا م وبنػػا م مػػأ
شػرؼ اصتالديػأ وك ػ اً مػا يتعػ ّػرض الضػرايا بػدورىم إج ا تصػػاب واطتِصػاء ّإمػػا مػأ شػػرؼ
ويهضػػم ضػػرايا تلػػك
جالديلػػم أو غتػػانق سػػاديّق يػػاتى ػػم مػػأ مراكػػز األمػراض العقليػػةّ .
األعم ػػاؿ الش ػػيطانية الس ػػووت و ن ػػرؤوف عل ػػى اضت ػػدي عنل ػػا .فيع ػػاً ى ػػا ء م ػػأ عػ ػ ّدة
ػدؿ سػػوو م علػػى
دػػدمات نهسػػية عقػػب تلػػك اظتمارسػػات اظتس ػلّطة علػػيلم عمػػداً .فػػال يػ ّ
حياء ولوأ نتيجة حتطّم اخصيتلم وإراد م ولو بشوم جزئي.
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السػػلطات الهعليػػة والظػػاىرة الػ ي ضػػمنتو
ىػػارس التعػ يب العد1يػػد مػػأ اظتػػوظهق وؽت لػػي ّ
وزتتو .وقد ددر كتاب و نػوفم  ،0888يصػنّف التعػ يب كشػوم مػأ أاػواؿ اجملػازر
اظترتونػػة و اصتزائػػر ،وتنػػق الدراسػػة الػػيت جػػاءت و الوتػػاب اظتػ كور تنػ ّػوع مػرتو التعػ يب
حس ػػب اظتص ػػاة الرشتي ػػة وا ػػنو الرشتي ػػة التابع ػػة عت ػػا .دت ػػارس التعػ ػ يب جل ػػات عدي ػػدة منل ػػا
الشرشة وك لك الدرؾ ومصػاة األمػأ العسػوري واصتػيش وأيضػاً اظتيليشػيات اػنو العسػورية
واألعواف انو العموميق منلم رؤسػاء النلػديات واظتػوظهق اظتم لػق ،ومناضػلي انيديولوجيػة
ا ستئصالية مبا فيلا أعضاء نشطق و أحزاب سياسية وأعضاء رتعيات مدنية متريّزة.

إف اظتقصود منلا ؽتارسػة التعػ يب و اصتزائػر ىػو العقػاب وانتػزاع ا ع افػات واظتعلومػات
عنوة ،وك لك العقاب والتخويف وال ىيب و إشػار اضتػرب ذات اضتػ ّدة اظتنخهضػة ،وىػارس
أيضاً بغرض حتويم الضرايا إج عمالء يضافوف إج قائمة اظتنلّغق.

ػتم اتتيػار أفػراد مػػأ حػي "سػاتأ" أو منطقػة مسػتلدفة ومػأ األفضػػم أف
بوػم بسػاشة ي ّ
يوػػوف الضػػرايا مػػأ ال ػ يأ ي ػ ددوف علػػى اظتسػػاجد .وع ػػادةً مػػا تصػػم ق ػوات األمػػأ إج
مواف وقػوع العمليػات اظتسػلرة إ ّ متػأترة ،فتقػوـ حينئػ لملػة اعتقػا ت واسػعة ويتع ّػرض
الس ػػلطات األمني ػػة بع ػػض الض ػػرايا
أ ل ػػب اظتوق ػػوفق أثناءى ػػا إج ألػ ػواف التعػ ػ يب .مثّ جتػ ػ ّ
ليصنروا عيوناً عتا وأذاناً و ذلك اضتي.
مأ اصتانب الرشتي تودع اضتوومػة اصتزائريػة تقريػراً دوريػاً – مبوجػب التزاما ػا التعاىديػة –
لػػدى صتنػػة موافرػػة التعػ يب التابعػػة عتيئػػة األمػػم اظتترػػدة .واسػػتناداً طتػ نقلتػػو وكالػػة األننػػاء
الهرنسػػية يػػوـ  08نػػوفم  0887فقػػد أعربػ ىػ ه اللجنػػة عػػأ قلقلػػا إزاء ازديػػاد ؽتارسػػات
السػابقة.
السػنوات ّ
التع يب و اصتزائر من  0880مأ شػرؼ قػوات األمػأ ر ػم تراجعػو و ّ
وعنػػدما تقػػوـ الشػػرشة أو مصػػاة أتػػرى تابعػػة للجػػيش أو ل،مػػأ مبمارسػػة التع ػ يب ،يظػػأ
الػ ػػنعض أ ّف ى ػ ػ ا أمػ ػػر «عػ ػػادي» .أيعقػ ػػم أف يشػ ػػارؾ و التع ػ ػ يب أشنػ ػػاء وعلمػ ػػاء الػ ػػنهس
وؼتتصوف و األمراض العقلية؟ لقد نػدد الناحػ الهلسػطيين عصػاـ يػونس بػدور األشنػاء و
2
ماسسة التع يب اليت أنشػأ ا دولػة إسػرائيم لقمػع الهلسػطينيق ونظمتلػا مبوجػب القػانوف.
وتش ػػارؾ و اصتزائ ػػر ك ػػم ىػ ػ ه األد ػػناؼ و ؽتارس ػػة التعػ ػ يب دوف إقػ ػرار دػ ػريح أو ض ػػمين
للقػػانوف اظتوتػػوب .فيشػػارؾ أشنػػاء الس ػجوف واألشنػػاء العسػػوريوف و ؽتارسػػة التع ػ يب دوف
حياء.

++

لقد كشف حسق عنػد الػرحيم و تقريػر أعػ ّده فاميػو بأنّػو تعػّرض لتعػ يب متوادػم مػأ
يػػوـ  87ف ايػػر إج يػػوـ  1مػػارس  0888دوف انقطػػاع و أمػػاكأ ؼتتلهػػة وكان ػ رتاعػػات
تت ػداوؿ علػػى تع ينػػو .وأدج أيض ػاً بقولػػو« :زتلػػوً للمػ ّػرة ال انيػػة يػػوـ  4مػػارس  0888إج
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مستشػهى عػق النعجػػة العسػوري» وأضػاؼ قػػائالّ« :سػوؼ أرفػع اػػووى أيضػاً ضػد أشنػػاء
مستشػػهى عػػق النعج ػػة اظتولهػػق مبعػػاصتيت .كان ػ ف ػ ات العػػالج دت ػ ّػر بشػػوم وحش ػػي ومل
3
مرة واحدة نزع األ الؿ أو السالسم اليت كان تقيّدً».
يطلب األشناء مأ الشرشة ولو ّ

ويشػػارؾ األشنػػاء الشػػرعيّوف أيض ػاً و تزويػػر اػػلادات الوفػػاة فمػػنلم مػػأ يشػػلد زوراً أف
سنب اظتوت ىو سوتة قلنية لتسليم دفػأ ج ػ ضػرايا التعػ يب وعنػدما تػدفأ توضػع
األجسػػاد مقطعػػة و أكيػػاس سػػوداء وعليلػػا عالمػػة « »Xكلويػػة الضػػرية .وو قضػػية دلػػس
األتػ ة الػيت اػلدت تعػ يناً رتاعيػاً – سػػنعود إليلػا حقػاً – اػلد الطنيػب زوراً أف سػػنب
وفاة أحد الضرايا كاف إثر سوتة قلنية .أومل يقسم كم األشناء ىق إينوكرات (اظتلين) عنػد
4
خترجلم؟
ّ

لقػػد أعاب ػ اطتن ػ ة جوليػػا إليوبولػػوس-س ػ انقاس عضػػو صتنػػة موافرػػة التع ػ يب التابعػػة
عتيئػػة األم ػػم اظتتر ػػدة علػػى الس ػػلطات اصتزائري ػػة أنّػػو أدػػنح الي ػػوـ التع ػ يب «ماسس ػػايت» و
اصتزائر .وؾتد ى ه اظتالحظات و النند  68مأ تالدة اللّجنة حػوؿ التقريػر الػدوري الػ ي
5
قدمتو اضتػوومة اصتزائرية عاـ .0887
تتسػػم بعػػض اضتِػَرؼ بأتطػػار ويتعػ ّػرض بعػػض اظتلنيػػق للخطػػر أك ػػر مػػأ ػ ىم ،ووضػػع
العديػػد مػػأ األشنػػاء العسػػوريق وأشنػػاء السػػجوف إج أوامػػر قػػاد م .ظتػػا يُطلػػب مػػأ أحػػدىم:
«إمػػا أف تشػػارؾ وإمػػا سػػتووف أنػ الضػػرية أو أحػػد أقاربػػك؟» أمػ ّ
ػاـ اضتػػرج وىػ ا ا تتيػػار
ّ
ّ
الشيطاً يقنم أك رىم اظتشاركة و التع يب مورىاً .وىو ا ؾتد أناساً يُع بوف حهاظاً على
أنهسلم وعلى أقػار م .لوػأ ىػم ىػ ا مػ ر كػاؼ لقنػوؿ اظتشػاركة دوف تأنيػب الضػم ؟ بػم
أك ر مأ ذلك أ ّف عديداً مأ اظتتػواشئق يقومػوف مبمارسػة التعػ يب شاعػةً ل،وامػر .واألتطػر
أف مػػنلم مػػأ يشػػارؾ و اصترىػػة بغػػرض ال قيػػة .ومػػا ىػػو أا ػ ّد تطػػورةً أف مػػنلم مػػأ ىػػارس
التع يب بدافع إيديولوجي م م بعض الصرهيق ال يأ ينشروف انااعات اطتط ة اظتغرضػة
عمداًكوسيلة حرب مثّ يصدروف أحواـ اندانة قنم افاكم.
ويشارؾ انداريّوف اصتزائريوف و التعػ يب سػيما إدارة السػجوف .ويطلػا علػى التعػ يب
ال ي ىو أك ػر انتشػاراً وأقػم أظتػاً اسػم «رالػػة» أو الهلقػة ويتم ػم و تقييػد الضػرية مثّ نلػد
ويضرب بواسطة حنػم كلربػائي أو عصػى أو وسػيلة أتػرى .بعػدىا النػاً مػا يعجػز الضػرية
عأ اظتشي لع ّدة أياـ وأحياناً تنقػى أثػار التعػ يب علػى مػدى اضتيػاة .ويُعتػ ودػوؿ الضػرية
Julia Iliopoulos-Strangas

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
التع يب و جلازي القانوف والقضاء اصتزائريق

710

إج السػجأ مب ابػة ختهيػف عنػو ألنّػو النػاً مػا ينتلػي التعػ يب بػاظتوت قنػم ىػ ه الهػ ة .فوػم
مأ ضرية توف فوؽ شاو ت "العمليات" اظتوجودة داتم دىاليز مراكز األمأ .مػع العلػم
أف القانوف ذو تطنيا اف اضي يضمأ اضتُرمة اصتسدية واظتعنوية ،وه ّػرـ أيضػاً اظتسػاس بورامػة
الشخا و ينزع القانوف مأ السجق حقوقو نظرياً.
ػا اػػروط ا عتقػػاؿ عمومػاً نػػب اح ػ اـ أدش اػػروشو ملمػػا كػػاف اظتسػػتوى
ّأمػػا فيمػػا وػ ّ
ال ػ ي بلغػ ػ إلي ػػو ال ػػنالد ،حيػ ػ تض ػػمأ اظت ػػادة  01و 08و 06و 08و 81أدش ظ ػػروؼ
معاملػػة اظتعتقلػػق وغتموعػػة قواعػػد أساسػػية ّ
تادػػة مبعاملػػة السػػجناء ومنلػػا تػػوف اضتػ ّد األدش
مػػأ اظتسػػاحة واعتػواء للتػػنهس لوػػم سػػجق وبنايػػات كافيػػة للنظافػػة ومالبػػس ػت مػػة تشػػق
و ػ ػػق بورامتػ ػػو ،مػ ػػع ح ّقػ ػػو و ف ػ ػراش مسػ ػػتقم وح ّقػ ػػو و شعػ ػػاـ ذو قيمػ ػػة ائيػ ػػة كافيػ ػػة
للمرافظػػة علػػى دػػرتو وقوتػػو .وى ػ ه أدش اظتتطلنػػات الػػيت نػػب توف ىػػا و كػػم اضتػػا ت
بغػػض النظػػر عػػأ ا عتنػػارات ا قتصػػادية واظتاليػػة الػػيت قػػد تعيػػا حتقيقلػػاّ 6.أمػػا مػػوـ اظتعتقلػػق
والسػػجناء اصتزائ ػريق فلػػم تنل ػ حػػد تلػػك اظتتطلنػػات بػػم يريػػدوف فق ػ وضػػع حػػد للتع ػ يب
وسوء اظتعاملة وانىانات.
ونالحػػك كػ لك اظتليشػػيات اجملنػػدة واظتنظمػػة واظتسػػلرة ،ضػػمأ مشػػاركتلا النشػػطة داتػػم
الدولة دتارس التع يب واظتعاملة القاسية اننسانية واظت لػة .فمػا مسػاولية الدولػة و تلػك
اظتمارسػػات؟ إ ّف أوؿ مػػادة مػػأ اظتعاىػػدة ضػػد التعػ يب تعػ ّػرؼ ىػ ا األتػ بػػال ي «يقػػوـ بػػو
السػػلطة أو
عػػوف مػػأ الوظيػػف العمػػومي أو اػػخا آتػػر يتصػػرؼ بشػػوم رشتػػي وحت ػػو عليػػو ّ
ػا تعريه ػػو م ػػأ ب ػػاب األا ػػخاص تطنّػ ػػا
توافق ػػو علي ػػو موافق ػػة د ػػرهة أو ض ػػمنية ».ومب ػػا و ػ ّ
اظتعاىػػدة علػػى بعػػض األجنرػػة اظتس ػلّرة الػػيت ػػيمأ وتسػػيطر علػػى كامػػم ال ػ اب الػػوشين.
فغي ػػاب الدول ػػة و بع ػػض األم ػػاكأ يه ػػتح اجمل ػػاؿ أم ػػاـ كيان ػػات أت ػػرى دت ػػارس س ػػلطات ا ػػنو
حوومية.

++

وم ػػأ جل ػػة أت ػػرى إذا اقتص ػػر تعري ػػف التعػ ػ يب عل ػػى الػ ػ ي يق ػػوـ ب ػػو أعػ ػواف الوظي ػػف
العمػػومي أو أي اػػخا يتصػ ّػرؼ بشػػوم رشتػػي ،فػػ،ف ىػػدؼ اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة ىػػو ضػػماف
السلطات العمومية ،كػاف مػأ اظتهػروض
زتاية النّاس مأ أعماؿ التع يب ال ي ُىارس باسم ّ
أف تتخػ ػ ال ّدول ػػة مبوج ػػب قانوهن ػػا اصتن ػػائي إجػ ػراءات ظتعاقن ػػة األفػ ػراد ال ػ ػ يأ يقوم ػػوف بتل ػػك
اظتمارسػػات وبالتػػايل فػػن ّف حتديػػد تعريػػف التعػ يب يقػػوـ علػػى الهرضػػية الػػيت تلػػزـ رتيػػع الػػدوؿ
لو ػػم الق ػػانوف ال ػػدويل أي مبعاقن ػػة أعم ػػاؿ التعػ ػ يب ال ػػيت يرتونل ػػا أا ػػخاص ليسػ ػوا أعػ ػواف
الوظيف العمومي .وإذا عجزت ال ّدولة عأ زتاية اظتواشنق ،تتسػع ؽتارسػات أعػواف الوظيػف
وهرضػوف ويوافقػوف
العمومي لتشمم أناساً آتػريأ ىارسػوف التعػ يب أثنػاء وظػائهلم الرشتيػة ّ
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عليو موافقة درهة أو ضػمنية .وكػ لك التعػ يب الػ ي دتارسػو اظتيلشػيات اظتسػلرة وتسػمح
السلطات الرشتية ىو مأ مساولية الدولة.
بو ّ

يظػ ّػأ القػػارئ الوػػرأ أ ّف ودػػف التع ػ يب و اصتزائػػر بأنػّػو مػػنظم وؼتط ػ أمػ ٌػر منػػال فيػػو.
فلو لػيس جتػاوزاً – م لمػا هلػو لػنعض األدػوات أف تسػميّو إذا مل نقػم تايّػده – نظػراً لعػدد
كن ػ للقػػائمق بػػو ،وسػػعة رقعتػػو اصتغرافيػػة تػػدؿ إ ّ علػػى وجػػود سياسػػة مركزيػػة للتع ػ يب
وىػي ُػت ّومػػة ،مقصػػودة ،ؼتططػػة ،مػػدبّرة ،مدروسػػة ،ورشتيػة .تػػالؿ عشػريأ اػػلراً – أي مػػا
بػػق  1يونيػػو  0880و 10ينػػاير  – 0881علػػى مسػػتوى موتننػػا فق ػ بل ػ  411ملػػف
انسالميق ،لقد أحصػينا فيلػا  187حالػة تعػ يب – أي مػا يعػادؿ  – % 88مػأ
ظتتابعة
ّ
شػػرؼ ؼتتلػػف قػوات األمػػأ وو عػػدة منػػاشا مػػأ الػػوشأ .وتعػ ّػرض  810مػػنلم إج ا عتػػداء
اصتنسػػي أي بنسػػنة  .% 87إف النسػػب والنتػػائيت الػػيت ودػػلنا إليلػػا أكػػد ا دراسػػة إحصػػائية
قام ا اظتاسسة الطنّية ال يطانيػة لرعايػة ضػرايا التعػ يب ودتػنح تلػك التهادػيم والنسػب
7
دورة دقيقة عأ الوضع.
و زاؿ التع ػ يب ىػػارس إج يومنػػا ى ػ ا .كػػاف اػػاب ينل ػ مػػأ العمػػر  88سػػنة و عػػداد
اظتهق ػػوديأ مثّ أف ػػرج عن ػػو و م ػػايو  0888بع ػػد أف قض ػػى ذتاني ػػة أا ػػلر اعتق ػػا ً تعس ػػهياً و
السػػجأ .وقطػػع القػػائموف علػػى تع ينػػو أعصػػاب مهادػػم يديػػو لي ػ دػػار يسػػتطع أف
هرؾ يديو و يستطع حل التوقيع على ورقة .إذف ما زاؿ العنػف يسػود الواقػع .ألػيس عنهػاً
يتلجم الرئيس بوتهليقة على آ ؼ األملات وأزواج وأباء وأبناء اظتهقوديأ بوػالـ اػديد
ظتّا ّ
الللجة؟ ل َّػما سألتو إحدى أملات اظتهقػوديأ« :يػا سػيدي الػرئيس أيػأ أبناءنػا وأزواجنػا؟ إف
كػػانوا مرضػػى نعػػاصتلم ،وإف كػػانوا غتػػرمق فرػػاكموىم ،وإف مػػاتوا فػ ّدلونا علػػى قنػػورىم حػػل
نزورىا ».فنلرىأ الرئيس بش ّدة ودرخ و وجوىلأ« :أبناؤكم ليسوا و جينػي ».أليس ى ا
نوع مأ التعػ يب قصػد إرىػاب وختويػف عػائالت اظتهقػوديأ؟ لقػد أق ّػر القاضػي ال يطػاً و
قضػػية «بينواػػي» بػػأ ّف مسػػألة ا تتهػػاءات تع ػ يب معنػػوي ،أي اعتػػداء ومس ػػاس باضترمػػة
دتس أقارب وذوي اظتهقوديأ.
اظتعنوية للنهس النشرية ّ
وو يوـ اصتمعة  1ديسػم  0888انهجػرت قننلػة وسػ مدينػة دلّػس (و يػة بػومرداس)
ػرشي وجػرح اثنػق
عند مرور سيارة ارشة قػرب أحػد اظتسػاجد .أسػهر ا نهجػار عػأ مقتػم ا ّ
آتريأ .كاف اظتصلّوف داتم اظتسجد يػادوف دػالة اصتمعػة ،بعػدىا عػادوا إج بيػو م .وبعػد
ػب
وقػ قصػ جػػاءت فرقػػة الشػػرشة القضػػائية اظتتنقلػػة مصػػروبة بعنادػػر الػػدرؾ الػػوشين ُ
لتصػ ّ
سػػخطلا و ضػػنلا علػػى سػػواف أحيػػاء بػػرج الهنػػار والقػػوس والعمػػارة و ى ػا .وا ػػرع و
معاقنتلم فأترج أك ر مأ مائة اخا مأ بيو م مػأ ؼتتلػف األعمػار والوظػائف مثّ اقتػدوا
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إج قلػػب موػػاف ا نهجػػار فاهنال ػ ق ػوات األمػػأ علػػيلم ض ػرباً واػػتماً مثّ نُقل ػوا عل ػػى م ػ
مدرع ػػة إج م ّق ػػر فرق ػػة الش ػػرشة القض ػػائية اظتتنقل ػػة الػ ػ ي ك ػػاف س ػػابقاً مق ػ ّػراً "لس ػػوؽ
س ػػيارات ّ
تعرضػػلم إج أنػواع مػػأ
الهػػالح" أيػػأ ّ تعريػػة رتيػػع اظتوقػػوفق وإر ػػاملم علػػى ا ننطػػاح قنػػم ّ
التع ػ يب .وبعػػد ذلػػك نُقػػم أك ػػر مػػأ مائػػة وعش ػريأ اخص ػاً إج اظتستشػػهيات و حػػا ت
درية يرثى عتا :كسور و ال راع ،واقوؽ و الرأس ،وكسور و الضلوع واألعضػاء وجػروح
و الوجو نارتة عأ اظايا الزجاج ،كػم ىػ ا مػأ جػراء التعػ يب اعتمجػي واصتمػاعي .ولهػك
أحػ ػػد الضػ ػػرايا أنهاسػ ػػو األت ػ ػ ة أثنػ ػػاء نقلػ ػػو إج مستشػ ػػهى عػ ػػق النعجػ ػػة العسػ ػػوري .بػ ػػدأ
الصػػراو مقالتػػو بعنػواف «اػػلادات اجملػروحق تطػ ة» وينقػػم تصػريح ػتػػافك الشػػرشة حػػوؿ
سنب وفاة الضرية بقولو« :حسػب التقريػر الطػ ّ تػوش الشػخا إثػر سػوتة قلنيػة( ».نقػالً
عأ جريدة الوشأ اصتزائرية عدد  7ديسم .)0888
تسػػتمر ؽتارسػػة التعػ يب مػػأ شػػرؼ مق فػػق ك ػ يأ واػػركاء أدػػليق و اصترىػػة ،واػػركاء
ثػػانويّق .ولوػػأ مػػا ىػػو موقػػف القػػانوف الػػداتلي وحومػػو األدش و ؽتارسػػة التعػ يب؟ وىػػم
ه ـ القضاة الساىروف على تطنيا القانوف القليم مأ أحوامو اظتتعلّقة بالتع يب؟

 .3التعذيب في النصوص القانونية الجزائرية
يصػف اطتطػػاب الرشتػي ؽتارسػػات التعػ يب بأ ّهنػا غتػػرد «جتػػاوزات» وي رىػا بالوضػػع وظػػروؼ
أزمة متعددة اصتوانب كما يهعلو علي ىاروف الوزير السابا ضتقػوؽ اننسػاف ،أو كمػاؿ رزاؽ
باره رئيس اظتردد الوشين ضتقوؽ اننساف .ولوأ ىم الظروؼ ا ستػ ػنائية تػ ر التع يب؟
تنا اظتادة  77و 80اظتادة مأ دستور  0878بأف رئيس اصتملورية يقػرر – إذا دعػ
ّ
ّ
ّ
الضػػرورة اظتلّرػػة – حالػػة الطػوارئ أو اضتصػػار ويتخػ كػػم التػػداب الالزمػػة سػػتتناب األمػػأ،
و ىوػػأ دتديػػد حالػػة الطػوارئ أو اضتصػػار إ ّ بعػػد موافقػػة ال ظتػػاف اظتنعقػػد بغرفتيػػو اجملتمعتػػق
مع ػاً .ػ أنػّػو ىوػػأ التع ػ ر بتلػػك األوضػػاع ،وو حالػػة اف ػ اض وجودىػػا الشػػرعي لت يػػر
ػنا اظتعاىػدات الدوليػة علػى ىػ ه القواعػد بالػ ات
التع يب أو عدـ معاقنة القائمق بػو .وت ّ
السياسية ،ال ي انض ّم إليو
وبوم وضوح سيما اظتي اؽ الدويل اظتتعلّا باضتقوؽ اظتدنية و ّ
اصتزائػػر ودػػادق عليػػو ونش ػرتو و جريػػد ا الرشتيػػة ،كمػػا تػػنا معاىػػدة موافرػػة التع ػ يب
على نهس القاعدة.
أعلنػ صتنػػة حقػػوؽ اننسػػاف التابعػػة ل،مػػم اظتترػػدة و تقييّملػػا لتقريػػر اضتوومػػة اصتزائريػػة
حجػػة عتػػا سػواء أُتػ الت يػػر مػػأ الظػػروؼ ا سػػت نائية أو
بأنػّػو مػ ر ظتمارسػػة التعػ يب و ّ
مأ اصتلود اظتن ولة مأ أجم موافرة انرىاب (راجع تقرير اللجنة اظت كور أعاله).

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
714

منظور قضائي

إف التعػ يب و اصتزائػػر لػػو غتػػاؿ واسػػع يتجػػاوز تعريػػف القػػانوف الوضػػعي القابػػم للتطنيػػا
نظريػاً ،أل ّف القػانوف اصتزائػري لػيس نظامػاً عاديػاًُ .ىػارس القػانوف الشػولي اظتنن ػا منااػرًة مػػأ
جو عاـ يهتقد فيػو معػا القاعػدة .قػد أفػرز النظػاـ السياسػي و اصتزائػر
القوانق الداتلية و ّ
«واقعػاً اجتماعيػاً كليّػاً» كمػػا ودػػهو العػػامل ا جتمػػاعي مارسػػم مػػوص .لػ لك ؾتػػد السياسػػة
والقػػانوف والعنػػف والسػػلطة واألعمػػاؿ التجاريػػة والشػػرشة وال قافػػة كللػػا متشػػابوة فيمػػا بينلػػا
وبالتػػايل د ػػار م ػػأ الطنيع ػػي أف ت ػػرى شنين ػاً و نه ػػس الوق ػ ج ػالّداً ،وت ػػرى شا ي ػػة منتخن ػاً
لص ػاً ،ورئػػيس بلديػػة زعػػيم عصػػابة ،اخل ،وحينئ ػ تص ػ
وقاضػػياً مػػأ دوف أتػػالؽ ،واػػرشياً ّ
ػتم ختصػػيا ال ّدولػػة والقػػانوف وأدػػنح باسػػتطاعة كػػم
العامػػة رتلػػة مسػػائم ّ
اظتسػػائم ّ
تادػػة .فػ ّ
موظػػف إنشػػاء وحتديػػد القواعػػد الػػيت يعمػػم ػػا مثّ يغ ّ ىػػا حسػػب ى ػواه ،ووحػػده يقػ ّػرر مػػنح
ا متيػػاز ظتػػأ يشػػاء وينزعػػو ؽتػػأ يشػػاء .لقػػد دػػارت قاعػػدة القػانوف اظتوتػػوب قاعػػدة اف اضػػية
تالصػةًّ .أمػػا القػػانوف القابػػم للتطنيػػا يظػػم مرتنطػاً مبصػػلرة ومػزاج اظتوظػػف ومػػدى عالقاتػػو
وددقاتو داتم انوات النهوذ السياسية وا قتصادية واندارية والقضائية.
ػدوف و الدس ػػتور واظتواثي ػػا واظتعاى ػػدات الدولي ػػة والق ػ ػوانق اظتتض ػػمنة ضتق ػػوؽ
الق ػػانوف اظت ػ ّ
اننسػػاف – الػػيت تػػديأ انبػػادة وج ػرائم اضتػػرب واصت ػرائم ضػػد اننسػػانية وك ػ لك التع ػ يب –
فرض ػػي عالق ػػة ل ػػو ب ػػالواقع ،وم ػػأ جل ػػة أت ػػرى تض ػػمأ قواع ػػد الق ػػانوف
فل ػػو ذو ش ػػابع ّ
اظتدنيق .وو حالة وجػود بعػض التػداب القليلػة
الداتلي اظتوتوب أدش ح ّد ضتماية السواف ّ
السػلطة ،فتطنيقلػػا مرىػػوف مبػدى عالقػػة اظتسػاوؿ باصترىػػة أو اػػركاءه
ّ
اظتتهرقػة الػػيت حت ّػرـ عنػػف ّ
عامػػة جػػدوى مػػأ تطنيػػا القػػانوف الػػداتلي
ػهة
ػ
ص
وب
.
ػلطة
ػ
الس
و
ػوذ
ػ
ه
الن
ػراب
ػ
د
أ
ػد
بأحػ
ّ
ّ
اظتوتوب إ ّ إذا وافا مصاة أو أ راض أدراب القرار دوف أف ينوح ا ىا ء.
فعالي ػػة .إ ّف
يوه ػػي انع ػػالف ع ػػأ اظتن ػػادئ الدس ػػتورية الض ػػامنة ضتق ػػوؽ اننس ػػاف دوف ّ
القوانق الػيت دتػنح أمػالً معقػو ً و النّجػاح و ضػماناً أدش و التطنيػا ولػو علػى حسػاب
الدولػػة وموظهيلػػا فلػػي ػ جػػديرة بػػا ح اـ ألهنػػا تنقػػى غت ػػرد فرضػػيات دػػاضتة للخط ػػب
فق ػ  .يترػػدث القػػانوف اصتزائػػري عػػأ التع ػ يب و يعاقػػب عليػػو قػػانوف العقوبػػات ،ول ػ ا
فالتػدب الوحيػد الػ ي يسػتعمم مصػطلح التعػ يب ىػو الهقػرة ال ال ػة مػأ اظتػادة  001موػػرر
مػػأ قػػانوف العقوبػػات الػ ي يصػنّهو ضػػمأ اظتسػػاس باضتريػػات ولػػيس باضترمػػةّ الندنيػػة والعقليػػة
للػػنهس النشػرية .توجػػد ىػ ه الهقػػرة و القسػػم ال ػػاً مػػأ الوتػػاب ال الػ للهصػػم ال الػ و
قانوف العقوبات .ووضع الهقرة حت عنػواف« :ا عتػداء علػى اضتريػات» فتع ّػرؼ التعػ يب
مب ػػا يل ػػي« :ك ػػم موظ ػػف أو مس ػػتخدـ ى ػػارس التع ػ يب أو ي ػػأمر مبمارس ػػتو للرص ػػوؿ عل ػػى
إقرارات ،يُعاقب باضتنس مأ ستة أالر إج ثالث سنوات».
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إ ّف نػ ػػوع التع ػ ػ يب اظتقصػ ػػود مػ ػػأ ى ػ ػ ا ال ػ ػنّا ىػ ػػو ال ػ ػ ي ُى ػ ػارس بغي ػ ػػة اضتصػ ػػوؿ علػ ػػى
ا ع فات .وبالتايل إذا مورس التع يب مأ شرؼ موظهق بغػرض ال ىيػب والقمػع أو جملػرد
ا ػػلوة التعػ ػ يب فالق ػػانوف يعاق ػػب علي ػػو .إف الق ػػانوف اصتزائ ػػري يق ػ ّػر بوج ػػود التعػ ػ يب
جراحػػي
وبالتػػايل يعاقػػب عليػػوّ .أمػػا بالنسػػنة للم ػرتونق والشػػركاء اظتت ػواشئق م ػػم األشنػػاء ّ
الصػػرة الػ يأ
األسػناف وعلمػػاء الػنهس وأتصػػائيق و األمػراض العقليػة ،واظتمرضػػق وأعػواف ّ
يساموف و ماسسة التع يب خب ا م بووهنم موظهي الدولة وأعواهنا ،فالقانوف الوضعي
يتعػػدى اناػػارة األتالقيػػة ألنػّػو هػػدد أي عقوبػػة نػػب مراعا ػػا .ختػػا ى ػ ه اناػػارة
وجراحػػي األسػػناف وتعهػػي مػػا دوف ذلػػك مػػأ تػ اء وتقنيّػػق ملرقػػق
األتالقيػػة إ ّ األشنػػاء ّ
الصػ ػػرة ولػ ػػو باناػ ػػارة
عمػ ػػاؿ قطػ ػػاع ّ
مبراكػ ػػز األمػ ػػأ ،إذف ىتػ ػػد القػ ػػانوف الوضػ ػػعي لوػ ػػم ّ
األتالقية.
إ ّف العقوب ػػة ال ػػيت يض ػػعلا الق ػػانوف ض ػػد اظتوظ ػػف أو ع ػػوف الدول ػػة ال ػ ي ى ػػارس التع ػ يب
بغػػرض اسػػتخراج ا ع فػػات ،ىػػي و حػ ّد ذا ػػا رمزيػػة ،وتشػ ّوم تنػػاز ً مػػأ أدػػراب القػرار
العسػػوريّق .بػػم أك ػػر مػػأ ذلػػك تنقػػى تلػػك التػػداب غتػػرد نظريػػة .و تطنػػا إ ّ حت ػ ح ػ ّد
معػ ّػق مػػأ الضػػغوط الػػيت تػػر م أىػػم الق ػرار علػػى تطنيقػػو .وى ػ ا اصتػػزء مػػأ القػػانوف الهرضػػي
السػلطة .لنتص ّػور مػ الً أ ّف
اظتوتػوب قابػم للتطنيػا حتػ الضػغوط الػػيت تُهػرض علػى ماسػوي ّ
وكي ػػم اصتملوري ػػة ي ػػأمر – وف ػػا اظت ػػادة  80م ػػأ ق ػػانوف انجػ ػراء اصتن ػػائي – ض ػػاب الش ػػرشة
لهر ػػا شػ ػ ّ لش ػػخا موض ػػوع ّرى ػػأ اظتراقن ػػة ،ولنه ػػرض أ ّف الض ػػاب يع ػػارض ىػ ػ ا األم ػػر،
صر علػى متابعػة ضػاب الشػرشة وفػا القػانوف .مػا مصػ الضػاب
ولنهرض أت اً أ ّف الوكيم يُ ّ
بعػػد ى ػ ه الػػدعوة؟ إ ّف أقصػػى عقوبػػة ه ػ ّددىا القػػانوف ظت ػػم ى ػ ه اظتخالهػػة ىػػي ثالثػػة أاػػلر
ػري (أي م ػػا يق ػػارب  08دو راً أمريوي ػػا)
ح ػػنس م ػػع رام ػػة مالي ػػة ق ػػدرىا أل ػػف دين ػػار جزائ ػ ّ
وبنموػاف قاضػي الترقيػػا ا حتهػاظ بػػاظتلف دوف أف يتع ّػرض اظتػ نب ألي عقوبػػة .بػم أك ػػر
مأ ذلك بنمواف القاضػي أف نػد ظروفػاً ؼت ّههػة و حالػة إذا مػا قػاـ قاضػي الترقيػا بواجنػو
ونتيج ػػة الظ ػػروؼ اظتخ ّهه ػػة ،تو ػػوف العقوب ػػة ض ػػد ض ػػاب الش ػػرشة العني ػػد ا ػػنو رمزي ػػة .ألنّػػو
للمػػادة  81مػػأ قػػانوف العقوبػػات إذا ثنتػ إدانػػة اظتػػتلم قػػد تػػنخهض
مبقتضػػى الهقػػرة ال ال ػػة ّ
ػنا ىػ ه اظتػػادة علػػى:
مػ ّدة اضتػػنس إج يػػوـ واحػػد والغرامػػة اظتاليػػة إج ستػػس دنػػان  .بالهعػػم تػ ّ
ّ
«وإذا كانػ ػ العقوب ػػة اظتق ػ ّػررة قانون ػ ػاً ى ػػي اضت ػػنس اظتاقػ ػ أو الغرام ػػة اظتالي ػػة تع ػ ّػق و رتي ػػع
اضتػػا ت ختهػػيض م ػ ّدة اضتػػنس إج يػػوـ واحػػد والغرامػػة إج ستػػس دنػػان و حالػػة الظػػروؼ
اظتخ ّههة».
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إذا مل يوػػأ ُؽتػػارس التعػ يب موظهػاً لػػدى ال ّدولػػة أو يتصػ ّػرؼ ضتسػػا ا ف ػػقانوف العقوبػػات
ػنا اظتػػادة  878مػػأ قػػانوف العقوبػػات « :يُعاقػػب باعتنػػاره قػػاتالً
يتناولػػو بالتهصػػيم وىوػ ا تػ ّ
ّ
كم غترـ ملما كاف ودهو استعمم التع يب أو ارتوب أعما ً وحشية رتواب جنايتو».
فعنػػارة «كػػم غتػػرـ» حتت ػوي علػػى مػ ٍ
ػدلوؿ قػػانوًّ وبالتػػايل ُىوػػأ تأويللػػا إج معػػاً ؼتتله ػةً
بانضػػافة إج «كػػم غتػػرـ ملمػػا كػػاف ودػػهو» وىوػ ا يتجنّػػب اظتشػ ّػرع تعريػػف اجملػػرـ بوظيهتػػو
سػػعيّاً ضتمايػػة ػ منااػػرة ظتػػوظهي ال ّدولػػة وأعواهنػػا .ومػػأ جلػػة أتػػرى فعقوبػػة مػػأ وتطػػف
األاخاص مثّ ىػارس علػيلم التعػ يب اصتسػدي ىػي انعػداـ (مػاديت  880و .)881وىػ ا
ػنا اظتػػادة « :881إذا وقػػع
ػا مػػوظهي ال ّدولػػة وأعواهنػػا .وتػ ّ
ػنا م ػػم ال ػ ي سػػنقو وػ ّ
الػ ّ
ّ
الشػػخا اظتختطػػف أو اظتقنػػوض عليػػو أو افنػػوس أو افجػػوز فيعاقػػب
يب بػػدً علػػى ّ
تع ػ ٌ
اصتناة بانعداـ ».مأ أجم معرفة مأ ارتوب ؽتارسة التع يب اصتسدي نب معرفة مأ قاـ
التعسهي وكيف ّ كم ذلػك .فتجيػب اظتػادة 880
با تتطاؼ والقنض وا عتقاؿ واضتنس ّ
ّ
مػػأ قػػانوف العقوبػػات « :كػػم مػػأ اتتطػػف أو قػػنض أو حػػنس أو حجػػز أي اػػخا بػػدوف
اظتختصػػة وتػػارج اضتػػا ت الػػيت نيػػز أو يػػأمر فيلػػا القػػانوف بػػالقنض علػػى
السػػلطات
ّ
أمػػر مػػأ ّ
األفراد».
ّأمػػا مػػا نشػػاىده منػ توقيػػف اظتسػػار الػػدىقراشي يػػوـ  00ينػػاير  0888واعتمػػاد سياسػػة
السػػلطات تػػأمر رشتيّػاً وعلن ػاً بقمػػع كػػم مػػأ تصػػهلم بانرىابي ػ ّػقُ .نيػػز
ا ستئصػػاؿ فلػػو أ ّف ّ
التعسهي و وس الناتػػنق
األمر ضمنياً تعميم ا تتطافات وا عتقا ت واضتجز واضتنس ّ
ػوص علنيػػة وسػ ّػرية تاكػػد انرادة
انسػ ّ
ػالميق .مل يوػػأ األمػػر ضػػمنياً فرسػػب بػػم وردت نصػ ٌ
وتوسػػع و دػػالحيات قػوات األمػػأ .ومػػأ تلػػك النّصػػوص العلنيػػة مرسػػوـ موافرػػة
القمعيػػة ّ
ػالر م مػػأ إلغػػاء ى ػ ا اظترسػػوـ عػػاـ 0888
انرىػػاب ال ػ ي احتػػوى علػػى تػػداب اسػػت نائية .بػ ّ
العػاـ
أدنر رتيع تداب ه جزءاً مأ قانوف العقوبات والقانوف اصتزائي .ىو ا ىنح القانوف ّ
اضتػػايل لوػػم عػػوف مػػأ أع ػواف األمػػأ اتتصاد ػاً يعػ ّػم كػػم ال ػ اب الػػوشين بينمػػا كان ػ دائػػرة
ا تتصػػاص ػتلّيػػة تتعػػدى الػػدائرة اصتغرافيػػة التابعػػة فافظػػة الشػػرشة أو للنلديػػة اطتاضػػعة
لهرقة الدرؾ الوشين.
مل يعػػد حتديػػد الوقػ و عمليػػات التهتػػيش م لمػػا كػػاف سػػابقاً ليػ أدػػنح بنموػػاف أي
عػػوف مػػأ أع ػواف األمػػأ أف ينااػػر التهتػػيش و أي سػػاعة مػػأ الليػػم أو النلػػار .إ ّف اظتراقنػػات
تعسف مصاة األمأ قد ألغي  ،و ّ نػقم
السابا اضت ّد مأ ّ
القضائية اليت كان بنمواهنا و ّ
السلطة التنهي ية .فم الً ؾتد أف رقابة نشاط الشرشة القضػائية ،الػيت كانػ مػأ
ما تنقى إج ّ
العامػة الػيت
دالحية رئيس رفة ا اـ أماـ غتلس القضػاء ،حتولػ منػ  0888إج النّيابػة ّ
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ختض ػػع ألوام ػػر وزي ػػر الع ػػدؿ .إف انجػ ػراءات اظتتخػ ػ ة م ػػاتراً و إش ػػار م ػػا يُس ػػمى ب ػ ػ«الوئ ػػاـ
للسػػلطات انداريػػة وبػػاألتا ظتصػػاة األمػػأ علػػى
اظتػػدً» زادت و تنعيػػة اضتريػّػات الهرديػػة ّ
السلطات القضائية.
حساب ّ

نتيجػػة ل ػ لك قػػد وقع ػ جػػم ا تتطافػػات الػػيت ترتن ػ عنل ػػا ملهػػات اظتهق ػػوديأ عل ػػى
النر ػػو الت ػػايل .فت ػػأيت فرق ػػة م ػػأ قػ ػوات األم ػػأ م ػػأ و ي ػػة بعي ػػدة تتط ػػاؼ أا ػػخاص بغي ػػة
ا عتق ػػاؿ أو التع ػ ػ يب أو ا نتق ػػاـ ليص ػػنح الض ػػرايا م ػػأ تع ػػداد اظتهق ػػوديأ .فيتوج ػػو أى ػػم
الضػػرايا إج ػتافظػػة الشػػرشة افلّيػػة أو فرقػػة الػػدرؾ أو الناحيػػة العسػػورية بغػػرض ا ستهسػػار
يلرػػوف و السػااؿ
السػػلطات األمنيػػة افلّيػػة فػػال يصػػدقوهنا مثّ ّ
عػػأ ذويلػػم فيهػػاجاوف بنجابػػة ّ
فيتعرض أىم الضرايا بدورىم إج الضرب والشتم وأحياناً حل ا عتقاؿ.
ّ
التعسػهية اظتصػروبة بالتعػ يب النػدً و إشػار األوامػر
تدتم ا تتطافات وا عتقا ت ّ
العامة النارتة عأ سياسة ا ستئصاؿ ،وتندرج و تشريع قمعي معاقب عليو .التعػ يب
ّ
ػا
ػ
ن
وو
ػة،
ػ
ي
اظتعنو
ػة
ػ
م
باضتر
ػاس
ػ
س
م
أو
ػدية
ػ
س
اصت
ػة
ػ
م
باضتر
ػاس
ػ
س
م
ػو
ػ
ى
ػة
ػ
ي
ل
و
الد
ػدة
ػ
ى
اظتعا
ػر
ػ
ظ
ن
و
ّ
اظتشرع و تورار تعريػف جرىػة
قانوف العقوبات اصتزائري فاألمر يتعلّا بتع يب بدً .وينال
ّ
التعػ يب وعقوبتلػػا إذا سػػنق باتتطػػاؼ واسػػتعماؿ العنػػف والتلديػػد والغػػش (اظتػػادة 881
مورر) .أما إذا ارتوب تلك األعماؿ موظهوف أو أاخاص ينهػ وف أوامر الس ّ
ػلطة النظاميػة
ٌ ّ
ّ
ّ
و ظػػم سياسػػية ا ستئصػػاؿ وقػػانوف موافرػػة انرىػػاب ال ػ ي يػػاذف ويػػأمر ػػا ،فلػػا ء
ىوأ متابعتلم و معاقنتلم.
عمػا جػاء و الدسػتور واظتعاىػدات ال ّدوليػة الػيت
مأ الواضح أ ّف ى ا القانوف وتلف دتامػاً ّ
تنقػػى مػػأ القػػانوف ا ف اضػػي الػ ي يقتصػػر اسػػتخدامو لغػػرض الدعايػػة فقػ  .فوػػاف وجػػوده
مرتنط ػاً بنظ ػػاـ ق ػػدأ ال ػ ي ظ ػ ّػأ أن ػػو وق ػػّع عل ػػى اتهاقي ػػات تق ّدمي ػػة و ف ػ ة اضتريّػػة اظتس ػ جعة
ضيّػػق تلػػك اضتريػّػة مثّ نُزعػ بعػػد انقػػالب ينػػاير  .0888إذا
للشػػعب اصتزائػػري سػػرعاف مػػا ُ
كػػاف «انتلػػاؾ الػػنهس اصتسػػدية واظتعنويػػة يش ػ ّوم جػػزءاً مػػأ تصػ ّػور سػػل للقػػانوف و تػػاري
اننس ػػانية» ،8و اصتزائ ػػر ينر ػػدر م ػػأ تص ػ ّػور تصودػ ػي للق ػػانوف ،مب ػػا و ذل ػػك اظتعاى ػػدات
وا تهاقيات واظتواثيا ال ّدولية بعد ا نضماـ إليلا رشتيّاً ،فل ا اصتزء مأ القػانوف ىػو و م ابػة
واجلة أو زترفة للنظاـ.

++

ّأمػػا بالنسػػنة ل،شنػػاء تػػارج الوظيػػف العمػػومي بانضػػافة إج اظتن ػادئ ،فلػػم ىت لػػوف إج
ا اظتػادة  08و القػانوف الػداتلي مػأ اظترسػوـ التنهيػ ي رقػم
القانوف الداتلي والػ ّدويل .وتػن ّ
ّ
 88-867اظتػػارخ و  87يوليػػو  0888اظتتضػػمأ قػػانوف أتالقيػػات اظتلنػػة ،بأنػّػو « :نػػوز
جراح األسناف إذا شلػب منػو فرػا اػخا فاقػد
بصهة مناارة أو مناارة للطنيب أو ّ
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منظور قضائي

اضتريّة أف يوافا أو يسػاعد أو يضػمأ اظتسػاس بػ لك الشػخا و بدنػو أو عقلػو أو كرامتػو،
الس ػػلطة القض ػػائية إذا ح ػػك أف ذل ػػك الش ػػخا تع ػ ّػرض إج عن ػػف أو س ػػوء
وعلي ػػو إب ػػالغ ّ
جراح األسناف بتاتاً أو اظتشاركة أو اظتوافقة على ؽتارسػة
معاملة .يننغي اضتضور لطنيب أو ّ
التع ػ ػ يب أو أي ا ػػوم م ػػأ أا ػػواؿ اظتعامل ػػة الوحش ػػية والالإنس ػػانية ».وتظ ػ ػم م ػػم ى ػ ػ ه
النّصوص غترد توديات أتالقية ي تب عأ ؼتالهتلا أي عقوبة.
للصػرة بصػيا ة مشػروع قػانوف
العامػة ل،مػم اظتترػدة اظتنظّمػة العاظتيػة ّ
قد كلّه اصتمعيػة ّ
أتالقية اظتلأ الطنّية قصد زتاية األاخاص اطتاضعق ألي اوم مأ أاواؿ ا عتقاؿ أو
9
اضتػػنس وزتػػايتلم مػػأ التعػ يب وعقوبػػات أتػػرى ومػػأ اظتعػػامالت الوحشػػية ػ اننسػػانية.
للصػرة عػدداً مػأ تودػيات وقػرارات حػوؿ منػادئ أتالقيػات اظتلػأ
اخت ت اظتنظّمػة العاظتيػة ّ
عمػػاؿ قطػاع الصػرة وعلػػى وجػو الترديػد األشنػػاء .وضػع ىػا ء األشنػػاء
الطنيػة الػيت خت ّ
ػا ّ
ألتالقي ػ ػػات اظتلن ػ ػػة م ػ ػػأ أج ػ ػػم زتاي ػ ػػة اظتس ػ ػػيوليويأ واظتعتقل ػ ػػق م ػ ػػأ التعػ ػ ػ يب والعقوب ػ ػػات
10
للصػ ػػرة األشنػ ػػاء بػ ػػاح اـ
واظتعػ ػػامالت الوحشػ ػػية الالإنسػ ػػانية .وتطالػ ػػب اظتنظّمػ ػػة العاظتيػ ػػة ّ
القواعد النارتة عأ القانوف اننساً ال ّدويل (معاىدات جنيف األربعة اظتارتة و أ سػطس
الص ػػاضتة
 0848وال وت ػػوكلق انض ػػافق اظت ػػارتق و  7يوني ػػو  ،)0866مثّ تل ػػك القواع ػػد ّ
للتطنػيا و حالة نزاع مسلّح اظتعتمدة و اصتمعية الطّنية العاظتية العاارة و ىهانا بووبا سػنّة
اظتوقع ػػة أثن ػػاء اصتمعي ػػة اضتادي ػػة عش ػػر باس ػػطننوؿ ب كي ػػا س ػنّة  ،0886واظتع ّدل ػػة و
ّ ،0887
اصتمعية اطتامسة وال الثق بنيطاليا سنّة  0871وأتػ اً منػادئ إعػالف شوكيػو سػنة .0868
وشالن اصتمعية اظتنعقدة و جينيف مػا بػق  1و 04مػايو عػاـ  0881مػأ كػم اصتمعيػات
الصرة واظتمرضق واظتنتسػنق إلػيلم أف يتولّػوا بصػهة نشػطة الضػماف وال قيػة
و«عماؿ قطاع ّ
واضتػػرس الشػػديد علػػى تطنيػػا منػػادئ أتالقيػػات اظتلػػأ الطنّيػػة مػػع تقػػدأ وأتػ كػػم التػػداب
11
اظتناسنة ضد كم ؼتالهة أينما وقع ».
قليلػػة الػ ّدوؿ الػػيت امتنعػ عػػأ التوقيػػع علػػى اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة ضػػد التعػ يب واظتعػػامالت
الوحشػػية و ػ اننسػػانية واظتلينػػة اظتارتػػة س ػنّة  12.0874وقػػد وقّع ػ اصتزائػػر علػػى تلػػك
اظتعاىػػدة مبوجػػب اظترسػػوـ الرئاسػػي رقػػم  77-78اظتػػارخ و  07مػػايو  0878بعػػد موافقػػة
اجمللػػس الدسػػتوري 13ومصػػادقة اجمللػػس الػػوشين الشػػع (قػػانوف رقػػم  01-78اظتػػارخ و 88
مػػايو  )0878ومل تُنػػدي اصتزائػػر أي حت ّهػ ٍػك عنػػد انضػػماملا إج ذلػػك القػػانوف .بػػم أك ػػر مػػأ
ذلك قد اع ف باتتصػاص صتنػة ضػد التعػ يب النّارتػة عػأ اظتػواد  06ومػا يليلػا مػأ تلػك
اظتعاى ػػدة .إذف دتلػ ػ ا تهاقي ػػة اف اض ػػياً حي ػػز التنهيػ ػ و  08أكت ػػوبر  .0878وق ػػدم
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اصتزائر تقريرىا األويل أثناء الدورة السادسة للّجنة ضد التع يب ،وذلػك وفػا اظتػادة  08مػأ
ّ
14
دوري.
اظتعاىدة كما التزم بتقدأ تقرير ّ
س
تػ ّ
ػنا اظت ػّػادة  018م ػػأ دس ػػتور « : 0887إ ّف اظتعاى ػػدات ال ػػيت يص ػػادؽ عليل ػػا رئ ػػي ُ
اصتملوريػػة ،حسػػب الشػػروط اظتنصػػوص عليلػػا ،تسػػمو علػػى القػػانوف ».تعتمػػد اظتػػادة 081
السػػارية اظتهعػوؿ حػػق انضػػماـ اصتزائػػر للمعاىػدة بػػنهس اظتنػػادّئ ،وجتعػػم
مػأ دسػػتور ّ 0878
اظتعاىػػدات الػػيت يوقػػع عليلػػا رئػػيس اصتملوريػػة وسػػائم قانونيػػة وأعلػػى مرتنػػة مػػأ القػػانوف و
السلم الداتلي للقواعد .إذف القانوف ال ّدويل اظتصادؽ عليو ىو فػوؽ قػانوف العقوبػات سػواءٌ
ّ
تعلّػػا األم ػػر بالتعػ ػ يب أو ب ػػأي جرى ػػة م ػػأ اصت ػرائم ال ّدولي ػػة اظتتعاى ػػد عليل ػػا ،وإ ّف إجػ ػراءات
اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة تهػػوؽ نظريػاً إجػراءات القػػانوف الػػداتلي ،وبالتػػايل ىوػػأ الرجػػوع إليلػػا أمػػاـ
افاكم اصتزائرية اليت تق ّدملا علػى القػوانق الداتليػة .مل ُهػ ـ ىػ ا اظتنػدأ ر ػم تأكيػد اجمللػس
الدس ػػتوري و قػ ػراره اطت ػػاص بق ػػانوف ا نتخاب ػػات ي ػػوـ  81أ س ػػطس  .0878فأك ػػد م ػػأ
جديػػد بػػأ ّف ا نضػػماـ إج أي معاىػػدة دوليػػة ي تػػب عليػػو ضػ ّػم مقتضػػيات اظتنظومػػة القانونيػػة
الداتلية واليت ىي تنل حسب الدستور أعلػى مرتنػة مػأ مراتػب القػوانق ال ّداتليػة .وبالتػايل
السػػلم ال تي ػ
هػػا ألي م ػواشأ جزائػػري ا عتمػػاد عليلػػا أمػػاـ افػػاكم .ويػ ّ
ػدؿ اح ػ اـ منػػدأ ّ
للقواعد على دولة القانوف ،ونقض ى ا اظتندأ ميزة مأ ؽتيزات ال ّدولة اظتستػن ّدة.
يندو أف القانوف اصتزائري يعاقب على التع يب وبػنهس األودػاؼ والتعػاريف الػواردة و
القػػانوف ال ػ ّدويل ،لوػػأ األمػػر لػػيس ك ػ لك علػػى أرض الواقػػع .إف القػػانوف ال ػ ّدويل و اصتزائػػر
يشوم جزءاً مأ القانوف اظتوتوب وينقى اف اضياً ومأ مثّ ائناً عأ ماسسات اصتملورية
ػتمػد دػاة دمػ ي أمػاـ صتنػة حقػوؽ اننسػاف
سيما و افػاكم .ود ّػر ّ ح السػه ُ اصتزائػري ّ
ِ
التابعة ل،مم اظتتردة عند مراجعة التقرير الدوري ال اً للروومػة اصتزائريػة بأنّػو نشػر مرسػوـ
اظتلتمػػة مػػأ
يػ ّ
ػنا علػػى أ ّف اظتصػػادقة علػػى اظتعاىػػدات ال ّدوليػػة تسػػتدعي إرسػػاعتا إج اعتيئػػات ّ
السػػلطات اظتعنيػػة لتلػػك
أجػػم إضػػافة مقتضػػيا ا و اظتنظومػػة
القانونيػػة ال ّداتليػػة .وإف ؼتالهػػة ّ
15
ػدؿ علػػى قصػػدىا اظتتعمػػد .فلػػم يأتػ اظتشػ ّػرع أي تػػدب مػػأ التػػداب الالزمػػة
ا لتزامػػات يػ ّ
ندمػػاج التجرىػػات اظتناسػػنة ضػػمأ قػػانوف العقوبػػات .مل يأت ػ انج ػراءات مػػأ أجػػم زتايػػة
الضػػرايا ليػػدتللا ضػػمأ قػػانوف انجػراءات اصتزائيػػة .ومػػا زالػ درجػػات القضػػاء بػػاتتالؼ
أدنافلا إج يومنػا ىػ ا ،جتلػم انجػراءات القانونيػة الػيت أدػنر واجنػة التنهيػ علػى رتيػع
ال اب الوشين ،بانضػافة إج نشػر مرسػوـ اظتصػادقة علػى اظتعاىػدة ضػد التعػ يب و اصتريػدة
ويضيف السه ُ اصتزائري اظت كور أعاله ؽتارسة عادية لتنلي اظتعاىدات للماسسػات
الرشتية.
ُ
ال ّداتلية مثّ يوشف قائالً أ ّف عدداً مأ اظتعاىػدات الدوليػة مل تنشػر أبػداً و اصتريػدة الرشتيػة،

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
701

منظور قضائي

وحػػل نشػػر اظتعاىػػدات الدوليػػة و اصتريػػدة الرشتيػػة يش ػ ّوم اػػرشاً قانوني ػاً لتنهي ػ ىا .ور ػػم
ضػػماف النشػػر فلػػو يغ ػ ّ مػػأ الطنيعػػة ا ف اضػػية للق ػػانوف اصتزائػػري ال ػ ي ينقػػى – كم ػا
سنق اناارة إليو – مرىوف بأدراب القرار العسوريّق.

لقد وقػّع اصتزائر على اظتعاىدة اليت تعاقب على ؽتارسة التع يب واليت تهػرض مبقتضػى
ماد ا الرابعة ،السلر على« :أف أعماؿ التع يب تش ّوم جرائم و نظر قػانوف العقوبػات».
ودػػريح أ ّف اظتعاىػػدة جػػزء مػػأ القػػانوف ا ف اضػػي وىػػو و ػ متنػػاوؿ اظت ػواشنق .وىو ػ ا
تنقى اىتمامات صتنّػة حقػوؽ اننسػاف التابعػة ل،مػم اظتترػدة – وقلقلػا جػراء يػاب تعريػف
كامػ ػػم للتع ػ ػ يب و قػ ػػانوف العقوبػ ػػات – رسػ ػػالة ميتػ ػػة .ظػ ػػم تعريػ ػػف التع ػ ػ يب و قػ ػػانوف
للمػػادة األوج مػػأ اظتعاىػػدة الػػيت تعت ػ أقػػوى مػػأ القػػانوف مػػأ الناحيػػة
العقوبػػات ػ موافػػا ّ
النظرية .ويص الوضع أتطر عندما تات تػداب بغػرض التقليػم أو ػتػو اظتوتسػنات الػيت ّ
السػلطة القضػائية أك ػر اسػتقاللية ودتػارس بشػوم
حتقيقلا منػ  0878مػأ أجػم أف تصػنح ّ
فعاؿ دالحيا ا اظتع ؼ ا دوليّاً.
ّ
إف انج ػراءات األتػ ػ ة اظتتخ ػ ة و إش ػػار م ػػا يس ػػمى ب ػ ػ«الوئ ػػاـ اظت ػػدً» زادت و تنعي ػػة
للسػ ػػلطات انداريػ ػػة وبشػ ػػوم أدؽ ظتصػ ػػاة األمػ ػػأ علػ ػػى حسػ ػػاب جلػ ػػاز
اضتريػ ػػات الهرديػ ػػة ّ
القضاء.

 .4موقف القاضي الجزائري أمام جريمة التعذيب
اظتترض ػ ػػر لالس ػ ػػتلالؾ الع ػ ػػاـ
تس ػ ػػتخدـ مس ػ ػػألة حق ػ ػػوؽ اننس ػ ػػاف وك ػ ػػم م ػ ػػا يرم ػ ػػز للق ػ ػػانوف
ّ
واظتستلدؼ ىو الػرأي العػاـ وتادػة األجنػ منػوّ ،أمػا القػانوف الهعلػي ينقػى ػ ػتػدود و
ػتم
السلطة ّ
العامػة .وي ّ
غتاؿ لتطنيقو و أرض الواقع إ ّ إذا وافا إرادة كم مأ ىلك جزءاً مأ ّ
حتديػػد وتعريػػف القػػانوف الهعلػػي علػػى مسػػتوى القػػائمق علػػى إدارتػػو وإف اسػػتندوا إج بعػػض
القواعػػد اظتوتوبػػة و القػوانق .وو الػػب األحيػػاف ُنلػ ُػد القػػائم علػػى إدارة القػػانوف نهسػػو
لتدعيم قراره مبرجعيػة قانونيػة بػالر م مػأ أ ّف حوػم منصػنو يلزمػو بػ لك .لػ لك ؾتػد أحوامػاً
قضائية ؼتالهة للقوانق وغترهة م ر عتا وليس عتا سنب ظاىر قد يساعد على فلملا أو
دعملا.
يش ػػارؾ القض ػػاء اصتزائ ػػري و ؽتارس ػػة التعػ ػ يب م ػػأ ب ػػدء الترقي ػػا وإج ح ػػق افاكم ػػة،
ػنا اظتػػادة 18
وبالتػػايل يتسػ علػػى ىػ ه اصترىػػة وذلػػك تالفػاً للقػػانوف وحوػػم اظتنصػػب .وتػ ّ
ّ
م ػػأ ق ػػانوف انج ػراءات اصتزائي ػػة« :ن ػػب عل ػػى ك ػػم س ػػلطة نظامي ػػة وك ػػم ض ػاب أو موظ ػػف
عمومي – تالؿ ؽتارسة ملامو – عند إبال و ت وقوع جرىة أو جنرة ،أف ينل اندعاء
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العػػاـ وأف يهيػػده بميػػع اظتعلومػػات وأي إجػراء وػتضػػر حػ ّػرر ػ ا الشػػأف» .وأك ػػر مػػأ ذلػػك
اظتوقعػة علػى اظتعاىػدة بالقيػاـ فػوراً
تر م اظتّادة  08مأ اظتعاىدة الدولية ضػد التعػ يب الدولػة ّ
بترقيا موضوعي كلما وجدت أسناب معقولة توحي بوقوع التع يب و دائػرة اتتصادػلا
انقليمي ،وانعػالف عػأ نتػائيت الترريػات .وحسػب الدسػتور تنلػ ىػ ه اظتػادة الدرجػة العليػا
مأ قواعد القانوف الوشين .وكما سنق اناػارة أف القػانوف اصتزائػري اف ا ّضػي و سػلطة لػو
إ ّ إذا وافق إرادة أدراب القرار ويُػنعد إذا اوػّم أدش تطر على مصاضتلم.

مل يسنا ألي قاض جزائري – ما عدا قاض واحػد مػأ ػتومػة الروينػة (قػرب العادػمة)
حسػػب علمنػػا – أف أيّػػد تعيػػق تن ػ ش ػ ّ ظتعاينػػة ضػػرايا التع ػ يب ،وذلػػك من ػ توقيػػف
تورش ػ أ لنيػػة القضػػاة و اظتشػػاركة للتس ػ علػػى ؽتارسػػة التع ػ يب
اظتسػػار الػػدىقراشي .وإذا ّ
والسووت عنلا ،مع ذلك ىناؾ مأ الرجػاؿ والنسػاء مػأ كانػ لػػو الشػجاعة أف يػرفض مػا
دتليػػو عليػػو مصػػاة األمػػأ .ومػػنلم  87قاضػػياً دتّػ معػػاقنتلم مػػأ شػػرؼ صتنػػة التأديػػب عػػاـ
 ،0881وآتروف ا موا بانرىاب وسجنوا منلم السيّد توايت النائب العاـ اظتساعد بػاصتزائر
العاد ػػمة .وت ػػدؿ إحص ػػائيات ين ػػاير  8111أف نص ػػف القض ػػاة عُيّ ػػنوا بع ػػد ين ػػاير .0888
وبعػػد عػػاـ  0881أج ػ سػػلك القضػػاء علػػى اطتضػػوع لسياسػػة ا ستئصػػاؿ والقمػػع « ػ
تعرض أعضاءه لإل ػراء والراػوة والتلديػد والزجػر وانحالػة علػى
القانوً» بشل الوسائم إذ ّ
التقاعد اظتن ّور اخل.

حتتاج عنارة القمع « القانوً» إج اػرح ،و ىوػأ توضػيح إاػوالية اضتالػة القانونيػة
أو اضتالة القانونية و اصتزائر دوف استناد إج متطلنات دولة القانوف .ألف مأ تصائا
السلم ال تي للقواعد ،فال نوز ترؽ مرسوـ قانوً أو منشػور بتعليمػة
دولة القانوف اح اـ ّ
تصور اظتعاىػدات الدوليػة الػيت دػادق عليلػا
وزارية تقدـ مأ تالؿ اعتاتف .كما ىوأ ّ
ال ّدولة – وتلك اظتعاىدات و نظر الدستور اصتزائري ىي أعلى درجة مأ القانوف الوشين –
وو آف واحد تصدر تلك الدولة مراسيم وقوانق وأوامر تناقض دتاماً مقتضيات اظتعاىدات.
فػػن ّف انعوػػاس القػػيم و اصتزائػػر وانتلػػاؾ القػوانق بػػنجراءات بوليسػػية تعسػػهية يػػنطالف الوػالـ
عأ الشرعية والالارعية مبعانيلم ا عتيادية .إف فضاء «الالارعية» ينظمو أدػراب القػرار
قصػػد أف يسػػاعدىم علػػى ؽتارسػػة إرىػػاب ال ّدولػػة الػ ّدموي ،مػػأ مثّ حػ ّػا و حريػّػة للخصػػم
السياس ػػي و ح ػػل م ػػأ ااػ ػػتنو أنّػػو يش ػػاشره و ال ػ ػرأي و ألف ػ ػراد عائلت ػػو ونس ػػنو و حػ ػػل
ّ
أددقائو وج انو مثّ ػتاميو ألنّػو مه ّػر مػأ تعمػيم اظتسػاولية اظتشػ كة واصتماعيػة حػق يتعلػا
بالسياسة واحتوارىا.
األمر ّ
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زيػػادة و التوضػػيح بػػأس أف نق ػ ّدـ م ػػا ً لوذجي ػاً يعوػػس عمليػػة ؽتارسػػة التع ػ يب و
اصتزائػػر وي ػ ز دور القضػػاة ومشػػاركتلم و اصترىػػة ،ويعوػػس اظت ػػاؿ أيض ػاً مػػدى عػػدـ وظيهيػػة
ػتمػػد عيمػػات الػ ي ذاؽ اػػل أنػواع التع ػ يب مثّ
جلػػاز القضػػاء اصتزائػػري .يػػدعى الضػػرية ّ
حػػوكم وأديػػأ ونهػ فيػػو حوػػم انعػػداـ وعمػػره مل يتجػػاوز الواحػػد وعشػريأ سػنّة ؼتلػّهاً وراءه
أرملػػة ورضػػيعاً .كػػاف أسػػتاذ رياضػػيّات و التعلػػيم اظتتوسػ يػػوـ ألقػػي عليػػو القػػنض .فتعػ ّػرض
ألبش ػػع أن ػػواع التعػ ػ يب عل ػػى أي ػػدي عناد ػػر الش ػػرشة مبق ػ ّػر ػتافظ ػػة األم ػػأ اظترك ػػزي ب ػػاصتزائر
العادػػمة وذلػػك بعلػػم وحضػػور قػػاد م علػػى أعلػػى اظتسػػتوى .وؽتػػأ حضػػر حصػػا التعػ يب
السػػالـ والسػػيّد كػ ّػراع الطػػاىر ػتػػافك
السػيّد شولنػػو وزيػػر األمػػأ و حوومػػة السػػيّد بلعيػد عنػػد ّ
العام ػػة ل،مػػأ الػػوشين .وحت ػ التع ػ يب
إقليمػػي للشػػرشة ال ػ ي د ػػار كاتن ػاً عا ّم ػاً للمديريػػة ّ
الشػػديد أر ػػم الضػػرية علػػى توقيػػع ػتضػػر ا سػػتنطاؽ ال ػ ي أمػػاله عليػػو موظهػػو الشػػرشة،
ونسػػتدؿ بوثػػائا رشتيّػػة وأدػػلية تعيننػػا علػػى ذكػػر األشتػػاء واألمػػاكأ والتػواري ونػػدىا القػػارئ
ػتمػػد عيم ػات نظ ػراً لتم يللػػا النمػػوذجي لعمليػػة
ضػػمأ الوثػػائا اظتلرقػػة ّ .اتتيارنػػا لقضػػية ّ
ػا قضػايا مشػا ة .فنجانػب شلػب
ؽتارسة التع يب .كمػا نظيػف للملرػا وثػائا أتػرى خت ّ
ػتمد عيمات نظيف شلنات ؽتاثلة لضرايا آتريأ.
انتداب تن ش ّ لهرا الضرية ّ
جتاىػػم النائػػب العػػاـ لػػدى غتلػػس قضػػاء اصتزائػػر اظتػػدعو عنػػد اظتالػػك سػػايح – الػ ي كػػاف
يشػػغم منصػػب نائػػب عػػاـ لػػدى اجمللػػس اطتػػاص مبوافرػػة انرىػػاب – الضػػرية اظتاثػػم أمامػػو
والػ ي كػاف همػم أثػاراً ظػاىرة للتعػ يب ومل يسػػتمع إليػو .كانػ أثػار التعػ يب بالغػة وبػػارزة
و ىوػػأ عػػدـ رأيتلػػا .ى ػػم النائػػب العػػاـ ال ّدولػػة وواجنػػو السػػلر علػػى زتايػػة النظػػاـ واجملتمػػع
ولوأ و الواقع فلو همي النظاـ مأ اجملتمع وبالتايل اكتهى بتوجيو الػتلم للضػرية وفػا مػا
جػػاء و تقريػػر مصػػاة األمػػأ .مثّ قػػاـ بتعيػػق قاضػػي الترقيػػا نثنػػات تلػػك الػػتلم بينمػػا كػػاف
مػػأ اظتهػػروض أف يػػأمر فػػوراً بػػنجراء حتقيػػا موضػػوعي عػػأ التعػ يب مػػا دامػ ىنػػاؾ أسػػناب
تدؿ على وقوع التع يب .زيادة على ذلػك فػن ّف اظتػادة  08مػأ اظتعاىػدة الدوليػة ضػد
ظاىرة ّ
ّ
التع يب ،واليت انضم إليلػا اصتزائػر ،تلػزـ بػنجراء حتقيػا عػادؿ علػى الهػور مبجػرد احتمػاؿ
وقوع تع يب أو معاملة وحشية إنسانية أو ملينة.
وكػاف األمػػر ؽتػاثالً أيضػاً أمػاـ قاضػػي الترقيػا علػػي ىػياليل الػ ي جتاىػم وقػػوع التعػ يب
ػتم ػػد عيمػػات بأنّػػو تعػ ّػرض للتع ػ يب قػػاـ ى ػ ا
علػػى الشػػخا اظتاثػػم أمامػػو .وظتػّػا ااػػتوى ّ
العامة ومل يلته إج جرىة التع يب بػم أمػر بنيػداع
القاضي بتوجيو التلم وفا شلب النيابة ّ
الض ػػرية رى ػػأ الس ػػجأ ا حتي ػػاشي .وق ػػد أ ػػم ى ػ ػ ا القاض ػػي م ػػاتراً باس ػػتعماؿ الس ػػالح
والتلدي ػػد قػ ػػتالع «اع ف ػػات» اظتتلم ػػق و قض ػػية غت ػػزرة س ػػجأ س ػػركاجي .مل يو ػػأ مّ ػػو
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الودػػوؿ إج اضتقيقػػة بػػم اضتػػرص علػػى ت ني ػ الػػتلم وتأكيػػد األعنػػاء علػػى اظتتلمػػق و ظػػم
اجتاه أحادي للترقيا .وبالتايل رفض قاضي الترقيا شلب انتػداب تنػ شػ ّ الػ ي قدمػو
ػتمد عيمات ،ألف اظتوافقػة علػى ىػ ا الطلػب تػادي إج إقرػاـ رجػاؿ األمػأ و
دفاع اظتتلم ّ
جرىة التع يب إذا اف ضنا أ ّف الطنيب اطتن يادي وظيهتو بأمانة.
مػػأ اظتهػػروض أ ّف كػػم حوػػم قضػػائي يتضػػمأ منطػػوؽ اضتوػػم وم راتػػو ،يوػػوف فيػػو ت يػػر
ػتمد عيمات كػاف األمػر الصػادر عػأ قاضػي الترقيػا
مصدر اضتوم وعمادهّ ،أما و قضية ّ
– الرافض انتداب تن ش ّ لهرػا الضػرية والترقيػا و أسػناب أثػار التعػ يب – تػاؿ
مػػأ أي م ػ ر ياس ػػس رفضػػو .ومل هت ػوي حو ػػم القاضػػي س ػػنناً واح ػػداً مػػأ الوق ػػائع و م ػػأ
القانوف للت ير وكاف على دفاع الضرية أف يستأنف األمر ويعرضػو علػى رفػة ا ػاـ لتنظػر
و انت ػػداب اطتنػ ػ ثاني ػػة ،لو ػػأ رف ػػة ا ػػاـ – ال ػػيت م ػػأ ملامل ػػا مراقن ػػة ومراجع ػػة األوام ػػر
الصػػادرة عػػأ قضػػاة الترقيػػا – مل تػػرد علػػى شلػػب ا سػػتئناؼ إج ح ػ ّد اآلف وبقػػي اظتلػػف
ملمػالً .وىوػ ا ارتوػػب قضػػاة اظتراقنػػة جنرػػة ا متنػػاع عػػأ اضتوػػم الػػيت يعاقػػب عليلػػا قػػانوف
تادػػة معرفػػة اضتقيقػػة
عامػػة وقضػػاة الترقيػػا ّ
العقوبػػات اصتزائػػري .يػػرفض القضػػاء اصتزائػػري ّ
بينمػػا يقػ ّػر القػػانوف أف ملمتػػو األساسػػية ىػػي إظلػػار اضتقيقػػة ،وتوجػػد آ ؼ القضػػايا اظتماثلػػة
على كافة اظتستويات.
يقرىػػا أي
ظتػػاذا شلػػب انتػػداب تن ػ ش ػ ّ ؟ فػػاألمر يتعػػدى إثنػػات حالػػة ّماديػػة كػػاليت ّ
ػتمػػد عيمػات كانػ ػ تهيػػة و حتتػػاج إج
ػتضػػر قضػػائي ألف آثػػار التعػ يب علػػى بػػدف ّ
ملارة عالية ظتعرفة مصدرىا .يوهي حينئ شلب تعيق كاتب ػتضػر قضػائي وتوليهػو مبلمػة
ػتم ػ ػػد عيم ػ ػػات وود ػ ػػف اصت ػ ػػروح
ا نتقػ ػػاؿ إج س ػ ػػجأ س ػ ػػركاجي ،مثّ اس ػ ػػتجواب الضػ ػػرية ّ
الواضرة على جسده .وىػ ا اضتػم ىػو الوحيػد لتجنػب اظتػأزؽ الػ ي أدى إليػو رفػض قاضػي
الترقي ػػا لطل ػػب انت ػػداب تنػ ػ  ،ويع ػػود اتتص ػػاص تعي ػػق افض ػػر إج رئ ػػيس ػتوم ػػة ب ػػاب
ػتم تق ػػدأ الطل ػػب عت ػ ا
ال ػوادي ونه ػػس ال ػػدائرة اصتلوي ػػة ال ػػيت يوج ػػد ػػا س ػػجأ س ػػركاجي ،ف ػ ّ
وتعجب رئيس ػتومة باب الوادي عت ا الطلب ألف
القاضي وفا قانوف انجراءات اظتدنيةّ .
و نظػػره ىػ ا انجػراء يُسػػتخدـ عػػاد ًة نثنػػات حػػا ت ماديػػة م ػػم تسػ ّػرب اظتيػػاه و بيػ أو
اهنيار حائ أو أي معاينػة ماديػة تتطلػب تػ ة بعينلػا ،وقػ ّدـ افػامي إج القاضػي اػروح
ػدوف مادي ػاً مػػا يالحػػك علػػى جسػػد الضػػرية
الطلػػب بقول ػػو مػػا علػػى كاتػػب افضػػر إ ّ أف يػ ّ
ويصهو .فرفض القاضي ىػ ا الطلػب لجػة أنػو ىلػك اتتصادػاً نوعيػاً مػدعياً أف ال َقضػية
ذات شابع جزائي وكتب حوم الرفض على نهس وثيقة الطلب.
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مثّ ُرفعػ قضػػية ػتمػػد عيمػػات إج اظتردػػد الػػوشين ضتقػػوؽ اننسػػاف الػ ي ي أسػػو السػػيد
16
رزاؽ باره فنلغو الطلب وأجاب كتابياً عأ ودولو ووعد بالتدتم لونو مل يهعم ايئاً.
ػنا اظتػػادة  68مػػأ قػػانوف انج ػراءات اصتزائيػػة أف كػػم مػػأ زعػػم أنػػو تضػػرر مػػأ جرىػػة
وتػ ّ
ّ
بنموانػػو أف يقػػدـ اػػووى أمػػاـ القاضػػي اظتخػػتا مػػع اندعػػاء اظتػػدً ،فػػأودع ػتػػامي ػتمػػد
عيمات اووى ومل يوأ الوحيد ال ي التجاء عت ا انجراء بػالر م مػأ أف ضػرايا التعػ يب
للمػػادة  01مػػأ اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة ضػػد
مل يوونػوا غتػ يأ علػػى القيػػاـ بتلػػك انجػراءات شنقػاً ّ
التع يب .واظتعاىدات ال ّدولية أعلى درجة مأ القوانق الوشنية حسب الدستور اصتزائري و
عم ػػا ع ػػانوه أو التص ػريح بقص ػػد حتري ػػك ال ػػدعوى
تل ػػزـ ض ػػرايا التع ػ يب بتق ػػدأ الش ػػواوي ّ
ِ
للض ػػرية أف تُشع ػػر أي جل ػػة م ػأ س ػػلطات ال ّدول ػػة
العمومي ػػة عت ػ ا ال ػػرفض ،ويوه ػػي حينئ ػ ّ
بوقائع التع يب ،وىو ما جاء و اظتلرا  0اظتادة اظت كورة أعاله مأ اظتعاىدة ال ّدولية.
ّ
بعد رفض قاضػي الترقيػا لطلػب انتػداب تنػ لهرػا الضػرية وودػف األضػرار الػيت
ػتضػر قضػائي
ضتق بو مأ جراء التعػ يب ،رفػض رئػيس ػتومػة بػاب الػوادي شلػب تعيػق ّ
قصػػد اظتعاينػػة اظتيدانيػػة آلثػػار التع ػ يب .ولقػػد ّ إيػػداع اػػووى جزائيػػة مػػع اندعػػاء اظتػػدً
ػنا قػػانوف انجػراءات اصتزائيػػة علػػى ذلػػك .فاظتػػادة
وذلػػك أمػػاـ عميػػد قضػػاة الترقيػػا كمػػا يػ ّ
ّ
عامػػة والقضػػاة تادػػة ألتػ
 08مػػأ اظتعاىػػدة الدوليػػة ضػػد التعػ يب تػػر م سػػلطات الدولػػة ّ
التداب فوراً لهتح حتقيا عادؿ وذلك كلما ظلرت أسناب موضوعية على وقػوع تعػ يب أو
ؽتارسات ملينة ،وإف حالػ حػوؿ الشػووى اػووؾ .فاظتعاىػدة الدوليػة تلػزـ القاضػي بهػتح
حتقيػػا عػػادؿ فػػوراً و تػػر م الضػػرية علػػى تقػػدأ أي دليػػم ،وعلػػى قاضػػي الترقيػػا أف يقػػوـ
مبلامو ويهرا الوقائع وي ن القضية وهدد اظتساوليات بناءاً على اظتعلومػات الػيت احتو ػا
الشووى اظتقدمة إليو.

+

انتظر عميد قضاة الترقيا الراًكامالً قنم القياـ بػنجراء كػاف مػأ اظتهػروض أف يتطلػب
بضع دقائا .يلػزـ قػانوف انجػراءات اصتزائيػة كػم مػأ أودع اػووى مػع اندعػاء اظتػدً بػدفع
منلػ ضػػماف هػػدد القاضػػي قيمتػػو و يشػػرع و الترقيػػا إ بعػػد دفػػع اظتنلػ  .يهػػرض النظػػاـ
تادػػة – بتسػػديد منل ػ مػػايل
القضػػائي اصتزائػػري علػػى كػػم الضػػرايا – وضػػرايا التع ػ يب ّ
تعرضػلم ظتمارسػات التعػ يب ،وذلػك بػأف
قنم أف ىونلم التولّم إج القاضي اظتخػتا عػأ ّ
تعرضوا للرجز والناس ا قتصادي الناجم عػأ شػوؿ ا عتقػاؿ الػ ي يػنقا مػأ
يوونوا قد ّ
ق ػػدرا م الندني ػػة وال ىني ػػة واظتعنوي ػػة بانض ػػافة فػ ػ اءات وس ػػائم انع ػػالـ اظتغرض ػػة ب ػػدعوى
موافر ػػة انرى ػػاب .إف إر ػػاـ ض ػػرايا التع ػ يب ب ػػدفع من ػػال مالي ػػة ه ػػدد القاض ػػي قيمتل ػػا
ػك أف م ػػم ىػ ػ ه
السػ ػ اضتس ػػأ للعدال ػػة ،و ا ػ ّ
وب ػػدوف مراقن ػػة يش ػػوم عائقػ ػاً كنػ ػ اً لعرقل ػػة ّ

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
التع يب و جلازي القانوف والقضاء اصتزائريق

708

انجراءات ىػي مػأ اضتيّػم الػيت ػدؼ إج إسػوات الضػرايا ،فيطلػب مػأ الضػرايا عمومػاَ
ػتمػػد عيمػػات أف يػػدفع ى ػ ا
بػػأف يزعج ػوا القضػػاة وأف يشوا ػوا علػػيلم .فترػػتم علػػى ّ
اظتنل حل يقوـ القاضي مبلمتو.
ػتمد عيمات وكررىػا أمػاـ
إف رفض فتح حتقيا فوري حوؿ وقائع التع يب اليت أدج ا ّ
قاضػػي الترقيػػا مثّ أ ّكػػدىا ػتاميػػو كتابي ػاً وشػػوؿ اظت ػ ّدة مػػا بػػق اند ء وقنػػوؿ فػػتح اظتلػػف و
النلاية ،كػم ىػ ا يتعػارض مػع مقتضػيات اظتػادة  08مػأ اظتعاىػدة ال ّدوليػة ضػد التعػ يب.
ّ
ملمػة أل ّهنػا
السرعة وعدـ التناشا و قضايا الترقيا اظتتعلّقة بالتعػ يب ،أمػور جػ ّد ّ
اػك أف ّ
السػػجأ مػػأ جلػػة ،وتترػػرى قنػػم
قػػد خت ّهػػف مػػأ معانػػات الضػػرية مػػأ أثػػر التعػ يب داتػػم ّ
زواؿ أثػػار واتتهػػاء ؼتلهػػات اظتمارسػػات اظت لّػػة والإلنسػػانية مػػأ جلػػة أتػػرى .وى ػ ا ىنػػع
وجػػوب السػػرعة و الترقيػػا وإف تلّػػف التعػ يب آثػػاراً دائمػػة وعجػزاً علػػى مػػدى اضتيػػاة .لػػو
وتعرضػ
تعرض إج سوء اظتعاملة وتلق ديػدات واػتماً وسػنّاً ّ
أف مل خت الضرية بأ ّهنا ّ
إج الضػػرب وأر م ػ مػػأ قنػػم جالديلػػا وتػػالؿ ف ػ ات متتاليػػة علػػى طػػس ال ػرأس بػػالقوة
داتم ماء قػ ر مثّ ا ستنشاؽ أو الشرب منو ،أو سػوائم كيميائيػة أو مورسػ عليلػا شريقػة
التع ػ يب اظتعروفػػة باسػػم «الشػػيهوف» (أي اطترقػػة) أو أج ػ ت علػػى النقػػاء عاريػػة أو تلق ػ
تع يناً بواسطة األسالؾ الولربائية ،فوم أساليب التع يب ى ه وأترى مل ن كرىا تنقي
بالضػػرورة علػػى جسػػم الضػػرية أثػػاراً دائمػػة وبالتػػايل إف وجػػوب فػػتح حتقيػػا عػػادؿ وفػػوري
مناارة لو ما ي ره.
ػتم ػػد عيم ػػات فننّػػو تع ػ ّػرض إج اضت ػػرؽ و بطن ػػو مبػ ػواد كيميائي ػػة مثّ
وإذا عُ ػػدنا إج قض ػػية ّ
ػرة
إاػػعاؿ النّػػار فيلػػا واسػػتخدـ النػػارود بػػنهس الشػػوم أيض ػاً ومل يوػػأ الشػػاكي يتمتػػع بصػ ّ
جيّػػدة قنػػم اعتقالػػو ،إذ كػػاف يشػػوو مػػأ مػػرض القلػػب والربػػو ،فػػنذا مل توػػأ ى ػ ه األسػػناب
ػرة الضػػرية تتػدىور
كافيػػة لتجعػػم القاضػػي يقػػوـ مبلامػػو بصػػهة عاديػػة وتلقائيػػة ؽتػػا جعػػم دػ ّ
بشوم تط مع العلم أنو كاف معتقالً بسجأ سركاجي ومل يلتم بو شنيب اظتاسسة .وكػاف
ىم اظتصلرة الطّنية لسجأ سركاجي ىو العالج السطري للجروح الظاىرة ػدؼ انسػراع
ّ
و زواؿ آثارىا وتغطيتلا.

++

السػػجأ إج موتنػػو لسػػماعو
ظتػّػا ّ
وجػػو قاضػػي الترقيػػا أم ػراً بنحضػػار ّ
ػتمػػد عيمػػات مػػأ ّ
السػػجأ عػػارض أمػػره وى ػ ه
وبعػػد أف أمضػػى وق ػ ٌ شويػػم ،أت ػ القاضػػي افػػامي أ ّف مػػدير ّ
سػابقة تطػ ة إذ مل يسػػنا أبػػداً أف رفػض مػػدير سػػجأ أو موظػػف آتػر تنهيػ أمػػر أو حوػػم
القاضػػي قنػػم ينػػاير  .0888وىو ػ ا توقػػف س ػ الترقيػػا ومل يػػتم شتػػاع الضػػرية وتػػدويأ
تصػػرهاتو و ػتضػػر اسػػتجواب رشتػ ّػي ،وتأكػػد فيمػػا بعػػد أف تعطيػػم س ػ الترقيػػا يعػػود إج
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مترمساً ظتتابعػة الترقيػا ألنّػو يعلػم مػا
أمريأ اثنق ما :أو ً إرادة القاضي نهسو إذ مل يوأ ّ
الس ػػجأ أف ه ػػتهك ب ػػأمر
ي ت ػػب ع ػػأ الش ػػووى الرشتي ػػة وق ػػد يو ػػوف ى ػػو ال ػ ي أا ػػار ظت ػػدير ّ
وتادػة أنّػو
إحظار الشاكي ،وثانياً مدير السػجأ نهسػو مل يرضػو أف الشػاكي يوادػم سػعيو
ّ
السػػجناء قػػاـ ػػا اضتػ ّػراس،
تعسػػهية ضػػد ّ
ثن ػ أف ذلػػك اظتػػدير أاػػرؼ بنهسػػو علػػى أعمػػاؿ ّ
ػتمػػد عيمػػات اخصػػياً .وظتػػا سػػألو افػػامي عػػأ عػػدـ حضػػور السػػجق إج
وأسػػاء معاملػػة ّ
ّ
موتػػب قاضػػي الترقيػػا أجابػػو قػػائالً أ ّف الظػػروؼ األمنيػػة ىػػي الػػيت حال ػ دوف إحضػػاره،
السػػجق إج مقػ ّػر افومػػة سػػتجوابو حػػوؿ اػػوواه
وقػػاؿ أف الشػػرشة والػػدرؾ رفض ػوا ن ػػقم ّ
ألسناب أمنية.
ومل يقػػم القاضػػي بػػأي إجػراء آتػػر مػػا عػػدا اسػػتدعاء الشػػاكي للمرومػػة والػ ي اعػ ض
السجأ دوف أف يتع ّػرض ىػ ا األتػ للجػزاء الػ ي حػ ّدده قػانوف العقوبػات .فلػم
عليو مدير ّ
يقػػم القاضػػي باسػػتجواب األاػػخاص اظتعنيػ ّػق بالشػػووى مػػأ رجػػاؿ الشػػرشة ال ػ يأ مارس ػوا
التعػ ػ يب ،ومنػ ػ إي ػػداع الش ػػووى ودف ػػع ذت ػػأ الض ػػماف القض ػػائي مل ه ػػرؾ القاض ػػي س ػػاكناً
لوشػػف اضتقيقػػة ومػػأ مثّ يوػػوف القاضػػي قػػد ارتوػػب بػػدوره جرىػػة اظتشػػاركة و التعػ يب ،ظتػػا
رفض أف يشرع و الترقيا وامتنع عأ استدعاء رجػاؿ الشػرشة اظتتلمػق مبمارسػة التعػ يبّ.
إ ّف ا حته ػػاظ بالش ػػووى ومس ػػتندا ا وا متن ػػاع ع ػػأ حتري ػػك ال ػػدعوى القانوني ػػة يُع ػ ّد إته ػػاء
لطنيعػػة اصترىػػة وظػػروؼ ارتوا ػػا مػػع التسػ علػػى اجملػػرمق ،كػػم ذلػػك وػػالف دػراحة قػوانق
ال ّدولة.
يوشػػف تسلس ػػم انج ػراءات أ ّف الترقي ػػا مل ينااػػره القاض ػػي إشالق ػاً عو ػػس مض ػػموف
ػنا علػػى فرػػا الشػػواوي فػػوراً و
اظتػّػادة  01مػػأ اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة ضػػد التع ػ يب الػػيت تػ ّ
ىوػػأ التّع ػ ر بعػػدـ سػػعي الشػػاكي أو يػػاب احتجاجػػو أمػػاـ التماشػػم الواضػػح ال ػ ي كػػاف
ِ
السػػجأ
ضػػريتو .اػػعر الشػػاكي أف سػػعيو سػػوؼ يهشػػم تصود ػاً بعػػد أف َعلػػم أ ّف مػػدير ّ
اع ض على موادلة الترقيا و اوواه ،مثّ بعدىا فقػد أملػو و السػ اضتسػأ للعدالػة .مػع
ػتمػد عيمػات اػهاىياً وكتابيػاً أمػاـ دتاشػم القاضػي حػل ينقػى غتػاؿ
ذلك احتيت الضػرية ّ
السػػجأ و إتهػػاء جرىػػة التعػ يب والتسػ علػػى رجػػاؿ
للشػػك و تواشػػا القاضػػي مػػع مػػدير ّ
تورط النظاـ القضائي ظم أمػراً مسػلّماً بػو تادػة بعػد
ّ
الشرشة اظت ننق .مث اقتنع الضرية أف ّ
اطتادػػة حيػ كػػاف موقػػف القضػػاة مشػػا اً دتامػاً ظتوقػػف قضػػاة
أف دتػّ إحالتػػو أمػػاـ افومػػة ّ
الترقيػػا .إ ّف جلػػاز القضػػاء اصتزائػػري يشػػارؾ و سػػياؽ عمليػػات التعػ يب ويسػػانده وهمػػي
أدرابو.
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ػتمػػد عيمػػات إج افوم ػة اطتّادػػة بتلمػػة ا نتمػػاء إج غتموعػػة إرىابيػػة ،مل
بعػػد إحالػػة ّ
ِ
يو ػػأ اظتل ػػف ه ػػوي إ ّ تص ػػرهات أُر ػػم عليل ػػا اظت ػػتلم حت ػ انك ػراه و ّ ت ػػدوينلا و ػتض ػػر
ػتمػد عيمػات أمػاـ افومػة اطتادػة
فلمػا د ّػرح ّ
الشرشة مثّ أجػ علػى التوقيػع عليلػا بػالقوةّ .
أ ّف تلك التصرهات أساس عتا أل ّهنا ددرت حت مسلسم مأ عمليات التع يب ،دػرخ
رئػػيس افومػػة و وجلػػو قػػائالً «مل تقػػدـ الػػدليم» بينمػػا ُه ّملػػو القػػانوف بػ لك ،مػػع العلػػم
ػتمػد
أنو و قضايا التع يب يوهي للضػرية اند ء بوقػوع ذلػك فقػ ّ .أمػا بالنسػنة لقضػية ّ
ػب انتػػداب تنػ شػ ّ لهرصػػو كػػاف كافيػاً ،بػػم أك ػػر مػأ ذلػػك فػػرفض قاضػػي
عيمػػات ،فطلػ ُ
يدؿ على أف الضرية استعمم مػا يتيرػو لػػو القػانوف ،وأك ػر مػأ ذلػك كلػو
الترقيا الطلب ّ
أنّو تقدـ بشووى مع اندعاء اظتدً مع دفع ذتأ الضماف القضائي ػ أف قاضػي الترقيػا
احتهك باظتلف هنائياً تعػنػتاً .و تطالب ضرية التع يب مأ الناحيػة القانونيػة بتقػدأ الػدليم
تاد ػ ػػة أف ال ػ ػ يأ مارس ػ ػوا التع ػ ػ يب ى ػ ػػم أع ػ ػواف ال ّدول ػ ػػة فل ػ ػ ه األت ػ ػ ة ى ػ ػػي ال ػ ػػيت دتل ػ ػػك
انموانيات لوشف حقيقة الوقائع.
ػتمد عيمات كم التهاديم حوؿ ؽتارسات التع يب اليت ااتوى منلا وشلػب
لقد قػ ّدـ ّ
إج ػراء فرػػا ت ػ ة ػتايػػدة ،وبعػػد عػػدـ اسػػتجابة قاضػػي الترقيػػا ل ػػو تقػػدـ بشػػووى مػػع
مهصػالً
اندعاء اظتدً وأت اً كػرر مزاعمػو أمػاـ قضػاة اضتوػم .فمػأ اظتهػروض أف يوػوف ال ّ
ػرد ّ
اظتدعمة بانجراءات اليت قام ػا افومػة ،بػد أف يوػوف
ومقنعاً على ادعاءات الضرية ّ
حتميػػم الضػػرية عػػبء الػػدليم ،وى ػ ا يرمػػي عػػرض اضتػػائ ق ػوانق ال ّدولػػة ومنػػادئ العدالػػة.
ومزيداً للد لة عأ اؿتياز النظاـ القضائي نػ كر بػأ ّف و تلػك القضػية تقػدـ متلمػوف آتػروف
ودعمػوا أقػواعتم بشػلادات وإثناتػػات
تعرضػوا عتػا ّ
بػنهس اندعػاء عػأ ؽتارسػات التعػ يب الػيت ّ
رشتية ت ىأ على شلنػا م بػنجراء تػ ات نثنػات وقػوع التعػ يب وحتمػم تلػك الوثػائا تػتم
قاضػي الترقيػا .كمػا شلػب ىػا ء الضػػرايا أيضػاً أثنػاء انجػراءات – سػواء علػى مسػػتوى
الترقي ػػا أو عل ػػى مس ػػتوى الهص ػػم و اظتوض ػػوع – بالس ػػماع إج الش ػػلود وأضتّػ ػوا و شل ػػب
اس ػػتدعاء أعػ ػواف الش ػػرشة اظتتلم ػػق مبمارس ػػة التعػ ػ يب ،لو ػػأ م ػػأ دوف ج ػػدوى .ك ػػاف م ػػأ
الض ػػروري شت ػػاع الش ػػلود نظل ػػار اضتقيق ػػة .ول ػػو اف ض ػػنا أف القاض ػػي انت ػػدب ت ػ اء شني ػػق
لهرػػا الضػػرايا وكانػ نتيجػػة الهرػػا ػ كافيػػة – فرضػاً – ألػػيس مػػأ ملمػػة القاضػػي
معاينػػة وفرػػا رتيػػع عنادػػر اظتلػػف ومقارنػػة أوجػػو دفػػاع األش ػراؼ وموازنتلػػا مػػع رتيػػع مػػا
دماء لنداءات اضتا والعدؿ.
تظلره اصتلسات؟ لوأ بقي افومة ّ
اطتادة ّ
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مػػا ىػػي أسػػناب رفػػض القضػػاء اصتزائػػري نج ػراء اطت ػ ات؟ ومػػا ىػػو سػػنب رفػػض شتػػاع
الش ػػلود واتتي ػػار ش ػػرؽ عادل ػػة لإلثن ػػات تلني ػػة شلن ػػات ض ػػرايا التعػ ػ يب؟ ظت ػػاذا ا حته ػػاظ
بشػػوم آيل بميػػع الشػػواوى اظتتعلقػػة بالتعػ يب علمػاً أ ّف ىػ ه اصتملػػة مػػأ األتطػػاء ختػػالف
القانوف واظتعاىدات ال ّدولية اظتتعلقة بالتع يب؟ ومأ ىنا نالحك أف القضاء اصتزائري يشارؾ
و التع يب وىو يعلم بوقوعو بصهة منظمة وااملة.
اطتادػػة مبوجػػب التشػريع ا ست ػػنائي ظتوافرػػة انرىػػاب الػ ي فػػتح
لقػػد أنشػػئ افػػاكم ّ
سلم ؽتارستو الشاملة كما ضمأ ألدرابو اضتماية وعدـ اظتتابعػة،
باب التع يب و ً
اسعا ،مثّ ّ
فوػػاف ى ػ ا التش ػريع معارض ػاً لػػروح اظتػػادة  8مػػأ اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة اظتتعلقػػة بالتع ػ يب وؼتاله ػاً
ظتادتيو  08و .01قد منع ى ا التشرّيع – ال ي ِ
أدميت ضمأ قػوانق العقوبػات وانجػراءات
تعرضػػلم
اصتزائيػػة لتصػػنح قواعػػده مػػأ القػػانوف العػػاـ – الضػػرايا مػػأ أف يتمونػوا مػػأ إثنػػات ّ
للتع ػ يب ،ألنّػػو م ػػنح صتمي ػػع أعض ػػاء مص ػػاة األم ػػأ ح ػػا الت ػػدتم ل ػػيالً وهن ػػاراً دوف رتص ػػة
قضػػائية كان ػ أو إداريػػة ،ومػػأ دوف ضػػاب ا تتصػػاص اصتلػػوي .كمػػا أذف ى ػ ا التش ػريع
للقض ػػاة إته ػػاء أشت ػػائلم ومل ػػاملم اضتقيقي ػػة ،وعت ػػم اضت ػػا و إد ػػدار أحو ػػاـ وف ػػا قناع ػػا م
ال اتي ػػة والشخص ػػية دوف حاج ػػة لت يرى ػػا .فيو ػػوف ى ػ ا التش ػريع ق ػػد س ػػاعد اصتالدي ػػأ عل ػػى
مواد ػػلة ؽتارس ػػة التعػ ػ يب ب ػػدعوى موافر ػػة انرى ػػاب .و ب ػػد عل ػػى القض ػػاء أف يهر ػػا
الوق ػػائع واألعم ػػاؿ الهعلي ػػة واألتػ ػ بع ػػق ا عتن ػػار باألوض ػػاع اضتقيقي ػػة ب ػػدؿ الوق ػػوؼ أم ػػاـ
اظتعطيػػات القانونيػػة الشػػولية فقػ  ،وذلػػك كلمػػا تعلّػػا األمػػر لمايػػة حقػػوؽ اننسػػاف .وىػ ا
ى ػػو اظتن ػػدأ الع ػػاـ ال ػ ي يعم ػػم ب ػػو الق ػػانوف ال ػ ّدويل والنظ ػػاـ الع ػػاـ ال ػ ّدويل و اف ػػاكم ال ّدولي ػػة
واعتيئػػات اظتختصػػة و األمػػور اظتتعلقػػة لقػػوؽ اظت ػواشنق 17.كػػاف مػػأ واجػػب قػػانوف موافرػػة
انرىػػاب أف يضػػمأ أدش درجػػة مػػأ العػػدؿ للم ػواشنق عنػػد دػػدور األحوػػاـ ،لونػػو اكتهػػى
بتوريس وسائم القلر.
وكاف ذلػك القػانوف وتػار مػا يليػا لتأييػد اظتتابعػة مػأ بػق النّصػوص ا سػت نائية ويتجنػب
اظتشرع لصاة اظتتلمق باسترياء ،وكاف ترجيح النّصوص ىػو عػدـ
القليم منلا ال ي وضعو ّ
إظلػػار حقيقػػة ؽتارسػػة التعػ يب الواسػػعة .وقػػع الشػػعب اصتزائػػري فعليػاً حتػ وشػػأة التعػ يب
اظتػػنظّم الػ ي سػػانده اصتلػػاز القضػػائي بالسػػووت ورفػػض ىػ ا األتػ الترريػػات ر ػػم إضتػػاح
اطتادػػة
الضػػرايا عليلػػا ،وى ػ ا واقػػع م ػامل لػػيس خبطػػر كػػامأ فرسػػب .قػػد قض ػ افومػػة ّ
ػتمػػد عيمػػات باندانػػة علػػى أسػػاس تصػػرهات نتيجػػة أبشػػع أن ػواع
بػػاصتزائر العادػػمة علػػى ّ
التع يب اليت سلّط عليو ،وحوم عليو بانعداـ .مثّ أيػّد اجمللػس األعلػى للقضػاء حوػم
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انعػػداـ ر ػػم ك ػػرة عيوبػػو القانونيػػة اجملرهػػة وأت ػ اً ّ تنهي ػ حوػػم انعػػداـ فأعػ ِػدـ ضػػرية
التع يب مرة أترى.
مل نس ػػرد ى ػ ه القض ػػية إ ّ أل ّهن ػػا دت ػػم النم ػػوذج الع ػػاـ واظتعت ػػاد للتقاض ػػي و اصتزائ ػػر منػ ػ
إيقػػاؼ اظتسػػار الػػدىقراشي و ينػػاير  .0888وأثنػػاء افاكمػػات تقػػع اندانػػة علػػى اظتػػتلم
بصهتو متلماً لوأ بصهتو تصماً وعدواً نب إقصاءه بتلمة تط ة يتم تلهيقلا عػأ شريػا
ػيت برجػ ػػاؿ الشػ ػػرشة والعسػ ػػور اظتػ ػػدججق
التع ػ ػ يب .فاظتسػ ػػائم – الػ ػػيت تتناوعتػ ػػا افػ ػػاكم تعػ ػ ّ
بالسالح – ليس وقائع يزهنػا القضػاة مبقػاييس قانونيػة ،بػم يسػتخرج القضػاة أتنػاراً حربيػة
ّ
مػػأ اطتصػػم قنػػم الشػػروع و اعتجػػوـ قصػػد إضػػعاؼ قوتػػو وإموانياتػػو .وو القضػػاء السياسػػي
يصنح مواف افاكمة ميداناً للمعركة ويرتػدي القضػاة وأعػواف النيابػة الػزي العسػوري حقيقػةً
وغت ػػازاً .وى ػػم ىو ػػأ اطتلػ ػ ب ػػق القض ػػاء والسياس ػػة؟ أمل يُعام ػػم القض ػػاء اصتزائ ػػري اظتتلم ػػق
وػتػػاميلم كػػأ ّهنم أعػػداء بينمػػا دتنػػع الق ػوانق واظتنػػادئ وأع ػراؼ التقاضػػي تل ػ قضػػية اظتػػتلم
مبراميو؟ أومل تضمأ اظتعاىدات ال ّدولية وجوب اح اـ حقوؽ الدفاع؟ ىم يستطيع افاموف
تنق أف حوػم إدانػتلم يصػدر قنػم افاكمػة
موادلة ملاملم و الدفاع عأ موكليلم بعد ما ّ
اضتظوريػة؟ ىػػم يظػػم افػامي ديوػػوراً وسػ افاكمػات الصػػورية الشػػولية وىػو يعلػػم يقينػاً أف
القاضػي يسػػاند ويشػارؾ و متابعػػات أسػػاس عتػا؟ ومػػا تلػػك اصتلسػات إ وسػػيلة عدوانيػػة
ػ ا ػريهة للقضػػاء علػػى اطتصػػم السياسػػي مػػع حػػدوث أض ػرار جاننيػػة تعػ ّػوض ي ػ ىب
ضريتلا عدد كن مأ األبرياء.

 .5الخالصة
اصتزائ ػػر بل ػػد «اطتصود ػػيات» وو غت ػػاؿ التعػ ػ يب و ػػرج ع ػػأ ىػ ػ ه اظتي ػػزة .إف التعػ ػ يب و
السياسػية
اصتزائر ينرصر و منطقة معيّنة بم يشػمم رتيػع منػاشا الػوشأ تادػة اطتريطػة ّ
الػ ػػيت أفرز ػ ػػا انتخابػ ػػات  87ديسػ ػػم  .0880إف التع ػ ػ يب و اصتزائػ ػػر اػ ػػنح عػ ػػارـ وراءه
يتعرضػوف للمتابعػة
لريػة ّ
تامػة و ّ
فاعلوف أدليّوف وثانويوف واركاء ك ػ وف ،ويتمتػع زعمػاءه ّ
ػتم ؽتارسػػات التع ػ يب أمػػاـ
القضػػائية ،األمػػر ال ػ ي يشػػجعلم علػػى التجػػاوزات اطتط ػ ة .تػ ّ
دم القانوف وقلب موازيأ العدؿ لي تسلّ العقوبة الدموية – أي كم أنواع التعػ يب
– علػى أسػاس الشػووؾ ورمبػا بسػنب عػداوة أحػد أعػواف األمػػأ النسػطاء وذلػك قنػم توجيػػو
التلمة رشتياً وقنم افاكمة وأحياناً يستمر التع يب حل أثنػاء افاكمػة مثّ ترمػى الضػرية و
السجأ ،دوف أف ينتلي مسلسم التع يب.
ياىب ّ
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حتملل ػػم الدس ػػات
ويسػ ػلّ القض ػػاة العقوب ػػة دوف ت ػػردد أم ػػاـ تأوى ػػات الض ػػرايا ،بينم ػػا ّ
والقػوانق ملمػػة اضتهػػاظ علػػى حقػػوؽ وكرامػػة اظتػواشنق .وأقػػنح مػػا يصػػدر مػػنلم ىػػو دػػمتلم
ع ػػأ أعم ػػاؿ التع ػ يب ،وم ػػأ أب ػػرز الس ػػمات اظتخزي ػػة عت ػ ه اصترى ػػة ت ػػورط القض ػػاة فيل ػػاّ .أم ػػا
النّص ػػوص الدس ػػتورية ال ػػيت جتع ػػم م ػػأ القاض ػػي اصتزائ ػػري ح ػػامي وض ػػامأ ضتق ػػوؽ وحري ػػات
ػا اف اضػػي هتمػػم التطنيػػا
اظت ػواشنق ليس ػ إ ّ تطػػب جوفػػاء ،أل ّف الدسػػتور ىػػو أوؿ نػ ّ
وينقػػى ىوػ ا وسػػيلة للدعايػػة حػػل يظلػػر النظػػاـ اصتزائػػري كأنػّػو دىقراشيػاً بينمػػا يظػػم النظػػاـ
همي اصتالّديأ.
سػػنق لنػػا اناػػارة إج أف القػػانوف اصتزائػػري ثنػػائي ،ولقػػد ميّػػز زميلػػي األسػػتاذ علػػي هػػي
السلطة بق الهعلية والظاىرة .فاألوج هركلا
عند النّور عند ودهو للنظاـ اصتزائري ازدواجية ّ
الهعالػػةّ ،أمػػا ال انيػػة وىػػي الػػيت ي ػ كرىا
السػػلطة اضتقيقيػػة و ّ
أدػػراب الق ػرار العسػػوريق وىػػي ّ
الدسػػتور م ػػم رئاسػػة اصتملوريػػة وال ظتػػاف وجلػػاز القضػػاء ،تنقػػى اػػولية دوف نهػػوذ .وبػػالطنع
للسػػلطة اطتهيػػة .وبالتػػايل تهل ػ ى ػ ه ا زدواجيػػة ع ػػأ اظتنظومػػة
السػػلطة الظػػاىرة ّ
ختضػػع ّ
وفعػا ً.
القانونية لي وضع القانوف الرشتي الشولي إج القانوف اطتاص الػ ي يظػم تهيػاً ّ
إ ّف القػانوف األقػوى ىػو الػ ي يصػػدره أدػراب القػرار ،ومػأ حوػػم الواقػع فلػو يلػيمأ علػػى
ق ػػانوف اصتري ػػدة الرشتي ػػة ووتل ػػف و نه ػػس الوقػ ػ عن ػػو اتتالفػ ػاً ااس ػػعاً .و الواق ػػع الق ػػانوف
األقػػوى ىػػو سػػيد اظتيػػداف يوميػاً و حػػق ينقػػى القػػانوف الشػػولي الرشتػػي و ػتػػم الهرضػػيات،
يسػ ػػتعمم جزئ ػ ػو اطتػ ػػارجي – ذو الصػ ػػلة باظتعاىػ ػػدات ال ّدوليػ ػػة اظتتعلقػ ػػة لقػ ػػوؽ اننسػ ػػاف –
للدعايػ ػػة واطتطػ ػػب التش ػ ػريهية ،أمػ ػػا جزئ ػ ػو الػ ػػداتلي فيصػ ػػلح للتطنيػ ػػا ا نتقػ ػػائي والتمييػ ػػزي
فرسػػب .وىنػػا يتنػ ّػق أف قػػانوف األىػػايل «أنػػدناف» – ال ػ ي س ػنّو ا سػػتعمار الهرنسػػي و
القرف ما قنم اظتاضي – يزاؿ قائماً و اصتزائر.
إف ىػدؼ مقالنػػا ىػ ا ىػو بيػػاف انعػػداـ دولػة القػػانوف وإظلػػار اظتمارسػة الشػػاملة للتعػ يب
و اصتزائػػر والتأكيػػد علػػى تواش ػػا جلػػاز العدال ػػة و اظتمارسػػة الواسػػعة للتع ػ يب .وك ػػاف م ػػأ
واجننػػا التشػػل والتنديػػد مبشػػاركة القضػػاء اصتزائػػري و تلػػك اصترىػػة النو ػراء ،وكسػػر جػػدار
الصػم الػ ي هػػي مبمارسػات التعػ يب ليطلّػػع الػرأي العػػاـ علػػى غترياتػو ،وإيصػػاؿ دػػوت
اظتع ػ بق ومعانػػا م إج الضػػم العػػاظتي عسػػى أف يُقػػاـ اضت ػ ّد يوم ػاً مػػا علػػى اصتالديػػأ .ولػػأ
تلتػػئم جػػروح ىػ ه اظتػػآسي حػػل هػػاكم اظتتورشػػوف و قضػػايا التعػ يب أمػػاـ ػتػػاكم دوليػػة ػ
منرازة.
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إف التعػػاشف الظػػرو مػػع ضػػرايا التع ػ يب و اصتزائػػر وذرؼ الػػدموع دتس ػػاح عل ػػيلم
يسمأ و يغين مأ جوع ،بػم ىػم و حاجػة إج مااسػاة حقيقيػة تتم ػم و تعويضػلم ماديػاً
عأ األضرار اليت أضتق م كمػا تػنا عليػو اظتػادة  04مػأ اظتعاىػدة ال ّدوليػة ضػد التعػ يب
اليت انضم إليلا اصتزائر ،إ أ ّهنا بقي ح اً ّعلى ورؽ .أف ى ا يوهػي فػال بػد مػأ
وضػػع حػػد ظتسلسػػم عػػدـ اظتتابعػػة وعقػػاب الػ يأ ظلػوا ىارسػػوف التعػ يب .ومػػأ ؽتلػػدات رد
ا عتنػػار وشمأنػػة نهػػوس ضػػرايا التع ػ يب انقػػالع الهػػوري عػػأ ى ػ ه الظػػاىرة اظتشػػينة الػػيت
ستنقى ودمة عار و جنق ح ّواـ اصتزائر.
وتعػػق ػتاكمػػة اصتالديػػأ واػػركاءىم علػػى إعػػادة ا عتنػػار اظتعنػػوي للضػػرايا وقػػد ىوػػأ
ا س ػػتعانة بالقاض ػػي األجن ػ ػ ح ػػل ينق ػػى غت ػػاؿ للش ػػك و اح ػ ػ اـ الق ػػانوف ال ػ ػ ّدويل وو
تنهي ه .وبات مأ اظتاكد بنجوع ى ه انموانية من إثارة قضية اصتنراؿ الشيلي «بيػنوايو».
إف ػتاكمة اجملرمق ليسػ كافيػة لػرد الوضػع إج نصػابو بػم يسػتوجب وضػع ضػواب قانونيػة
تضمأ عػدـ توػرار ىػ ه الظػاىرة وتضػرب بيػد مػأ حديػد كػم مػأ س ّػول لػو نهسػو التهوػ
و استعماؿ التع يب كوسيلة لإلرىاب والتسلّ .
وى ػ ا أحسػػأ وأجػػدر مػػا يُػػقدـ تدمػػة للشػػعب اصتزائػػري ولإلنسػػانية رتعػػاء .وقػػد كتػػب
مص ػػلح الػ ػ ّديأ س ػػعدي و كتاب ػػو «النس ػػتاف» سػ ػنّة  0886الػ ػ ي تُػػرجم إج الهرنس ػػية ع ػػاـ
السػػيادة ،أل ّف ال ػ ئب
« :0771فمػػأ تعػػود علػػى اسػػتخداـ العنػػف ىوػػأ ل ػػو ؽتارسػػة ّ
ىونو أف يووف راعياً ».وىنا جتدر اظتالحظػة أف جرىػة التعػ يب تسػق متابعتلػا اصتنائيػة
بالتقػػادـ ،أي ملمػػا شػػاؿ الػػزمأ عػػأ اق ػ اؼ جرىػػة التع ػ يب .وينقػػى اصتػػاً متابع ػاً قضػػائياً
حل بعد ؽتاتو إذ يصدر التاري و ح ّقو إدانة معنويػة .فمػأ ح ّػا الضػرايا وذويلػم وورثػتلم
متابعة جالديلم مأ أجم إدانتلم أحياءً أو أمواتاً.
إف الطمػػوح للعػػيش و غتتمػػع تػ ٍ
ػاؿ مػػأ ؽتارسػػات التعػ يب لػػيس بػػدعاً مػػأ اطتيػػاؿ ،بػػم
ضرورة حياتية تستقيم أسس العمراف إ على ركائزىػا ولنلػوغ ىػ ه الغايػة يسػتوجب علػى
ملمػػتلم و الظػػروؼ الػػيت تعيشػػلا
كػػم عاقػػم مسػػاندة وتأييػػد أنصػػار حقػػوؽ اننسػػاف ألف ّ
ومعرضة لوم ألواف األذى ،أقللا زتالت الدعايػة اظتغرضػة وسػرعاف
اصتزائر اليوـ ج ّد تط ة ّ
ما يشنّػلوف بانرىابيق .كم مأ ػتاـ ا ػتيم؟ وكم مأ ػتاـ ُسػجأ واضػطلد؟ وكػم مػنلم
ي ػزاؿ و عػػداد اظتهقػػوديأ؟ وعػػاش األسػػتاذ راػػيد مسػػلي مػػا عنػػاه مػػأ ظلػػم بعػػد اتتطافػػو مثّ
حنسػػو وذلػػك بسػػنب تعاونػػو مػػع منظمػػة العهػػو ال ّدوليػػة كمػػا ورد و إحػػدى حي يػػات ق ػرار
إحالتػػو بعػػد الترقيػػا ،مػػأ أجػػم ت يػػر متابعتػػو .فالتعػ يب جرىػػة بغيضػػة و«ويػػم للػ ي ينػػين
بلدة على ال ّدـ» (العلد القدأ).

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
288

منظور قضائي

ملحق :وثائق رسمية وأصلية عن تعذيب محمد عيمات
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منظور قضائي

اعتوامش
« 1حتقي ػػا ح ػػوؿ اجمل ػػازر و اصتزائ ػػر» ،ت ػػأليف رت ػػاعي و  0811د ػػهرة تق ػػدأ نع ػػوـ مشس ػػوي والل ػػورد إري ػػك أفن ػػوري،
النااػػروف بػػاوي ،عػػروة وأي ػ العػػرر ،دار ىقػػار للنشػػر ،جنيػػف عػػاـ An Inquiry into the Algerian ،0888
 ،Bedjaoui, Aroua, Ait-Larbi ،Massacres,راجع موقع ا ين ني .www.hoggar.org :
 2ىيػ م منػػاع ،منصػػف مرزوقػػي ،فيوليػ داقػ واألسػػتاذ عصػػاـ يػػونس «العنػػف والتعػ يب و العػػامل العػػرر» ،دار النشػػر
رمتاف بناريس.
 3الوتاب األبيض ضد القمع و اصتزائر ،اصتزء األوؿ دهرة  ،068-068دار ىقار للنشر بنيف ،عاـ .0888
« 4أقسػػم وأتعلػػد باسػػم الػ ات العليػػا بػػأف أبقػػى وفيػاً لقػوانق الشػػرؼ واألمانػػة و ؽتارسػػة الطػػب .أعػػاا الهقػ غتانػاً و
أشلػب أجػرة تهػوؽ عملػي أبػداً .و تنظػر عيػين إج داتػم النيػوت الػيت أدتللػا ويػدفأ لسػاً األسػرار الػيت أبيرػ يل و
يستخدـ حايل نفساد األتالؽ أو تشجيع اصترىة .وأح ـ أسػات يت واعػ ؼ بمػيللم علػي وسػأبل ألبنػاءىم مػا تعلمتػو
مأ أباءىم .فيظم الناس ه مونين ما بقي وافياً لوعودي ،والعار واطتزي إذا ما أتله ما تعلدت بو».
 5تقريػر صتنػة موافرػة التعػ يب  ،CAT/C/SR 272, 273وتالدػة اللجنػة رقػم  CAT/C/VIII/CRP 1واظتالحظػات
.A/52/44
 6أعتمد اظتادتر األوؿ عتيئة األمم اظتتردة اطتػاص بالوقايػة مػأ اصترىػة ومعاملػة اظتنرػرفق ،اظتنعقػد و جنيػف عػاـ 0888
غتموعة القواعد الدنيا ظتعاملة اظتعتقلق ،أعتمػدت اصتمعيػة العامػة عتيئػة األمػم اظتترػدة و جلسػتلا  ،11-41اظتنعقػدة و
للقصر.
 88نوفم  0878غتموعة القواعد الدنيا ختا إدراة العدالة ّ
« 7انتهػػاؽ و اضتمايػػة ،النػػاجوف مػػأ التع ػ يب و اصتزائػػر» ،للػػدكتور ميوػػم بييػػم مػػأ اظتاسسػػة الطنيػػة لرعايػػة ضػػرايا
التع يب بلندف .كتب تقريراً حوؿ ضرايا التع يب الناجق مأ شال اللجوء اصتزائريأ و بريطانيا ،مايو .0888
 8العنف والتع يب و العامل العرر.
 9قرارات  1807و 1481و.78/10
 10قرارات )  (EB61.R37; WHA30.32وقرارات ).EB63 (10
 11قرارات ،اجمللد ال ال  ،الطنعة ال ال ة ،اصتلسة العامة ال ال ة عشر و  04مايو  ،0881اللجنة ب التقرير الرابع.
 12ؾتػ ػػد مػ ػػأ تلػ ػػك الػ ػػدوؿ :أنػ ػػدور ،أنقػ ػػو  ،امػ ػػاس ،باربػ ػػادوس ،وتػ ػػاف ،بوتسػ ػوانا ،بػ ػػروً دار السػ ػػالـ ،اصتملوريػ ػػة
سن افريواف ،جزر القمر ،الوونغو ،كوؾ أيسلند ،اصتملورية الشعنية لووريا ،جينويت ،دومينيوا ،اصتملوريػة الدومينيويػة،
ينيا ا ستوائية ،إري يا ،فيجي ،الغابوف ،قامنيا ،انا ،رنادا ،ينيا بيساو ،ىاييت ،ىويل سي ،اعتند ،إيراف ،العراؽ.
 13حسب الدستور اصتزائري لػ  81فيهري «: 0878إذا رأى اجمللػس الدسػتوري معاىػدة واتهاقػاً ػ دسػتوريأ ،ىوػأ
أف تووف اظتصادقة عليلز»
 14كػػاف مػػأ اظتهػػروض تقػػدأ التقريػػر األوؿ و  00أكتػػوبر  0881لونػػو مل يقػػدـ إ ّ و  01فيهػػري  ،0880وكػػاف قػػد
تعرض لهرا مأ شرؼ اصتلسة السادسة اظتنعقدة و  88أبريم  0880اليت دا تقريراً ( .)CAT/C/SR
 15قدـ التقريػر ال ػاً و  87فيهػري  0887عػوض  04أكتػوبر  0884وىػو همػم اظتراجػع ( )CAT/C/25/ add. 8
وتعرض للهرا أثناء اصتلسة السابعة عشر و  07نوفم .0887
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 16أنشىء اظتردد الوشين ضتقوؽ اننساف باظترسوـ الرئاسػي رقػم  66-88اظتوقػع و  88فيهػري  .0888إف ىػ ه اعتيئػة
التابعة لرئاسة اصتملوريػة ىػي جلػاز مالحظػة وتقيػيم وليسػ عتػا أي دػالحية ،عليلػا أف تلعػب دوراً رشتيػاً ػ أهنػا تنػدو
جلازاً يدافع عأ النظاـ.
 17أزتد س .النمسا ،اجمللس األرور للقضاء  ،قضية رقم  771 /866 /0888/60و  86نوفم .0887
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 .1مقدمة
ال بددد مددن ا ددثدعا الددةالرة اجل اعيددة للن داجُت مددن مالددثقتت اال ددثال ار ا د ون اجلزائددر
مالثقدإ إداريب بوليسدي
املسثقلة لثةلَت الشالب اجلزائري بأنه عاش اال يزال دائ ا يالدي
اقضائي.
أي شي من عدالدة اال دثال ار مل حيودلوا لدةلى علد أي
إ ّن اجلزائريُت الةين مل يأملوا ّ
ش ددي م ددن الالدال ددة اجلزائريددة .ابق دددر م ددا لددان ا ث دع اال ددثال اري ااملددا امثو ددرا ب ددالروارق
االجث اعيددة بقدددر مددا رددي اجلزائددر املسددثقلة أيضددا .فدداجلزائر ب د ّدلة عدالددة املسددثال ر الال يددا
ختل االحثتل الررنسي اخاصة ختل حرب الثحرير بالدالة ع يا أخرى.
ل ددا أ ّن داعددي املوددلحة الالليددا لددان دائ ددا رددو املل ددأ لثالددديإ ق درارات ا ددال  .فخ دتل
ح ددرب الثحري ددر خضد ددالة عدال ددة اال د ددثال ار ل د دداعي املو ددلحة الالليد ددا امل تس ددثطع ال إداند ددة
الثالددةيب اال إيقافدده .اركددةا  33أبريددإ  1<91علّددب مبدددأ عدددا قابليددة الالددزل بالنس ددبة
لقض دداة ايفكد د اجلزائ ددر إ اي ددة  8م ددايو  .1<93اأن ددةر القض دداة ب ددأن ق ددد يثالر ددون
للثحويإ دان ر ار  .إ ّن داعدي املودلحة الالليدا يغطّدي دائ دا الردوارق الكدن يكردي الل دو
إليه لثوبح الالدالة ص ّ ا .
إ ّن د د ددثور  33فرباي د ددر <;< 1ا ّس د ددد بق د ددانون  13ديسد د د رب <;< 1املثالل د ددب بو د ددع
القضددا أق د ّدر مب دددأ ا ددثقتل الس ددلطة القض ددائية .فالق ددانون خيد ّدول لل ل ددس ااعل د للقض ددا
صددتحيات القيدداا بالثاليينددات االنقددإ الددةلى مراعدداة مقنددة القضدداة .ايالثددرب مبدددأ عدددا قابليددة
الالزل الةي ينص عليه القانون شرطا ال ثقتلية القضاة.
الكن منة حالة الطوارئب اليت أعلنة < فربايدر  1<<3اخاصدة مندة صددار املر دوا
الثشريالي ألثدوبر  1<<3ااملثاللّدب بسدَت الالدالدةب فدنن الدالدة تثو ّدرر ةريدة مدع الد دثور
االقوانُت الداخلية االدالية اليت صادقة عليقدا االديت مدن مقامقدا السدقر علد احًتامقدا .إن
املر يواجه لغة مزداجةب عدالة حرة الكن ملزمة عل اخلضوع ااامر السلطة .فالثودرحيات
اال ثالرا ددية حددول دالددة القددانون اا ددثقتلية القضددا ال تسددثطيع تغطيددة الواقددع القددائ عل د
االنثقال ددات املنق يد ددة لقع د درار القضد ددائية اللشد ددرعية الد ددثورية االد دديت نود ددإ د د ّد للقد ددانون
االالدالددة .فالض د انات الد ددثورية يفقددوق اإلنسددان في ددا خيددص االعثقددال االثرثددي ااح دًتاا
تالر ددة لل سددا  .إن النددزعة الكلّيّانيددة
السددتمة اجلسدددية ااملالنويددة للشددخص اإلنسددات قددد ّ
رددي عن د يقثضددي إخضدداع امل دواطنُت عددن طريددب اجلددي اق دوات اامددن االالدالددة ااإلعددتا
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للبقا السلطة .إن نظاما يدا قوانينه اخلاصة با النظاا الالاا اايفدإ اامدٍت ال ديكدن
أن يدددافع عددن الدالددة فقددو خدمددة الددةين احثلورددا .االدالددة مسددؤالة عددن القددانون اجلنددائيب
فددت ديكددن أن تث ارددإ القواعددد القانونيددة الدديت تطبققددا عل د ااف دراد ا نرددس الوقددة تقددوا
بندانة ا رمُت اباقًتار اجلرائ اليت أدانثق عليقا.
اتسددبّب املر ددوا الثش دريالي الددةي صدددر بثدداري  38ألثددوبر  1<<3ر ددوا عني د
عل د ا ددثقتلية الالدال ددة حي ددل تغ د ّدَت ا ددع القض ددا ال ددةي قدلّو ددة ص ددتحياته الثالي ددُت.
ارك ددةا أص ددبح رؤ ددا ا ددال إط ددارات ددامية للدال ددة خيض ددالون نقلقد د ا ددَت مقن ددثق
للسلطة الثنريةية فقط اليت تربطق هبا عتقات الثبالية الثسلسلية االالضوية االوايرية.
اال بددد مددن اللددر االع دًتار السيا ددي لددو ير للالدالددة عندددما صد ّدرح با ددثخرار« :أنددا ال
أبدداب باال ددثقتلية مددا دمددة أ ددة قدرارات الًتقيددات ».ارنددا يطد ؤدرح دؤال حيددوي :رددإ ديكددن
للالدالددة أن تكددون مؤ سددة حد ّدرة عندددما ثكددر الدالددة لددإ السددلطاتب اعندددما يددؤال النظدداا
السيا ددي القددائ إ ددلطة ااحدددة مرلددزة تراقددب لددإ شددي الدديس عليقددا رقيددبب ا يدداب
أي قانون درا اعندما تنالدا دالة القانون االسلطات املضادة اايفريات؟
ّ
فالالدال ددةب ال دديت ر ددي الس ددلطة الوالو ددة رقثض د الد ددثورب مل تو ددبح ددلطة بس دديطة ددة
اصدداية السددلطة الثنريةيددة فقددطب اإمنددا صددارت مؤ سددة إداريددة أي موددلحة ع وميددة مرلزيددة.
فالقضدداة ر د املنظّ ددون اا ددافظون عل د ايفريددات لكددنق يسددثل ون مالظ د ااحيددان مددن
الددو ير أمددر أخددة الق درارات املنافيددة للقددانون .فالندددما تنثقددى الق دوانُت مددن طددرر الددةين للّر دوا
بثطبيققددا يقددع اىدرار الالدالددة .ال أحددد يشددى اليددوا اىيددا ا ددال الددالس الالدالددة ر د
لون ددا نظري ددا مس ددثقلة .ف ددن ّن ا ددع الالدال ددة ر ددو صد د ي اا م ددة ال دديت ن ددر هب ددا ال ددبتد ان
ا ال ات أاقرت اخثتط السلطة الثنريةية االسلطة القضائية.

ليسددة الالدالددة إال اددإ ايفكد ا ددلطثه املدنيددة بالددد اجلددي االشددرطة .الددإ مددن السددلطة
امؤ سددات الدالددة االراددات املسدديطرة علد ايفكد اخاصددة موددان اامددن تسددال إ تنظددي
تباليددة القضدداة .فالقضدداة ال ديلكددون د انات اليسدوا أمددان .االقا ددي الددةي خيددار علد
منودبه ال ديكددن أن خيدددا الالدالددة .أيث ددٌت أن ديددار تلددى ايفريددة الدديت قددد تالرقددإ مقنثدده بدددل
خدمثقا؟ ارا أن قانون الالقوبات ٍت الار بسالة ملواجقة الالن السيا يب ملاالا أ سدة
إالن ا ددالس اخلاصددة للالدالددة ااملرا ددي الثش دريالية املخالرددة للق دوانُت الداخليددة االداليددة؟ لقددد
أخددة عل د القضدداة خددتل أح ددداث يوني ددو  1<<1افرباي ددر  1<<3بددأن أصدددراا أحكام ددا
رحي ددة .فالقضدداة الددةين ينحدددران ددالبيثق مددن الطبقددات االجث اعيددة ا رامددة اصددروا
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باملثس ددارلُت ااو د دوا بثشد د يع اإلرر دداب .اطال ددب اال ثاو دداليون بثطق ددَت اجلق ددا القض ددائي
منق .
اااب مدن
أما بب تلى ااحكاا فقو لون امللردات الديت قد ّدمة للالدالدة بالدد الثحقيدب ّ
طرر الشرطة مل تكن ثوي أ لب ااحيان عل أي دليدإ مدا عددا االعًتافدات املنددزاعة
ددة الثالددةيب االدديت يالدددل عنقددا املثق ددون أمدداا ا ددال اا ددالس .القددد او د رئدديس مرصددد
حقددوق اإلنسددان – املكل د مددن طددرر اإلدارة رراقبددة حقددوق اإلنسددان – الالدالددة با املددة
االثسددارلية القضددايا الدديت نددس النظدداا الالدداا .ا جريدددة الددوطن اجلزائريددة الوددادرة بثدداري
; 3ددبث رب  1<<3لثددب رئدديس املرصددد عشددية صدددار املرا ددي الثشدريالية اإلجراميددة لثدداري
 33ددبث رب  1<<3االدديت تددنص علد إنشددا لددالس خاصددة للالدالددة افددرق خاصددة للثدددخإ
ة إشرار اجلنرال لال اري« :إ ّن عددا مدن قدرارات السدلطة القضدائية قدد يبددا أحياندا إمدا
ألوددر تسددارلية أا لاملددة دداو الددةين يلحق ددون الضددرر بالنظ دداا الالدداا االسددل املدددتب ارددةا
ينقض مالنويات قوات اامن ايرشإ جقودر ال دًتجاع السدل » – يقودد بالثأليدد دل
املقابر!
إ ّن مق ة القا ي تثطلدب أع دب الودرات الوقافيدة ااإلنسدانية .فالشدباب الدةين خيثداران
هار ة القضا بالد الثخرج من مقاعدد الكليدات ال ديلكدون ال النضد اال الث ربدة اإلنسدانية
ااالجث اعية الت ا.

 .2المجالس الخاصة للعدالة
إ ّن املر دوا الثشدريالي الوددادر بثداري  33ددبث رب  1<<3االدةي أنشدأ التالددة مدال خاصددة
ينددا الد ددثور ايالثدددي علد حقددوق اإلنسددان ايلحددب ددررا خطدَتا باملبددادئ الالامددة للقددانون
ااالتراقي ددات الدالي ددة .فا ددالس اخلاص ددة للالدال ددة ال تالث ددرب ددلطات قض ددائية نظامي ددة ت ددوفّر
لل ثَّق ُت الض انات الالادية للالدالة الكنقا لطات قضائية ا ثونائية منافية للالددل اودّرت
عنقددا دداا ات اانزالقددات .مل تكددن رددةو ا ددالس لالسددا للالدالددة الكددن مال ددا لقمددن ال
ثلد عددن مك ددة أمددن الدالددة ددياة الددةلر الدديت عّ إلغاؤرددا االدديت عرفددة ددابقاً رحال ددات
اخرة للالدالة .لقد ا ثبدلة القوة اليت من ااجبقا خدمة الالدالة بالالدالة خدمة القوة.
ل ددا أندده مل تكددن ا ددالس اخلاصددة للالدالددة ثددوي عل د رياددة ملّرددُت الكددن عل د سددة
قضدداة مددن بيددنق رئدديس اأربالددة مسدداعدين مالينددون رقثضد مر ددوا رئا ددي ددَت قابددإ للنشددر.
االش ددخص ال ددةي يرش ددي روي ددة القض دداة يثال د ّدر مل دددة د ن ت دًتااح ب ددُت ددنثُت إ ددس
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نوات .مل يبب فقط إالّ محإ القضاة عل ارتدا قبالات موقوبة عندد الاليندُت للحردال علد
ر رويثق  .اقد اقع اللى فالتب فقد قدِّا املقث ون اااائإ أماا قضاة مالوويب الالينُت.
اخ ّرض املر وا مبدئيا املدة القووى للحبس االحثياطي إ أربالدة أشدقر قبدإ ا ال دة.
اختفددا للقددانون فددن ّن ق درارات اإلحالددة ددَت قابلددة للطالددن .رددةو رددي الالدالددة املقددادة ط دوات
يثطوعددون لعشدرار عل د ا ددالس اخلاصددة للالدالددة االقضدداة
دريالة جددداً .إ ّن القضدداة الددةين ّ
املخثدداران مددن طددرر ا يددر الالدددل لددنرس املق ددة للقد أافيددا للسددلطة افددا ً يط انقددا .ارددةو
ترضإ القضاة ا املُت الدةين ال يدًتددان خدرق القدوانُت علد
ااخَتة أاقرت دائ ا أنا ّ
ن مق ددثق رددي تطبيققددا .افي ددا خيددص اجلزائددر لثددب رالنددد دامددا ( Roland
الددةين يددران أ ّ
 )Dumasمددامي جبقددة الثحريددر الددوطٍت خددتل حددرب الثحريددر اا يددر اخلارجيددة ايفكومددة
الررنسددية خددتل تقريبددا فددًتل ايفك د السددبالي لل درئيس الررنسددي فرنس دوا ميثددَتان ( François
« :)Mitterandإ ّن القضاة هل رداد فالدإ ا دلولات منسد ة مدع السدلطة اال دثبدادية الديت
عينثق ».
اأدت رةو السيا ة بالقضاة إ الوال االثباليدة املطلقدة للسدلطة اتلويدل مالدثق مقابدإ
ترقيددات ابالددض االمثيددا ات املاديددة .ارددؤال القضدداة مسددؤالون عددن تقو دَتات مقنيددة خطددَتة
للغايددة .فاملسدداجُت السيا دديون الددةين أدين دوا دددنح اج درائ تدددخإ إطددار ايفقددوق الالامددة
ايفي عل أ ّن السلطة ار من االعدًتار بالدداافع ايفقيقيدة
ااوامات مغشوشة هل الدليإ ّ
لعدان ددات .فالالدال ددة اال ددثونائية ألو ددر قس ددااة م ددع أص ددحاب ج ددنح ال د درأي حي ددل يكد ددون
الثالس د با د الق ددانون ع ددامتً أ ا ددياً ايفك د ا ا ال ددات السيا ددية .ال ددا لث ددب
ادإ
مونثا كيو (« :)Montesquieuال يوجد طغيان ألور فظاعة من اللى الدةي دي ؤدار
القوانُت اة ة الالدالة».
اركد د ددةا د ّشد د ددنة ا د د ددالس القضد د ددائية اخلاصد د ددة الالدالد د ددة السيا د د ددية الد د دديت تالثد د ددرب اخلو د د د
اإليديولوجي للسلطة ألور النباً من لرا ايفقوق الالامة .ا ّأدت الضدغوط الديت مور دة علد
القضداة إ أخدة قدرارات جدائرة اخدرق للقددانون مدن طددرر الدةين للّردوا رق ددة تطبيقدهب ارددةا
يالثددرب دددرا بالوايرددة .امددن رددو قددا أا نائددب عدداا الددةي اخثددار اال ددثقالة بدددل اخلضددوع
للثالس د اخيانددة الواير ددة؟ يق ددول املوددإ الش ددالي« :يلالددن القضدداة ل دديتً اندداراً ».الكددن بال ددد
انقضا املدة ال بد من مال دة جديدة ا دَت منحدا ة للالدالدة .اال يالدٍت أن صدانع الثداري ردو
لاتبددهب فالثدداري دديكثب وجددت الددإ ااحددد يحوددإ عل د نودديبه مددن اإلدانددات رددا فيقددا
الالدالددة .إ ّن الالدالددة رددي ررددن الثددداالب اايفك د اهلددادئ االوددارا نرددس الوقددة يودددر
بالد عودة السل املدت االسَت املنظ لل ؤ سات اع لية إقامة دالة القانون.
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ال شددي يسددثحب رالددا ألوددر مددن عدالددة جددائرة .الكددن رددإ ديكددن اجددود عدالددة عادلددة
لث ددع تسددثرحإ فيدده الردوارق؟ ف د«حقددوق الرقددَت رددي حقددوق فقددَتة ».االقا ددي رددو مواد
الدالة اليت تداا االقانون اليس موارا للسلطة أا ايفكومة الالابرتُت .أما الالدالدة الديت تقد ّدا
الثربي درات للسيا ددة فددت مكددان هلددا دالددة القددانون اال ديكددن إال أن تكددون دالددة اامددر
الواقددع أي دالددة انالددداا القددانون .عندددما تأخددة قضددية يا ددية ا ارددا يالددالس إرادة السددلطة
فددن ّن رددةو ااخددَتة تل ددأ إ عدالددة تددرى جنح دا اج درائ أمددور يا ددية ااجث اعيددة تالثددرب
حقوقا أ ا ية لل واطنُت الدال الدديقراطية.
اعندما ديثوإ القضاة لثوجيقات اتاللي دات السدلطة فدن ّن ل ّرديت امليدزان الدةي ديوّدإ الالدالدة
ثريان ايبق الراع امليزان احدو رمز الكارالدة .إ ّن الالدالدة أصدبحة ا ديلة للق دع خدمدة
السلطة اخاصة ا ال ات السيا ية أين تكدون ااحكداا الودادرة هدتة مدن طدرر ردةو
ااخددَتة .إ ّن رددةو امل ار ددات الق اليددة رددي خارجددة عددن القددانون انددا تبثالددد عددن نددص اراح
الد ثور االقانون اجلزائري الةلى املوااليب الدالية يفقوق اإلنسان.
إ ّن السلطة القضائية اخلاصة ري مؤ سة ص اانظ ة اال ثبداديةب االوشاية ري منط
مثّبع الددال الدلثاتوريدة .االالدالدة اجلزائريدة ليسدة أردت هلدةا اال د  :فقدي ليسدة مرتبطدة
بالدديقراطية اايفريات احقوق اإلنسان الكن بالدلثاتورية .إنا دقطة االىدرار الدةي
ي دددين اابري ددا ب اارتكب ددة أخط ددا ً ادناي ددا .ار ددةا يرف ددع الس ددثار ع ددن بال ددض جوانبق ددا ايق دديس
املسافة اليت جيب تقطالقا لي توبح مؤ سة لدالة قانون.
بالنسددبة لراجددي ل ددوالر (« :)Roger Collardأيددن يغي ددب قضدداة مسددثقلّون ال يوجددد إال
مرو ون للسلطة ».االالدالة تودر أحكاماً با شدالب ال نلدى حك دهب ا ّن مدا يددر
دربر لل دواطنُت مددن
اآلن اجلزائددر رددو قلّددة الوقددة الالدالددةب بددإ ألوددر مددن اللددى ايفددةر املد ّ
الالدالددة .انثي ددة هار ددة طويلددةب فدداجلزائريون تؤد ؤالد ّدوداا عل د هار ددات الالدالددة ار د ال يوقددون
فيقدداب ايشد ّكون نزارددة القضدداة اا ددثقتليثق  .االقددول املدأالور« :اخ د القا ددي اال د
القددانون» ال ينطبددب عل د ااقددع اجلزائددر .رنددا ال بددد أيضددا مددن خش ددية الق ددانون ان املرا ددي
اإلجرامية اليت تنظّ ا الس اخلاصة للالدالة مل تكن من ع إ برملان شرعي منبوب عن اقًتاع
عاا الكنقا من ع إ لطة تنريةية تضبط السلطة القضائية.

+

إ ّن اجلزائر باليدة لإ البالدد عدن مقولدة دانطاندار ( )Santanderاملكثوبدة علد ااجقدات
قوددور الالدالددة أيددع أرجددا لولومبيددا« :اا ددلحة أعطثنددا اال ددثقتل لكددن الق دوانُت فقددط
ددخإ اامددور القضددائيةب امددااالت الث دأالَت عل د
رددي الدديت تالطينددا ايفريددة ».إ ّن السددلطة تثد ّ
قرارات الالدالة تالثرب ري القاعدة .ا ديس رب  1<<3الار خط علي لا رئديس ا لدس
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ااعل للدالة إ ا أحكاا الرأفة اليت تالثرب بالنسبة له روابدة «تشد يع علد الثخريدب» األدزا
ددد
القضدداة «عل د القيدداا ب دواجبق بدددان تددردد اال خددور مددن االنثقدداا»ب با دداال موق د
اإل ددتميُت اق القد د بالقوب ددات رادع ددة .ال دددى افثث دداح الس ددنة القض ددائية لان ددة الثاللي ددات
تنحور الورامة الال يا مسثبالدة اهلدا اخاصة عدا االىيا .
قدداا الددو ير ااال بلاليددد عبددد السددتا بالددزل ا يددر الالدالددة مدداحي بدداري الددةي أخددة عل د
عاتقدده مشددكلة الرسدداد مبثدددئا بثوقي د السددايح عبددد املالددى – النائددب الالدداا لدددى مك ددة
اجلزائددر – عددن الال ددإ .لقددد دافددع بلاليددد عبددد السددتا بنصدرار عددن رددةا ااخددَت نددا خلدددمات
املثخددةة مددن طددرر الددو ير ددد رددةا
شخوددية أدارددا لدده النائددب الالدداا .إ ّن إلغددا اإلج درا ات ؤ
ددخت مباشدرا اخطدَتا للسدلطة الثنريةيدة اامددور
القا دي بقدرار مدن رئدديس ايفكومدة تالثدرب ت ّ
صرح بلاليد عبدد السدتا ردا يلدي« :لقدد اقدع اإلطدارات الدةين رد
القضائية .الثربير فالله ّ
طليالة الكراح د اإلرراب بلبلة ».اأما السايح فل جيدد مدا يقولده دوى« :أندا نزيده اال
يوجد شي ألوا نرسي عليهب عل املر أن يكون نزيقا ااطنيا».
مل تقبإ السلطة بدأن يثالدر القضداة الدةين الثزمدوا خلرقدا (ا البدا مكاندا) املالرلدة
ددد الالند السيا ددي إ الشد ب علنددا .ااملسددؤالون يقولددون بنأدداع بأندده ال ديكددن مال ددة
جد ددنح اج د درائ الرسد دداد ب د دددان أدلد ددة قطاليد ددةب حد ددُت أن د د يط د ددالبون م د ددن القض د دداة بندان د ددة
اإل تميُت بدان أدلة.
إن ا ير الالدل مسؤال تسلسلياً عل النيابة الالامدةب الده ايفدب إعطدا تاللي دات عامدة
أا خاصددة للن دواب بوددرثق أع دوان مدددنيون للسددلطة الثنريةيددة .ال تودددر الالدالددة مددن قضدداة
ايفك نو ايفاالت تقريبداب بدإ توددر مدن قضداة النيابدة الالامدة .فقدؤال حيرظدون [أي
يوقر ددون] القض ددايا ب دددان متحق ددة امثابال ددة اإلج د درا ات ال دديت ش ددرع فيق ددا رنا ددبة ش ددكااي
أشددخاا اانثقالددات للقددانون .ل د مددن قضددايا أاقرددة خددتل السددنة القضددائيةب ال د مددن
أي إشدالار –
إجرا ات – إ عتمة «قدرار عدادي بدايفرن مدن النيابدة الالامدة» ا لدو مدن ّ
أخةت لثغطية اجلنح ااجلرائ املرتكبة من طرر حلرا السلطة ااملنض ُت إليقا؟
امل تال ددد الالدال ددة ت ددثحك الش ددرطة فحس ددبب ب ددإ أص ددبحة الش ددرطة ر ددي ال دديت تق ددود
الالدالة .فليس للالدالة إالّ مواصلة ع إ الشدرطة الطريدب الدةي رمثده هلدا .فالالدالدة شدارد
عدداجز علد اإلخضدداع املقددُت للقضدداة إ أجقددزة اامددن الدديت للّرقددا القددانون بالسددقر عليقددا.
االنيابة الالامة ال تثدخإ مل ار ة حدب الرقابدة القانونيدة علد نشداط مودان الشدرطة االددر ب
ناريى عن مراقبة ع إ اامن الالسكري املكل باعثقال ااشخاا اتلريب اادلة.
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إن اامد ددن الالسد ددكري للّد د ّدي السد ددلطة ايد ددزرع الرعد ددب النرد ددو اديسد ددى مد دداا الالدالد ددة
ايثو د ّدرر الق ددانون لير ددا يش ددا  .ا ر ددةا الو دددد ص د ّدرح مول ددود مح ددراش رئ دديس ال ددو را
الس د ددابب « :الوق د ددة ايف د دداب ال يس د ددثطيع القا د ددي أن يال د ددإ ةري د ددة ان د دده د ددة مس د ددؤالية
الشرطة»ب ر أ ّن الشرطة ضع للالدالة حسدب مدا يدنص عليده الد دثور االقدانون اجلزائدي.
لكن قا ي النيابة الالامة ال ديار الرقابة املخولة له انه رو نرسه مراقؤب من طرر أجقزة
الشددرطة .االثحقيددب اااب للش ددرطة إالا مل يكددن خيض ددع لرقابددة الالدالددة فنن دده حي ددإ طيات دده
أخطارا تؤدي إ رر خطَت امن املالثقلُت.
ي مك ددة أدان ددة أعد دوان الق ددوة الال ومي ددة علد د ا ددثال ال الق ددوة اأع ددال الالند د
ت ددرى أ م
االثالةيب ااجلرائ الديت قداموا هبدا أالندا أدا مقدامق ؟ اال مك دة ااحددة! ال بدد الثرريدب بدُت
الالقوبة الثأديبية اليت ري داخلية اايفك القضدائي الدةي ردو علدٍت اينقدإ إ مسدامع الدرأي
الالدداا .رددإ الالدالددة مثسددااية لدددى اجل يددع؟ حقددا إ ّن الواقددع نثل د نامددا .إ ّن الكرددة ال نيددإ
افددب عدددا اىيددا القددانون الكددن حسددب ا إالا لانددة تثالامددإ مددع حلي د أا مندداائ للسددلطة
القائ ة.
إ ّن عدالددة الطبقددات االطوائد الات السددرعثُت االوقلددُت اامليكيددالُت رددي الظلد باليندده .إ ّن
فاددة مددن اجلزائ دريُت ا ددالة نرسددقا فددوق ق دوانُت اجل قوريددة بدددان أن تثالد ّدر للالدالددة .ارددةا
ديودّدإ اقددور طبقددة خاصددة مددن املدواطنُت الدديت رددي أمددن مددن املثابالددات القضددائية ا ّن فاددات
ا ثاوددالية اجلددي تقد ارا رددا .ف نددة انقددتب  11يندداير  1<<3مل يثوقد عبددد ايفددب
بن محودة ارامشي شري ا اليد الدي عن اإلدال بثورحيات عامدة مدن شدأنا أن تلحدب
أي مضددايقة مددن الالدالددة .فالددت فددن ّن ندددا ات بددن محددودة ا دداليد
الضددرر بسددلطة الدالددة دان ّ
ددالدي الراميددة إ تكددوين أف دواج الدددفاع الددةال تدددخإ قانونيددا تالري د امل دؤامرة ارددي إالن
تسثوجب النظر من طرر ا الس اخلاصة للالدالة لكدن لوندا صدادرة مدن أشدخاا دانداا
دائ ددا السددلطة بكددإ أشددكاهلا فددنن رددةو ااخددَتة مل تبددال با ددثرزا او  .ال جي ددب أن خيضددع
القانون لسيا ة الكيإ ركيالُتب ليإ انوار اال ثاواليُت الدةين ديسدكون بواقدع السدلطةب
الي ددإ لل دواطن البس دديطب الي ددإ وخ ددر انو ددار الس ددل امل دددت ااملو ددايفة الوطني ددة ع ددن طري ددب
ايفوار.
الددان جدواب ر ددا مالددى رئدديس ايفكومددة لسدداليد ددالدي ا ددث واب أعطدداو لل ريدددة
ردا لاشرا« :عندما ينادي البالض بوراحة إ الالوديان بدإ
الررنسية لوفيقارا (ّ )Le Figaro
إ الث ددرد داخددإ اهلياددات املنظ ددة اإ املقاطالددة الداليددة للبلددد ف ددن الوا ددح أن د يثالر ددون
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إ نووا قوانُت اجل قورية .فواجدب الددفاع عدن امل ثلكدات اااشدخاا يقدع علد عداتب
الدالة احدرا .اقوانُت اجل قورية تطبّب عل اجل يع عل حد وا ».

إ ّن الالدالددة تثددابع قضددائياً علد أ ددا القائددإ الدديس عل د أ ددا القددول .األوددر ااموددال
جدورا ردو مدا أصداب عبدد القدادر حشدداتب املسدؤال عدن اجلبقدة اإل دتمية لعنقداالب ااملالث ؤقددإ
الس ن منة  38يناير  1<<3بثق ة جنحدة رأي .إنده ال ديكدن و ثده – راليدة ااعضدا
اآلخد درين قي ددادة اجلبق ددة اإل ددتمية لعنق دداال ر د د اعثق ددال الق ددادة الث ددارخييُت ار د د ق ددانون
االنثخابددات – بالدددا قب ددول قواعددد اللالبددة الدديقراطيددة الدديت تددنص عل د أ ّن ايفك د ال يؤخددة
ب ددالقوة الك ددن ع ددن طري ددب ص ددناديب االقد دًتاع .إن دده طل ددب م ددن اجل ددي ال ددوطٍت الش ددالي طبق ددا
للد ددثور أن يل ددزا مق ث دده ااا يف اي ددة اال ددثقتل ال ددوطٍت اال دددفاع ع ددن الس دديادة الش ددالبية
ااحدددة الشددالب .امل يددرد بثاتددا لثاباتدده اال توددرحياته شددأن ددرب ا ددثقرار مؤ سددات
اجل قوريددة أا املسددا بشددرر الرامددة قادوددا أا مالنويددات اجلددي  .الانددة توددرحياته – الدديت
تناقلثقا ا ائإ اإلعتا – للقا مو انة امالثدلة.

ابالدد انيدة عشددر شدقرا قضدارا السد ن أحيلدة قضديثه أمدداا ا لدس اخلداا للالدالددة.
الددان رددةا القدرار نالرددا لل ددادة  83مددن الد ددثور الدديت تددنص علد أندده« :ال يالاقؤددب شددخص
إال رقثضد قددانون صدددر قبددإ حددداث الرالددإ اإلجرامددي ».الددةلى مددع البنددد الوددات للقددانون
املدت الةي يريد بأ ّن« :القانون ال ينص إال علد املسدثقبإ الديس لده قدط مرالدول رجالدي».
أمددا املر ددوا الثشدريالي الددةي يسد ح للنيابددة الالامددة بثحويددإ امللرددات ددة النظددر إ ا ك ددة
اخلاصددة فلد يودددر إال بثدداري  33ددبث رب 1<<3ب أي انيددة أشددقر بالددد اعثقددال حشددات.
امل تكن جرديثده الوحيددة دوى أ ّن حزبده فدا باالنثخابدات الثشدريالية الديت جدرت بثداري 39
ديس رب .1<<1
أاد اللر حاليت اخلاصة مرة ااحدة فقطب فقد قددمة للقضدا شدكوى يوليدو 1<<8
ّ
تالر دة هلدا مدن
ديت
ل
ا
املثالددة
ات
اهل
ر
الوحيدة
الشكوى
لانة
ا
شخويب
عا
مع اد
ّ
طرر ا ائإ اإلعدتا اال ثاودالية دد الر ّ داا الكاريكداتوري السداخر ديدتا الدةي يشدثغإ
جريدة الوباح ( )Le Matinاالةي تال ّدى ح ّدا ال يطداق عنددما لثدب« :إالا لدان ا دامي
فرجددا "ا دددا مسددثنَتا" عنددد الررنسدديُتب فددن ّن علددي حيددي ا د ٌد دان يددادة عنددد اجلزائدريُت».
فقددةو الشددثائ ال عتقددة هلددا ةريددة الثالبددَت .لكددن ديددتا الددةي يقطددن اخلددارج فنندده مل ديثوددإ
أبداً أماا قا ي الثحقيب.
الوطن رق ; 139بثاري  :أبريإ .1<<8
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دثق فيقدا صدحافيورا أي
االالدالة تال ّ إ بالقضايا اليت تساعد السلطة ا ّ د تلى اليت ي ّ
ااع دوان الو نددا  .أمددا القا ددي الددةي ال يأخددة اإلج درا ات الدديت يددنص عليقددا القددانون بسددبب
اخل ددور أا ع دددا اجل درأة أا اخلض ددوع فنن دده ال ي ددتا ألو ددر م ددن النظ دداا السيا ددي ال ددةي يقين دده
ايسحقه .إ ّن ايفرمان من الالدالة رو رفض توفَت محاية القانون لكإ اجلزائريُت بالثسااي.
إ ّن اح دًتاا مبدددأ املسدداااة اع ددا الث ييددز أمددر أ ا دديب ايثالددار مددع عدددا املسدداااة أمدداا
القانونب ل ا يثناقض مع االعثقداد أ ّن رندا فاثدُت مدن اجلزائدريُتب أي املدواطنُت االرعايداب أا
املنث ُت إ ا ع ااال ااملنث ُت إ ا ع الواتب اقثدا بالس ة الرئيسية لل زائر عقد
اال ثال ار.

 .3التحقيق القضائي مع المتهم
نوّدإ مدددة ايف ددز مقدر الشددرطة مؤشدراً علد القدي الدديت تسددثند إليقدا دالددة مددا .إ ّن املالث ؤقلددُت
داخددإ مق درات موددان اام ددن لالدددة أ ددابيعب أا لالدددة أش ددقر بالنسددبة لل ددبالضب دينالددون م ددن
االتو ددال بغ ددَتر  .إ ّن ايف ددز مق ددر اام ددن ال ددةي يث دداا اال ددٍت عش ددر يوم ددا يش د ع عل د
أخطار االنثقاا السيا دي االثالسد البوليسدي .اللن داة مدن الثالدةيب املثواصدإ اخوفدا علد
د ددتمثق اجلسد دددية ااملالنويد ددة اخوفد ددا مد ددن الثقديد دددات ااملضد ددايقات يضد ددطر املثّد ؤق د ددون إ
اإلمضا عل اعًتافات مزيّرة دان اإلطّتع عل فحوارا.
أما قضاة الثحقيب فنن يطّبقون حرفيا الثاللي ات الوارمة اليت تطلبقا الشرطة ايضالون
املثق ددُت نظ دداا الالزل ددة ل ددا ر ددو ايف ددال بالنس ددبة لالب ددد الق ددادر حش ددات من ددة أرب ددع ددنوات
احي ّددان إمكانيات يارات اااليا .
إ ّن القدرار بالو ددع ددة ايفددبس االحثيدداطي (الددةي يالثؤددرب أخطددر قدرار ديكددن أن يثخددة
إطددار فددثح قيددب قضددائي) ال حيددرج قا ددي الثحقيددبب فقددو ال يقددوا إال بطاعددة أاامددر موددان
اامددن .إ ّن أال الد يك ددن فالدت الثرسددَت السيا ددي لعجدرا ات القضددائية موددإ الثحقيددب
ااالواا الرمي .إ ّن القا ي أ َت للثحقيب اااب للشرطة.
تكددون أشددرطة الثسد يإ مالظد ااحيددان مغشوشددة ا ثددوي علد خلدديط مددن أحاديددل
أي
نثلر ددة دارت ا ددرار أخ ددرى ام ددع مس ددثنطؤقُت وخد درين .اال يب دددي قا ددي الثحقي ددب ّ
س ملالرفة ليد حودإ االعدًتار أا بدااحرى ليد انثدزع االعدًتار؛ اال يكدون هده إال
الثوصددإ إ إالباتدده .االقددانون ير دده علد ا ثودددار رأي خبددَت طد ّدي ملددا يطلددب اللددى طددرر
املثق أا ا اميب الكنه ال يقدا عن رةا اامر إال نادرا .أما منط اال ّ دثنطاقات فقدو دائ دا
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نرسدده :يطلددب مددن املددثّق إن لددان يد ّدود أن يك ّرددر عددن خطايدداو بدداالعًتار أا الثوبددةب ايالددٍت
أي دليدإ جد ّدي علد الندب املدثق الكنده خيضدع
اللى جحد نرسه .اال يسثند االواا علد ّ
ملد ددربرات ريبد ددة عد ددن الالدالد ددةب ل د ددا يالث د ددد عل د د االعًتاف د دات االشد ددقادات املد ددأخوالة د ددة
الثالةيب.
لقددد ّأدى الثوقي د االحثيدداطي إ حدداالت لوددَتة مددن الث دداا ات الات عواقددب صددادمة
املالةب ليسة أما ِ
جداً .اااما اليت يوردرا َّ
محإ عل اإلقرار هبا ة الثالةيب الكنقا
أمددا نطددب هبددا رجددال الشددرطة أالنددا اال ددثنطاق .االسد اح جلريدددة حكوميددة (يوميددة ا ارددد)
اا د درا الدعاي ددة ايفكومي ددة رقابل ددة الس دديد عب ددد ايف ددب لالي ددادة – املس ددؤال ع ددن اجل اع ددة
اإل تمية املسلحة ااملسلّ من طرر املغرب بدان حك قضائي – ّأال يوا من امثواله
أمدداا الالدالددة (جيددرب القددانون قا ددي الثحقيددب عل د اح دًتاا ددر الثحقيددب القضددائي) لدديس لدده
دابقة حددُت تدداري الالدالددة .اا ددائإ اإلعددتا مددن تلرددزة اراديددو اصددحافة تنثقددى أ درار
الثحقيب بةلر مثويات امللرات فور فثحقا عل مسثوى قا ي الثحقيب.

 .4محاكمات الظلم والزور
إ ّن ا ال ات السيا ية ال ترمي إالّ هلدر ااحد رو ويإ املواطنُت إ رعايا مةعنُت عدن
أي فك د ددرة ال تث اش د د م د ددع
طري د ددب أمول د ددة د ددوق عل د د اخلض د ددوع .إ ّن رن د ددا
ّ
تالو د دب د ددد ّ
إيديولوجيددة السددلطةب ل ددا يوجددد ق ددع شددر لكددإ أندواع السددلو املخددال لسيا ددثقا .فاتردده
أي عتم ددة نيّ ددز ر ار ددة اإل ددتا تكر ددي ال ددث تب االو دداا ااإلدان ددة .اش ددغإ
لل ددة أا ّ
القضدداة الشددا إ رددو ماريددة امل دثّد ؤق بدددال مددن مالرفددة مددا قددد فاللدده املددثق  .حق داً إننددا عقددد
ا ال دات املخثلقدة الديت وددر إ إجبدار املثؤد ّق دُت علد القدول بنقديض مدا يركدرانب ارددةو
د د ددنوات 1<3;-1<39ب
ا ال د د ددات تد د ددة ّلرنا بطريقد د ددة رزليد د ددة رحال د د ددات مو د د ددكو
امال د ددات حد ددرب اجلزائد ددر الد ددةا مقا د دداة مك د ددة أمد ددن الدالد ددة البائ د دددة .احسد ددب نظري د ددة
فيشينسددكي اجلنائيددة ( )Vichinskyفددن ّن اإلقدرار املنثد ؤدزع بالثالددةيب رددو روابددة « دديّد اادلّددة»ب
ااالواا رو حك مسبب امدخإ لعدانة.
دثلخص من ددع املثّد ؤق ددُت م ددن ا ددثخداا
لان ددة الثاللي ددة املالط دداة للقض دداة اجلزائ د دريُت ت د ّ
ا ك ة ل نرب للدفاع عن قضيثق اإيديولوجيثق ب أا للثرويإ اص انثقا تمثق
اجلسدددية أالنددا اعثقدداهل  .ار د تنبيقددات القضدداة اص د مالظ د املثّد ؤق ددُت الثالددةيب الددةي
ددان ما ددر
تالر د دوا ل دده أالن ددا اال ددثنطاقات امل د د ّددة ااملثك ددررةب ددَت أ ّن ش ددقاداو مل ت د ّ
اجللسات .فلو أالة رةو الشقادات مدع بالضدقا الدبالض – الدو بددان تالليدب – لشد ّكلة
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دؤدي إ
مرافال ددة دامغ ددة .أم ددا الال دددال ع ددن االع دًتار أالن ددا اجللس ددة ف ددن ش ددأنه قانوني ددا أن ي د ّ
بط ددتن اإلج درا ات اخاص ددة عن دددما تق دداا اادل ددة ال دديت تطال ددن الظ ددرار ال دديت ع فيق ددا ن ددزع
أي دليدإ علد االوامدات إال
االعًتار .ار د أن النيابدة الالامدة مل تقد ّدا مالظد ايفداالت ّ
أ ّن ا ك ددة اعث دددت بقددوة علد االعًتافددات املرفو ددة ألددة أمامقددا .أمددا الوالددائب الدديت حيثددوي
دربر االوداا بطريقدة عامدة ناريدى عدن إداندة املدثّد ؤق  .االنيابدة الالامدة الديت
عليقا املل فقدي ال ت ّ
يسددثحيإ عليقددا إالبددات جددرا املثّد ؤق ددُت تلددزا رددؤال بنالبددات ب درا و  .القددد صدددرت عقوبددات
القيلددة عل د أ ددا توددرحيات نددرب فقددط .االالدالددة املثحايلددة الدديت ال تأخددة بالددُت االعثبددار ال
ح املثّد ؤق ُت اال مرافالة ا امي تًت ااالر إن مل نقإ اليقُت عند املثّد ؤق ُت بأن قد أدينوا
قبإ بداية ا ال ة .االالدل ايفقيقي يقثضي عل ا ال تقدير ما يقال أمامقا فقط.
نٌت مامو الددفاع يفظدة أن تدربرن ا دالس اخلاصدة للالدالدة علد ا دثقتليثقا ا كد
لقد ّ
طبق ددا لقدل ددة الك ددنق ددرعان م ددا أدرلد دوا أ ّن ل ددإ ش ددي ق ددد ع حبك دده مس ددبقا .إ ّن املطالب ددة
رحال ددة قانوني ددة اعادل ددة أم دداا ر ددةو ا ددالس القض ددايا السيا ددية أالن ددا حال ددة الط د دوارئ
ابقوانُت ا ثونائية رو روابة «طلب ايفليب من الثديس» ل دا يقدول املودإ السيا دي الشدائع.
إ ّن القضداة مل حيك دوا الددن حيك دوا «بددةمثق ا د َتر » الكددن حسددب الثاللي ددات املالطدداة
مددن السددلطة الثنريةيددة عددن طريددب ا ارة الالدالددة اموددان اامددن .امددن جقددة أخددرى ال ديكددن
لل ددر أن يالث ددد القض ددايا اجلزائي ددة اخلط ددَتة علد د االقثن دداع الشخو دديب ال ددةي ق ددد يك ددون
مودر تالس ب بدل االعث اد عل مادية اافالال اال ي ا اليقُت املطلب.
لقد ّ لة انثقالدات خطدَتة امثال ّ ددة امثكدررة يفقدوق الددفاع أجدربت ا دامُت تكدرارا
عل د ي ددد نش دداطق علد د مس ددثوى قض دداة الثحقي ددب ل ا ددالس اخلاص ددة للالدال ددة .اج ددرت
مناقش ددات عنير ددة ب ددُت رؤ ددا ا ددالس ام دداميي ال دددفاع خ ددتل مال ددات لو ددَتة .اروج ددب
صتحيات رئيس ا لس منح أا رفض قبول مدااب جيدد املقا دي نرسده مرامدا مدن ايفدب
الد ددثوري حريددة اخثيددار ماميدده .اعل د أالددر صدددار املر ددوا الددةي خيد ّدول لرؤ ددا ا ددالس
اخلاصددة الس د اح بطددرد ا ددامُت مددن اجللسددة أا بثالليددب اجللسددة ملدددة ت دًتااح بددُت  3إ 13
ش ددقراب ق دداطع أعض ددا نقاب ددة ا ددامُت اجلزائ ددر ا ددال اخلاص ددة .اجنح ددة اجللس ددة بالنس ددبة
لشخص ا امي أا املثقا ي تنا حقوق الدفاع .ارةا يالٍت أ ّن الدفاع يالثؤدرب مالدرقت للسدَت
اجليّد للالدالة .ا ا ال دات السيا دية يددثّق ا دامون بددارر رشدارلة اعثقدادات املثّد ؤق دُت
احىت إيديولوجيثق .
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داج
لقددد أاقددر الثدداري لوددَت مددن ااحيددان أ ّن الالدالددة رددي نرسددقا املثّد ؤق ددة عندددما يقد ؤ
ا امون .إ ّن مسؤالية السلطة مررونة عندما ال يسدثطيع مداا أن ديدار اايرثده لليدا ابددان
أخطار.
لدإ مداا يالدرر أنده صددرت أحكداا اقدرارات لديس هلدا أيدة عتقدة بداحًتاا القدانون .الدإ
ؤخدة
الو ائإ القضائية اليت دينحقا القانون لل ثّد ؤق للثالبَت أا الدفاع عدن نرسده اتربئثقدا ال ت ؤ
بالددُت االعثبددار .اا ال ددة الالادلددة ال تأخددة بالددُت االعثبددار إال مل د إالبددات أا تربئددة الثق ددة
النات عن الثحقيب القضائي الالادي اتورحيات املثق أماا ا ك ة ااحًتاا حقوق الدفاع.
اااحكاا اليت تض نة عقوبدات صدارمة للغايدة ال عتقدة هلدا لودَت مدن ااحدوال باافالدال
ايفقيقية .ا ا ال ات السيا ية فن ّن الوحافة ألثقا لودَتا مدا أخدةت مكدان القا دي
انائددب اجل قوريددة اأعد ّدت االوامددات الوددارمة ادا ددة الكرامددة اإلنسددانية اأ احددة القددانون
لثسثبدله بشريالة الوأر .إ ّن الوحافة ال تسثطيع أن تنا إ من أجدإ الالدالدة اندا تقد إ
جانب الظل .
النأخة مواال ينطبب عل مالظ ايفاالت حيل قال رئيس للس الالدالدة ناطبدا املدثق :
«الكنددى تندداقض لددإ الثوددرحيات الدديت أدليددة هبددا للشددرطة احددىت أمدداا قا ددي الثحقيددب».
اااب للشدرطة ال حيثدوي إال
فكان جواب املثق علد الال دوا مدا يلدي« :إ ّن مضدر الثحقيدب ّ
عل د م ددا لان ددة الش ددرطة تري ددد أن أق د دوله .اأمددا ت ددوقيالي علي دده ف ددا ل ددان إال ددة الثال ددةيب.
أي شدي مدن شدأنه
اعندما تطلب الشرطة دائ ا مزيدا من املاللومات يضدطر املدر أن يقدول ّ
أن ير ي الشرطة».
ا مال ددة قض ددية االعث دددا عل د مط ددار ر دواري بوم دددين ق د ّدا حس ددُت عب ددد ال ددرحي –
الدرئيس السددابب ملكثددب عبا ددي مدددت رئدديس اجلبقددة اإل ددتمية لعنقدداال – علد أندده ا ددر
دًتاي
عل رةا االعثدا ب بين ا لان بلاليد عبد الستا الدو ير ااال وندةا قدد أاقدر عددا ال ّ
اوامدده بدددان إالبددات فددور اص دوله إ املطددار بالددد انر ددار القنبلددة يددوا  39أات 1<<3
جقدة خارجيددة باملسدؤالية عددن االعثددا  .أمددا «االعًتافدات» الدديت بوثقدا شاشددة الثلرزيدون فقددي
تناقض قرينة الربا ة اليت تقرر بأن املثق يظدإ بريادا حدىت ياللؤدن لرمدا مدن طدرر مك دة الات
لس دب
لرددا ةب ل ددا لددان اهلدددر منقددا خددداع ال درأي الالدداا الددةي اصددطدا بوددور االعثدددا ا ْ
الشالب إ جانب السلطة االق ع ااع االالني .

++

ؤم ددن ل ددان ارا االعث دددا علد د مط ددار اجلزائ ددر؟ ؤم ددن أاصد د باجلردي ددة؟ لق ددد قد د ّدمة عد د ّدة
أطراحددات :يددد خارجيددةب اجلبقددة اإل ددتمية لعنقدداالب موددان اامددن بغيددة الثددأالَت علد ال درأي
الالااب اال ثاواليون لكي دينالوا ايفوار الوطٍت ااملافيا السيا ية ااملالية ملندع املثابالدة القضدائية
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مللرددات الرسدداد .أمل يكددن بددااحرى الثرثددي عددن الددةين أمددراا باجلرديددة بددُت خوددوا السددل
املدددت ااملوددايفة الوطنيددة؟ إن االعثدددا عل د املطددار لددان يرمددي إ ا ددع حددد للح دوار مددع
ددبث رب
ااح دزاب الددةي بدددأو ا لددس ااعل د للدالددة االددةي لددان مددن املقددرر أن يرثددثح
1<<3ب اإ إر دداا ا لددس علد الرجددوع عددن قدرارو اتر ددي عدااتدده دداو اجلبقددة اإل ددتمية
لعنقاال.
صرح حسُت عبد الرحي أماا ا ك ة ما يلي« :تر ّشحة لتنثخابات الثشدريالية بثداري
ّ
 39ديس د رب  1<<1اف ددزت االنثخابدداتب الق ددد حو ددلة عل د  133أل د ص ددوت
دائ ددرة بو ريال ددة (الالاصد د ة) .اعثقل ددة ي ددوا  9ددبث رب  1<<3اقض ددية  38يوم ددا مرل ددز
االعثقددال اأخددةت مدرتُت إ مسثشددر عددُت النال ددة الالسددكري لل الاجلددة .لانددة أ دديت
مرثوحددة لليددا الدددت أن أصدداب بدداجلنون أالنددا الثالددةيب .ا يفظددة مددن اللحظددات شددالرت
بدداقًتاب املددوت .لددو ددألوت ع ددن لددان مسددؤاال علد لدزال الشددل ا لدزال النا ددور اجبددة
بأنٍت لنة املسؤال عنق ا ...ا ا ك ة اأماا قا ي الثحقيدب أمدرت رجدال الشدرطة دة
الثقديددد أن ال أتراجددع عددن ااقدوال الدديت انثزعددة مددٍت ددة الثالددةيب .ال بددد للددرأي الالدداا أن
يالل أنٍت لسة مسؤاال عن االعثدا عل املطار».
اتوجدده رئدديس ا لددس إ حسددُت عبددد الددرحي قددائت« :يددنص مضددر قيددب الشددرطة علد
ّ
أنى اعثقلة يوا  9ألثوبر  1<<3اق ّدمة إ قا ي الثحقيب يوا ; ألثوبر».
فرد عليه حسدُت عبدد الدرحي « :ليد ؟ مداالا تقولدون؟ اعثقلدة يدوا  9ألثدوبر 1<<3؟
ّ
بالنس ددبة لكد د دديادة الد درئيس إن ا ض ددر ر ددو مض ددر الش ددرطة لك ددن بالنس ددبة ب إن دده مض ددر
الثالةيب .لقد نطقة با رشيد حشايشي اأنا ة الثالةيب .لو قيإ ب أندٍت قثلدة أيب
اأمد ددي ابو د دديار اجبد ددة بد ددنال د ددة الثالد ددةيب .ألد ددرر بد ددأنٍت اعثقلد ددة يد ددوا  9د ددبث رب
».1<<3
فقددال رئدديس ا لددس« :حددىت الددو أنكددرت اىددن نالددرر اللددىب فددن ّن ا ك ددة تأخددة بالددُت
االعثبار الشقادات اليت أدلية هبا أماا الشرطة اأماا قا ي الثحقيب».

الوطن  13مايو .1<<3
الوطن  13مايو .1<<3
الوطن  13مايو .1<<3
الوطن  13مايو .1<<3
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أما رااةي م ددب ابدن شدقيد امددير مدر دة للثاللدي املثو دطب فقدد ص ّدرح أمداا ا ك دة:
«لإ االعًتافات املسد لة أاراق مضدر الشدرطة انثزعدة مدٍت دة الثالدةيب خدتل 33
يومددا ]…[ .حددىت رثلددر مل يكددن ليرالددإ رددةا الشددي »ب أ ددار قددائت ارددو يالددر أارددارو
ارأ ه عل ايفا رين اا ك ة .اتردد طويت قبإ أن يبوح بأن انيه قد خووو.
يالُت طبيبا شرعيا ليرحودٍت ادينحدٍت شدقادة طبيدة.
«لقد طلبة من قا ي الثحقيب أن ّ
الكددن حددىت رددةا اليددوا مل يرالددإ مددا طلبثدده .عندددما حدددث االنر ددار املطددار يددوا  39أات
 1<<3لنة داخإ مقر الشرطة .لقد أخربت الشرطة بنرسي ختل جلسة ماعي بوجدود
حسُت عبد الرحي بييت مدينة دلدس .ا نردس اليدوا قبضدة عليده الشدرطة .أ دثطيع
أن أجزا القول بأن الشرطة لانة عل علد بداامور ان عبدد الدرحي اتودإ يب راتريدا قبدإ
الثنوة».
أربالة أياا مسبقا اأخربت بأنه يزارت .اراتري لان ة جقا
ّ
ا جلسدة مدداع رشديد حشايشددي قائدد طدداق اخلطدوط اجلويددة اجلزائريدةب الددةي اعثقددإ
ي ددوا  33ددبث رب  1<<3املط ددارب ج ددا م ددا يل ددي« :أن ددا مس ددؤال ع ددن النقاب ددة اإل ددتمية
للشغإ عل مسثوى املطار اأنا أنري أية عتقة هبةو القضية .حسُت عبد الرحي رو الدةي
ارطٍت فقط ليخلّص نرسده مدن رلدع الثالدةيب .لاندة أمدي مريضدة وندةا القدد توفّدة بالدد
ّ
شقرينب امل ديض إال اقدة قودَت عدن ا دع اجديت يف لقدا .مل ألدن أفكدر إال فيقدا .لندة
بأي فالإ أا ع إ ة الثالةيب».
مسثالدا اعًتر ّ
اانثقة جلسة ماع و ان اليد الةي اعثقإ يوا ; 1أات  1<<3أي ; أيداا قبدإ
اااب يددنص
انر ددار املطددارب بددايفك عليدده باإلعددداا اند ِّرددة فيدده ايفك د  .إ ّن مضددر الثحقيددب ّ
عل د د اعثقال دده ألثد ددوبر  1<<3الك ددن الس دديد و د ددان ق ددال« :اعثقل ددة يد ددوا ; 1أات
 .1<<3فررت دابقا ملدا عل دة ر دي الشدرطة لثالثقلدٍت اتر دلٍت إ مثشددات اجلندوب.
ليسددة ب أي عتقددة هبددةو القضدديةب اصدددر االعدًتار مددٍت ددة الثالددةيب .لددو ددألوت عددن
ل دزال الشددل العًتفددة رسددؤالييت فيدده .إن قضددية املطددار قددد ع اخثتققددا .أاددن أن موددان
أي شدخص مدن بيدنق ؟
اامن ر الةين ا الوا رةو القنبلدة اإال ليد يالقدإ أنده مل يودب ّ
إن االعثدا عل املطار رو من صنع أعدا اإل تا ليلطخدوا مالدة ايفرلدة اإل دتمية .أقبدإ

ليربل  11مايو .1<<3
ليربل  11مايو .1<<3
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املوت مدن أجدإ أفكداري لكدٍت أرفضدقا مدن أجدإ قنبلدة املطدار .رد الدةين دفالوندا إ الال دإ
السري بن تقق باب الشرعية».
اجددا جلسددة مدداع فنددوح لدرمي البددالم مددن الال ددر  38ددنة« :لديس ب أيددة عتقددة هبددةو
دأي شددي  .اعثقلددة ملددة تزيددد عددن الشددقر
االوامدات .أنددا ال أنكددر شدياا انددٍت مل أصددرح ب ّ
مقر الشرطة أين تالر دة لكدإ أندواع الثالدةيب .إن الطريدب الوحيدد إلقامدة الدالدة اإل دتمية
رو الل و إ اجلقاد ».اقال أماا ا ك ة أن بوألُت حسان قد تو ة الثالةيب.

 .5مقاضاة محاكمات مجالس العدالة
لقددد ارتكبددة ج درائ قضددائيةب احك د باإلعددداا عل د أبريددا اأعدددموا .رددةو اص د ة عددار ال
نحد مددن جبددُت الالدالددة .إن القضدداة االن دواب الالددامُت الددةين نظ دوا مال دات مزيّرددة جيددب
عزهل اتقدديق إ الالدالة خليانة اايرثق ااجلرائ اليت ارتكبوردا .إند تواطادوا علد الظلد
االثالس د اال ديكددن أن يث لو دوا مددن تلددى الث دداا ات خاصددة اأندده لددان علدديق أن يكون دوا
تالبدَتا للقددانون قبددإ لددإ شددي  .لقددد حدددث اىدرار الالدالددة الدديت مل ددرج مالددز ة مددن رددةو
ا ال ات بإ خرجة اارنة نزية امرفو ة مدن املدواطنُت .إ ّن بالدض قضداة ا دالس اخلاصدة
يدخلون تاري الالدالة ل زارين اليس لقضاة.
أديند دة ا ددال اال ددثونائية م ددن ط ددرر ايفق ددوقيُت الس ددامُت الال ددامل النال ددداا إنو ددافقا
ااملق ددا ل القض ددائية ال دديت أص دددروا .إن ددا بغيض ددة اتس ددثحب اإلع ددداا اايف ددإ مول ددا أص دددرت
أحكاما لوَتة باإلعداا ع تنريةرا .إن الثاري يحال ا ال ات الاوا.
إن تالس اال الالدالة يررن مسؤالية السلطة أماا الشالب اجلزائري ااإلنسدانية عامدة.
إن املسؤالُت الةين تالاقبوا علد رأ الدالدةب مدن بو ديار إ راالب ع ّدرباا للقد بودوت
خاش ددع ع ددن ع ددزمق عل د الس ددقر عل د ا ددثقتلية الالدال ددة ااح ددًتاا حق ددوق اإلنس ددان اع دددا
أي تال د ّد .إن توددرحياو عددن الدديقراطيددة اايفريددات احقددوق اإلنسددان مل تكددن
الثسددامح إ ا ّ
موجقدة للثوددير ال لت دثقت الدداخلي.
الن تكدون إال بياندات عامدة امنثوجدات للدعايدة ّ
إ ّن منا لي حقوق اإلنسان اخاصة أعضدا منظ دة الالردو الداليدة مدن لدإ دال الالدامل بالودوا
إ السددلطات اجلزائريددة مددع نس د إ الرابطددة اجلزائريددة للدددفاع عددن حقددوق اإلنسددان عدددة
الوطن < مايو 1<<3؛ روريزان  13مايو .1<<3
الوطن  13مايو .1<<3
(.Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme )LADDH
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ر ددائإ تال د ّدرب ع ددن خيب ددثق اان ددةراهل ا ددخطق بال ددد تنري ددة اإلع ددداا
باملوت.

ا ك ددومُت عل دديق

 .6الرحمة والعفو العام
ال بد من إقامة الررقب بدإ ألودر مدن اللدى الرودإ الوا دحب بدُت الالردو ]الرئا دي[ عدن الردرد
أا الثوبة أا الرمحدة مدن جقدة االالردو الالداا مدن جقدة أخدرى .إن نايدة ردةو املأ داة الديت دزن
أي إقودا
لإ الالائتت اجلزائريدة ال ديكدن أن تثحقدب إال عدن طريدب ايفدوار الشدامإ ابددان ّ
من أجإ إعادة السل املدت الةي يكون مثبوعا بالرو عاا.
إ ّن الالرددو رددو فددردي ايرددًت االعدًتار باجلرديددة ااإلدانددة الالاديددة انوعددا مددن الالدالددة .إ ّن
اردا العثبددار املدددان الكن ده الش ددرقة االوددرح امل نددوح مددن ط ددرر
الالرددو لدديس حددت لل رديددة ّ
الدالدة إ الضددالب امددن املنثودر إ املقددزاا .اطلددب الالردو يالددٍت القبددول بقدرار الددةين أخددةاا
السلطة عن طريب القوة ااالنقدتب انودبّوا أنرسدق قضداة .اقبدول الالردو يالدٍت قبدول الثق دة
ااالعددًتار باجلرديددة .فرددي املناقشددات الكددربى الدديت تلددة قضددية دريردديس ( )Dreyfusتسددا ل
الرأي الالاا ع ا إالا لان املثّد ؤق له ايفب قبول الالرو الةي عر عليه نة <<;.1
إ ّن «الرمحة» أا الثوبة ل ا عّرفة اا ثخدمة من طرر النظاا ما ردي إال البحدل عدن
اال ثستا الرردي ابدان شراط اعضدا اجل اعدات املسدلحة مدع الثشدقَت باعًتافداو عدرب
ا ائإ اإلعتا من أجإ الثحامدإ علد رفقدائق القددام امدن أجدإ ا دثال اهل لقدداة لالدإ
أصد ددحاهب القد دددام يقثد دددان هبد دداب ارد ددةو ايفد ددرب النرس د ددية الد دديت تو د ددَت االحث د دداج الش د ددامإ
لت ثاواليُت ال ديكن إال أن تكون رياما عابرا.

إن مولحة البتد بالد اا مة مثالددة اجلوانب اليت تاليشقا تقثضي إحداث ودئة اطنية
لثض د يد اجل دراح اط أنددة الالددائتت .أمددا الالرددو الالدداا فقددو أدداعي ياليددد االعثبددار لل دددانُت
ااملثّق ُت ايلغي اإلدانات ايبقي اعثقاداو ااعثزا ر لاملة دَت منقوصدة .إنده لديس إجدرا ا
بالشددرقة ااإلنسددانية أ ددة موددلحة أف دراد الكندده إج درا مؤ ّ ددس عل د مالددايَت يا ددية مل
يثخة مولحة ااشخاا الكن من أجإ املولحة الالامة أي لإ ا ث ع.
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 .1مقدمة
إن اتفاقيةة مناهضةة التعةةذيب تعرفةه كالتةةايل« :يقصةد بالتعةةذيب أي عمةل متعمةةد مةن شةأنه
أن يلحق بشخص مةا أدلةاً أو معانةاة شةديدة ،سةواء كانةت بدنيةة أو عقليةة ،وذلةك ألغةراض
مثةةل احلصةةول منةةه أو مةةن طةةرل ال ة عل ةى معلومةةات أو اع ةًتال ،أو معاقبتةةه علةةى عمةةل
ارتكبه أو يشتبه يف ارتكابه من قبله هو أو من قبةل طةرل الة  ،أو إرهابةه أو إجبةار علةى
الطاعةةة هةةو أو طةةرل ال ة  ،أو آلي سةةبب قةةائم علةةى أسةةاس دتييةةز مةةن آي نةةو  ،وذلةةك
عندما يكةون هةذا األآ آو ادلعانةاة قةد أحلقةت بالشةخص بتحةريض أو موافقةة أو إذعةان مةن
مسة ة ول رمس ةةي أو شة ةخص آخ ةةر سث ةةل س ةةلطة رمسي ةةة .وال يش ةةمل التع ةةذيب األآ أو ادلعان ةةاة
الناش ة عن ،أو اليت دتثل جزءا من ،أو اليت تأتى مصادفة مع عقوبات قانونية».
إن اجلزائةةر ص ة ىدقت علةةى عش ةرات مةةن االتفاقي ةةات وادلعاهةةدات ج ةةزء كبةةري منه ةةا تتعل ةةق
حبقوق اإلنسان عامةً ومكافحة التعذيب خاصةً .وهذ ادلستندات للقانون الةدويل معظمهةا
ملزمةةة قانوني ةاً ألن ادلةةادة  218مةةن دسةةتور  ،2838الةةيت أصةةبحت ادلةةادة  281يف دسةةتور
 ،2888تنص على أن «ادلعاهدات اليت يصةادق عليهةا رئةيجل اجلمهوريةة ،حسةب الشةروط
ادلنصوص عليها ،تسمو على القةانون ».إن مبةدأ االتسةاق بةني ادلعاهةدات الدوليةة ادلصةادقة
من طرل اجلزائةر والقةانون احمللةي ومبةدأ سةلطان هةذ ادلعاهةدات كال ةا اعةًتل ةم ا لةجل
الدسةةتوري حية قةةال يف « :2838ونظةرا لكةةون أيةةة اتفاقيةةة بعةةد ادلصةةادقة عليهةةا ونشةةرها،
تندرج يف القانون الوطين ،وتكتسةب ققتضةى ادلةادة  218مةن الدسةتور سةلطة السةمو علةى
القوانني ،وختول كل مواطن جزائري أن يتذر ا أمام اجلهات القضائية».
الغراء،
أما يف ما خيص توافق هذ االتفاقيات وادلعاهدات الدولية مع الشريعة اإلسالمية َّ
فيقةةول زلمةةد ش ةريف بسةةيوين ،يف دراسةةة معمقةةة حةةول مصةةادر الش ةريعة اإلسةةالمية ومحايةةة
حقةةوق اإلنسةةان يف إطةةار العدالةةة اجلنائيةةة يف اإلسةةالم ،أن «مةةا دامةةت االتفاقيةةات الدوليةةة
حتمي نفجل احلقوق اليت حتميها الشريعة ،فلةيجل هنةاك مةا سنةع أيىةة دولةة إسةالمية أو مسةلمة
أن توقِّع على أيىة اتفاقية حلماية حقوق اإلنسان».
قرار رقم -2ق.ق-م د -مؤرخ يف  23زلرم  18( 2828غشت  )2838يتعلق بقانون االنتخابات.
زلمود شريف بسيوين ،مصادر الشريعة اإلسالمية ومحاية حقوق اإلنسان يف إطار العدالةة اجلنائيةة يف اإلسةالم ،مقةال
نش ةةر يف كت ةةاب م ةةن إع ةةداد م .ش .بس ةةيوين وم .س .ال ةةدقاق و  . .وزي ةةر ،حق ةةوق اإلنس ةةان ،ا ل ةةد الثال ة  :دراس ةةات
تطبيقية عن العاآ العريب ،دار العلم للماليني ،ص.88 .
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إن إِخب ةةار الق ةةارئ اجلزائ ةةري بنص ةةوص بادلعاه ةةدات بش ةةأن مناهض ةةة التع ةةذيب ه ةةو عم ةةل
ضةةروري ومهةةم ألن النظةةام اجلزائةةري احةةًتس مةةن نشةةر ادلعاهةةدات الدوليةةة الةةيت ختةةص حقةةوق
اإلنسان وجتنب عن شرحها للمواطن حىت يعرل حقوقه ويتذر ةا أمةام اجلهةات القضةائية
ادلختص ة ةةة .إن الكلم ة ةةة اجلوهري ة ةةة يف االقتب ة ةةاس م ة ةةن قة ة ةرار ا ل ة ةةجل الدس ة ةةتوري أع ة ةةال ه ة ةةي:
«نشةةرها» .فمةةثالً رغ ةم أن اجلزائةةر ص ة ىدقت علةةى اتفاقيةةة مكافحةةة التعةةذيب وعلةةى ادليثةةاق
الةةدويل للحقةةوق ادلدنيةةة والسياسةةية يف  21سةةبتم  ،2838آ ينشةةر الةةنظم نصةةوص هةةذ
ادلعاهدة إالى بعد  3سنوات (يف اجلريدة الرمسية رقم  22ليوم  18ف ايةر  ،)2888وهةذا إالى
بعد ضغط دويل قوي .فإذن هذا التدوين يهدل إىل إحباط سياسة تعمةيم اجلهةل بةاحلقوق
الةةيت خططتهةةا الطغمةةة العسةةكرية ،وهةةذا بتوعيةةة ادل ةواطن بادلسةةتندات القانونيةةة الدوليةةة الةةيت
حتمي حقه يف السالمة اجلسدية وادلعنوية.
إن معرفة القوانني الدولية ادللزمة علةى الدولةة اجلزائريةة أصةبحت أمةراً ضةرورياً ،السةيما أن
النظةةام القضةةائي اجلزائةةري هةةو ش ةريك يف القمةةع وج ةرائم الدولةةة ،والقةةانون احمللةةي عةةاجز عةةن
االعًتال حبقوق ادلواطنني الذين انتهكت سالمتهم اجلسدية و/أو ادلعنوية.

 .8مستندات عامة لحقوق اإلنسان
اإلعالن هو مستند من مستندات القانون الدويل غري ملةزم قانونةاً ،ولكنةه ةدد ادلعةايري الةيت
جيب تتعهد الدول باحًتامها.
 .1.8اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
يف  01ديسم  ،0491اعتمدت اجلمعيةة العامةة لممةم ادلتحةدة اإلعةالن العةادلي حلقةوق
اإلنس ةةان وأص ةةدرته .وتق ةةول ادل ةةادة  5م ةةن اإلع ةةالن« :ال يع ةةرض أي إنس ةةان للتع ةةذيب وال
للعقوبات أو ادلعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة».
 .8.8البيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم
صةةدر هةةذا البيةةان عةةن ادلةؤدتر اإلسةةالمي العةةادلي حلقةةوق اإلنسةةان ادلنعقةةد يف بةةاريجل  12مةةن
ذي القعدة 2882هة ادلوافق  28سبتم 2832م.
الفقرة  ،8حق احلماية من التعذيب « :أ) ال جيوز تعذيب ا ةرم فضةال عةن ادلةتهم" :إن
اهلل يعةةذب الةةذين يعةةذبون النةةاس يف الةةدنيا" (روا اخلمسةةة) .كمةةا ال جيةةوز محةةل الشةةخص
علةةى االعةًتال ميرسةةة آ يرتكبهةةا ،وكةةل مةةا ينتةةز بوسةةائل اإلكةرا باطةةل" :إن اهلل وضةةع عةةن
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أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (روا ابن ماجة بسند صحيح)؛ ب) مهما كانت
جرسةةة الفةةرد ،فكيفمةةا كانةةت عقوبتهةةا ادلقةةدرة شةةرعا ،فةةإن إنسةةانيته ،وكرامتةةه اآلدميةةة تظةةل
مصونة».

 .8مستندات عالمية لمكافحة التعذيب
االتفاقية هي مستند من مستندات القانون الدويل دد االلتزامات ادللزمة قانوناً للدول.
 .1.8إعالن األمم المتحدة للحماية من للتعذيب
ادلةةادة  8مةةن إعةةالن األمةةم ادلتحةةدة اخلةةاص حبمايةةة يةةع األشةةخاص مةةن التعةةرض للتعةةذيب
وغري من ضروب ادلعاملة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو ادلهينةة« :ال جيةوز ألي دولةة
أن تس ةةمح بالتع ةةذيب أو غ ةةري م ةةن ض ةةروب ادلعامل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو الالإنس ةةانية أو
ادلهينة».
 .8.8اتفاقية مناهضة التعذيب
ص ىدقت اجلزائر على اتفاقية مناهضة التعذيب وغري من ضروب ادلعاملةة أو العقوبةة القاسةية
أو الالإنسة ةةانية أو ادلهينة ةةة يف  21سة ةةبتم  .2838إن هة ةةذ االتفاقية ةةة دلناهضة ةةة التع ة ةةذيب
اعتمةةد ا اجلمعيةةة العامةةة لممةةم ادلتحةةدة باإل ةةا يف عةةام  2838ودخلةةت إىل حيةةز التنفيةةذ
يف عام .2838
حسب ادلادة  1لالتفاقيةة جيةب أن «تتخةذ كةل دولةة طةرل إجةراءات تشةريعية أو إداريةة
أو قض ة ةةائية فعال ة ةةة أو أي ة ةةة إجة ة ةراءات أخ ة ةةرى دلن ة ةةع أعم ة ةةال التع ة ةةذيب يف أي إقل ة ةةيم خيض ة ةةع
الختصاصةةها القضةةائي» ،كمةةا تةةنص علةةى أنةةه «ال جيةةوز التةةذر بأيةةة ظةةرول اسةةتثنائية أيةىةا
كانةةت ،س ةواء أكانةةت هةةذ الظةةرول حالةةة حةةرب أو ديةةدا بةةاحلرب أو عةةدم اسةةتقرار
سياسةةي داخلةةي أو أيةةة حالةةة مةةن حةةاالت الط ةوارئ العامةةة األخةةرى كم ة ر للتعةةذيب»،
كما أنه «ال جيوز التذر باألوامر الصادرة عن مةوظفني أعلةى مرتبةة أو عةن سةلطة عامةة
كم ر للتعذيب».
وحسب ادلادة  8ذلةذ االتفاقيةة جيةب أن )2« :تضةمن كةل دولةة طةرل أن تكةون يةع
أعمةةال التعةةذيب جةرائم قوجةةب قانوىةةا اجلنةةائى ،وينطبةةق األمةةر ذاتةةه علةةى قيةةام أي شةةخص
بأي ةةة زلاول ةةة دلمارس ةةة التع ةةذيب وعل ةةى قيام ةةه ب ةةأي عم ةةل آخ ةةر يش ةةكل تواطة ةؤا ومش ةةاركة يف
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التعذيب؛  )1جتعل كل دولة طرل هةذ اجلةرائم مسةتوجبة للعقةاب بعقوبةات مناسةبة تأخةذ
يف االعتبار طبيعتها اخلطرية».
اسةتناداً للمةةادة  21لالتفاقيةةة جيةةب أن «تضةةمن كةةل دولةةة طةةرل قيةةام سةةلطا ا ادلختصةةة
بةةأجراء حتقيةةق سةريع ونزيةةه كلمةةا وجةةدت أسةةباب معقولةةة تةةدعو إىل االعتقةةاد بةةان عمةةال مةةن
أعمال التعذيب قد ارتكةب يف أي مةن األقةاليم اخلاضةعة لواليتهةا القضةائية ».ووفةق للمةادة
 28جيةةب أن «تضةةمن كةةل دولةةة طةةرل ألي فةةرد يةةدعى بأنةةه قةةد تعةةرض للتعةةذيب يف أي
إقلةةيم خيضةةع لواليتهةةا القضةةائية ،احلةةق يف أن يرفةةع شةةكوى إىل سةةلطا ا ادلختصةةة ويف تنظةةر
هذ السلطات يف حالته على وجه السرعة وبنزاهة .وينبغةي اختةاذ اخلطةوات الالزمةة لضةمان
محاية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنوا ادلعاملة السي ة أو التخويف نتيجة لشكوا أو
ألي أدلة تقدم».
وتقةةول ادلةةادة  )2« :28تتعهةةد كةةل دولةةة طةةرل بةةان دتنةةع،يف أي إقلةةيم خيضةةع لواليتهةةا
القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال ادلعاملة أو العقوبة القاسةية أو الالإنسةانية أو
ادلهينة اليت ال تصل إىل حد التعذيب كما حددته ادلادة  ،2عندما يرتكةب موظةف عمةومي
أو شخص آخر يتصرل بصفة رمسية هذ األعمال أو رص علةى ارتكا ةا ،أو عنةدما تةتم
قوافق ة ة ة ةةة أو بس ة ة ة ةةكوته عليه ة ة ة ةةا .تنطب ة ة ة ةةق بوج ة ة ة ةةه خ ة ة ة ةةاص االلتزام ة ة ة ةةات ال ة ة ة ة ةواردة يف ادل ة ة ة ة ةواد
 28،21،22،28وذل ةةك باالستعاض ةةة ع ةةن اإلش ةةارة إىل التع ةةذيب باإلشة ةارة إىل غ ةةري م ةةن
ض ةةروب ادلعامل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو الالإنس ةةانية أو ادلهين ةةة ؛  )1ال خت ةةل أحك ةةام ه ةةذ
االتفاقيةة بأحكةةام أي صةك دويل آخةةر أو قةانون وطةةين ظةر ادلعاملةةة أو العقوبةة القاسةةية أو
الالإنسانية أو ادلهينة أو يتصل بتسليم ا رمني أو طردهم».
 .8.8العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
صة ة ىدقت اجلزائ ةةر عل ةةى العه ةةد ال ةةدويل اخل ةةاص ب ةةاحلقوق ادلدني ةةة والسياس ةةية يف  21س ةةبتم
 .2838هةةذا العهةةد ملةةزم قانونةةا للدولةةة اجلزائريةةة .اعتمةةدت اجلمعيةةة العامةةة لممةةم ادلتحةةدة
هذا العهد الدويل يف عام  ،2888ودخل إىل حيز التنفيذ يف عام .2888
تفرض ادلادة اخلامسة من العهد على أن «ال يعرض أي إنسةان للتعةذيب وال للعقوبةات
أو ادلعامالت القاسية أو الوحشةية أو احلاطةة بالكرامةة ».كمةا تقةول ادلةادة  8مةن القسةم
الثةةاين أنةةه« :ال جيةةوز إخضةةا أي فةةرد للتعةةذيب أو لعقوبةةة أو معاملةةة قاسةةية أو غةةري إنسةةانية
أو مهينةةة وعلةةى وجةةه اخلصةةوص فإنةةه ال جيةةوز إخضةةا أي فةةرد دون رضةةائه احلةةر للتجةةارب
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الطبيةةة أو العلميةةة ».أمةةا ادلةةادة  28مةةن القسةةم الثةةاين للعهةةد فتةةنص علةةى أن «يعامةةل يةةع
األشخاص احملرومني من حريا م معاملة إنسانية مع احًتام الكرامة ادلتأصلة يف اإلنسان».
 .8.8مستندات متعلقة بالتمييز العنصري وحقوق النساء واألطفال

 .3.4.1إحظار التعذيب يف االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري
ص ىدقت اجلزائر االتفاقية الدولية للقضاء على كةل أشةكال التمييةز العنصةري يف  28سةبتم
 .2881هةةذا االتفاقيةةة ملزمةةة قانونةةا علةةى الدولةةة اجلزائريةةة .اعتمةةدت اجلمعيةةة العامةةة لممةةم
ادلتحدة هذ االتفاقية يف عام  2885ودخلت إىل حيز التنفيذ يف عام .2888
تقول ادلادة « :5دتاشياً مع االلتزامات األساسةية الةواردة يف ادلةادة  1مةن هةذ االتفاقيةة،
تتعهةد الةةدول األطةرال ] [...بضةةمان حةةق كةةل شةةخص دون دتييةةز علةةى أسةةاس العنصةةر ،أو
اللون ،أو األصل القومي أو العرقي ،يف ادلساواة أمام القانون ،وخصوصاً يف التمتع باحلقوق
التاليةةة :احلةةق يف التمتةةع بسةةالمة شخصةةه ومحايةةة الدولةةة لةةه مةةن العنةةف أو األذى اجلسةةدي،
سواء أحلقه به مسؤولون حكوميون أو أي رلموعة أو مؤسسة».

 .3.4.1اإلعالن العادلي اخلاص بالقضاء على العنف ضد ادلرأة
تقةةول ادلةةادة  8لإلعةةالن العةةادلي اخلةةاص بالقضةةاء علةةى العنةةف ضةةد ادلةرأة« :للنسةةاء احلةةق يف
التمتةةع علةةى قةةدم ادلسةةاواة ميميةةع حقةةوق اإلنسةةان واحلريةةات األساسةةية يف ا ةةال السياسةةي،
واالقتصادي ،واالجتماعي ،والثقايف ،وادلدين ،أو أي رلال آخر ،ومحاية تلك احلقوق .ومن
بني هذ احلقوق( [...] :ح) احلق يف عدم التعرض للتعذيب ،أو غري من ضروب ادلعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة».

 .1.4.1إحظار التعذيب يف اتفاقية حقوق الطفل
صة ىدقت اجلزائةةر اتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل يف  28أبريةةل  .2888واعتمةةدت االتفاقيةةة اجلمعيةةة
العام ةةة لمم ةةم ادلتح ةةدة يف ع ةةام  ،2838ودخل ةةت إىل حي ةةز التنفي ةةذ يف ع ةةام  .2888ه ةةذا
االتفاقيةةة ملزمةةة قانونةةا علةةى الدولةةة اجلزائريةةة .حسةةب ادلةةادة  88لالتفاقيةةة جيةةب «أال يعةةرض
أي طفة ةةل للتعة ةةذيب أو لغة ةةري مة ةةن ضة ةةروب ادلعاملة ةةة أو العقوبة ةةة القاسة ةةية أو الالإنسة ةةانية أو
ادلهينة».
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 .5.8معايير معاملة األشخاص المحتجزين
إن ادلع ة ةةايري ال ة ةةيت تس ة ةةمى «رلموع ة ةةة مب ة ةةادئ» أو «قواع ة ةةد» أو «إع ة ةةالن» ليس ة ةةت ذل ة ةةا م ة ةةا
للمعاهدات من سلطة قانونية ،لكن ذلةا قةوة حجيةة ألن – حسةب منظمةة العفةو الةدويل –
«صةةدور كةةل معيةةار منهةةا جةةاء تتوجي ةاً لعمليةةة تفاوضةةية بةةني احلكومةةات اسةةتغرقت سةةنوات
طويلةةة ،وأن كةةل منهةةا اعتمدتةةه هي ةةة سياسةةية ك ة ى ،مثةةل اجلمعيةةة العامةةة لممةةم ادلتحةةدة،
وعادة مةا يكةون ذلةك بإ ةا األصةوات .وبسةبب هةذا الثقةل السياسةي ،يةرى الكثةريون أىةا
ملزمة كادلعاهدات .وأحيانا يةأ إصةدار هةذا النةو مةن ادلعةايري ليؤكةد رلةدداً مبةادئ اعتة ت
بالفعل ملزمة من الناحية القانونية جلميع البلدان قوجب قانون العرل الدويل».

 .3.5.1مبادئ األمم ادلتحدة ادلتعلقة حبماية األشخاص
رلموعةةة ادلبةةادئ اخلاصةةة حبمايةةة يةةع األشةةخاص الةةذين يتعرضةةون ألي شةةكل مةةن أشةةكال
االحتجاز أو السجن (رلموعة ادلبادئ) ،وقد اعتمد ا اجلمعيةة العامةة بإ ةا األصةوات يف
عام  ،2833وهي حتتوي على رلموعة مرجعية مةن ادلعةايري ادلعةًتل ةا بشةأن سةبل معاملةة
السةةجناء واحملتج ةزين ،وهةةي صةةاحلة للتطبيةةق يف كةةل دولةةة .وحت ةةدد ادلبةةادئ مفةةاهيم قانونيةةة
وإنسانية أساسية ،وتستخدم كدليل يسًتشد به ادلشرعون يف صياغة القوانني الوطنية.
يقول ادلبدأ  8من رلموعة مبادئ األمةم ادلتحةدة ادلتعلقةة حبمايةة يةع األشةخاص الةذين
يتعرضةةون ألي شةةكل مةةن أشةةكال االحتجةةاز أو السةةجن« :ال جيةةوز إخضةةا أي شةةخص
يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن للتعذيب أو غري من ضروب ادلعاملةة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة».

 .3.5.1القواعد النموذجية الدنيا دلعاملة السجناء
القواعةةد النموذجيةةة الةةدنيا دلعاملةةة السةةجناء قةةد اعتمةةدها م ةؤدتر األمةةم ادلتحةةدة دلنةةع اجلرسةةة
ومعاملة ا رمني وصدق عليها ا لجل االقتصادي واالجتمةاعي التةابع لممةم ادلتحةدة ،وهةي
حتدد األمور ادلقبولة بوجه عام كمبةادئ وأعةرال حسةنة يف رلةال معاملةة السةجناء .ويف عةام
 ،2882دعت اجلمعية العامة لممم ادلتحدة الدول األعضاء لتنفيذ هذ القواعد وإدراجها
يف تشريعا ا الوطنية.
إن القاعةةدة  82مةةن رلموعةةة القواعةةد النموذجيةةة الةةدنيا دلعاملةةة السةةجناء الصةةادرة عةةن
األمةةم ادلتحةةدة تةةنص علةةى أن« :العقوبةةة اجلسةةدية والعقوبةةة بالوضةةع يف زنزانةةة مظلمةةة ،وأيةةة
عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو حاطة بالكرامة زلظورة كلياً كعقوبات تأديبية».

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
353

منظور قضائي

 .1.5.1قواعد خاصة حبماية األحداث احملرومني من حريتهم
مةةن قواعةةد األمةةم ادلتحةةدة اخلاصةةة حبمايةةة األحةةداث احملةةرومني مةةن حةريتهم اإلحظةةار التةةايل:
«ال جيةةوز ألي فةةرد مةةن العةةاملني يف منشةةأة االحتجةةاز أو العةةاملني يف أي مؤسسةةة أن يقةةوم
بةةأي عمةةل مةةن أعمةةال التعةةذيب أو أي شةةكل خشةةن أو ق ةةاس أو الإنسةةاين أو مهةةني مةةن
أشكال ادلعاملة أو العقوبة أو اإلصالح أو التأديب مهما كانت الذرائع أو الظرول ،أو أن
رض عليه ،أو أن يتغاضى عنه».
تق ةةول ادل ةةادة  88م ةةن قواع ةةد األم ةةم ادلتح ةةدة اخلاص ةةة حبماي ةةة األح ةةداث احمل ةةرومني م ةةن
حةريتهم« :كةةل اإلجةراءات التأديبيةةة الةةيت دتثةةل معاملةةة قاسةةية أو الإنسةةانية أو مهينةةة زلظةةورة
قطعي ةاً ،قةةا يف ذلةةك العقوبةةة اجلسةةدية ،أو العقوبةةة بالوضةةع يف زنزانةةة مظلمةةة ،أو احلةةبجل يف
مك ةةان مغل ةةق أو احل ةةبجل االنف ةرادي ،أو أي عقوب ةةة أخ ةةرى ق ةةد تع ةةرض الص ةةحة اجلس ةةدية أو
العقلية للحدث ادلعين للخطر».
 .6.8مستندات القانون اإلنساني
توجةةد ضةةمانات للمحاكمةةة العادلةةة يف نصةةوص اتفاقيةةات جنيةةف األربةةع لعةةام  2888الةةيت
حتمي السكان ادلدنيني واحملاربني يف أزمان احلروب ،خاصة إبان ادلنازعات ادلسلحة الدولية،
وكةةذلك أ نةةاء ادلنازعةةات الداخليةةة ادلسةةلحة ،مثةةل احلةةروب األهليةةة .إن اتفاقيةةة جنيةةف بشةةأن
محاية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلرب ملزمة على الدولة اجلزائرية اليت صدقتها.
تقةةول ادلةةادة  8مةةن هةةذ االتفاقيةةة« :يف حالةةة قيةةام ن ةزا مسةةلح لةةيجل لةةه طةةابع دويل يف
أراضةةي أحةةد األط ةرال السةةامية ادلتعاقةةدة ،يلتةةزم كةةل طةةرل يف الن ةزا بةةأن يطبةةق كحةةد أدين
األحكام التالية .2 :األشخاص الةذين ال يشةًتكون مباشةرة يف األعمةال العدائيةة ،قةن فةيهم
أف ةراد الق ةوات ادلس ةةلحة ال ةةذين ألق ةوا ع ةةنهم أس ةةلحتهم ،واألش ةةخاص الع ةةاجزون ع ةةن القت ةةال
بس ةةبب ادل ةةرض أو اجل ةةرح أو االحتج ةةاز أو ألي س ةةبب آخ ةةر ،يع ةةاملون يف ي ةةع األح ة ةوال
معاملةةة إنسةةانية ،دون أي دتييةةز ضةةار يقةةوم علةةي العنصةةر أو اللةةون ،أو الةةدين أو ادلعتقةةد ،أو
اجلةةنجل ،أو ادلولةةد أو الثةةروة أو أي معيةةار شلا ةةل آخةةر .وذلةةذا الغةةرض ،حتظةةر األفعةةال التاليةةة
فيمةةا يتعلةةق باألشةةخاص ادلةةذكورين أعةةال  ،وتبقةةي زلظةةورة يف يةةع األوقةةات واألمةةاكن( :أ)
االعتةةداء علةةي احليةةاة والسةةالمة البدنيةةة ،وتاصةةة القتةةل ميميةةع أشةةكاله ،والتشةةويه ،وادلعاملةةة
القاس ةةية ،والتع ةةذيب(،ب) أخ ةةذ الره ةةائن؛ (ج) االعت ةةداء عل ةةي الكرام ةةة الشخص ةةية ،وعل ةةي
األخ ةةص ادلعامل ةةة ادلهين ةةة واحلاط ةةة بالكرام ةةة؛ (د) إص ةةدار األحك ةةام وتنفي ةةذ العقوب ةةات دون
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إجة ةراء زلاكم ةةة س ةةابقة أم ةةام زلكم ةةة مش ةةكلة تش ةةكيال قانوني ةةا ،وتكف ةةل ي ةةع الض ةةمانات
القضائية الالزمة يف نظر الشعوب ادلتمدنة».
أمةةا ادلةةادة  81مةةن االتفاقيةةة فتقةةول« :حتظةةر األط ةرال السةةامية ادلتعاقةةدة ص ةراحة يةةع
التدابري اليت من شأىا أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لمشخاص احملميني ادلوجةودين حتةت
س ة ةةلطتها .وال يقتص ة ةةر ه ة ةةذا احلظ ة ةةر عل ة ةةي القت ة ةةل والتع ة ةةذيب والعقوب ة ةةات البدني ة ةةة والتش ة ةةويه
والتجارب الطبية العلميةة الةيت ال تقتضةيها ادلعاجلةة الطبيةة للشةخص احملمةي وحسةب ،ولكنةه
يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري ،سواء قام ا وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون».
تق ةةول ادل ةةادة « :288ادلخالف ةةات اجلس ةةيمة ال ةةيت تش ةةري إليه ةةا ادل ةةادة الس ةةابقة ه ةةي ال ةةيت
تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقًتفت ضد أشخاص زلميني أو شلتلكات زلمية باالتفاقية:
القتل العمةد ،والتعةذيب أو ادلعاملةة الالإنسةانية ،قةا يف ذلةك التجةارب اخلاصةة بعلةم احليةاة،
وتعمةةد إحةةداث آالم شةةديدة أو اإلض ةرار اخلطةةري بالسةةالمة البدنيةةة أو الص ةةحة ،والنف ةةي أو
النقل غري ادلشةرو  ،واحلجةز غةري ادلشةرو  ،وإكةرا الشةخص احملمةي علةي اخلدمةة يف القةوات
ادلسلحة بالدولة ادلعادية ،أو حرمانه من حقه يف أن اكم بصورة قانونية وغري متحيزة وفقةا
للتعليمات الواردة يف هذ االتفاقية ،وأخذ الرهائن ،وتدمري واغتصاب ادلمتلكةات علةي ةو
ال ت ر ضرورات حربية وعلي نطاق كبري بطريقة غري مشروعة وتعسفية».
 .7.8معايير مهنية

 .3.7.1مدونة لقواعد سلوك ادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ القوانني
تقةةول ادلةةادة  5دلدونةةة لقواعةةد سةةلوك ادلةةوظفني ادلكلفةةني بإنفةةاذ الق ةوانني الصةةادرة عةةن األمةةم
ادلتحةةدة« :ال جيةةوز ألي موظةةف مةةن ادلةةوظفني ادلكلفةةني بإنفةةاذ القةوانني أن يقةةوم بةةأي عمةةل

 ادلادة السةابقة هةي ادلةادة  288الةيت تشةرط مةا يلةي« :تتعهةد األطةرال السةامية ادلتعاقةدة بةأن تتخةذ أي إجةراء تشةريعي
يلةةزم لفةةرض عقوبةةات جزائيةةة فعالةةة علةةي األشةةخاص الةةذين يقًتفةةون أو يةةأمرون بةةاقًتال إحةةدى ادلخالفةةات اجلسةةيمة ذلةةذ
االتفاقيةةة ،ادلبينةةة يف ادلةةادة التاليةةة .يلتةةزم كةةل طةةرل متعاقةةد قالحقةةة ادلتهمةةني بةةاقًتال مثةةل هةةذ ادلخالفةةات اجلسةةيمة أو
بةةاألمر باقًتافهةةا ،وبتقةةدسهم إيل زلاكمةةة ،أيةةا كانةةت جنسةةيتهم .ولةةه أيضةةا ،إذا فضةةل ذلةةك ،وطبقةةا ألحكةةام تش ةريعه ،أن
يسةةلمهم إيل طةةرل متعاقةةد معةةين آخةةر حملةةاكمتهم مةةا دامةةت تتةةوفر لةةدي الطةةرل ادلةةذكور أدلةةة ا ةةام كافيةةة ضةةد هةةؤالء
األشةةخاص .علةةي كةةل طةةرل متعاقةةد اختةةاذ التةةدابري الالزمةةة لوقةةف يةةع األفعةةال الةةيت تتعةةارض مةةع أحكةةام هةةذ االتفاقيةةة
تالل ادلخالفات اجلسيمة ادلبينة يف ادلادة التالية .وينتفع ادلتهمون يف يع األحةوال بضةمانات للمحاكمةة والةدفا احلةر
ال تقل مالءمة عن الضةمانات ادلنصةوص عنهةا بةادلواد  285ومةا بعةدها مةن اتفاقيةة جنيةف بشةأن معاملةة أسةري احلةرب،
ادلؤرخة يف  21آب/أغسطجل ».2888
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م ةةن أعم ةةال التع ةةذيب أو غ ةةري م ةةن ض ةةروب ادلعامل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو الالإنس ةةانية أو
احلاطة بالكرامة ،أو أن رض عليه أو أن يتغاضى عنه».

 .3.7.1مبادئ آداب مهنة الطب يف محاية احملتجزين من التعذيب
ادلبدأ  1مةن رلموعةة مبةادئ آداب مهنةة الطةب ادلتصةلة بةدور ادلةوظفني الصةحيني ،والسةيما
األطباء ،يف محاية ادلسجونني واحملتجزين من التعذيب وغةري مةن ضةروب ادلعاملةة أو العقوبةة
القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة يقول« :سثل سلالفة جسيمة آلداب مهنة الطةب،
وجرسةة قوجةب الصةكوك الدوليةة ادلنطبقةة ،أن يقةوم ادلوظفةون الصةحيون ،والسةيما األطبةةاء،
بطريقة إجيابية أو سلبية ،بأعمال تشكل مشاركة يف التعةذيب وغةري مةن ضةروب ادلعاملةة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو تواطؤاً أو حتريضاً على هذ األفعال أو
زلاوالت ارتكا ا».

 .8مستندات إقليمية لمكافحة التعذيب
 .1.8إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
صدر هذا اإلعالن عن ادلؤدتر اإلسالمي التاسع عشر لوزراء اخلارجية بالقاهرة يوم  28زلرم
 2822ه ( 5أغسةةطجل 2888م) .هةةذا اإلعةةالن مسةةتند مةةن مسةةتندات القةةانون الةةدويل
غري ملزم قانوناً ،ولكنه دد ادلعايري اليت جيب تتعهد الدول اإلسالمية باحًتامها.
حسةةب ادلةةادة  18لإلعةةالن «ال جيةةوز القةةبض علةةى إنسةةان أو تقييةةد حريتةةه أو نفيةةه أو
عقابةةه بغةةري موجةةب شةةرعي ،وال جيةةوز تعريضةةه للتعةةذيب البةةدين أو النفسةةي أو ألي نةةو مةةن
ادلعةةامالت ادلذل ةةة أو القاسةةية أو ادلنافي ةةة للكرام ةةة اإلنسةةانية ،كم ةةا ال جي ةةوز إخض ةةا أي ف ةةرد
للتجةارب الطبيةةة أو العلميةةة إال برضةةا وبشةةرط عةدم تعةةرض صةةحته وحياتةةه للخطةةر ،كمةةا ال
سن القوانني االستثنائية اليت ختول ذلك للسلطات التنفيذية».
جيوز ى
 .8.8الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

+

صةةدر بغ ةرار رللةةجل جامعةةة الةةدول العربيةةة رقةةم  5818بتةةاري  28سةةبتم  ،2888الةةدورة
العادية رقم  .281بتصديقها هذا ادليثاق اعًتفت الدولة اجلزائرية أنه مسةتند مةن مسةتندات
القانون الدويل دد االلتزامات ادللزمة قانوناً ذلا.
تنص ادلادة  8من هذا ادليثاق على أنه «:أ .ال جيةوز فةرض قيةود علةى احلقةوق واحلريةات
ادلكفولةةة قوجةةب هةةذا ادليثةةاق س ةةوى مةةا ي ةنص عليةةه القةةانون ويعت ة ض ةةروريا حلمايةةة األمةةن
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واالقتص ةةاد ال ةةوطنيني أو النظ ةةام الع ةةام أو الص ةةحة العام ةةة أو األخ ةةالق أو حق ةةوق وحري ةةات
اآلخ ةرين؛ ب .جيةةوز للةةدول األط ةرال يف أوقةةات الط ةوارئ العامةةة الةةيت ةةدد حيةةاة األمةةة أن
تتخةةذ مةةن اإلج ةراءات مةةا لهةةا مةةن التزامهةةا طبقةةا ذلةةذا ادليثةةاق إىل ادلةةدى الضةةروري الةةذي
تقتضيه بدقة متطلبةات الوضةع؛ ج .وال جيةوز بةأي حةال أن دتةجل تلةك القيةود أو أن يشةمل
هذا التحلل احلقوق والضمانات اخلاصة حبظر التعذيب واإلهانة والعودة إىل الةوطن واللجةؤ
السياسي واحملاكمة وعدم جواز تكرار احملاكمة».
أمةةا ادلةةادة  5فتقةةول« :لكةةل فةةرد احلةةق يف احليةةاة ويف احلريةةة ويف سةةالمة شخصةةه و مةةي
القةانون هةةذ احلقةوق» ،كمةةا تةنص ادلةةادة  8علةةى أنةه «ال جرسةةة وال عقوبةة إال بةةنص قةةانوين
وال عقوبةةة علةةى األفعةةال السةةابقة لصةةدور ذلةةك الةةنص .وينتفةةع ادلةةتهم بالقةةانون الالحةةق إذا
كةةان يف صةةاحله ».أمةةا ادلةةادة  8فتقةةول« :ادلةةتهم بةةرئ إىل أن تثبةةت إدانتةةه قحاكمةةة قانونيةةة
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفا عنه».
وحسةةب ادلةةادة  3مةةن ادليثةةاق ف ة«لكةةل إنسةةان احلةةق يف احلريةةة والسةةالمة الشخصةةية ،فةةال
جيةةوز القةةبض عليةةه أو حجةةز أو إيقافةةه بغةةري سةةند مةةن القةةانون وجيةةب أن يق ةدم إاى القضةةاء
دون إبطاء».
 .8.8الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
صةدقت اجلزائةر علةى هةذا ادليثةةاق يف  .2838اعتمةدت ادليثةاق منظمةة الوحةدة األفريقيةةة يف
ع ةةام  ،2832وأص ةةبح موض ةةع التنفي ةةذ من ةةذ  12أكت ةةوبر  2838بع ةةدما ص ةةدقته  15دول ةةة
إفريقية.
تقةةول ادلةةادة « :5لكةةل شةةخص احلةةق يف التمتةةع بةةاحًتام الكرامةةة ادلتأصةةلة يف اإلنس ةةان
واالعة ةًتال بوض ةةعه الق ةةانوين .وحتظ ةةر ك ةةل أش ةةكال اس ةةتغالل اإلنس ةةان واحل ةةط م ةةن كرامت ةةه
وخصوص ةاً العبوديةةة ،وجتةةارة العبيةةد ،والتعةةذيب والعقوبةةة وادلعاملةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو
ادلهينة».
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 .1تمهيد
تنص اؼبػادة  3مػن دسػتور الدولػة اعبرائريػة علػى أف «اإلسػالـ ديػن الدولػة» ،ودبوجػب اؼبػادة
« 8ال هبػػوز للماسسػػات أف تقػػوـ بػ ػ]…[ السػػلوؾ اؼب ػػالف لل ُ ل ػق اإلسػػالمي وقػػيم ثػػورة
نوفمرب» .بينما واقع اعبرائػر يػ ّدؿ علػى أ ّف التعػذيب سػلوؾ ماسسػام ُيبػارس بطريقػة ؿبكمػة
ومنظمة دبوافقة السلطات العليا للػبالد يف اؼبائػات مػن مراكػر التعػذيب الػ ُج ّهػرت بححػدث
عتػ ػػاد التعػ ػػذيب وال ػ ػ توظِّػ ػف عػ ػػددا ىػ ػػائال مػ ػػن اعبالديػ ػػن واغب ػ ػراس والكتػ ػػاب والسػ ػػائقني
واألطباء.
إ ّف اعبمػػع بػػني االنتمػػاء لممسػػالـ وفبارسػػة التعػػذيب يثػػري قضػػية حكػػم ال ػريعة اإلسػػالمية
خبصػػوص ىػػذه اؼبمارسػػة ،كمػػا ياكػػد أنبيػػة فهػػم اغبقػػوؽ الػ كفلهػػا اإلسػػالـ لممنسػػاف عامػػة
لمتهم خاصة .وىذه ىي اؼبسائل احملورية ال ستتطرؽ إليها ىذه الورقة.
ول َ

نقصػػد بالتعػػذيب تسػػلي أدل جسػػدي أو عقلػػي ػػديد مػػن طػػرؼ أو دبوافقػػة أو إذعػػاف
مػػن سػػلطات الدولػػة ،لغػػرض ؿبػ َّػدد كاغبصػػوؿ علػػى معلومػػات أو انتػراع اإلقػرار أو الرتىيػػب.
وال ي ػػمل التعػػذيب يف ىػػذا اإلطػػار األدل النػػات عػن عقوبػػة قانونيػػة فرضػػتها ؿباكمػػة عادلػػة
وبني َّ
ػتهم علػى
(تعرير أو قصاص أو حد)ٌ ِّ .
أف ىذا التعريف ىو أوسع من مفهػوـ «إكػراه اؼب َ
اإلقػ ػرار» ،وذلػ ػ أل ّف الوعي ػػد ب ػػاألدل اعبس ػػدي أو النفس ػػي ،أو تنفي ػػذ ى ػػذا الوعي ػػد ،غبم ػػل
ال ػ ص عل ػػى االعػ ػرتاؼ ا ػػري اإلرادي ال يحخ ػػد بع ػػني االعتب ػػار فبارس ػػة إغب ػػاؽ األدل – أو
الوعيػػد بػػو – النتػراع اؼبعلومػػات ،أو لقلػػب الضػ ية إذل عميػػل و/أو واش ،أو لن ػػر الرعػػب
يف اجملتمع.
وىنال تعريف آخػر هبػب ذكػره لدقّتػو ووولػو ،إذ تػنص اتفاقيػة األمػم اؼبت ػدة ؼبكاف ػة
أي عمل ينت عنو أدل أو عذاب ديد ،جسػدياً كػاف أـ
التعذيب على أ ّف التعذيب ىوُّ « :
عقليػاً ،يل ػػق عمػػداً ب ػ ص مػػا بقصػػد اغبصػػوؿ مػػن ىػػذا ال ػ ص أو مػػن ػ ص ثالػػث
على معلومات أو على اعرتاؼ ،أو معاقبتو على عمػل ارتكبػو أو ي ػتبو يف أنػو ارتكبػو ،ىػو
أي ػ ص ثالػػث – أو عنػػدما يل ػػق مثػػل
أو ػ ص ثالػػث أو زبويفػػو أو إراامػػو ىػػو أو ّ
ألي سػػبب مػػن األسػػباب يقػػوـ علػػى التمييػػر أيػاً كػػاف نوعػػو أو وبػػرض
ىػػذا األدل أو العػػذاب ّ
عليػػو أو يوافػػق عليػػو أو يسػػكن عنػػو موظػػف رظبػػي أو أي ػ ص آخػػر يتصػػرؼ بصػػفتو
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الرظبية .وال يتضمن ذل األدل أو العذاب النا ئ فق عن عقوبات قانونية أو اؼبالزـ ؽبػذه
العقوبات أو الذي يكوف نتيجة عرضية ؽبا».
بعد ىذا التوضيح التعريفي وقبل التطرؽ إذل أحكاـ الت ريع اعبنائي اإلسالمي ،سػيطَّلِ ُع
القػػارئ علػػى سبهيػ َػدين .أوالً ،سػػيتناوؿ اعبػػرء الثػػاي عرضػاً تارىبي ػاً مػػوجراً يرسػػم تطػػور فبارسػػة
التعػذيب منػػذ اغبضػارات القديبػػة إذل يومنػا ىػػذا ،كمػػا ين ّػوه بحنبيػػة وإغباحيػة ىػػذا اؼب ػػكل يف
اعبرائػػر وبقي ػة العػػادل العػػر واإلسػػالمي .ثاني ػاً ،يق ػ ّدـ اعبػػرء الثالػػث وصػػفا ـبتصػػرا ؼبفهػػومي
كرام ػػة اإلنس ػػاف والع ػػدؿ يف اإلس ػػالـ ،ونبػ ػا مفهوم ػػاف أساس ػػياف وض ػػرورياف إلدراؾ موق ػػف
الت ريع اعبنائي اإلسالمي من التعذيب.
صص اعبرء الرابع لدراسة طبيعة التعذيب يف ميراف ال رع حيث يستعرض ىػذا اعبػرء
وخ ِّ
ُ
األدلػػة األساسػػية الػ ُرب ِّجػ ربػػرً التعػػذيب ،أكثرىػػا مبنيػػة علػػى أسػاس اإلكػراه الػػذي يُعتػػرب
الطبيعػػة اؼب َمػ ػيِّرة للتعػػذيب .ويتنػػاوؿ أيض ػاً ىػػذا اعبػػرء أدلػػة أقليػػة مػػن العلمػػاء الػػذين أجػػازوا
ُ
ضػػرب اؼبػػتهم غبملػػو علػػى اإلقػرار ،كمػػا يسػػتعرض دحػ ىػػذه األدلػػة .ويتضػػمن ىػػذا اعبػػرء
أيضا موقف العلماء اؼبعاصرين من التعػذيب كمػا جػاء يف البيػاف العػاؼبي غبقػوؽ اإلنسػاف يف
اإلسالـ.
وينػػاقجل اعبػػرء اػبػػام موق ػػف الت ػريع اعبنػػائي اإلسػػالمي م ػػن التعػػذيب عل ػػى أس ػػاس
عواقبو ،بدالً من طبيعتػو كمػا طرحػو اعبػرء الرابػع .إ ّف ىػذا اؼبنظػور ينػدرج يف مػذىب اؼبنفعيػة
الذي يػرعم أ ّف أصػل اإلباحػة والت ػرً يف األعمػاؿ ىػو عواقػب األعمػاؿ – أي اإلباحػة إذا
رج ن اؼبنفعة على اؼبضرة أو الت رً إذا رجح عك ذلػ – بغػ ّ النظػر عػن النصػوص
و/أو اغبػػدس األخالقػػي ب ػػحف ىػػذه األعمػػاؿ ،و/أو عػػن قِي ِمهػػا األخالقيػػة ِ
الباطنػػة .وعلػػى
َ
َ
عك ػ م ػػا فعل ػػو ال ػػذين عب ػاوا إذل م ػػذىب اؼبنفعي ػػة غبجي ػػة م ػػوقفهم إزاء تس ػػلي األدل عل ػػى
اؼبدعى عليو (منهم اؼباوردي مثالً) ،فػإ ّف ىػذا اعبػرء سي صػي ويسػتعرض – ب ػموؿ ولػي
بانتقػػاء – عواقػػب التعػػذيب علػػى اؼبعػ َّػذب واؼبعػ ِّػذب واجملتمػػع .ونعػػب بػذل العواقػػب الفعليػػة
كمػػا ُس ػ ّجلن يف واقػػع الت ػاريخ ول ػػي العواقػػب الونبيػػة كمػػا وردت يف اغبسػػابات اؼبنفعيػػة.
ؿبرم ػػة يف اإلس ػػالـ كم ػػا أ ػػا تن ػػايف فط ػػرة
وس ػػيربىن ى ػػذا اعب ػػرء أيضػ ػاً أ ّف عواق ػػب التع ػػذيب ّ
اإلنساف وأخالقو.
ويقػػارب اعبػػرء السػػادس مسػػحلة اغبكػػم ال ػػرعي مػػن بػػاب مقاصػػد التعػػذيب ،بػػدالً مػػن
عواقبو ،وأنبها ضبل اؼبتهم على اإلقػرار ،وصبػع العملومػات ،واػرس ون ػر الرعػب يف اجملتمػع
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للػػت كم فيػػو .ويتنػػاوؿ ىػػذا اعبػػرء ك ػالّ مػػن ىػػذه اؼبقاصػػد بالتفصػػيل وبطريقػػة تعتمػػد عل ػػى
الت ليل وإبانة اؼبفرتضات اؼبسبقة والتقييم يف ميراف الت ريع اعبنائي اإلسالمي.
ُ
كمػػا يتطػ ّػرؽ اعب ػرءاف التاليػػاف مػػن ىػػذا اؼبقػػاؿ إذل أمػػور عمليػػة حيػػث يركػػر اعبػػرء السػػابع
على حكم تعػوي ضػ ايا التعػذيب ،بينمػا يعػرض اعبػرء الثػامن القواعػد اإلسػالمية للوقايػة
من التعذيب.
فع ػ ػالً ،ولألس ػػف ال ػػديد ،إ ّف رب ػػرً التع ػػذيب مب ػػدئيا دل يع ػػن يف الس ػػابق وال يع ػػب يف
اغباضر تنفيذ ىذا الت رً يف الواقػع ،باسػتثناء عهػد النػ  واػبالفػة الرا ػدة وفػرتات عػابرة
أخػػرى مػػن تػػاريخ اؼبسػػلمني .وىػػذه الفجػػوة بػػني ال ػػرع والواقػػع ىػػي أيض ػاً ػػحف اغبض ػارات
األخرى ،وضباب السريّة والعار الذي يكسػو ىػذه اؼبمارسػة الوح ػية عػرب العػادل ىػو ػاىد
حػػي علػػى ذلػ  .ودبػػا أف اإلسػػالـ يضػػع قواعػػد لسػػلوؾ مػػوظفي تنفيػػذ ال ػػرع ،يعػػرض اعبػػرء
الثامن أىم ىذه القواعد لكفالة تطبيق أحكاـ ال رع ب حف التعذيب.
أخرياً يقدـ اعبرء التاسع تل يصاً ؽبذه الدراسة ألصوؿ ربرً التعذيب يف اإلسالـ.

 .2مالحظات عن تاريخ التعذيب
إ ّف فبارس ػػة التع ػػذيب ترق ػػى إذل ع ػػدة حض ػػارات قديب ػػة .فف ػػي مص ػػر القديب ػػة والص ػػني وب ػػالد
اليونػػاف ورومػػا كػػاف التعػػذيب القضػػائي أمػػرا روتينيّ ػا وطبيعيػػا .فمػػثال يف سػػنة  3355ؽ.ـ.
كاف اؼبل اؼبصري رمسي الثاي يعذب السجناء اغبثيّني ليستك ػف مواقػع اعبػيجل اغبِث ّػي
الذي كاف يهدد امربطوريتو.
ويف ب ػػالد اليون ػػاف القديب ػػة ك ػػاف العبي ػػد يُع ػ َّػذبوف غبمله ػػم عل ػػى إدان ػػة أنفس ػػهم أو عل ػػى
ال هادة ضد أ اص آخرين .ويف أثينا كاف القانوف وبظر تعػذيب اؼبػواطنني اإلاريػق بينمػا
ك ػػاف تع ػػذيب العبي ػػد واألجان ػػب يُس ػػتعمل كثػ ػرياً الستك ػػاؼ اغبقيق ػػة يف اؼبقاض ػػاة .وق ػػاؿ
1
أرسطو أ ّف «التعذيب دبثابة بيّنة جديرة بالثقة أل ا مرتبطة بنوع من اإلكراه».
ويف روما القديبة كاف الت قيق بالتعذيب يسمى السااؿ ( .)quaestioوعلى خػالؼ مػا
ػػرعو القػػانوف اليونػػاي ،كانػػن اإلمربطوريػػة الرومانيػػة ال تفػػرؽ بػػني اؼب ػواطن والعبػػد يف ج ػواز
ػروؼ
التعػػذيب ،إالّ أف القػػانوف الرومػػاي دل يكػػن يسػػمح للعبػػد بػحف ي ػػهد ضػػد سػيِّده .ومعػ ٌ
أف يوليوس قيصر كػاف يع ِّػذب اعبيػوش اؼبهرومػة ،وعػذب انتيوكػوس إبيفػان عػدداًكبػرياً مػن
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منظور قضائي

اليهود غبملهم على اػبضوع للسلطة الرومانية ،كما كػاف األسػياد يعػذبوف العبيػد والطبقػات
الكادحة عذاباً وح ياً ألتفو األسباب.
ويقػػص لنػػا القػػرآي الكػػرً عػػن بع ػ مػػا كػػاف يف األمػػم السػػابقة مػػن تعػػذيب عبػػاد ا
اؼبػػامنني ،يف كلمػػات عظيمػػة اؼبعػػل ،فيقػػوؿ سػػب انو وتعػػاذل :قتػػل أصػ اب األخػػدود النػػار
ذات الوقود إذ ىػم عليهػا قعػود وىػم علػى مػا يفعلػوف بػاؼبامنني ػهود 2،فهػذا م ػهد حػي
للتعػػذيب والقتػػل معػػا ،ونبػػا كثػريا مػػا هبتمعػػاف يف حػػادث واحػػد إذ االبػػا مػػا يػػادي التعػػذيب
ال ػػديد إذل القتػػل ،كمػػا أ ّف اؼبعػ ِّػذب قػػد يقص ػػد مػػن التعػػذيب القتػػل البط ػػيء ح ػ ي ػػفي
اليلػػو .ويػػذكر القػػرآف الكػػرً أيضػػا مػػا كػػاف يفعػػل فرعػػوف ببػػب إسػرائيل وقػػد قبػػاىم ا تعػػاذل
بفضػػلو ومنّػػو :وإذ قػػاؿ موسػػى لقومػػو اذكػػروا نعمػػة ا علػػيكم إذ أقب ػػاكم مػػن آؿ فرع ػػوف
ػذحبوف أبنػػاءكم ويسػػت يوف نسػػاءكم ويف ذلكػػم بػػالء مػػن ربكػػم
يسػػومونكم سػػوء العػػذاب يػ ّ
3
عظيم.
وكم ػػا ستب ػ ػيِّنو بقي ػػة ى ػػذا اؼبق ػػاؿ ،ف ػإ ّف اإلس ػػالـ ح ػػرـ فبارس ػػة التع ػػذيب .فالرس ػػوؿ (ص)
واػبلف ػاء الرا ػػدوف كلهػػم حظػػروا إك ػراه اؼبػػتهم غبملػػو علػػى اإلق ػرار وأسس ػوا مبػػادئ جديػػدة
ورثتػ ػػو الق ػ ػوانني واؼبمارسػ ػػات القضػ ػػائية اليونانيػ ػػة
إلقامػ ػػة البينػ ػػة اعبنائيػ ػػة .وعلػ ػػى نقػ ػػي مػ ػػا َّ
والرومانية ،فإ ّف ال ريعة اإلسالمية أبطلن ص ة إقرار اؼبكره مطلقاً.
وم ػػا أف انته ػػن اػبالف ػػة الرا ػػدة وق ػػاـ اؼب ْل ػ ُ العض ػوض ح ػ أخ ػػذت ظ ػػاىرة التع ػػذيب
ُ
تتف ػى علػى يػد أعػواف اغبكػاـ اؼبتسػلطني .فهػذا أحػد الصػ ابة ى ػاـ بػن حكػيم بػن حػراـ
ب على رأسهم الرين ،فقػاؿ:
يروي أنو مر بال اـ على أناس ،وقد أقيموا يف ال م ُ ،
وص ّ
«ما ىذا؟» قيلَّ « :
يعذبوف يف اػبراج ».قػاؿ« :أمػا إي ظبعػن رسػوؿ ا (ص) يقػوؿ" :إ ّف
4
ا يعذب الذين يعذبوف يف الدنيا"».
وىا ىو اإلماـ اعبليل سعيد بن اؼبسيب يتعرض للتعذيب على يد أحد والة بػب أميػة ال
ل يء إال ألنو امتنػع عػن إعطػاء البيعػة لػورل العهػد عبػد اؼبلػ بػن مػرواف .كيػف يبػايع وىػو
يعلػػم أف واليػػة اؼبسػػلمني أمػػر ينعقػػد بال ػػورى وبرض ػا األمػػة ،ولػػي بالتوريػػث وأخ ػذ البيعػػة
بالقوة واإلكراه والضرب بالسياط.
جػػاء يف الطبقػػات الكػػربى مػػا نصػػو« :ضػػرب ى ػػاـ بػػن إظباعيػػل – وارل اؼبدينػػة لعبػػد
اؼبل بن مػرواف – اإلمػاـ السػعيد بػن اؼبسػيّب المتناعػو عػن إعطػاء البيعػة لػورل عهػده ضػربا
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مربحػا طبسػػني سػػوطا ،وطػاؼ بػػو بِتُبػَّاف مػن ػػعر حػ بلػ رأسػػو الثنيػػة ،فلمػا كػػروا بػػو قػػاؿ:
"أيػن تكػػروف ؟" قػػالوا" :إذل السػػجن ".قػػاؿ" :وا لػػوال أي ظننػػن أنػػو الصػػلب مػػا لبسػػن
5
ىذا التباف أبدا»".
ويف عهػػد اغبجػػاج ،أحػػد عمػػاؿ بػػب أميػػة أيض ػا ،يػػاتى بالعػػادل حطػػي الريػػات ،فيسػػحلو
اغبجػػاج« :أأنػػن حطػػي ؟» قػػاؿ« :نعػػم ،سػػل عمػػا بػػدا لػ  ،فػػإي عاىػػدت ا عنػػد اؼبقػاـ
(مقػػاـ سػػيدنا إبػراىيم عنػػد الكعبػػة) علػػى ثػػالث خصػػاؿ ،إف سػائلن ألصػػدقن ،وإف ابتليػػن
يف؟» قػاؿ« :أقػوؿ فيػ أنػ
ألصربف ،وإف عوفيػن أل ػكرف ».قػاؿ اغبجػاج« :فمػا تقػوؿ َّ
مػػن أعػػداء ا يف األرض تنتهػ احملػػارـ وتقتػػل بالظنػػة ».قػػاؿ« :فمػػا تقػػوؿ يف أمػػري اؼبػػامنني
عب ػػد اؼبل ػ ػ ب ػػن م ػػرواف ».ق ػػاؿ« :أق ػػوؿ أن ػػو أعظ ػػم جرم ػػا من ػ ػ  ،وإمب ػػا أن ػػن خطيائ ػػة م ػػن
خطاي ػػاه ».ف ػػحمر اغبج ػػاج أف يض ػػعوا علي ػػو الع ػػذاب ،فػ ػانتهى ب ػػو الع ػػذاب إذل أف ػػقق ل ػػو
القصب ،مث جعلو على غبمو ،و دوه باغبباؿ ،مث جعلوا يبدوف – يستلوف – قصػبة قصػبة،
ح ػ انت ل ػوا غبمػػو ،فمػػا ظبعػػوه منػػو ػػيائاً .فقيػػل لل جػػاج« :إنػػو يف آخػػر رمػػق ».فقػػاؿ:
«أخرجوه فارموا بو يف السوؽ ».قاؿ جعفػر – وىػو الػراوي – فحتيتػو أنػا وصػاحب لػو فقلنػا
لػػو« :حططنػػا ل ػ مػػاء ».قػػاؿ « :ػربة مػػاء ».فػػحتوه ب ػربة مث است ػػهد .وكػػاف عمػػره شبػػاي
6
ع رة سنة رضبو ا .
ويف عهػػد الفػػاطميني الػػذين حكمػوا مصػػر و ّأدع ػوا أ ػػم مػػن سػػاللة فاطمػػة الرى ػراء ،كػػاف
الكثػػري مػػن العلمػػاء يتعرض ػوف للتعػػذيب والقتػػل ،ومػػنهم العػػادل الراىػػد أب ػػو بكػػر النابلس ػػي،
حيػػث أمػػر اؼبعػػر الفػػاطمي بإ ػػهاد ىػػذا العػػادل يف أوؿ يػػوـ ،مث ض ػربو بالسػػياط ضػربا ػػديدا
مربحػا يف اليػػوـ الثػػاي ،مث سػػل و يف اليػػوـ الثالػػث ،وجػيء بيهػػودي فجعػػل يسػػل و وىػػو يقػػرأ
القرآف ،فقاؿ اليهودي« :فحخذتب رقة عليو ،فلما بلغن تلقػاء قلبػو طعنتػو بالسػكني فمػات
7
رضبو ا ».
ودل يسلم من التعذيب واإلىانة ح األئمة األعالـ ،فها ىو إمػاـ دار اؽبجػرة مالػ بػن
أن يُضرب ما بني ثالثني إذل مائة سوط من قِبل أمري اؼبدينة ،وسػبب ذلػ أنػو أىب إال أف
يف بعدـ وقوع طػالؽ اؼبكػره .وكػذل اإلمػاـ أضبػد ُيبػت ن يف أيػاـ اؼبػحموف واؼبعتصػم ليقػوؿ
خبلق القرآف ،فيحىب ،فيجلد بالسياط جلدا ديدا ال تقوى عليو ح أ د اغبيوانات ربمػال
كما يروي ذل َمن جلَ َده.
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ولكن لممنصاؼ ،فإ ّف ىذا ال يعػب أ ّف التػاريخ اإلسػالمي كلػو مظػادل وتعػذيب كمػا يريػد
إبػ ػرازه اؼبست ػػرقوف وأذن ػػا م .ويف نفػ ػ الوق ػػن ال ب ػػد م ػػن إبػ ػراز فػ ػرتات الض ػػعف والتم ػػرؽ
والتناحر على اغبكم ،وما سادىا من فساد وإذالؿ للرعية وإىانػة للعلمػاء ،فكػاف ذلػ مػن
أىم العوامل ال أدت إذل اؽبرائم التارىبية الكربى (اجتياح التاتار ،ارو الصليبني ،اخل).
وأم ػػا ت ػػاريخ التع ػػذيب عن ػػد الص ػػليبني ،فإن ػػو من ػػذ س ػػقوط اإلمربطوري ػػة الروماني ػػة واؼبل ػػوؾ
يسػػتعملوف التعػػذيب للػػت كم يف رعاي ػاىم باإلرىػػاب ،كمػػا وظفػػن الكنيسػػة ىػػذه اؼبمارسػػة
اإلكراىيّة غبمل الناس على اعتناؽ اؼبسي ية .وخبصوص التعػذيب كوسػيلة قضػائية فقػد داـ
اس ػ ػػتعمالو يف «احملاكم ػ ػػات بالتع ػ ػػذيب»ب حػ ػ ػ الق ػ ػػرف الثال ػ ػػث ع ػ ػػرِ .
ووظػ ػ ػف التع ػ ػػذيب
الستك ػػاؼ اغبقيقػػة يف اؼب اصػػمات القضػػائية اعتقػػاداً أف إؽبػاً عػػادالً وعاؼبػاً بكػػل ػػيء ال
يقبػػل إدانػػة الػػربيء ومعاقبتػػو ،بػػل ويتػػدخل – مبا ػػرة ودبعجػػرة إذا اقتض ػى األمػػر – إلظهػػار
اغبق .فقد جرت مثال ؿباكمات يوقػف خالؽبػا اؼبػدعي واؼبػدعى عليػو أمػاـ صػليب أيػديهما
فبدودة ،وأيػّا منهمػا اسػتطاع مػ ّد يديػو لوقػن أطػوؿ فػإف ذلػ يظهػر صػدقو وإدانػة خصػمو.
كمػػا كانػن ىنػػاؾ ؿباكمػػات باؼببػػارزة حيػػث تعتػػرب نتيجػػة الرتا ػػق باألسػػل ة حكمػا قضػػائيا
إؽبيػا .وعػػرؼ أيضػػا ىػػذا العهػػد فبارسػة إخضػػاع عضػػو مػػن جسػػد اؼبػػدعى عليػػو للكػ ّػي حبديػػد
سػػاخن أو ؼب ػاء ُْؿب ػ ِرؽ اعتقػػاداً أف السػػالمة مػػن اغبػػرؽ سبثػػل ضبايػػة إؽبيػػة وبيّنػػة ربّانيػػة علػػى أ ّف
ػتهم بػػريء .ودل ُربظػػر ىػػذه احملاكمػػات قانوني ػاً إالّ بعػػد سػػنة  3338ـ عنػػدما أعلػػن البابػػا
اؼبػ َ
ال ػػربيء الثال ػػث ( )Innocent IIIيف ؾبل ػ الت ػػرف أ ػػا تس ػػتند إذل اعتق ػػاد خ ػػاطئ وزبض ػػع
األبرياء للتعذيب حتماً.
لكػػن مػػا كػػاد ربػػرً احملاكمػػات بالتعػػذيب يػػدخل يف طَػ ْػور التنفيػػذ حػ بػػدأت ؿباكمػػات
التفتيجل الكاثوليكية ( )Inquisitionبعدما أجاز البابا الربيء الرابع ( )Innocent IVيف سنة
 3383ـ اسػػتعماؿ التعػػذيب غبمػػل اؼبت َهمػػني بالبدعػػة واؽبرطقػػة علػػى اإلق ػرار .وىػػذا التطػػور
أدى إذل بػػروز اإلق ػرار كػػحىم مبػػدأ إلقامػػة البػ ػيِّنة اعبنائيػػة بانػػب ال ػػهادة .وسبيّػػرت ضبػػالت
راجػػع ع .عػػروة ،قػراءة يف تػػاريخ التعػػذيب ،يف اعبػػرء الرابػػع مػػن ىػػذا الكتػػاب (اؼبنظػػور التػػارىبي) ،الػػذي يتنػػاوؿ تػػاريخ
فبارسة التعذيب يف اغبضارة اإلسالمية بتفصيل أكثر.
ب إ ّف اعبذور التارىبية ؽبذه اؼبمارسة ترجع إذل مصر القديبة وقانوف ضبورا واليوناف القديبة .ىذه الوسػيلة البدائيػة كانػن
تُص ػطَنَع ؼبعرفػػة مػػا إذا كػػاف اؼبػػتهم بريائ ػاً أو ؾبرم ػاً ،وذل ػ بإخضػػاعو لضػػروب مػػن االمت ػػاف ِ
اػبط ػري أو اؼب ػاِدل كػػاف النػػاس
وبسبونو خاضعا لسيطرة قوى خارقة للطبيعة.
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التفت ػػيجل ال ػ ػ قام ػػن ػػا الكنيس ػػة ب ػػالتوقيف بال ػػبهة والتع ػػذيب ح ػ ػ اإلق ػ ػرار مث اغبك ػػم
باإلعػػداـ حرقػاً بال ػػد إذل خػػازوؽ .ونػػادراً مػػا كانػػن تسػػمح ىػػذه احملاكمػػات للمػػدعى عليػػو
أف يقابل اؼبدعي .أما خبصوص وسائل التعذيب فإ ا ازدادت قسوةً مع مرور الرمن (اعبَلد،
واغبرم ػػاف م ػػن األك ػػل والن ػػوـ ،واالسػ ػرتابادت واػبن ػػق باؼب ػػاء ،واؼبِ ْ لع ػػة ،وب ػػرت أثْػػداء النس ػػاء
وتعػ ػػري اؼبعػ ػ َّػذب لعضػ ػػات اعبُػ ػػرذاف ،اخل) .وإذل ىػ ػػذا ،فقػ ػػد انت ػ ػػرت ضبػ ػػالت ؿباكمػ ػػات
اؼبتهمػػني
التفتػػيجل يف أرجػػاء أوروبػػا الوسػػطى واعبنوبيػػة .كمػػا اتسػػع اسػػتهدافها لي ػػمل لػػي
َ
ػيهن بالسػ ر ،مث
بالبدعة واؽبرطقة ف سب ،بل عػددا ضػ ما ومترايػدا مػن النسػاء اؼب ػتبو ف ّ
اليهػػود واؼبسػػلمني يف التفتػػيجل اإلسػػباي بعػػد سػػقوط ارناطػػة يف  3183ـ .ويف النهايػػة أدى
ىػػذا اؼبػػدرج القمعػػي إذل تطػػور التعػػذيب مػػن سػػالح يف اغبػػرب الدينيػػة إذل سػػالح يف اغبػػرب
الطبقيػػة والسياسػػية .وىكػػذا قَػ ػنَّن التفتػػيجل اإلسػػباي االسػػتنطاؽ بالتعػػذيب ،كمػػا أصػػدرت
أوروبا يف القرف السادس ع ر والسابع ع ر أكػرب ؾبموعػة ػرائع لػ َػمح َس َسة التعػذيب عرفهػا
العادل.
أم ػػا الق ػػرف الث ػػامن ع ػػر فق ػػد ػػهد بداي ػػة معارض ػػة أوروب ػػا للتع ػػذيب كوس ػػيلة بوليس ػػية
وقضػػائية غبمػػل اؼبػػتهم علػػى اإلق ػرار ،وىػػذا بعػػدما انت ػػرت أفكػػار احملػػامي اإليطػػارل قيصػػر
بكاريػػا ( )Beccariaالػػذي نػػاقجل – يف كتػ ٍ
ػاب نافػ ٍػذ تُػرجم إذل اثنػػني وع ػرين لغ ػة آنػػذاؾ –
األطروحػػة ال ػ تقػػوؿ أ ّف التعػػذيب اػػري ضػػروري إلقامػػة البيّنػػة اعبنائيػػة وأنػػو يعاقػػب األبريػػاء
ضػليّة إصػالحهم مػن عقػا م.
جوراً ،كما اخػرتع فكػرة إصػالح اؼبسػاجني اؼبػدانني ونػاقجل أفْ َ
ُ
ففي بداية القرف التاسػع ع ػر أصػبح التعػذيب ؿبظػوراً يف معظػم دوؿ أوروبػا ،يف أؼبانيػا سػنة
 3718ـ ،يف إيطاليا سنة  3751ـ ،يف فرنسا سنة  3758ـ ويف روسيا سػنة  3583ـ.
ودل ربظر الكنيسة الكاثوليكية التعذيب إالّ يف سنة  3531ـ.
ولألسف فإ ّف حظػر التعػذيب قانونيػاً يف أوروبػا دل يبنػع القػوى االسػتعمارية األوروبيػة مػن
فبارسػػتو يف قػػارات إفريقيػػا وآسػػيا وأمريكػا يف القػرنني التاسػػع ع ػػر والع ػرين .وإ ّف فبارسػػات

ت ػػكل مػػن التعػػذيب يرفػػع فيػػو ال ػ ص حببػػل م ػػدود إذل ِمعصػػميو إذل عارضػػة خ ػػبية مث يػُػرتؾ فجػػحة ليسػػق علػػى
األرض.
أداة تعذيب قديبة يبَُ ّ عليها اعبسد.
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التع ػػذيب اإلس ػػبانية يف أمريكػ ػػا ،والفرنس ػػية يف إفريقيػ ػػا ،والربيطاني ػػة يف آسػ ػػيا معلوم ػػة لػ ػػدى
اعبميع.
ويف القػػرف الع ػرين عا ػػن أوروبػػا انبعاث ػاً جديػػداً وعلػػى نطػػاؽ واسػػع لظػػاىرة التعػػذيب
الػػذي مارسػػتو اعبيػػوش واؼب ػػابرات يف اغبػػرب العاؼبيػػة األوذل والثانيػػة ،وكػػذا األنظمػػة الفا ػػية
والنازيػػة وال ػػيوعية .وعلػػى خػػالؼ مػػا أظهرتػػو ؿباكمػػات التفتػػيجل يف القػػروف الوسػػطى مػػن
تركي ػػر عل ػػى التع ػػذيب اعبس ػػدي لف ػػرض العقي ػػدة الديني ػػة ،أظه ػػرت ضب ػػالت القم ػػع الفا ػػية
والنازية وال يوعية اغبديثة اعتماداً أكرب علػى التعػذيب النفسػي لفػرض اإليديولوجيػة .وأدت
ىػػذه األحػػداث والتقػػدـ العلمػػي يف أوروبػػا إذل تطػػورات مهمػػة يف دراسػػة التعػػذيب وكيفيػػات
إتقانو وذبهيره وإدارتو وتدريسو وكذا إخفائو ،وىذا كلو ساىم يف انت اره عرب العادل.
واليوـ أصب ن فبارسة التعذيب ظاىرة مستوطنة يف العديػد مػن الػدوؿ يف إفريقيػا وآسػيا
وأمريكا الوسطى واعبنوبية وال رؽ األوس  .ففي سنة  3883ـ ورام تصديق  331دولػة
عض ػػو يف األم ػػم اؼبت ػػدة (م ػػن ؾبم ػػوع  383دول ػة) عل ػػى اتفاقي ػػة مناىض ػػة التع ػػذيب ،ف ػػإ ّف
اجملل ػ العػػاؼبي لػػرد اعتبػػار وحقػػوؽ ض ػ ايا التعػػذيب أحصػػى أكثػػر مػػن  388دولػػة سبػػارس
التعذيب بانتظاـ ،ومنها دوؿ ص ّدقن على االتفاقية 8.وىذا االكت اؼ اإلحصائي يتطابق
م ػػع نت ػػائ منظم ػػة العف ػػو الدوليػ ػة الػ ػ أحص ػػن يف س ػػنة  3881وج ػػود  53دولػ ػة تُع ػ ِّػذب
9
معارضيها السياسيني من ؾبموع  388دولة أُجري فيها التَػ ْعداد.
إ ّف عػػدداًكبػرياً مػػن ىػػذه البلػػداف عانػػن كثػرياً مػػن التعػػذيب يف عهػػد االسػػتعمار األورو
وكانن عو ا تحمل يف استائصاؿ ىذه اؼبمارسة الوح ية بعد االستقالؿ ،ولكن سرعاف مػا
ُخيّبػػن اآمػػاؿ واحتػػازت الن ػػب اغباكمػػة علػػى ىػػذه اؼبمارسػػة القمعيػػة وكيَّفتهػػا الضػػطهاد
منتقديها ،وىذا أحياناً بالتعاوف مع أمريكا وبع الدوؿ األوروبيػة وروسػيا وإسػرائيل الػ ال
تػراؿ أجهرهتػا اؼب ابراتيػة تػػدير مدارسػاً سػرية لتػػدريب زبائنهػا مػن العػػادل الثالػث علػى أحػػدث
تقنيات التعذيب.
وفبػػا هبعػػل دراسػػة حكػػم ال ػريعة اإلسػػالمية مػػن التعػػذيب ضػػرورة مل ّ ػة ىػػو اسػػتيطاف
فبارسة التعذيب يف العادل العر واإلسالمي ،وكذا تفاقم ىػذه الظػاىرة حيػث أصػبح ال ػرؽ
10
األوس وواؿ إفريقيا أكرب إقليم مستورد لعتاد التعذيب وتكنولوجيػة الػت كم السياسػي.
وما زالن منظمػات حقػوؽ اإلنسػاف تن ػر تقػارير عػن فبارسػة التعػذيب يف ىػذا اإلقلػيم منػذ

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوؿ ربرً التعذيب يف اإلسالـ

571

عقػػود .فقػػد أثبػػن آخػػر تقريػػر ؼبنظمػػة العفػػو الدولي ػة ،لسػػنة  ،3883فبارسػػة التعػػذيب يف
معظم دوؿ اؼبغرب العر وال رؽ األوس واػبلي .
وباإلضػافة إذل حالػة اعبرائػر الػ وثِّقػن بالتفصػيل يف ىػذا الكتػاب ،يقػوؿ التقريػر أنػّو يف
تون «استمرت فبارسة التعذيب وإساءة اؼبعاملة على نطاؽ واسع من قِبل ال رطة النتػراع
اعرتافات من السجناء اعبنائيني والسياسيني على السواء ،وكذل مػن قِبػل حػراس السػجوف
ؼبعاقب ػػة اؼبعتقل ػػني 11».ويف اؼبملك ػػة اؼبغربي ػػة «البفػ ػ ع ػػدد حػ ػوادث التع ػػذيب اؼببلّػ ػ عنه ػػا
البفاضاً مل وظاً يف السنوات األخرية ،ولكن استمر ورود اؼبعلومات الػ تفيػد أف اؼبعت َقلػني
احملبوسني حبساً انعرالياً ونرالء السجوف َّ
يعاملوف معاملة سيائة النتراع االعرتافػات
يعذبوف أو َ
واؼبعلومػػات م ػػنهم ،أو ؼبعػػاقبتهم وزب ػػويفهم 12».ويف اعبماىريي ػػة الليبيػػة «اس ػػتمر ورود أنب ػ ٍ
ػاء
تعرض اؼبعت َقلني السياسيني للتعذيب ب كل منػتظم أثنػاء احتجػازىم دبعػرؿ عػن العػادل
حوؿ ّ
اػبػػارجي .ومػػن أسػػاليب التعػػذيب الػ وردت أنبػػاء عنهػػا الضػػرب ،والتعليػػق مػػن اؼبعصػػمني،
والتعليق بواسطة عمود يػتم إدخالػو بػني الػركبتني واؼبػرفقني ،والصػعق بالصػدمات الكهربائيػة،
واإلحػ ػ ػراؽ بالس ػ ػػجائر ،وإط ػ ػػالؽ ك ػ ػػالب رس ػ ػػة هت ػ ػػاجم اؼبعت َقل ػ ػػني وتسػ ػ ػبِّب ؽب ػ ػػم جروحػ ػ ػاً
13
خطرية».
أمػػا خبص ػػوص اؼب ػػرؽ ،فيقػػوؿ التقريػػر أ ّف يف مصػػر قػػد «اس ػػتمر تف ػػي التعػػذيب عل ػػى
نط ػػاؽ واس ػػع يف أقس ػػاـ ومراك ػػر ال ػػرطة [...] .وكان ػػن أكث ػػر أس ػػاليب التع ػػذيب ػػيوعاً،
حسػ ػػبما أفػ ػػادت األنبػ ػػاء ،ىػ ػػي الصػ ػػعق بالصػ ػػدمات الكهربائيػ ػػة ،والضػ ػػرب ،والتعليػ ػػق مػ ػػن
اؼبعصمني أو الكاحلني ،واأل كاؿ اؼب تلفة للتعذيب النفسي ،دبػا يف ذلػ التهديػد بالقتػل
احملتجػر أو إحػػدى قريباتػػو 14».ويف الػػيمن
والتهديػػد باالاتصػػاب أو االعتػػداء اعبنسػػي علػػى َ
ػردد أ ّف سػجينة توفيػن
تجرين تعرضوا للتعذيب أو اؼبعاملػة السػيائة .كمػا ت ّ
«ورد أ ّف بع احمل َ
15
يف اغبج ػػر نتيج ػػة التع ػػذيب ».ويف س ػػوريا «وردت أنب ػػاء أق ػػل ع ػػن التع ػػذيب خ ػػالؿ الع ػػاـ
 ،3888ولكن اآلية الػ تسػمح دبمارسػتو ظلػن علػى حاؽبػا ،ودل ُذبػر ،علػى مػا يبػدو ،أيػة
ربقيقػػات يف اؼب ػراعم السػػابقة اؼبتعلقػػة بالتعػػذيب وسػػوء اؼبعاملػػة .واسػػتمر تعػػذيب السػػجناء
دمر واػػريه مػػن مراكػػر االعتقػػاؿ،
السياسػػيني وإسػػاءة معػػاملتهم بصػػورة منظمػػة يف سػػجن تَػ ُ
ومنهػػا "فػػرع فلسػػطني" وفػػرع الت قيػػق العسػػكري يف دم ػػق واريىػػا مػػن اؼبراكػػر ال ػ يػػديرىا
األمػػن السياسػػي .وحبسػػب األنبػػاء ال ػ وردت إذل منظمػػة العفػػو الدوليػػة مػػن سػػجن تػػدمر
خػػالؿ العػػاـ  ،3888فقػػد اسػػتمرت فبارسػػة التعػػذيب وإسػػاءة اؼبعاملػػة بصػػورة روتينيػػة ،وإف
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كان ػػن أق ػػل ح ػػدة .وورد أف الس ػػجناء السياس ػػيني ،دبػ ػا ف ػػيهم اؼبرض ػػى ،احتُج ػػروا يف ح ػػب
انف ػرادي يف زنػػازين ربػػن األرض ،وأ ػػم تعرض ػوا للضػػرب بحسػػلوب "الفلقػػة" والركػػل اؼبتكػػرر
خصوص ػ ػ ػاً عل ػ ػ ػػى الظه ػ ػ ػػر واألرداؼ ،فب ػ ػ ػػا ّأدى إذل كس ػ ػ ػػور يف الفق ػ ػ ػرات .وك ػ ػ ػػاف الس ػ ػ ػػجناء
امروف بض ػػرب زمالئهػػم اؼبس ػػاجني ،وخاصػػة أولائ ػ ال ػػذين ينتم ػػوف إذل نف ػ
السياس ػػيوف يُػ َ
تعرضػ ػوا
اغب ػػرب السيا16س ػػي ،وورد أ ّف الس ػػجناء السياس ػػيني ال ػػذين رفضػ ػوا تنفي ػػذ األوام ػػر ق ػػد ّ
للتعذيب».
ويف لبناف «وردت بع األنباء عػن وقػوع تعػذيب وسػوء معاملػة ،دبػا يف ذلػ فبارسػات
وح ية من جانب ال ػرطة .وتضػمنن أسػاليب التعػذيب اغبرمػاف مػن النػوـ ،والوقػوؼ مػدة
طويلػػة ،والتعػػذيب النفسػػي ،والضػػرب ،والصػػعق بالصػػدمات الكهربائيػػة و"الف ػػروج" حي ػػث
يُػرب الض ػ ية بقضػػيب خ ػ دوار ي ػػبو سػػيخ ال ػػي ويتعػػرض للضػػرب 17».ويف األردف
«اسػ ػػتمر ورود أنبػ ػػاء عػ ػػن التعػ ػػذيب وإسػ ػػاءة اؼبعاملػ ػػة علػ ػػى أيػ ػػدي أجهػ ػػرة األمػ ػػن وإدارات
السػػجوف .وقػػد احتُجػػر معظػػم الضػ ايا دبعػػرؿ عػػن العػػادل اػبػػارجي يف مركػػر االعتقػػاؿ التػػابع
ل ػػدائرة اؼب ػػابرات العام ػػة يف وادي الس ػػري 18».ويف الس ػػلطة الفلس ػػطينية «تف ّ ػ ػى التع ػػذيب
وس ػ ػػوء اؼبعامل ػ ػػة عل ػ ػػى أي ػ ػػدي ق ػ ػوات األم ػ ػػن الفلس ػ ػػطينية اؼب تلف ػ ػػة [...] .ودل ُذب ػ ػػر الس ػ ػػلطة
الفلسػػطينية ربقيقػػا يف ال ػػكاوى اؼبتعلقػػة بالتعػػذيب ،كمػػا دل تق ػ ّدـ اؼبسػػاولني عػػن ذل ػ إذل
العدالػػة 19».أمػػا يف الع ػراؽ فقػػد «تعػ ّػرض السػػجناء السياسػػيوف واؼبعتقلػػوف لضػػروب تعػػذيب
وح ػػية .وقػػد ظهػػرت علػػى أجسػػاد الػػذين أُعػػدموا ،عنػػدما أُعيػػدوا إذل عػػائالهتم ،عالمػػات
تعػػذيب واضػ ة ،منهػػا اقػػتالع العينػػني .ومػػن أسػػاليب التعػػذيب اعبسػػدي ال ػػائعة :الصػػعق
بالصػ ػػدمات الكهربائيػ ػػة ،اغبػ ػػرؽ بالسػ ػػجائر علػ ػػى ـبتلػ ػػف أج ػ ػراء اعبسػ ػػم ،خلػ ػػع األظػ ػػافر،
االاتصػػاب ،التعليػػق مػػن األط ػراؼ لفػػرتة طويلػػة ،الضػػرب باألسػػالؾ ،الفلقػػة (الضػػرب علػػى
بػػاطن القػػدمني) ،وثقػػب اليػػدين دبثقػػب كهربػػائي .ومػػن أسػػاليب التعػػذيب النفسػػي :التهديػػد
بػػالقب علػػى أقػػارب اؼبعتقػػل وإيػػذائهم أو بااتصػػاب إحػػدى قريباتػػو أمػػاـ عينيػػو ،وعمليػػات
اإلعػداـ الػونبي ،واغبػػب االنفػرادي لفػرتات طويلػة .وورد أ ّف السػػلطات صػادقن يف أواسػ
عػػاـ  3888علػػى تطبيػػق عقوبػػة قطػػع اللسػػاف كعقوبػػة علػػى القػػدح وإبػػداء اؼبالحظػػات الػ
20
سب بالرئي وعائلتو».
أما خبصوص دوؿ اػبلي  ،فيقوؿ التقرير أنو يف اؼبملكة العربية السعودية «تلقن منظمة
العفػػو الدوليػػة يف ىػػذا العػػاـ عػػدداً مػػن اؼبػراعم اػباصػػة بالتعػػذيب أقػ ّػل مػػن األع ػواـ السػػابقة،
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لكػػن عػػدـ وجػػود رقابػػة قضػػائية علػػى القػػب واالعتقػػاؿ ظػػل أم ػراً يسػ ّػهل التعػػذيب وسػػوء
اؼبعامل ػػة .ودل تظه ػػر أيػ ػة ما ػ ػرات تب ػ ّػني إجػ ػراء ربقيق ػػات فيم ػػا ورد م ػػن أنب ػػاء التع ػػذيب يف
السػػنوات اؼباضػػية ،ومنهػػا أنبػػاء عػػن حػػاالت وفػػاة أثنػػاء االحتجػػاز بسػػبب التعػػذيب .وظػػل
السػػجناء السياسػػيوف احملتجػػروف انعرالي ػاً ،ومػػن بيػػنهم م ػػن وبتمػػل أف يكون ػوا س ػػجناء رأي،
اؼبنترعػ ػػة ربػ ػػن وطػ ػػحة التعػ ػػذيب أو القسػ ػػر
معرضػ ػػني ػبطػ ػػر التعػ ػػذيب .وظلػ ػػن االعرتافػ ػػات َ
ّ
21
تُسػػت دـ بص ػػفتها الػػدليل الوحي ػػد لممدانػػة ».ويف دول ػػة الب ػرين «وردت أنب ػػاء عػػن ع ػػدة
حػػاالت تع ػ ّػرض فيه ػػا ؿبتج ػػروف للتع ػػذيب أو اؼبعاملػػة الس ػيائة خ ػػالؿ ع ػػاـ  .3888وبع ػ
الضػ ايا مػػن األحػػداث الػػذين ا ػػتبهن السػػلطات يف كتػػابتهم عبػػارات مناىضػػة لل كومػػة
علػػى اعبػػدراف 22».ويف دولػػة قط ػػر «ظلػػن منظمػػة العفػػو الدولي ػػة تتلق ػػى أنبػػاء عػػن فبارس ػػة
23
التعذيب وسوء اؼبعاملة».

 .3تكريم اإلنسان والعدل في اإلسالم
 .1.3تكريم اإلنسان
إف كرامػة اإلنسػاف ربظػػى بػاحرتاـ كبػػري يف اإلسػالـ ألف اإلنسػػاف مػن ـبلوقػػات ا ع ّػر وجػ ّػل
اؼبميَّػػرة .خلػػق ا سػػب انو وتعػػاذل بػػب آدـ فححسػػن صػػورىم ،وكػ ّػرمهم بصػريح قولػػو يف كتابػػو
وفضػػلناىم
ػرب والب ػػر ورزقنػػاىم مػػن الطّيّبػػات ّ
كرمنػػا بػػب آدـ وضبلنػػاىم يف الػ ّ
الكػػرً :ولقػػد ّ
24
كرمػػو ا يف
علػػى كثػػري فبػّػن خلقنػػا تفضػػيال .يقػػوؿ را ػػد الغنو ػػي إ ّف «ىػػذا اإلنسػػاف قػػد ّ
السماء بذكره يف اؼبأل األعلى وأسجد مالئكتو اؼبقربني لو ،فال عجب أف يكرمػو يف األرض
دبا وىبو من عقل وإرادة ونطق ،وما س ّ ر لو يف ىذا الكوف من طاقات ،وما أنرؿ عليو من
ىداية رسلو وكتبو 25».روى الطرباي أف الن (ص) قاؿ« :ما مػن ػيء أكػرـ علػى ا يػوـ
القيامػػة مػػن ابػػن آدـ .قيػػل يػػا رسػػوؿ ا وال اؼبالئكػػة؟ قػػاؿ :وال اؼبالئكػػة – اؼبالئكػػة ؾبػػربوف
26
دبنػرلة ال م والقمر».
وكرامػػة اإلنسػػاف تُصػػاف بال ػريعة ال ػ ربفػػك الكليػػات الثالثػػة :الضػػروريات واغباجيػػات
والت سينيات .والضروريات ىي الت ريعات األولية ال يقػوـ عليهػا التكليػف ،وتسػتقيم ػا
حي ػ ػػاة الن ػ ػػاس يف معا ػ ػػهم ومع ػ ػػادىم ،واغباجي ػ ػػات أم ػ ػػور ُ ػ ػػرعن للت في ػ ػػف م ػ ػػن ح ػ ػػدة
الضروريات ،وىي تضم الرخص ال جاءت ا ال ػريعة ،والت سػينيات ىػي مػا كػاف راجعػا
إذل مكارـ األخالؽ ،وؿباسن العادات.
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فحىم أنواع الضروريات ىي حفك الدين ،وحفك النف  ،وحفك العقل ،وحفك النسػل،
وحفػػك اؼبػػاؿ ،وعلػػى ىػػذه الكليػػات تقػػوـ حيػػاة النػػاس ػػرعا ،وبانعػػدامها تضػػطرب اغبيػػاة،
ولػػذل قيػػل إ ػػا ثابتػػة يف كػػل ملػػة .وأىػػم ىػػذه الكليػػات كليػػة حفػػك الػػدين وبإقامتهػػا ُرب َفػػك
مصاحل الناس وتصاف ،وبانعداـ ىذه الكلية تضطرب اغبياة يف اعبانب اػبلقي واالجتمػاعي
ويصري الناس عبػارة عػن أسػراب مػن القطيػع ،ال يعرفػوف لل يػاة اإلنسػانية مقصػدا وال اايػة،
وذل طم لالعرتاؼ بالربوبية واأللوىية ال أوجدهتم.
ويلي حفك الدين يف الرتتيػب مػن حيػث األنبيػة حفػك الػنف  ،ألف ا سػب انو وتعػاذل
خلػػق األنفػ وملكهػػا ومنػػع كػػل مػػن يتجػرأ علػػى إيػػذائها إال بإذنػػو ،ف رمػػة الػػنف باقيػػة مػػا
راعن أحكاـ ال ريعة وحػدودىا ،فمػن اعتػدى عليهػا اسػت ق العقوبػة اؼبناسػبة الػ وضػعها
بارئ ىػذه النفػوس ،فكمػا أ ّف اؼبعتػدي علػى الػدين مسػت ق لغضػب ا وسػ طو ،فكػذل
اؼبعتدي على النف معتد على ما ىو فبلوؾ  ،والتصرؼ يف مل الغري ال هبوز حباؿ.
وأم ػػا حف ػػك النس ػػل ف ػػألف يف بقائ ػػو بق ػػاء لل ي ػػاة اإلنس ػػانية ويف انعدام ػػو إع ػػداـ لل ي ػػاة
الب ػرية ال ؿبالػػة ،وؽبػػذا ُ ػػرع الػػرواج ،ألنػػو موجػػد للنسػػل ،و ُ ػػرع حػػد الرنػػا ألف الرنػػا مػػدعاة
لممعراض عن الرواج .وأما حفك اؼباؿ فظاىر ألف اؼبػاؿ عصػب اغبيػاة ،وبػو ينػتظم معا ػهم
ويقل هتارجهم ،ولذل ُ رعن أحكاـ اؼبعامالت ،وحد السرقة واغبرابة.
ّ
وما ذكرناه آنفا من وجوب احملافظة على النف وعدـ االعتػداء عليهػا أمػر قطعػي ،وقػد
جاءت النصوص متضافرة يف ىػذا اؼبعػل ومنهػا قولػو تعلػى :وال تقتلػوا الػنف الػ ح ّػرـ ا
وص ػ ػػاكم ب ػ ػػو لعلك ػ ػػم تعقل ػ ػػوف 27،وقول ػ ػػو :وال تقتلػ ػ ػوا أوالدك ػ ػػم خ ػ ػػية
إال ب ػ ػػاغبق ذلك ػ ػػم ّ
إمػالؽ 28،وأالػك النهػي يف قتػل النفػوس اؼبامنػة بغػػري حػق فقػاؿ ع ّػر مػن قائػل :ومػن يقتػػل
29
مامنا متعمدا فجراؤه جهنم خالدا فيها واضب ا عليو ولعنو وأعد لو عذابا عظيما.
وبلػ ػ اغبػ ػ بكرام ػػة اإلنس ػػاف عن ػػد رس ػػوؿ ا (ص) مبلغ ػػا فري ػػدا م ػػن نوع ػػو يف ت ػػاريخ
الب رية ،وكيف ال وىو اغبريص على اسرتضاء أص ابو ح فيمػا ي ػبو اؼبػراح .فقػد حػدث
وأف وخر اؼبصطفى (ص) رجال مرة بقضيب أو بسواؾ ،فقاؿ الرجل« :أوجعتب ،فحقدي».
فحعطػػاه العػػود الػػذي كػػاف معػػو ،فقػػاؿ« :اسػػتقد 30».فقبػػل بطنػػو مث قػػاؿ« :بػػل أعفػػو لعل ػ
31
ت فع ا يوـ القيامة».
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 .2.3العدل
إف كرامة اإلنساف ال ُربمى إالّ بإقامة العدؿ ودفع العدواف.
فالعدؿ والقس مػن أىػم تعػاليم القػرآف الكػرً الػ ذكرىػا واحػدا وطبسػني مػرة .والعػدؿ
وجل الػذي يقػوؿ  :ػ ِهد ا أنّػو ال إلػو إالّ ىػو واؼبالئكػة وأولػوا
صفة من صفات اؼبوذل ّ
عر ّ
32
العلم قائماً بالقس  .ويتربأ ا تعػاذل مػن كػل ظلػم فيقػوؿ :إف ا ال يظلػم النػاس ػيائاً
33
جل جاللو أيضا :ولو أ ّف لكل نف ظَلَ َمػن
يقوؿ
كما
ولكن الناس أنفسهم يظلموف.
ّ
مػػا يف األرض الفتػػدت بػػو وأسػ ّػروا الندامػػة ؼبػػا رأوا العػػذاب وقضػػي بيػػنهم بالقس ػ وىػػم ال
34
يظلموف.
والعػػدؿ مػػن أعظػػم مهػػاـ الرسػػل حيػػث يقػػوؿ اػبػػالق تعػػاذل :لقػػد أرسػػلنا ُر ُسػػلنا بالبينػػات
ِ ِ 35
ِ
وـ الناس بالقس .
وأنرلنا معهم الكتاب واؼبيراف ليَػ ُق َ

ويػػحمر ا عػ ّػر وجػ ّػل عبػػاده بالعػػدؿ فيقػػوؿ :إ ّف ا يػػحمر بالعػػدؿ واإلحسػػاف وإيت ػاء ذي
36
ػادوا األمانػػات إذل أىلهػػا وإذا
القػػرىب .ويقػػوؿ سػػب انو وتعػػاذل أيضػػا :إ ّف ا يػػحمركم أف تػ ّ
حكمػػتم بػػني النػػاس أف ربكمػوا بالعػػدؿ 37.كمػػا يػػحمر بالقسػ حػ ذبػاه اػبصػػم :يػػأ أيهػػا
ػػهداء بالقس ػ وال هب ػػرمنّكم ػػنأف ق ػػوـ عل ػػى أالّ تع ػػدلوا،
ال ػػذين آمن ػوا كونػ ػوا ق ػوامني
38
اعدلوا ىو أقرب للتقوى واتقوا ا .
والقػػرآف الكػػرً ينهػػى عػػن الظلػػم بػػنف القػػوة الػ يػػحمر ػػا بالعػػدؿ ،ففيػػو مائػػات اآيػػات
ال ػ ت ػػجب البغػػي والعػػدواف والظلػػم والباطػػل واؼبنكػػر .فمػػثال يق ػػوؿ ا عػ ّػر وج ػ ّػل  :وال
تعت ػػدوا إف ا ال وب ػػب اؼبعت ػػدين 39،ووتع ػػاونوا عل ػػى ال ػػرب والتق ػػوى وال تع ػػاونوا عل ػػى اإلمث
والعدواف 40.كما يقوؿ :وينهى عن الف اء واؼبنكػر والبغػي 41،وإمبػا يريػد ال ػيطاف أف
42
يوقع بينكم العداوة والبغضاء.

 .4طبيعة التعذيب
 .1.4التعذيب إكراه حرمو اإلسالم
لقد راعى ال ارع يف معاقبة اعبناة عوامل كثرية ،ويحم يف مقدمتها لػروـ العػدؿ ،وعػدـ اتبػاع
األىػواء والنػػروات ،فػػال يعاقَػب أحػػد إال بعػػد إدانتػو ،وال تتجػػاوز العقوبػػة القػػدر احملػػدد ػػرعا
مهمػػا كػػاف اػػيك اؼبعاقِػب أو بغضػػو للجػػاي .كمػػا هتػػدؼ العقوبػػة إذل ربقيػػق الػػردع وإصػػالح
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اغباؿ ولي الغرض منها التعذيب والتنكيل وربطيم إنسانية اؼبداف .لذا كاف ربػرً التعػذيب
ُ
يف ال ػريعة اإلسػػالمية س ػواء مػػن خػػالؿ تنفيػػذ العقوبػػة اؼبسػػت َ قة ػػرعا ،أو بػػدعوى وجػػود
هتمة يف حق َّ
اؼبعذب.
إ ّف القرآف الكرً صريح يف عدـ جواز اإلكراه ومن َمثّ التعذيب ،وىذا ألف التعذيب نوع
من اإلكراه .واإلكراه لغةً ىو ضبل اإلنساف على فعل يء ال وببو أو ال يرضاه ،وىو «مػا
يفعل باإلنساف فبػا يضػره أو ياؼبػو» حسػب اؼبالكيػة 43،كمػا ي ػري إذل «فعػل يفعلػو اإلنسػاف
بغػريه فيػػروؿ رضػاه أو يفسػػد اختيػاره» يف رأي اغبنفيػػة 44.أمػا ابػػن القػيّم فيعػ ّػرؼ اإلكػراه بحنػػو
«ضػػغ يقػػع علػػى العاقػػد بوسػػيلة مرىبػػة ربملػػو علػػى التعاقػػد» 45،مهمػػا كػػاف ػػكل الضػػغ
(تسػػلي األدل أو الوعيػػد بػػو) ومهم ػا كانػػن طريقػػة تركيػػره (مبا ػػرة أو اػػري مبا ػػرة بواسػػطة
ص ثالػث) .وؽبػذا يقػوؿ ابػن حػرـ أف « اإلكػراه يت قػق يف كػل مػا كػاف ضػرراً يف جسػم
46
أو ماؿ ،أو توعد بو األمر يف ابنو أو أبيو ،أو أىلو أو أخيو اؼبسلم».
وباعبملػػة ،فالتعػػذيب كمػػا عرفنػػاه يف التمهيػػد – إمػػا بتسػػلي أدل جسػػدي أو عقلػػي ،أو
عرف ػػو
بالتهدي ػػد م ػػا – ي ػػوفّر ك ػػل ال ػػروط اؼبطلوب ػػة لت قي ػػق اؼبع ػػل ال ػػرعي لممكػ ػراه كم ػػا ّ
السرطاوي ،أي:
اؼبكره كالسلطاف أو نائبػو ،فػإف
 .3أف يكوف اإلكراه صادراً من ص قادر على َ
دل يكن اؼبك ِره قادراً على فعل ما ى ّدد بو فال إكراه؛
يقر دبا طُلِب منو؛
اؼبكره وقوع ما ُى ِّدد بو إذا دل ّ
 .3أف يغلب على ظن َ
 .1أف يكوف األمر َّ
اؼبهدد بو ضاراً حبيث يعدـ الرضا أو يفسػده كالضػرب واغبػب
والقيد وىذا ىبتلف من ص آخر؛

 .1أف يكػػوف اإلك ػراه بالوعيػػد أو التهديػػد بػػحمر يو ػ أف يقػػع وال يػػتمكن اؼبكػ َػره
47
من اؼبقاومة أو الفرار منو أو االستعانة بالغري.

ضػوُ .اؼبك ُػروه:
كره األمػر أو اؼبنظػر :قػبُح فهػو قبػيح .أ ْك َػره فالنػاً علػى أمػر :ضبلػو عليػو قهػراً .تك َّػره وتكػاره ال ػيء :دل يػَْر َ
ُ
ال ػر .ال َك ْػره وال ُكػ ْػره :االبػاء واؼب ػقة ،وبػػالفتح مػا أكرىػ الغػػري عليػو .وعػن ػريح أنػو قػاؿ« :السػػجن َكػره ،والوعيػد َكػػره،
والضرب َكره( ».راجع احمللي )311-313/33
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وإذا كػػاف األم ػػر ىكػػذا ،ف ػػإف ا عػ ّػر وج ػ ّػل يق ػػوؿ :ال إك ػراه يف الػػدين 48،كم ػػا يق ػػوؿ
49
ؿبرم ػا يف
سػػب انو وتعػػاذل :أفحنػػن تكػػره النػػاس ح ػ يكون ػوا مػػامنني ،فػػإذا كػػاف اإلك ػراه ّ
حف أعظم الغايات واؼبصاحل (أي الدين) فإنو من األوذل أف ُوبظر اإلكراه يف ما سواه.

وال ػ ػ أف الباعػ ػث عل ػػى التع ػػذيب قس ػػوة يف القل ػػب ،واس ػػتعالء عل ػػى اػبَل ػػق ،وىػ ػي
عالمػػات األ ػػقياء اؼبفسػػدين يف األرض أمثػػاؿ فرعػػوف القائػػل للس ػ رة اؼبػػامنني :فألقطعػػن
ػتعلمن أيّن ػػا أ ػ ّد ع ػػذابا
أي ػػديكم وأرجلك ػػم م ػػن خ ػػالؼ ،وألص ػػلبنّكم يف ج ػػذوع الن ػػل ول ػ َّ
وأبق ػػى 50.وق ػػد ورد يف التع ػػذيب حك ػػم ػػامل (وإف ك ػػاف اػبط ػػاب لفرع ػػوف) يف قول ػػو ع ػ ّػر
وجل :فحتياه فقوال إنا رسوال رب فحرسل معنا بب إسرائيل وال تعػذ م قػد جائنػاؾ بأيػة مػن
ّ
رب ػ والسػػالـ علػػى مػػن اتبػػع اؽبػػدى 51،ولقػػد أورث فرعػػوف تح ّؽبػػو وتعذيبػػو للمستضػػعفني
اػبري يف الدنيا واآخرة ،ويا لين فراعنة العصر يتّعِضوف دبصريه وسوء عاقبتو.

وقػػد جػػاءت السػػنة تحكيػػدا ؼبػػا جػػاء يف كتػػاب ا العريػػر ،فبػػني الرسػػوؿ (ص) مػػا يل ػػق
باؼبع ػػذبني يف اآخ ػػرة يف اغب ػػديث الصػ ػ يح ال ػػذي رواه اػبمس ػػة إذ يق ػػوؿ« :إف ا يع ػػذب
الػػذين يعػػذبوف النػػاس يف الػػدنيا 52».وحا ػػا تعػػاذل أف يعاقػػب علػػى فعػػل مبػػاح .ويقػػوؿ
53
أيضا« :من جلد ظهرا مسلما بغري حق لقي ا وىو عليو اضباف».

اغبق بعدما قاؿ اؼبصػطفى (ص):
ولي لقائل أف يقوؿ أ ّف التعذيب جائر الستك اؼ ّ
54
«إف ا رف ػػع ع ػػن أمػ ػ اػبط ػػح والنس ػػياف وم ػػا اس ػػتكرىوا علي ػػو ».وإذا رف ػػع ا تع ػػاذل م ػػا
اسػػتكره عليػػو اؼبعػ َّػذب فكيػػف هبػػوز للمعػ ِّػذب أف يضػػعو علػػى ؿبضػػر ال ػػرطة أو اؼب ػػابرات؟
وكيف هبوز للم كمة أف تُأخذ َّ
اؼبعذب على ما رفعو ا تعاذل عنو؟
وروى البيهقػػي يف الػػدالئل أف رسػػوؿ ا (ص) قػػاؿ« :مػػن أخػػذت لػػو مػػاال ،فهػػذا مػػارل
فليقتص منو» 55،يعب مػن عاقبتػو بغػري حػق
فليحخذ منو ،ومن جلدت لو ظهرا فهذا ظهري
ّ
ػتص مػػب .وقػػد قػػاؿ رسػػوؿ ا (ص) ذلػ باعتبػػاره قػػدوة وحاكمػػا ،وبالتػػارل فهػػذا دليػػل
فليقػ ّ
على عدـ جواز معاقبة أحد من اري أف تثبن إدانتو بحدلة رعية.
ولقد ظلّن كرامة اإلنساف ؿباطػة بسػياج مػن الصػيانة واغبصػانة يف عهػد الرسػوؿ (ص)،
وكذا يف عهد خلفائو الرا دين.
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 .2.4رأي جواز ضرب المتهم ودحضو
وراػػم وض ػػوح وإقنػػاع الػػدالئل ال ػػرعية يف ربػػرً تعػػذيب اؼبػػتهم ،ذىػػب بع ػ العلمػػاء إذل
إباحػػة ض ػربو غبملػػو علػػى االع ػرتاؼ .وانقسػػمن وجهػػة نظػػر مػػن يقػػوؿ بضػػرب اؼبػػتهم إذل
صػػنفني ،صػػنف دل يسػػتند إذل نصػػوص الكتػػاب وال إذل الس ػنّة وبرىنهػػا باؼبصػػل ة ،وصػػنف
استدؿ دبا أُثر عن الرسوؿ (ص).
ّ
ويف الصنف األوؿ مػا ذكػره اؼبػاوردي «أنػو هبػوز لألمػري – ال القاضػي – مػع قػوة التهمػة
أف يضػػرب اؼبػػتهم ضػػرب التعريػػر ال ضػػرب اغبػػد ،ليحخػػذه بالصػػدؽ عػػن حالػػو فيمػػا قػػرؼ بػػو
واهتػػم» 56،كمػػا ذكػػر أ ّف «ل ػوارل اؼبظػػادل أف يسػػتعمل مػػن فضػػل اإلرىػػاب» 57.ويف دراسػػتو
أي
اؼبقارنة لالعرتاؼ واإلقرار اري اإلرادي قاؿ أضبد عبد ا اػبليفة« :إ ّف اؼباوردي دل يورد ّ
أسػػاس ؼبػػا قػػاؿ بػػو مػػن كتػػاب أو س ػنّة أو إصبػػاع 58».إف رأي اؼبػػاوردي وم ػػاطريو مػػن ىػػذا
ذبر
الصنف يستند إذل اؼبصل ة فق  ،ولكن كما يقوؿ أبو الليل إ ّف«59إباحة تعذيب اؼبتّػ َهم ّ
إذل ألواف من الظلم وال رور يربوىا ما يرتتب عليو من اؼبصاحل».
ويرد اإلماـ أبو حامد الغرارل على القائلني بواز ضرب اؼبتهم يف ربليػل رائػع مفعػم بفقػو
ّ
اؼبقاصد وموازنة اؼبصاحل ،فيقوؿ :
إ ّف ىػػذه اؼبصػػل ة – أي مصػػل ة اكت ػػاؼ اعبريبػػة مػػن خػػالؿ ضبػػل اؼبػػتهم علػػى االعػرتاؼ ػػا،
وإيصػاؿ اغبقػػوؽ إذل أصػ ا ا – مقابلػة دبصػػل ة أخػػرى ،وىػي أ ّف األمػواؿ والنفػػوس معصػػومة،
وإ ّف من عصمة النفوس أف ال يعاقب إال جػاف ،وأف اعبنايػة تثبػن باغبجػة ،فػاف دل تكػن حجػة
الع َمليػة يسػت يل الفػرؽ بػني
من اؼباكد أ ّف ىػذه اإلباحػة خصػن ّ
الضػرب فقػ ولػي التعػذيب ،ولكػن دبيػراف العواقػب َ
ِ
إباحػػة ضػػرب اؼبػػتهم وإباحػػة تعذيبػػو ،وىػػذا لثالثػػة أسػػباب .أوالً ،الضػػرب لػػي إالّ لون ػا مػػن أل ػواف التعػػذيب أل ّف كليهمػػا
ينطوي على تسلي األدل غبمل اؼبتهم على اإلقرار .ثانياً ،قد يرعم البع أ ّف «الضرب» و«التعذيب» ىبتلفاف يف درجػة
األدل اؼبسل على اؼبتهم ،ولكن ىذا القوؿ مردود ألنو يست يل التفريق بني صياح اؼبتهم الػذي «يُضػرب» وصػياح اؼبػتهم
الذي «يُعذب» ،وأية ؿباولة لت ديد ال روط الضرورية للتمييػر بػني «الضػرب» و«التعػذيب» يف تسػلي ٍ مػا لػألدل ؿبكػوـ
عليها باالعتباط واالفتقار إذل الدليل ال رعي .ثالثػاً ،إف قيػل أ ّف «الضػرب» يتميػر مػن «التعػذيب» يف طبػع و ػكل األدل
ػتهم ،فػالرد ىػػو أف اإلحسػػاس بػػاألدل واحػػد ال يتجػ َّػرأ ،وكِػػال «الضػػرب» و«التعػػذيب» يسػػتنداف إذل نف ػ
اؼبسػػل علػػى اؼبػ َ
اؼبنطق اإلكراىي .وال ػ أف إباحػة ضػرب اؼبػتهم غبملػو علػى اإلقػرار مػا ىػي إالّ إباحػة إكراىػو (بػاؼبعل ال ػرعي لممكػراه
كما عُِّرؼ أعػاله) .عػالوة علػى ذلػ  ،إذا أُبػيح اإلكػراه ،اسػت اؿ ربطػو ب ػكل ُؿبػ ّدد مػن تسػلي األدل ،وىػذا ألف تػاريخ
التعذيب (دبا فيو تاريخ التعذيب يف اغبضارة اإلسالمية) وبج ذبريبياً أنو كلما أبيح التعذيب يف كل ما وربػن ػروط
وصػ َّػور بعػ
ؿبصػػروة مػػا ،كلمػػا البػػن النػػرعة ؼبمارسػػتو يف أ ػػكاؿ أكثػػر فػػحكثر وح ػػيةً وربػػن ػػروط أقػػل فحقػػل ربديػػداًَ .
ػوىم أ ّف التعػذيب طريػق ـبتصػػر إذل
ضػ ِرب بػو اؼبثػل« :كػل مػن ت َّ
م ِّ
ػارخي التعػذيب ىػذا اؼبيػل االنْبِثػاثي ب ػ«السػرطاف» ،كمػا ُ
اغبق فسلكو ،نقلو حتماً إذل الباطل واعب يم».
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فػػال جنايػػة وال عقوبػػة ،فض ػربو تفويػػن غبػػق عصػػمتو اؼبتػػيقن ،ألمػػر موىػػوـ اايتػػو الت ػػوؼ إذل
تحكيد عصمة اؼباؿ ،فاف كانن مصػل ة اؼبػدعي يف ضػرب اؼبػتهم رجػاء إقػراره ،فمصػل ة اؼبػتهم
يف ترؾ اإلضرار بو ،ولي أحدنبا – برعاية مصل تو – أوذل من اآخر .فوجػب الوقػوؼ عنػد
حدود ال رع يف أف ال عقوبة إال حبق وجب ،حسماً ؼبادة الفساد وح ال يفتح بػاب الػدعوى
على كل من يضمر اؼبرء عليو حقداً ،ولو أعطى الناس بدعواىم الدعى قوـ دمػاء قػوـ وأمػواؽبم
كمػػا ق ػػاؿ الن ػ ص ػػلى ا علي ػػو وس ػػلم .مث بػػني أف ال س ػػبيل اذل معرف ػػة وج ػػو التهم ػػة ال ػ ت ػػربر
العقوبة ،فيكوف اؼبػتهم معروفػا بالسػرقة ،وبكثػرة تػردده علػى اؼبوضػع الػذي جػرت فيػو السػرقة ،ال
يكفػػي وال يػػربر العقوبػػة ،فلػػي مػػن الضػػروري مػػن سػػرؽ ػيائا أنػػو يسػػرؽ أمثالػػو ،وخباصػػة إذا
يكوف أبل زاجر لو عن السرقة واريىا60.
عوقب على سرقتو األوذل ،فاف ذل

أمػػا يف صػػنف القػػوؿ بضػػرب اؼبػػتهم اسػػتدالالً دبػػا أُثػػر عػػن الن ػ (ص) ،فحدلػػة القػػائلني
تُاخػذ مػن واقعتػػني ،األوذل ىػي الواقعػة الػ أمػر فيهػػا الرسػوؿ (ص) الػربري بضػػرب مػن ايّػػب
اؼبػػاؿ ،والثانيػػة ىػػي قضػػية اإلفػ  .فمػػثال ابػػن القػػيم اعبوزيػػة يعتػػرب الػواقعتني دلػػيال علػػى جػواز
ضرب اؼبعروؼ بالفجور – كقطع الطريق – غبملو على اإلقرار.
وبالنس ػ ػػبة للواقع ػ ػػة األوذل يعط ػ ػػي اػبليف ػ ػػة يف حبث ػ ػػو بعنػ ػ ػواف «االعػ ػ ػرتاؼ أو اإلقػ ػ ػرار ا ػ ػػري
اإلرادي» تفاصيلها فيقوؿ:
والواقعػػة علػػى كبػػو مػػا أورده اإلمػػاـ ابػػن القػػيم يف مالفػػو الطػػرؽ اغبكيمػػة :قػػاؿ ضبػػاد بػػن سػػلمو،
أخربنا عبيد ا بن عمر عن نافع عن ابن عمر«:إف رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم قاتل أىل
خيػػرب ح ػ أعبػػحىم إذل قصػػرىم ،فغلػػب علػػى األرض والػػررع والن يػػل ،فصػػاغبوه علػػى أف هبل ػوا
منهػػا ،وؽبػػم مػػا ضبلػػن ركػػا م ،ولرس ػػوؿ ا الصػػفراء والبيضػػاء ،و ػػرط علػػيهم أالّ يكتم ػوا وال
يغيّبػوا ػيائاً ،فػػاف فعلػوا فػػال ذمػػة ؽبػػم وال عهػػد ،فغيّبػوا مسػػكا فيػػو مػػاؿ وحلػػي غبيػػي بػػن أخطػػب
كػػاف احتملػػو معػػو إذل خيػػرب ،حػػني أجليػػن النضػػري ،وؼبػػا سػػحؿ الرسػػوؿ (ص) عػػم حيػػي قػػاؿ:
أذىبتػػو النفقػػات ،واغبػػروب .فقػػاؿ رسػػوؿ ا عليػػو الصػػالة والسػػالـ :العهػػد قريػػب ،واؼبػػاؿ أكثػػر
من ذل  .ودفعو الرسوؿ عليو الصالة والسالـ إذل الربري بن العواـ ،فمسو بعػذاب فحر ػده عػن
61
الكنػر يف مكاف خرب ،وقتل رسوؿ ا ابب أ اغبقيق بالنكث الذي نكثوا».

وقد ُد ِح
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استنباط جواز ضرب أىل التهم من ىذه القصة بثالث حج :

مبب على اغبقيقة ال على التهمة ،وذل لعلمو (ص) بكذب الرجػل
 إ ّف األمر فيها ّ
يف زعمو أ ّف الكنػر قد أىلكتو اغبػروب ،وكفػى بعلمػو (ص) دلػيال ،فػال يُقػاس عليػو مػن
حامػن حولػػو الػػتّهم جملػرد ظنػػوف أو ػػكوؾ ال دليػل عليهػػا .فػػإذف األمػر ىػػو يف اغبقيقػػة
مػن بػاب معاقبػة اعبػاي اؼبػذنِب اؼبمتنػع عػن أداء حػق واجػب يف ذمتػو ،ولػي مػن قبيػل
62
اؼبتهم.
تعذيب َ
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منظور قضائي

 إ ّف اغبادثػػة وقعػػن مػػع اليهػػود ويف ظػػروؼ اغبػػرب ،فهػػي متعلقػػة بػػحمر اعبهػػاد واغبرابػػة
63
بني اؼبسلمني واريىم ،فال يقاس عليها تعامل اؼبسلمني مع بعضهم البع .
 إ ّف األمر يتعلق ب روط الصلح ال حرص الرسوؿ الكرً (ص) على أف ياكػد فيهػا
علػى أ ّف «ال ػرط ىػو أال يكتمػوا وال يغيبػوا ػيائا ،فػاف فعلػوا فػال ذمػة ؽبػم ،وال عهػػد».
فاؼبوضوع ال يتعلق بإقرار مػتهم بارتكػاب جريبػة علػى مثػل مػا تقػوـ عليػو دراسػتنا ىػذه،
بل نكث بعهد ،وإخالؿ ب رط الصلح والذمة.
أما بالنسبة لقضػية اإلفػ – حيػث قػاؿ عل ّػي بػن أ طالػب للطعينػة الػ ضبلػن كتػاب
حاطػ ػػب فانكرتػ ػػو فهػ ػػددىا بالك ػ ػػف إف دل زبػ ػػرج – فيقػ ػػوؿ اػبليفػ ػػة « :طالعػ ػػن يف م ػ ػ
الب ػػاري يف بػػاب اعباسػػوس ،عػػن علػػي رضػػي ا عنػػو قػػاؿ" :بعثػػب رسػػوؿ ا (ص) أنػػا،
وال ػربري ،واؼبقػػداد بػػن األسػػود ،قػػاؿ :انطلق ػوا ح ػ تػحتوا روضػػة خػػاخ ،ف ػإ ّف ػػا طعينػػة ومعهػػا
كتػاب ف ػػذوه منهػػا ".وإذ أدركوىػػا أنكػػرت وجػػود كتػاب معهػػا وقػػاؿ علػ ّػي" :فقلنػػا لت ػػرجن
الكتاب أو لنجردن  ،فلما رأت اعبد أخرجتو من عقاصها ،فحتينا بو إذل رسوؿ ا (ص)،
فإذا فيو من حاطػب بػن أ بلتعػة إذل أنػاس مػن اؼب ػركني مػن أىػل مكػة ىبػربىم بػبع أمػر
64
رسوؿ ا (ص)»".
ػب
أما تفنيد استقراء إباحة التهديد واإلرىاب الستك اؼ اغبق من ىذه الواقعة فهػو مب ّ
على حجتني .أوالً ،إ ّف ضبل اؼبرأة للكتاب كاف حقيقة ولي هتمػة بالنسػبة للنػ (ص) أل ّف
اػبرب جاءه (ص) بوحي من السماء ،ولي فوؽ ذل بينة .وكما يقوؿ را د الغنو ي فإ ّف
ػتهم
«االستدالؿ ػذه اغبادثػة للت ػريع بػح ّف لل ػاكم أف يسػت دـ وسػائل التعػذيب غبمػل اؼب َ
عل ػى اإلق ػرار باطػػل ومػػدخل إذل فسػػاد عظػػيم .ذل ػ أ ّف الن ػ (ص) دل يتصػػرؼ مػػن موقػػع
السياسة ال رعية ،موقع القاضي احملقق ،وإمبا من موقع النبوة .إذ قد جاءه اػبرب اليقػني عػن
عما فعلتو تلػ اؼبػرأة ،فلػم يكػن بصػدد ظػن اسػت دـ فيػو التهديػد للت قػق ،وكػل الػذي
ا ّ
65
علي هتديد بالتفتيجل».
فعلو ّ
ثانياً ،يقوؿ أبو الليل« :إ ّف التهديد بتفتيجل الثياب لي كالتعػذيب أو اغبػب  ،ألنػو إذا
ثبن أ ّف الكتاب معها ال ؿبالة ،ودل يكن من سبيل الست راجو إالّ بالتنقيب يف ثيا ا ،كاف
66
ذل أمراً م روعاً حبكم الضرورة».
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الرفيػق األعلػى ودل يثبػن عنػو أنػو ع َّػذب أحػدا،
فعال لقد انتقل الرسػوؿ الكػرً (ص) إذل ّ
ػتغل أعػداء اإلسػالـ ومنظّػري «اإلسػالـ اؼب ػابرام»
مهما ثارت حولو ال ػبهات ،ومهمػا اس ّ
يف األنظمػة القمعيػة يف العػػادل العػر واإلسػػالمي اليػوـ ىػاتني الػواقعتني لتربيػر مػا تقرتفػو ىػػذه
األنظمة من تعذيب اؼبسلمني كونو يستند إذل السنّة.
 .3.4موقف العلماء المعاصرين من التعذيب
صػػدر البيػػاف العػػاؼبي غبقػػوؽ اإلنسػػاف يف اإلسػػالـ عػػن اؼبػاسبر اإلسػػالمي العػػاؼبي الػػذي انعقػػد
يف باري يوـ  33من ذي القعدة 3183ىػ اؼبوافق  38سبتمرب 3853ـ.
وجاء يف مدخل البيػاف « :نُعلػن – كبػن مع ػر اؼبسػلمني ،ضبلػة لػواء الػدعوة إذل ا  ،يف
مسػػتهل القػػرف اػبػػام ع ػػر اؽبجػػري – ىػػذا البيػػاف باسػػم اإلسػػالـ ،عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف،
اؼبطهػرة .وىػي – ػذا الوضػع – حقػوؽ أبديػّة ،ال تقبػل
مستمدة مػن القػرآف والسػنّة النبويػة ّ
حػػذفاً ،وال تعػػديالً ،وال نسػ اً وال تعطػػيالً .إ ػػا حقػػوؽ ػػرعها اػبػػالق سػػب انو ،فلػػي مػػن
حػػق ب ػػر ،كائنػاً مػػن كػػاف ،أف يعطلهػػا ،أو يعتػػدي عليهػػا ،وال تسػػق حصػػانتها الذاتيػػة ،ال
ب ػػإرادة الف ػػرد تن ػػازالً عنه ػػا ،وال ب ػػإرادة اجملتم ػػع فب ػػثالً فيم ػػا يقيم ػػو م ػػن ماسس ػػات أيػ ػاً كان ػػن
طبيعتها ،وكيفما كانن السلطات ال زبوؽبا».
وجاء يف الفقرة  ،7اؼبتعلقة حبق اغبماية من التعذيب « :أ) ال هبوز تعذيب اجملػرـ فضػال
عػػن اؼبػػتهم" :إف ا يعػػذب الػػذين يعػػذبوف النػػاس يف الػػدنيا" (رواه اػبمسػػة) .كمػػا ال هبػػوز
ضبل ال ص علػى االعػرتاؼ بريبػة دل يرتكبهػا ،وكػل مػا ينتػرع بوسػائل اإلكػراه باطػل" :إ ّف
ا وضػػع عػػن أمػ اػبطػػح والنسػػياف ومػػا اسػػتكرىوا عليػػو" (رواه إبػػن ماجػػة بسػػند صػ يح)؛
ب) مهما كانن جريبة الفرد ،فكيفما كانػن عقوبتهػا اؼبقػدرة ػرعا ،فػإف إنسػانيتو ،وكرامتػو
اآدمية تظل مصونة».

 .5عواقب التعذيب
نػػتف ّ ص اآف مسػػحلة ػػرعية التعػػذيب علػػى أسػػاس عواق ػػب التعػػذيب ولػػي طبيعتػػو كم ػػا
طرحنػػاه يف اعبػػرء السػػابق ،ولػػي مقاصػػده كمػػا سػػنفعلو يف الفصػػل القػػادـ .ونعػػب بعواقػػب
وسجلها التاريخ إذل يومنا ىػذا ،بػدالً
التعذيب تل العواقب الفعلية ،ال حدثن يف الواقع ّ
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مػػن نتائجػػو اؼبفرتضػػة يف أوامػػر وفتػػاوى أولائػ الػػذين أبػػاحوا فبارسػػتو للمصػػل ة ،أحيانػاً بِنيّػة
حسنة ولكن دائماً ببعد عن واقع ال يء.
وعم ػالً باؼبثػػل «مػػن نظػػر إذل العواقػػب َسػػلِ َم مػػن النوائِػػب» ،نن ػػاقجل علػػى ض ػػوء ال ػػرع
عواقب التعذيب على الض ية يف اعبرء  ،3.8وقد خصص اعبرء  3.8آثػاره علػى اؼبع ِّػذب
بينما يتناوؿ اعبرء  1.8عواقب التعذيب على باقي اجملتمع.
 .1.5العواقب على َّ
المعذب
إ ّف التعذيبِ ،من ِوجهة نظر اؼبع َّػذب ،لػي فبارسػة الستك ػاؼ اغبػق بػل ىػو اعتػداء علػى
جوىر إنسانيتو وأفظع حدث يف ذاكرتو.
وبػ ػػالرام مػ ػػن إمكانيػ ػػة تسػ ػػلي األدل جسػ ػػدياً و/أو نفسػ ػػياً ،ال يبكػ ػػن تصػ ػػنيف عواقػ ػػب
وإمػػا نفسػػية ،ومػػع ذل ػ سػػنعتمد علػػى ىػػذا
التعػػذيب علػػى أ ػػا (أحػػد أم ػرين) إِّمػػا جسػػدية ّ
التصنيف لتبسي عرضها.
إف عواقػػب التعػػذيب الظػػاىرة ىػػي العقابيػل اعبسػػدية ومنهػػا الػػوروـ واألَنْػػداب (مػػن جػراء
الضػػرب أو اعبَلػػد أو اغبػػرؽ أو القطػػع) ،واإلصػػابات العضػػلية و/أو اؽبيكليػػة و/أو العصػػبية
(بسبب التعليق والعرض للم لعة) ،واختالالت ِ
لوظيفية األعضاء ك لل وظيفػة التغذيػة يف
اؼبػػخ والصػػمم واالضػػطراب البصػػري (مػػن ج ػراء الض ػربات علػػى ال ػرأس) والرضػػوح التناسػػلية،
وأحياناً فقداف بع أعضاء اعبسم (بسبب البرت).
الص ػداع والرع ػػات وال ػػوىن
وأعػ ّػم اآثػػار اعبسدينفسػػية للتعػػذيب تنط ػػوي علػػى اآالـ و ُّ
ِ
السػهاد
والعرؽ والغ ياف وكذا أوجاع َمعديّة معويػة واضػطرابات جنسػية .كمػا ت ػمل أيضػا ُ
وج ػواثيم وذكريػػات ُمتَطَِّفلػػة وخفقػػاف وكػػذا نػَ ْوبػػات الػػذعر ال ػ االب ػاً مػػا تسػػتمر طيلػػة سػػنني
عدة بعد حدوث التعذيب.
أمػػا العواقػػب النفسػػية فهػػي عػػدة أصػػناؼ .فغالب ػاً مػػا تُصػػاب القػػدرات الفكريػػة بصػػعوبة
الرتكير وفقداف جرئي للذاكرة وغب التوجو .والعواقب ذات الطابع العػاطفي ت ػمل فقػداف
ال ػػعور ب ػػاألمن والثق ػػة والتلقائي ػػة والتوقعي ػػة ،وال ػػعور باالس ػػتالب واالستض ػػعاؼ واغبق ػػارة
األدل والصياح والدـ والغائ وقرقعة األجساد ،والطبيعة اإلنبثاثية ؽبذه اؼبمارسة (راجع اغبا ية السفلية ح).
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والعػػار ،وكػػذا القلػػق واال يػػار العص ػ  ،وكػػل ىػػذه العواقػػب قػػد تػػادي إذل القنػػوط وسػػلوؾ
ومدمر للذات قد ينتهي إذل االنت ار .أما صػنف العقابيػل السػلوكية فينطػوي علػى
ارتدادي ّ
اغبػ ػػذر اؼبفػ ػػرط يف العالقػ ػػات اإلنسػ ػػانية والصػ ػػعوبة يف احملافظػ ػػة علػ ػػى العالقػ ػػات مػ ػػع النػ ػػاس
واالنكماش على النف والنػروؽ وأحياناً العدوانية ذباه األقارب أو ذباه الذات.
حرمػو ا تعػاذل بقولػو :والػذين يػاذوف
إ ّف ىذه العواقػب ىػي أ ػكاؿ ـبتلفػة مػن األذى
ّ
اؼبامنني واؼبامنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإشباً مبيناً 67.كمػا ىػي ىػدـ ؼب لػوؽ
قػػاؿ فيػػو النػ (ص)« :اإلنسػػاف بنيػػاف ا  ،ملعػػوف مػػن ىػػدـ بنيػػاف ا  68».وىػػذه العواقػػب
ىي أيضاً انتهاؾ واضح لسػالمة اؼبسػلم يف نفسػو وعرضػو دبوجػب مػا قالػو الرسػوؿ (ص) يف
خطبتػػو اؼب ػػهورة الػ ألقاىػػا يف حجػػة الػػوداع« :إ ّف دمػػاءكم وأمػوالكم وأعراضػػكم وأب ػػاركم
علػػيكم ح ػراـ ك رمػػة يػػومكم ىػػذا 69».ومػػا أبعػػد الػػذين يبي ػػوف ىػػذه العواقػػب مػػن قػػوؿ
الرسػػوؿ (ص) وىػػو أمػػاـ البيػػن اغب ػراـ« :مػػا أطيب ػ ومػػا أطيػػب روب ػ  ،ومػػا أعظم ػ ومػػا
أعظ ػػم حرمت ػ ػ  ،والػ ػػذي نفس ػػي بيػ ػػده غبرمػ ػػة اؼب ػػامن عنػ ػػد ا أعظػ ػػم م ػػن حرمت ػ ػ  ،مالػ ػػو
70
ودمو»!

 .1.1.8ربرً إتالؼ جسد اإلنساف
إف ىذه اغبرمة ىي عصػمة وسػياج وبمػي بػو اإلسػالـ اإلنسػاف مػن أي اعتػداء علػى جسػده
وعقلو ،ومن َمثَّ فإ ّف يف العواقب اعبسدية للتعذيب منكر كبري.
إ ّف جسػػد اإلنسػػاف مػػن أعظػػم ـبلوقػػات ا تعػػاذل وىػػو مػػا يبيػػر اإلنسػػاف عػػن اؼب لوقػػات
األخرى خصوصاً باإلدراؾ واغب  .واعبسم لي مػادة ِحياويّػة فقػ بػل ىػو موضػع للػروح،
كمػػا ىػػو حػػا ٍو للهويػػة الدينيػػة والثقافيػػة والسياسػػية دبوجػػب امتصاصػػو يف إيقاعاتػػو وِوضػػعاتو
الرموز ال سبيّر الدين والرماف واؼبكاف الذي يتواجد فيو (ىػذا اعبسػم) 71.كمػا يبلػ اعبسػم
ذاكػػرًة ،ال دبعػػل اسػػت الة نسػػياف اغبركػػات ال ػ يتعلمهػػا اإلنسػػاف يف طفولتػػو ف سػػب ،بػػل
وبػػاؼبعل القػػرآي الػػذي يعتػػرب أعضػػاء اعبسػػد ػػهوداً سي ػػهدوف علػػى اإلنسػػاف يػػوـ القيامػػة.
وال ننسى تعاليم اإلسالـ ال تحمر باغبفػاظ علػى اعبسػد لكونػو أمانػة مػن عنػد ا  ،والنهػي
ح عن ووو.
يػػوـ ت ػػهد علػػيهم ألسػػنتهم وأيػػديهم وأرجلهػػم دبػػا كػػانوا يعملػػوف( النػػور)31:؛ اليػػوـ لبػػتم علػػى أف ػواىهم وتكلمنػػا
أيديهم وت هد أرجلهم دبا كانوا يكسبوف( ي .)18:
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وؽبػػذا فلػػي اريبػػا أف ينهػى اإلسػػالـ عػػن تسػػلي األدل علػػى اعبسػػد إالّ حبػػق .وا ػػتملن
مصػػادر اغبػػديث علػػى روايػػات يف النهػػي عػػن الضػػرب واللطػػم ،فمػػثال جػػاء يف اغبػػديث أف
الن ػ (ص) قػػاؿ« :مػػن أخػػذت لػػو مػػاالً فليحخػػذ منػػو ،ومػػن جلػػدت لػػو ظه ػراً فهػػذا ظهػػري
فليقتص منو 72».وقد جاء أيضا يف اغبديث عػن الرسػوؿ (ص)« :ظهػر اؼبػامن ضبػى إالّ يف
ّ
73
حػ ػ ّد أو ح ػػق ».وع ػػن اب ػػن مس ػػعود الب ػػدري ق ػػاؿ« :كن ػػن أض ػػرب االمػ ػاً رل بالس ػػوط،
فلمػا دنػػا
فسػػمعن صػػوتاً مػػن خلفػػي" :اعلػػم أبػػا مسػػعود" فلػػم أفهػػم الصػػوت مػػن الغضػػبَّ ،
مػ َّػب إذا ىػػو رسػػوؿ ا (ص) فػػإذا ىػػو يقػػوؿ" :اعلػػم أبػػا مسػػعود َّ
أف ا أقػػدر علي ػ من ػ
74
على ىذا الغالـ ".فقلن ال أضرب فبلوكاً بعده أبداً».
أمػػا األحاديػػث ب ػػحف اللطػػم ،فمنهػػا اغبػػديث الػػذي أخرجػػو أبػػو داود يف السػػنن« :مػػن
لطػم فبلوكػو فكفارتػو أف يعتقػو 75».وعػن أ علػي سػويد بػن مق ِّػرف قػاؿ« :لقػد َرأَيْػػتُب سػابع
ػغرنا فحمرن ػ ػػا رس ػ ػػوؿ ا  أف
س ػ ػػبعة م ػ ػػن 76ب ػ ػػب مق ػ ػ ِّػرف مالن ػ ػػا خ ػ ػػادـ إالّ واح ػ ػػدة لطمه ػ ػػا أص ػ ػ ُ
نػُ ْعتِقها».

وىن ػػاؾ صبل ػػة أخ ػػرى م ػػن األحادي ػػث الػ ػ رب ػ ّػرـ إت ػػالؼ اعبس ػػد موض ػػوعها الػ ػ ُػمثْػلَة ،أي
التنكيػػل بػػاغبي وت ػػويو اؼبيػػن .فعػػن بريػػدة بػػن اػبصػػيب قػػاؿ« :كػػاف النػ (ص) إذا بعػػث
أم ػرياً عل ػػى سػ ػرية أو ج ػػيجل أو يف حاج ػػة نفس ػػو أوص ػػاىم بتق ػػوى ا تع ػػاذل ودب ػػن مع ػػو م ػػن
اؼبسلمني خرياً ،مث يقوؿ" :ااػروا باسػم ا ويف سػبيل ا  ،قػاتلوا مػن كفػر بػا  ،ال تغلػوا وال
تغػػدروا ،وال سبثل ػوا وال تقتل ػوا وليػػدا" 77».ويف حػػديث آخػػر ياكػػد أ ّف ذات اإلنسػػاف يف ضب ػى
ؿبرـ بعػد موتػو ،قػاؿ عمػراف بػن حصػني« :مػا خطبنػا رسػوؿ ا (ص) إالّ أمرنػا
ؿبمي وحرـ ّ
78
بالصػدقة و انػػا عػػن اؼبثلػة ،حػ الكفػػار إذا قاتلنػاىم ،فإننػػا ال مبثػػل ػم بعػػد القتػػل ».ويف
ن
وصية علي بػن أ طالػب لل سػن واغبسػني ؼبػا ضػربو ابػن ملجػم قػاؿ« :انظُ ُػروا إذا أنػا ِمػ ُّ
ض ػ ْػربٍَة ،وال يبثَّػػل بالرج ػػل ،ف ػػإي ظبع ػػن رس ػػوؿ ا (ص)
م ػػن ض ػربتو ى ػػذه فَ ْ
ض ػ ْػربَةً بِ َ
اض ػ ِربُوهُ َ
79
الع ُقور" ».وجاء يف موطح إماـ مال « :عن مال أنو
يقوؿ" :إيَّاكم واؼبثلة ،ولو بالكلب َ
بلغو أف عائ ة زوج الن (ص) كانن تقوؿَ " :ك ْس ُر َعظْم اؼبسلِم َمْيتػاً ك َكسػ ِرهِ وىػو ح ّػي".
ُ
80
تعب يف اإلمث».
ف ػػإذا ح ػ ّػرـ اإلس ػػالـ االعت ػػداء عل ػػى جس ػػد اإلنس ػػاف ميت ػاً ،فكي ػػف يُعق ػػل إباح ػػة إت ػػالؼ
جسده وىو حي؟
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ويف النهي عن اؼبثلة ولو بالكلب العقور – وما أخطر الكلب العقػور ومػا أعػداه – من ٌػع
بات إلتالؼ أجسادىا .وىناؾ
أي أدل اري ضروري على ـبلوقات ا وربرًٌ ّ
ٌ
قاطع لتسلي ّ
عدة أحاديث ب ػحف اجتنػاب إيػذاء اغبيوانػات (حيػة كانػن أو ميتػة) ،ومنهػا حػديث سػعيد
ػن مػػع ابػػن عمػػر يف طريػػق اؼبدينػػة فػػإذا ِالمػػو يرمػػوف دجاجػػة.
بػػن ُجبػػري الػػذي قػػاؿ« :خرجػ ُ
81
فقػاؿ ابػػن عمػػر" :مػػن فعػل ىػػذا؟" فقػػاؿ" :إف رسػػوؿ ا لعػن مػػن مثػّػل بػػاغبيواف »".وعػػن
صػبُوا طػرياً وىػم يِْرُمونَػوُ ،وقػد جعلػوا لِصػاحب الطػري
ابن عمػر أنػو م َّػر بفتيػاف مػن قػريجل قػد نَ َ
ُك َّل ِ
خاطائَ ٍة من نػَْبلِ ِه ْم ،فلما َرأَوا ابن عمر تَػ َفَّرقوا ،فقاؿ ابن عمر« :من فعػل ىػذا؟ لعػن ا
من فعل ىذاَّ ،
إف رسوؿ ا (ص) لعػن مػن َّازبػذ ػيائاً فيػو الػروح ارضػاً 82».وعنػو أيضػاً أف
النػ (ص) قػػاؿ« :عُػ ِّػذبن امػ َػرأةُ يف ِىػ َّػرةٍ سػػجنتها حػ ماتػػن ،فػػدخلن فيهػػا النػػار ،ال ىػػي
أطعمتهػػا وسػػقتها ،إذ حبسػػتها ،وال ىػػي تركتهػػا تحكػػل مػػن خ ػػاش األرض 83».وعػػن ابػػن
84
مر عليو ِضبَ ٌار قد ُو ِس َم يف َو ْج ِهو ،فقاؿ« :لعن ا الذي وظبو».
عباس أ ّف الرسوؿ (ص) َّ
وعػػن ابػػن مسػػعود قػػاؿُ « :كنَّػا مػػع رسػػوؿ ا (ص) يف سػػفر ،فػػانطلق غباجتػػو ،فرأينػػا ُضبَّػ َػرًة
ش فجػػاء الن ػ (ص) فقػػاؿ:
معهػػا فَػ ْر َخػػاف ،فحخػػذنا فَػ ْر َخْيػ َهػػا ،فجػػاءت اغبُ َّمػ َػرةُ فجعلػػن تَػ ْع ػ ِر ُ
حرقناىػا ،فقػاؿ" :مػن ح َّػرؽ
"من فَ َج َػع ىػذه بَِولَ ِػدىا؟ ُرُّدوا َولَ َػد َىا إليهػا ".ورأى قريػة مبػل قػد َّ
85
ىذه؟" قلنا" :كبن ".قاؿ" :إنو ال ينبغي أف ِّ
رب النا ِر»".
يعذب بالنار إالَّ ُّ
ػني أ ّف طباع اؼب لوقات متفا ِضػلَة يف التكػرً دبوجػب قػوؿ
تقرر ىذا كلو ،وإذا كاف ب ِّ ٌ
وإذا ّ
86
وفضػػلناىم علػػى كثػ ٍري فبػػن خلقنػػا تفضػػيالً ،فكيػػف
كرمنػػا بػػب آدـ ]…[ ّ
ا تعػػاذل ولقػػد ّ
تُعقل إباحة تسلي األدل على أجساد بب آدـ وإتالفها بغري حق؟

 .5.1.8ربرً إتالؼ عقل اإلنساف

ػادي ال ؿبالػة إذل عواقػب
اؼبتوخػاة يف أقْبِيػة سػجوف الطغػاة ت ّ
جل وسائل وطػرؽ التعػذيب ّ
إ ّف ّ
ماذية للعقل كما أ رنا إليو أعاله .وإ ّف عقػل السػجني يتع ّػرض لنػوعني مػن األضػرار ،أ ّوؽبمػا
مبا ػػر ،وى ػػو نػػاجم ع ػػن ضػػغوط القل ػػق ،والعرلػػة واؽب ػواج  ،وت ػػحثري ى ػػذه العوامػػل رىي ػػب.
وثانيهمػا اػري مبا ػر ،ويػنجم عػن الضػعف الػذي يل ػق بػاغببي وأجهرتػو اؼب تلفػة ،وذلػ
ػادة ،والته ػػاوف يف معاعب ػػة الس ػػجناء م ػػن
بس ػػب س ػػوء التغذي ػػة ،وت ػػحثري الظ ػػروؼ اؼبناخي ػػة اغب ػ ّ
األمراض اؼبنت رة يف أوساطهم.
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والعقػػل ىػػو منػػاط التكليػػف وسػػبب الت ػريف لممنسػػاف علػػى سػػائر اؼب لوقػػات ،ولػػواله
لكػػاف كبػػاقي اغبيوانػػات .والقػػرآف ىػػو أعظػػم الكتػػب السػػماوية تكريبػػا للعقػػل ،وؼب رونػػو مػػن
العل ػػم الن ػػافع ،ول ػػذل وردت ع ػ ػرات اآي ػػات يف كت ػػاب ا زباط ػػب العق ػػل ،وت ػػدعو إذل
إعمال ػػو م ػػن خ ػػالؿ التفك ػػري والت ػػدبّر والت ػػذ ّكر كتعقيب ػػو يف كث ػػري م ػػن اآي ػػات بق ػ ػولو تع ػػاذل:
«يعقلػ ػػوف»« ،يتف ّك ػ ػروف»« ،يتػ ػػدبّروف»« ،يتػ ػػذ ّكروف» ،كمػ ػػا مػ ػػدح أورل األلبػ ػػاب ،وذل ػ ػ
لرجاحػػة عق ػػوؽبم وسػػداد تفك ػػريىم ،فق ػػاؿ تعػػاذل يف إح ػػدى اآيػػات :إف يف ذل ػ ل ػػذكرى
87
ألورل األلباب.
وقد ّنوه الرسوؿ (ص) بقيمة العقل واالجتهاد يف التفكري للوصوؿ إذل أفضػل اغبلػوؿ يف
أكثػػر مػػن موضػػع ،فهػػا ىػػو يُرسػػل أحػػد ص ػ ابتو إذل الػػيمن لريعػػى ػػاوف اؼبسػػلمني ىنػػاؾ،
ويسحلو عند وداعػو قػائال« :كيػف تقضػي إذا البػ قضػاء؟» قػاؿ« :أقضػي بكتػاب ا ».
قػػاؿ« :فػػإف دل ذبػػد يف كتػػاب ا ؟» قػػاؿ« :بسػنّة رسػػوؿ ا  ».قػػاؿ« :فػػإف دل ذبػػد؟» قػػاؿ:
«أجتهد رأيي ،وال ألو ».فيطْمائن الن ويقػوؿ« :اغبمػد الػذي وفػق رسػوؿ رسػوؿ ا ؼبػا
88
يرضاه رسوؿ ا ».
التوجو التكريبي للعقل يف عهد اػبالفة الرا دة ،فها ىو عمر بػن اػبطػاب
ويستمر ىذا ّ
ّ
يػػورل ذوي النُّػ َه ػى وأورل األلبػػاب مكانػػة خاصػػة يف تسػػيري ػػاوف الدولػػة دوف االلتفػػات إذل
سنّهم .نعم لقد كاف ابن عباس وبضػر ؾبالسػو مػع أ ػياخ بػدر راػم صػغر سػنّو ،ولكػن أمػري
اؼبامنني أغبقو دبجلسو لتوقد فكره وقوة ذاكرتو.
لقػػد حػ ّػرـ اإلسػػالـ إتػػالؼ تلػ اعبػػوىرة الثمينػػة ،وىػػي العقػػل ،وحظػػر تنػػاوؿ كػػل مػػا مػػن
حنو إذىابو ولو ماقتا كاػبمور واؼب درات ،ودل يبح ذل إال يف حاالت خاصػة تسػتوجبها
الضػػرورة ،وتػػدخل يف قاعػػدة« :الضػػرورات تبػػيح احملظػػورات ».ومػػن األدلػػة علػػى ربػػرً كػػل
اؼبس ّكرات واؼب ّدرات اؼبريلة للعقل من كتاب ا قولو تعاذل :يا أيها الذين آمنوا إمبا اػبمر
واؼبيسر واألنصاب واألزالـ رج من عمل ال يطاف فاجتنبوه لعلكم تفل وف 89.وأما مػن
90
السنّة ،فقوؿ الرسوؿ (ص)«:كل مسكر طبر وكل مسكر حراـ».
ػردت فيهػػا كرامػػة اإلنسػاف ،وخاصػػة اؼبسػػلم ،دل يػػن منهػػا العقػػل
إ ّف اؽب ّػوة السػ يقة الػ تػ ّ
أيضػػا ،فاالسػػتبداد حػػرـ العقػػل اإلسػػالمي مػػن االسػػتفادة مػػن الكثػػري مػػن اؼبعػػارؼ ،والعلػػوـ
ذات العالقة بػاغبكم وال ػورى مػثال .كمػا أغبػق الكثػري مػن اإلصػابات بػالعقوؿ ذات اآراء
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اعبريائػػة ،واالجتهػػادات اؼب الفػػة س ػواء عػػن طريػػق وسػػائل التعػػذيب ،أو مػػن خػػالؿ اإلقامػػة
اعبربية اؼبصادرة ؼبصادر اؼبعرفة واالطّالع.
وىنػػاؾ عامػػل آخػػر يػػرتؾ آثػػارا ضػػارة علػػى العقػػل وقدراتػػو ،وىػػو العقػػاقري اؼب ػ ّدرة ال ػ
تُسػػتعمل يف مراكػػر التعػػذيب ،وذل ػ مػػن أجػػل ربطػػيم الػػت ّكم اإلرادي والػػوعي للض ػ ية.
وإلخفػػاء ويالهتػػا علػػى العقػػل واإلرادة ظبّػي ىػػذا النػػوع مػػن العقػػاقري دبصػػل اغبقيقػػة ،ولكػػن
الدراسػػات العلميػػة تاكػػد عػػدـ مطابقػػة كػػل األقػواؿ الصػػادرة عػػن تحثريىػػا لل قيقػػة ،وال ػريعة
ربرـ استعماؽبا ؼبا ؽبا من أضرار على العقل وال صية .فعن أـ سػلمة قالػن « :ػى رسػوؿ
ّ
ا (ص) عن كل مسكر ومفرت 91».واؼبفػرت كمػا قػاؿ العلمػاء ىػو مػا يػورث الفتػور ،واػبػدر
يف األطراؼ.
 .2.5العواقب على ِّ
المعذب
كثػ ػرياً م ػػا يغي ػػب ع ػػن الب ػػاؿ أ ّف التع ػػذيب َوخ ػػيم العاقب ػػة عل ػػى اعبػ ػالّد أيضػ ػاً .ولق ػػد أب ػػرزت
ِ
س يف الواقػع التػارىبي ولػي كمػا قُػنِّن يف أوامػر ُوالّة
دراسات التعذيب – التعذيب كما ُمػور َ
ِ
يح يف لػوف ؿبػ ّدد
األمر وفتاوى الذين أباحوه – أ ّف فبارستو زبضع لنػرعة إنبثاثية ،أي كلّما أُب َ
تطور تدرهبياً إذل ألػواف أكثػر فػحكثر وح ػيةً وربػن ػروط أقػل
وربن روط حصريّة ،كلّما ّ
فحقل حصراً .إنو اري واضح ح اآف إف كػاف ىػذا التط ّػور ىػو السػبب أـ النتيجػة يف رب ّػوؿ
اؼبعػ ِّػذب ،ولكػػن اؼباّكػػد أ ّف اعبالّديػػن يتغػ ّػريوف نفسػػياً بالتػػدري إذل سػػاديني ،فتجػػد اكب ػرافهم
يرداد مع ازدياد التجارب ال يسلّطوف فيها آالما ديدة على أُناس عُ ْرؿ.
إ ّف اعبالدين أ اص عاديوف خاصة يف بداية وظيفتهم .فبالرام من توظيػف اعبالديػن
علػػى أسػػاس ال صػػية الت ُّكميّػػة واؼبيػػوؿ للطاعػػة العميػػاء ،وبػػالرام مػػن تسػػوي التعػػذيب
ب ػػذرائِع إيديولوجي ػػة أو ديني ػػة ،فف ػػي البداي ػػة يص ػػعُب عل ػػى اؼبع ػ ِّػذبني أف يػُ ػاذوا اؼبع ػ َّػذبني ألف
ال ػػعور بػػالعطف والػػذنب يعػػرقالف عملهػػم .فػػال يبكػػن للج ػالّد أف ين ّك ػل باؼبعػ َّػذبني إذا دل
ُهبػردىم مػن قيمػتهم وإنسػػانيتهم سػابقاً ،وىػذا بنبػرىم بحلقػػاب إقصػائية وحبجػرىم يف ظػػروؼ
ػادي إذل
اؼبتهم ػػني م ػػن إنس ػػانيتهم ي ػ ّ
ومػ ػدميّني ونتن ػػني اخل) .وذبري ػػد َ
مهين ػػة (عُػ ػراة ووسػ ػ ني َ
92
يادي إذل تغريات أكثر عمقاً يف نفسية اعبالّد.
ت ديد سوء معاملتهم ،وىذا بدوره ّ
دونػػن أقػػدـ وأحػػدث ػػهادات التعػػذيب يف التػػاريخ نف ػ العواقػػب لعمليػػة التغػػري
لقػػد ّ
النفسػػي لػػدى اعب ػالّد :معػ ِّػذبوف تطبَّع ػوا علػػى حػػرفتهم ح ػ أفضػػى ػػم األمػػر إذل تعػػذيب
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يتونبػوف أ ػػم أصػػب وا كلّػ ّي القػػدرة إذل درجػػة أ ػػم
أزواجهػػم وأوالدىػػم يف بيػػوهتم ،ومعػ ِّػذبوف ّ
يتنافسػػوف مػػع ا تعػػاذل ويت ّدونػػو ويسػػبّونو لػػيالً و ػػاراً والعِيػػاذُ بػػا  ،وكػػذا معػ ِّػذبوف اكبرفػػن
ِجْنسيتهم إذل ح ّد ارتباطها بتسلي األدل وانتهائهػا أحيانػاً إذل السػادية وحػ النكرومانيػةر.
وقػػانوف التغػ ّػري النفسػػي البػػاطن يف فبارسػػة التعػػذيب ىػػو سػػبيل للػ ّدمار الػػذام ،سػػبيل دل يػػن
فبن سلكو إالّ القليل ،فمنهم من ِّ
تويف نادماً ومنهم من انت ر .وخالصػة عواقػب التعػذيب
93
على ِّ
اؼبعذب ىي قوؿ ا تعاذل :خسر الدنيا واآخرة.
ؿبرؾ الت ويل النفسي لدى اؼبع ِّػذب ىػو اؼبضػموف السػادي يف صػلب عمليػة تسػلي
إ ّف ّ
األدل علػػى إنسػػاف أعػػرؿ .وال توجػػد ذبربتػػاف أبعػػد م ػن بعضػػهما الػػبع فبػػا ىػػو عليػػو اغبػػاؿ
ػدؿ عل ػػى أف ج ػػوىر التعػ ػػذيب ى ػػو السػ ػػلطة
بالنس ػػبة لتس ػػلي األدل والتعػ ػػرض ل ػػو ،وى ػػذا يػ ػ ّ
والسػػيطرة (علػػى األجسػػاد واألنف ػ واغبي ػوات) .وحسػػب مػػا أف ػػاد بػػو ف ػػروـ ( )Frommيف
كتابو ت ريح النػرعة التدمريية لدى اإلنساف فإف نواة السادية ال ت رتؾ فيهػا كػل مظاىرىػا
94
ى ػػي الول ػػع ب ػػامتالؾ الس ػػيطرة اؼبطلق ػػة والالؿب ػػدودة عل ػػى ك ػػائن ح ػػي (ب ػ ػراً أـ حيوانػ ػاً).
وبالنسػبة للسػػادي فإنػو هبػػب علػػى الكائنػات اغبيػػة أف تت ػ ّػوؿ إذل أ ػياء قابلػػة للسػػيطرة وأف
تػػدخل يف دائػػرة فبتلكاتػػو .والػػذي يثػػري السػػادي وهبعلػػو يهػػرع إذل بس ػ سػػيطرتو ىػػي تل ػ
الكائنات اغبيّة ال تتمير بعدـ قدرهتا على الدفاع عن نفسػها ،إذ أ ّف السػادي وبتقػر ويريػد
رد العػدواف ،وال يُثػريه إالّ مػن ال حػوؿ لػو وال
الت كم يف من يفتقر إذل القوة وال يقدر علػى ّ
ِ
باؼبقتدر اؼبتم ّكن .ويغمػر السػادي السػرور والن ػوة حػني يعلَػم أ ّف صػا
قوة ،اري مكرتث

ا ػػتقاؽ اللػػذة (و/أو إ ػػباعها) بتوجيػػو عُػدواف مػػادي (كالضػػرب) إذل الغػػري أو توجيػػو عػػدواف معنػػوي (كالتقليػػل مػػن
ػػحف اآخػػر وعػػدـ مراعػػاة م ػػاعره وكرامتػػو) إليػػو .واالب ػاً مػػا سبتػػرج السػػادية بالن ػػاط اعبنسػػي ،فػػال ي ػػتق السػػادي لذتػػو
اعبنسية إالّ من إيقاع الضرر اؼبا ّدي واؼبعنوي .واالسم منسوب إذل اؼبركير دو ساد (.)3531-3718
ْ
فصل حوؿ العالقة بني السػلطة والتعػذيب والسػادية
اؼب
ر اكبراؼ جنسي يتّسم باؼبيل واال تهاء ؼبضاجعة اعبثث .لل رح ّ
والنكرومانية راجع الكتاب .E. Fromm, An Anatomy of Human Destructiveness, Penguin, London 1973
يقوؿ اؽبادي العلوي« :بتحثري اغبرمة اؼباكدة للقتل الكيفي والتعػذيب كػاف بعػ اػبلفػاء يتنغّصػوف عنػد اؼبػوت ػبػوفهم
من دخوؿ جهنم .فقاؿ عبد اؼبل بن مرواف ليتب كنن اساالً .وبلغن الفقيو أبو حازـ فقاؿ" :اغبمد الذي جعلهم
يتمنّػوف عنػد اؼبػوت مػػا كبػن فيػو ،وال نتمػػل يف اؼبػوت مػا ىػم فيػػو [...] ".وقػاؿ الواثػق العباسػػي" :لػوددت أي أقلػن العثػػرة
وأي ضبػاؿ أضبػػل علػػى رأسػي ".وطُلػػب منػػو العهػد لولػػده فقػػاؿ" :ال يػراي ا أتقلّػدىا حيػاً وميتػاً [...] ".وقػػاؿ والػػده عنػػد
اؼبػػوت" :لػػو كنػػن أعلػػم أ ّف عمػػري ىكػػذا قصػػري دل أفعػػل مػػا فعلػػن( »".أنظػػر ىػػادي العلػػوي ،فصػػوؿ مػػن تػػاريخ اإلسػػالـ
السياسي ،مركر األحباث والدراسات اال رتاكية يف العادل العر  ،قربص  ،3888ص.)187 .
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آخػػر كػػاف يػػنعم باغبريػػة مػػن قبػػل أصػػبح ربػػن سػػيطرتو التامػػة ،تلػ السػػيطرة الػ يُعػ ِّػرب عنهػػا
السادي بعل ىذا ال ص يتحدل.
إف الرابػػة يف الػػت كم اؼبطلػػق يف األعػػرؿ ،ال ػ ىػػي صػػلب فعػػل التعػػذيب ،تتعػػارض مػػع
التوجيهػات الروحيػػة األساسػػية لممسػالـ .يقػػوؿ اؼبفكػػر اإلسػالمي علػػي عػػرت بيجػػوفيتجل أ ّف
اإلنساف ُو ِضع يف ىذا العػادل مقيّػداً بكثػري مػن األمػور الػ ال قػدرة لػو عليهػا ،فاإلنسػاف اػري
مكافئ للعادل 95.ويف ىذا العادل الذي يحم حتماً بعدـ األماف وبػاألدل واؼبػوت ،يُعتػرب الػوعي
بالوضػػع اإلنسػػاي ومكانػػة اإلنسػػاف اػباصػػة يف العػػادل واالع ػرتاؼ دب دوديػػة إرادتػػو وقدرتػػو،
وكذا الوعي بعدـ ؿبدودية ال َق َدر وقبوؿ ىذا األخري ،اؽبدؼ األظبى لممسالـ.
فض ػػال ع ػػن ذل ػ  ،ال ػ أ ّف اؼبي ػػل الس ػػادي يف ب ػػاطن فع ػػل التع ػػذيب ىب ػػرتؽ الت ػ ػريع
اإلسالمي فيما يتعلق دبعاملة األعرؿ .وإ ّف أحكاـ اغبرب يف اإلسػالـ ال تبػيح قتػل الضػعفاء
(النساء والصبياف والرىباف اخل) 96.كمػا ػى الرسػوؿ (ص) عػن اتّبػاع اؼبػدبِر واإلجهػاز علػى
اعبريح وىػذا يف سػاحة القتػاؿ 97.وسبنػع النػواىي اؼبماثلػة اؼبفصػلة ،الػ أدذل ػا علػي بػن أ
طالب لقادتو وجنوده ،كل نػرعة سادية وتكب ها:
حجػ ػة ،وت ػػرككم إي ػػاىم حػ ػ
ال تق ػػاتلوا الق ػػوـ حػ ػ يب ػػدؤوكم ف ػػحنتم حبم ػػد ا ع ػػر وج ػػل عل ػػى ّ
يبػػدؤوكم حجػػة أخػػرى لكػػم ،فػػإذا قػػاتلتموىم فهرمتػػوىم فػػال تقتلػوا مػػدبراً وال ذبهػػروا علػػى جػريح
وال تك فوا عورة وال سبثلوا بقتيل ،فإذا وصلتم إذل رحاؿ القوـ فػال هتتكػوا سػرتاً وال تػدخلوا داراً
إالّ بػإذف ،وال تحخػػذوا ػيائاً مػػن أمػواؽبم إالّ مػا وجػػدو يف عسػػكرىم وال هتيجػوا امػرأةً بػػحذى وإف
98
تمن أعراضكم وسبنب أمراءكم وصل اءكم ،فإ ن ضعاؼ القوى واألنف .

ويرتت ػػب عل ػػى م ػػا س ػػبق اس ػػتنتاجاف .أوالً ،إذا من ػػع اإلس ػػالـ إي ػػذاء األع ػػرؿ ال ػػذي ربق ػ ّػق
عدوانػػو بوجػػوده يف سػػاحة القتػػاؿ ،فكيػػف يعقػػل إباحػػة تسػػلي األدل علػػى األعػػرؿ الػػذي دل
ػتهم دل يػػبح ىػدـ اؼبعػ َّػذب ف سػػب،
تثبػن فيػػو التهمػة؟ ثانيػاً ،مػػن أبػاح تسػػلي األدل علػى اؼبػ َ
بل وأباح عواقبو السادية على ِّ
اؼبعذب أيضاً.

ؿبرماتػو وال مػن جهػود الػنف والبػدف
ويقوؿ أيضػا بيجػوفيتجل« :إ ّف اإلسػالـ دل يحخػذ اظبػو مػن قوانينػو وال نظامػو وال ّ
ال يُطالب اإلنساف ا ،وإمبا من يء ي مل ىذا كلو ويسمو عليو :من غبظة فارقػة تنقػدح فيهػا ػرارة وعػي بػاطب...
مػػن قػػوة الػػنف يف مواجهػػة ؿبػن الرمػػاف ...مػػن التهيػػا الحتمػػاؿ كػػل مػػا يػػحم بػػو الوجػػود ...مػػن حقيقػػة التسػػليم  .إنػػو
استسالـ  ...واالسم إسالـ!» راجع اؼبصدر رقم  88يف اية اؼبستند.
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وباعبملػػة ،فعواقػػب التعػػذيب علػػى اعب ػالّد اػػري مقبولػػة يف اإلسػػالـ .وقػػد تصػػور مػ ِ
ػوطن
ّ
اػبيػػاؿ ال ػػع يف ـبتلػػف اغبضػػارات عػػرب التػػاريخ أ ّف اعبالديػػن ىػػم اؼبسػػاولوف األصػػليّوف يف
ِّ
جل االنتباه واػبوؼ والغضب والكره واللعن ،اػري
عملية التعذيب ،وقد استجلب اؼبعذبوف ّ
أ م ض ايا إذل ٍ
حد مػا ،ضػ ايا الطُغػاة الػذين أمػروا ػذه اؼبمارسػة الوح ػية لل فػاظ علػى
حكمه ػ ػػم ،وضػ ػ ػ ايا أولائػ ػ ػ ال ػ ػػذين س ػ ػ ّػواوىا ب ػ ػػذرائع ديني ػ ػػة أو أيديولوجي ػ ػػة أو مص ػ ػػل ية
(منفعية).
 .3.5عواقب أخرى
إضافةً إذل وخيم العاقبة على َّ
اؼبعذب و ِّ
اؼبعذب سواء ،فػإ ّف فبارسػة التعػذيب تػحثر سػلبياً علػى
اؼبنترع ػػة ب ػػاإلكراه ا ػػري موثوق ػػة أل ّف اؼبع ػ َّػذب يص ػػطنع
ب ػػاقي اجملتم ػػع .مع ػ ٌ
ػروؼ أف اؼبعلوم ػػات َ
أي نظػػاـ قضػػائي يسػػتند
معلومػػات واعرتافػػات باطلػػة لتجنّػػب اؼبريػػد مػػن األدل ،وبالتػػارل فػػإف ّ
إليهػػا ؿبكػػوـ عليػػو ب ػالظلم بال ػػبهة وباالسػػتبداد ومػػن مث بإفسػػاد العػػدؿ .والنظػػاـ القضػػائي
يفجػر أحقػػاد ال ػػعب علػػى اغبكػػاـ ،وبالتػػارل يُتلػػف ػػرعية نظػػاـ اغبكػػم ويضػػعفو.
اعبػػائر ّ
وإ ّف يف ت ػػاريخ زواؿ ال ػػدوؿ واألنظم ػػة والطُغ ػػاة ِع ػ ػربة ؼب ػػن اعت ػػرب ،ف ػ ػحين الفراعن ػػة والكياس ػػرة
والقياصرة واغبكاـ اعببابرة؟
إ ّف ّأمة تعيجل ربن نظاـ يبارس التعذيب يػَعُ ُّمها اػبوؼ حيث يصػبح ك ّػل مػواطن ي ػعر
ػوج مسػػتمر مػػن مالحقػػة أزالـ
أ ّف ظهػػره قػػد يكػػوف عرضػػة لسػػياط اعبالّديػػن ،ويعػػيجل يف تػ ّ
االست بارات وبطجل الغاصبني.
وإضافةً إذل لل األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر مػن ج ّػراء اػبػوؼ ،إ ّف إ ػاعة أخبػار
األمػ ػة تث ػ ػبِّ ِنبَّػ ػػتَها وتُض ػػعف معنوياهت ػػا وتُ ػػعرىا
ى ػػذه اؼبمارس ػػة الوح ػػية عل ػػى ي ػػد أبن ػػاء ّ
يادي إذل رحيل اؼبواطنني حبثا عن األمن على نفوسػهم وحريػاهتم وحقػوقهم
باإلذالؿ ،وىذا ّ
األمػة ألعػ ّػر ـبػػروف سبلكػػو ،أال وىػػو
وعػػن الكرامػػة .واالبػاً مػػا يرتتّػب عػػن ىػػذا الن ػروح فقػػداف ّ
األدمغ ػػة ِّ
اؼبفكػ ػرة ،ومػ ػ أُفرا ػػن األم ػػة م ػػن قياداهت ػػا وإطاراهت ػػا ومف ّكريه ػػا ،وس ػػادىا الرع ػػاع
والغثاء ،سهل على األعداء مس ُ ها و ب خرياهتا وتكري تبعيتها.
وي ػيع الػتّالعن بػني اغبكػاـ وال ػعب ،مصػداقا لقػوؿ الرسػوؿ (ص)ِ « :خيػار أئمػتكم الػذين رببػو م وتصػلوف علػيهم
ويصلوف عليكم ،و رار أئمتكم الذين تبغضو م ويبغضونكم وتلعنو م ويلعنونكم( ».رواه مسلم)
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وال جرـ أ ّف الذين ب ّػرروا إباحػة التعػذيب بػرعم اؼبصػل ة كػاف ؽبػم مفهػوـ ؿبػدود وانتقػائي
أ م أنبلوا إدراج كل عواقب التعذيب (على الفرد واجملتمع والدولة)
ومتغرض ؽبا ،وال
ِّ
يف حساباهتم اؼبنفعية ،وىذا بِغ ّ النظر عن إ كالية امتثاؽبا لل رع.

 .6مقاصد التعذيب

نتطػػرؽ اآف إذل ِ
مقاصػػد التعػػذيب مػػن طػػرؼ سػػلطات الدولػػة أو دبوافقتهػػا أو بإذعػػاف منهػػا،
ّ
ِ
ونتف َّ ص َم ْسحلة رعية ىذه اؼبقاصد يف اإلسالـ.
إ ّف التعذيب ُيب َارس ألكثر من َم ْقصد ،ومن أكثر اؼبقاصد تواتراً:
أ.ضبل اؼبتهم على اإلقرار؛
ب .إتالؼ قُدرات َّ
اؼبعذب البدنية والنفسية؛

ج .صب ػ ػػع اؼبعلوم ػ ػػات أثن ػ ػػاء التع ػ ػػذيب (أو بع ػ ػػد ذل ػ ػ ػ بقل ػ ػػب اؼبع ػ ػ َّػذب إذل واش)
تجس على أ اص آخرين أو ا ّهتامهم أو إيذاءىم؛
لل ّ
الرعب يف اجملتمع.
د .ارس ون ر ّ

السػرد .فيعػػاا الفصػل  3.1مقصػػد
سػتُناقَجل ػرعية ىػػذه اؼبقاصػد برتتيػب معػػاك ؽبػذا ّ
صػص الفصػل  3.1لػتف ُّ ص مسػحلة َصبػع اؼبعلومػات عػن أ ػ اص
إرىاب اجملتمػع ،بينمػا ُخ ّ
آخ ػرين تسػػتهدفهم السػػلطة .وقػػد سػػبق تنػػاوؿ مػػدى ػػرعية إتػػالؼ ذات اؼبعػ َّػذب وىويتػػو
واس ػػتقراره ،وى ػػذا م ػػن ب ػػاب العواق ػػب ،يف الفص ػػل  .3.8وأخ ػرياً ق ػػد خص ػػص الفص ػػل 1.1
ؼبناق ة رعية ومصداقية اإلقرار ربن التعذيب.
 .1.6إرىاب المجتمع
إذا ك ػ ػػاف التع ػ ػػذيب وس ػ ػػيلة لالس ػ ػػتنطاؽ إزاء الضػ ػ ػ ية ،فإن ػ ػػو وس ػ ػػيلة لممس ػ ػػكات إزاء ا ػ ػػري
ف إلخػ ػراس اؼبعارض ػػة و ػ ػرائح كامل ػػة م ػػن اجملتم ػػع ،أي
الضػ ػ ية .فعػ ػالً ،إ ّف التع ػػذيب يُوظػَّ ػ ُ
للت كم يف ال عب ،وىذا من خالؿ اػبوؼ الذي ينت ر من َّ
اؼبعذب إذل اريه يف اجملتمع.
الصػػنع
إ ّف التعػػذيب يقػػوـ بػػدور إذاعػػي لل ػػوؼ كمػػا يُظهػػره أصػػل كلمػػة التنكيػػل ،وىػػو ُ
بالذي يُن ّكل مثاالً ِّ
ػريه وهبعلػو عػربًة لػو ،وكمػا يبيّنػو تناسػب ال ُػمػثْػلَة بال َػمػثُػلَة ،وىػي مػا
وبذر ا َ
أصاب القروف اؼباضية من العذاب وىي ِعبَػٌر يُعترب ا.
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إ ّف َم َبعث إذاعة اػبوؼ ىو َّ
اؼبعذب ،ف ينما يروي – ىو أو ذويو – األىواؿ ال عػاى
منها ينت ر اػبرب بني الناس ،وتت ّوؿ اؼبعاناة الفردية إذل خوؼ صباعي وإرىاب رمػري لكػل
رائح اجملتمع ال تتماثل مع اؼبع َّػذب .وىكػذا يسػود القلػق والرعػب نتيجػة إدراؾ النػاس –
الػػذين يتمػػاثلوف معػػو يف وضػػعو وطموحاتػػو يف اجملتمػػع – لعػػدـ وجػػود أيّػة ضبايػػة مػػن قػػدرة
اػباص ػ ػػيّة اإلذاعي ػػة
الس ػ ػلطة واعبالّدي ػػن عل ػػى انته ػػاؾ س ػػالمتهم اعبس ػػدية واؼبعنوي ػػة .وى ػػذه ّ
ّ
لل ػوؼ بالػ ّذات ىػػي مػػا ت ػػري إليػػو اآيػػة القرآنيػػة :وإذا جػػاءىم أمػػر مػػن األمػػن أو اػبػػوؼ
99
أذاعوا بو.
ويبكن استنباط عدـ رعية مقصد ترعيب اجملتمع للت ّكم فيو مػن القػرآف الكػرً الػذي
يُقػػرف اػبػػوؼ االجتمػػاعي باالسػػتكبار علػػى ا تعػػاذل مػػن جهػػة ،ويُقػػرف األمػػن االجتمػػاعي
وجل ،من جهة أخرى .ومثاؿ ذل قولو تعػاذل إ ػارة إذل اسػتبداؿ اػبػوؼ
باإلسالـ ّ
عر ّ
االجتماعي باألمن االجتماعي نتيجة استبداؿ االستكبار باإلسػالـ :وعػد ا الػذين آمنػوا
ػنن
منكم وعملوا الصاغبات ليست لفنّهم يف األرض كما اسػت لف الػذين مػن قػبلهم وليمك ّ
ؽب ػػم دي ػػنهم ال ػػذي ارتضػ ػى ؽب ػػم وليب ػػدلنّهم م ػػن بع ػػد خ ػػوفهم أمنػ ػاً يعب ػػدونب ال ي ػػركوف
100
يائاً.
إ ّف األم ػػن نعم ػػة ك ػػربى ال يع ػػرؼ ق ػػدرىا إالّ م ػػن ع ػػاش وي ػػالت الطُغ ػػاة وأج ػواء القالق ػػل
جل جاللو يف
والف  ،ف اجة اإلنساف إذل األمن ك اجتو إذل الغذاء ،ولذل ذكرنبا اؼبوذل ّ
ِ
رب ىػذا البيػن الػذي أطعمهػم مػن
من بػو مػن نعػم علػى قػريجل فقػاؿ :فليعبػدوا ّ
معرض ما ّ
101
جػوع وآمػػنهم مػن خػػوؼ .وقػاؿ سػػب انو وتعػػاذل أيضػاً :وإذ جعلنػػا البيػن مثابػػة للنػػاس
وأمنػػا 102.كمػػا ذ ّك ػر س ػ ّكاف مكػػة بنعمػػة األمػػن ال ػ يتمتعػػوف ػػا بينمػػا يعػػيجل النػػاس مػػن
حوؽبم يف قلق وخوؼ ،فقاؿ اؼبامن تعاذل :أ َودل يػروا أنػّا جعلنػا حرمػا آمنػا ويت طّػف النػاس
103
ظل الدولة العادلة يعيجل اؼبػواطن
ويف
من حوؽبم أفبالباطل يامنوف وبنعمة ا يكفروف.
ّ
حل أو ارربل.
يف أمن وطمحنينة أينما ّ
أمػػا إذا سػػاد االسػػتكبار والطغيػػاف ،فػػإ ّف اػبػػوؼ يالحػػق اؼبػواطن حػ يف عقيدتػػو ونفسػػو
ذري ػّة مػػن
وعائلتػػو وبيتػػو ومالػػو وعرضػػو ،ومثػػاؿ ذل ػ قػػوؿ ا تعػػاذل :فم ػا آمػػن ؼبوسػػى إالّ ِّ
قومػو علػى خػ ٍ
ػوؼ مػن فرعػوف وممميهػػم أف يفتػنهم 104.وال ػ أف الرتويػػع واإلرىػاب نػػوع
من التعػذيب اؼبعنػوي الػذي يُل ػق بصػاحبو أضػراراً نفسػية جسػيمة .وقػد جػاء يف كتػاب ا
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عػ ّػر وجػ ّػل :والػػذين ي ػػاذوف اؼب ػامنني واؼبامنػػات بغػػري مػػا اكتسػػبوا فقػػد احتمل ػوا تانػػا وإشب ػػا
مبينا 105.فتفيد اآية عن عدـ جواز إيذاء اؼبسلم برتويع أو بضرب أو اري ذل .
ػروع مس ػػلما 106».وورد يف رواي ػػة
وم ػػن الس ػنّة ق ػػوؿ الرس ػػوؿ (ص)«:ال وب ػ ّػل ؼبس ػػلم أف ي ػ ّ
107
تروع ػوا اؼبسػػلم فػػإف روعػػة اؼبسػػلم ظلػػم عظ ػػيم ».ولقػػد ح ػػرص اؼبصػػطفى
الط ػرباي« :ال ّ
(ص) على إ اعة األمن بني اؼبسلمني ،والتنػره عن كل مظػاىر األ ّ ػة أو الرتويػع الػ كانػن
ربف ؾبال اؼبلػوؾ (الفػرش واألس ّػرة واػبػدـ واغبجػاب والعسػاكر اؼبدججػة باألسػل ة اخل).
ّ
لػػذل ؼبػػا جػػاء رجػػل إذل الن ػ (ص) مرتعػػد الف ػرائص خائفػػا ،وكحنػػو أمػػاـ مل ػ مػػن اؼبلػػوؾ،
ّ
ىوف علي إمبا أنا ابن امرأة كانن تحكل الق ّديد» ،أو كمػا
«
:
لو
و
بق
)
ص
(
اؼبصطفى
طمحنو
ّ 108
قاؿ عليو الصالة والسػالـ .ويف وصػية علػي بػن أ طالػب لأل ػرت الن عػي ؼبػا والّه علػى
ِ
اخ ػ ُذ
مصػػر قػػاؿ« :إي ظبعػػن رسػػوؿ ا (ص) يقػػوؿ يف اػػري مػ ْػوطن" :لػػن تػُ َقػػدَّس أ َُّم ػةٌ ال يُ َ
109
ِ
ػرتدد مػن
لِلضَّعِيف فِ َيها َحقُّوُ ِم َن ال َق ِو ِّ
ي اري ُمتَػتَ ْػعػتع" ».والتعتعة (يف الكالـ) ت ري إذل ال ّ
عجر وعي ،واؼبراد ىنا أخذ الضعيف حقو من القوي بدوف خوؼ.
وىػػا ىػػو عمػػر بػػن اػبطػػاب يضػػرب أروع األمثلػػة يف الػػورع وتقػػوى ا تعػػاذل ،وضػػماف مػػا
قبم عػن ترويػع دل يقصػده .روى ال ػافعي والبيهقػي وعبػد الػرزاؽ أ ّف امػرأة ذُكػرت عنػد عمػر
بن اػبطاب بسوء فبعث إليها فقالػن« :يػا ويلهػا مػا ؽبػا ولعمػر!» فبينمػا ىػي يف الطريػق إذ
فرعػػن فضػػر ا الطلػػق ،فحلقػػن ول ػدىا فصػػاح صػػي تني مث مػػات .فاست ػػار عمػػر أص ػ اب
ػادب».
النػ ػ (ص) فق ػػاؿ ل ػػو عثم ػػاف وعب ػػد الرضب ػػاف« :ال ػػئ عليػ ػ  ،إمب ػػا أن ػػن واؿ وم ػ ّ
وصػمن علػػي فقػاؿ لػػو« :مػا تقػػوؿ؟» فقػاؿ علػػي« :إف اجتهػدا فقػػد أخطػأ ،وإف دل هبتهػػدا
فقػػد ا ّ ػاؾ .إ ّف ديتػػو عليػ ألنػ أنػػن أفرعتهػػا فحلقػػن ».فقػػاؿ عمػػر« :عرمػػن عليػ ال
برحػػن حػ تفرقهػػا علػػى قومػ ]يعػػب قػػوـ عمػػر[ ».ودل ينكػػر عثمػػاف وعبػػد الرضبػػاف ذل ػ ،
110
فدؿ على أ ما رجعا إذل قولو ،وصار إصباعا.
َ .2.6جمع المعلومات

وقابػ ٌػل لممثبػػات أيضػاً أ ّف انت ػراع اؼبعلومػػات أثنػػاء التعػػذيب – أو بعػػد ذل ػ عػػن طريػػق قلػػب
اؼبعػ َّػذب إذل واش – للتجس ػ علػػى طػ ٍ
ػرؼ ثالػػث أو الهتػػاـ ىػػذا الطّػرؼ أو إيذائػػو ينػػاق
َح ِك ػ َػم عل ػػى االس ػػتنطاؽ نِس ػػبةً إذل اؼبع ػ َّػذب أـ نِس ػػبةً إذل
ال ػػرع اإلس ػػالمي ،وى ػػذا سػ ػواء أ ُ
ِّ
اؼبعذب أـ نِسبةً إذل الطرؼ الثالث.
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منظور قضائي

 .1.5.9اغبكم ِنسبةً إذل َّ
اؼبعذب

عالوة على ربرً اإلكراه يف ذاتو ،فإ ّف استنطاؽ َّ
اؼبعذب ىبالف ال رع يف أمرين.

أوالً ،إذا اصطنع َّ
اؼبعذب أخبارا عن طرؼ ثالث لتفادي اؼبريد من األدل ،فقد أكره على
الكػػذب ،والكػػذب ؿبػ ّػرـ .يقػػوؿ ا تعػػاذل :وال تقػػف مػػا لػػي ل ػ بػػو علػػم 111،ويقػػوؿ
112
ِ
ي الرجل َعْيػنَػْي ِو ما دل تَػَريَا».
الرسوؿ (ص)« :أفْػَرى الفَرى أف يُِر َ
ثانياً ،إذا صدؽ َّ
اؼبعذب يف أخباره عن الطػرؼ الثالػث ،فقػد أُكػره علػى إف ػاء األسػرار،
113
وىػذا أمػر منهػ ّػي عنػو إذ يقػػوؿ اؼبػوذل عػ ّػر وجػ ّل :وأوفػوا بالعهػد إ ّف العهػػد كػاف مسػػاوال،
وعػػن ثابػػن عػػن أنػ قػػاؿ« :أتػػى علػ ّػي رسػػوؿ (ص) وأنػػا ألعػػب مػػع الغلمػػاف ،فسػلّم علينػػا،
ِ
ػن قالػػن" :مػػا َحبَ َس ػ َ ؟" فقلػػن" :بعثػػب
فبعثػػب يف حاجػػة ،فحَبْطَػحْ ُ
ت علػػى أمػػي .فلمػػا جائػ ُ
رسػػوؿ ا (ص) غباجػ ٍػة ".قالػػن" :مػػا حاجتُػػوُ؟" قلػػن" :إ ػػا ِسػػر ".قالػػن" :ال ُزبْػِ
ػرب َّف بِ ِسػ ِّػر
َ َ
ٌ
َ
114
رسوؿ ا (ص) أحداً ".قاؿ أن " :وا لو ح ّدثن بو أحداً غب ّدثت بو يا ثابن»".

 .5.5.9اغبكم ِنسبةً إذل ِّ
اؼبعذب

إ ّف الب ث عن األسرار بواسػطة التعػذيب أصػلو نػػرعتاف يف اؼبع ِّػذب – ويف موظِّفيػو أيضػا –
وكالنبا يدرؤىا اإلسالـ.
وج ػػو ُمت ػ ِّػك خاصػ ػةً إزاء س ػػالمة نواي ػػا
األوذل ى ػػي س ػػوء الظ ػػن ،أي عقلي ػػة مرتاب ػػة وتَ ُّ
115
اؼبسلمني ،وا تعاذل يقوؿ :فإف تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الركاة ف لُّػوا سػبيلهم .وعػن
أ عبد ا طارؽ بن أ ػيم قػاؿ« :ظبعػن رسػوؿ ا (ص) يقػوؿ" :مػن قػاؿ ال إلػو إالّ ا
وكفػػر دبػػا يعبػػد مػػن دوف ا  ،حػػرـ مالُػػو ودمػػوِ ،
وحسػػابو علػػى ا تعػػاذل 116».ويتميَّػػر قػػادة
ُ
ُُ
َ َُ
ُ
األنظمة اؼب ابراتية بتوسيع دائرة ال ػبهة بػدالً مػن تضػييقها ،بينمػا ُروي عػن النػ (ص) أنػو
الر ُجػ َل بعػد مػا قػاؿ ال ػهادة قػاؿ« :أفػال ػققن عػن قلبػػو
ؼبػا بلغػو خػرب قتػل أسػامة بػن زيػد َّ
ح ػ ػ تعلػ ػػم أقاؽبػ ػػا أـ ال؟» 117.وقػ ػػوؿ الرسػ ػػوؿ (ص) «إيػ ػػاكم والظػ ػػن فػ ػػإف الظػ ػػن أكػ ػػذب
اغبديث»ِّ 118
وبذر اؼبسلمني من االرتياب من إخوا م.

+

يُقػػاؿ أنػو كلمػػا وقعػػن صباعػػة فريسػػة الوس ػواس بػػحف األبالسػػة زبتفػػي وراء س ػواء الظػػاىر،
كلمػػا ترايػػدت األبالسػػة فيهػػا .فاإلسػػالـ يكػػبح العقليػػة ال ُذىانيّػػة اؽبَذيانيػػة ،خاصػةً يف سػػلوؾ
119
الراعػػي إزاء رعيتػػو ،بقػػوؿ النػ (ص)« :إ ّف األمػػري إذا ابتغػػى الريبػػة يف النػػاس أفسػػدىم».
ومعل ذل – حسب ؿبمد رأفػن سػعيد – «أف ورل األمػر إذا ا ّهتػم رعيّتػو وخػامرىم بسػوء
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الظ ػػن ف ػػيهم دفعه ػػم ذل ػ ػ إذل ارتك ػػاب م ػػا ظ ػػن ف ػػيهم ففس ػػدوا» 120.وق ػػد الت ػػرـ اػبلف ػػاء
الرا ػدوف باجتنػػاب ثقافػة ونفسػػية الدسيسػػة يف معػامالهتم مػػع رعايػػاىم .فعمػر بػػن اػبطػػاب
ِ
اخ ػ ػ ُذوف
ك ػػاف يحخ ػػذ باألدل ػػة الظ ػػاىرة دوف التوس ػػوس بالس ػ ػرائر فيق ػػوؿ« :إ ّف ناس ػ ػاً ك ػػانوا يُ َ
بػػالوحي يف عهػػد رسػػوؿ ا (ص) ،وإ ّف الػػوحي قػػد انقطػػعَّ ،
وإمبػاَ نَحْ ُخػ ُذ ُكم اآف دبػػا ظهػػر لنػػا
وقربناهُ ،ولي لنا مػن سػريرتِِو ػيءٌ ،ا ُوباسػبُوُ يف
من أعمالكم ،فمن أظهر لنا خريا ّأمنّاهُ ّ
121
ِِ
صػ ِّػدقْوُ وإف قػػاؿ سػريرتو حسػػنة ».كمػػا يقػػوؿ
سػريرتو ،ومػػن أظهػػر لنػػا ُسػوءاً دل نَحْ َمْنػػوُ وَدل نُ َ
122
علي بن أ طالب« :لي من العدؿ القضاء على الثِّقة بالظن».
أم ػػا الن ػػرعة الثاني ػػة فه ػػي الراب ػػة يف ال ػػت كم اؼبطل ػػق .إ ّف الب ػػث ع ػػن األس ػرار واألخب ػػار
بواسطة التعذيب ما ىو إالّ عالمة على سع ٍي مطلق :الب ث عػن الصػورة اؼب فيػة ؼب ػاوؼ
اغبكومػػة 123.إ ّف األنظمػػة الػ تلجػا إذل التعػػذيب ىػػي أنظمػػة تسػػعى إذل اؼبناعػػة بالسػػلطاف
اؼبطلػػق علػػى أجسػػاد وحي ػوات النػػاس بعػػدما عجػػرت عػػن االلتػراـ بواجبػػات اغبكػػم و ػػعرت
باػبوؼ والعطوبيّة إزاء النقد واؼبعارضة.

ولكن مثل ىذه األنظمة اري الكفاة ليسن رعية يف نظر اإلسالـ ،ويف حالػة األنظمػة
أي س ػػعي للوص ػػوؿ
الس ػلطاف واغبك ػػم اؼبطل ػػق نب ػػا وح ػػده ،و ّ
الكف ػػاة فاإلس ػػالـ ي ػػذ ّكر أ ّف ّ
إليهما يناق التوجو الروحي لممسالـ وؿبكوـ عليو بالدمار( .راجع الفصل ).3.8

 .6.5.9اغبكم ِنسبةً إذل الطرؼ الثالث

م ػػن وجه ػػة نظ ػػر الط ػػرؼ الثال ػػث ،ت ػػربز أربع ػػة حج ػ ت ػػدؿ عل ػػى أف قص ػػد صب ػػع اؼبعلوم ػػات
بالتعذيب ىبالف ال رع.
 .1.3.2.6الحجة األولى

يف التعػػذيب ؿباول ػةً للوصػػوؿ إذل معلومػػات دل يعلنهػػا الطػػرؼ الثالػػث ،وىػػذا بػػدوف إذنػػو.
ولكػػن اإلسػػالـ يقيّ ػد ؿباولػػة الوصػػوؿ إذل خصوصػػية النػػاس باالس ػتائذاف واإلذف .يق ػػوؿ ا
تعاذل :يا أيّها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً اري بيوتكم ح تستحنِسوا وتُسػلِّ ُموا علػى أىلِهػا
ذلكػػم خػػري لكػػم لعلكػػم تػػذ ّكروف 124.وقػػاؿ رسػػوؿ ا (ص)« :إّمبػػا ُجعِػ َػل االس ػتائذاف ِمػ ْػن
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125
صػ ػ ػػر» ،كمػ ػ ػػا قػ ػ ػػاؿ (ص) أيض ػ ػ ػاً« :االس ػ ػ ػتائذاف ثػ ػ ػػالث ،فػ ػ ػػإف أ ُِذ َف ل ػ ػ ػ وإالّ
أْ
َجػ ػ ػ ِػل البَ َ
126
فارجع».
ْ

 .2.3.2.6الحجة الثانية

إ ّف الوصوؿ – سبَْييراً عن ؿباولة الوصوؿ – إذل خصوصية الطرؼ الثالث يبثّل ىتكػا ألسػتار
حرمو اإلسالـ .وإ ّف حق اإلنساف يف ضباية خصوصػياتو متحصػل يف معظػم
اغبياة اػباصة قد ّ
األدياف واغبضارات ،وقد عُِّرؼ بَ َدلِػيّاً بػ«اغبق يف االنعػراؿ» ،و«حػق اإلنسػاف يف اختيػار مػا
السرية» .وإ ّف إحاطة اغبياة اػباصػة
يُعلنو من حياتو وما ىبفيو» ،و«اغبق يف العرلة والتسرت و ِّ
بسياج منيع ال تقصد ارتكاب اعبػرائم يف اػبفػاء – كمػا يعتقػده دعػاة التسػلُّ اؼب ػابرام –
بػل ىػػي حػػق أساسػػي غبمايػة كرامػػة اإلنسػػاف واسػػتقاللو ،وسػالمتو مػػن تطػػاوؿ سػػلطة الدولػػة
وض ػػغ اجملتم ػػع علي ػػو .ويبك ػػن أف ت ػػمل ى ػػذه اغبماي ػػة ع ػػرض اإلنس ػػاف ومس ػػكنو ومكتب ػػو
وصندوقو وبريده وخطو اؽباتفي ومركبو واري ذل ؿبلو صبغة خاصة.
وبرـ دخوؿ
وحرـ كل ما يهت أستارىا ،فهو ّ
وأحاط ال رع اغبياة اػباصة بسياج منيعّ ،
بيوت الغري إال بإذ م لقولو تعاذل :يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا اػري بيػوتكم حػ
تستحنسػوا وتسػػلموا علػػى أىلهػػا ،ذلكػم خػػري لكػػم لعلكػػم تػذكروف .فػإف دل ذبػػدوا فيهػػا أحػػدا
فال تدخلوىا ح ياذف لكم ،وإف قيل لكم ارجعوا فارجعوا ىو أزكى لكػم وا دبػا تعملػوف
ربص ػن الفػػرد مػػن تطػػاوؿ وضػػغ اجملتمػػع
علػػيم 127.ويف حػػديث ياكػػد حرمػػة اغبػػدود ال ػ
ّ
يقػػوؿ النػ (ص)« :مػػن اطّلػػع يف بيػػن قػػوـ بػػدوف إذ ػػم ففق ػاوا عينػػو فػػال ديػػة لػػو 128».إ ّف
ِ
أي
اإلعفاء عن الدية الذي يبن و ىذا اغبديث يُ بػػو حػق الػدفاع عػن الػنف  ،وياكػد علػى ّ
حاؿ أ ّف التطفُّل يف خصوصيات الناس ىبالف ال رع.
 .3.3.2.6الحجة الثالثة

ٍ ٍ
ذبسساً حيث يبثل اؼبع َّػذب أداة
إ ّف التعذيب عبمع اؼبعلومات عن طرؼ ثالث يبكن اعتباره ّ
التنصػن أو التصػػوير أو التموضػع اإللكرتونيػػة أو اؼبعلوماتيّػػة .وىػػذا
اؼبراقبػة علػػى اػرار أجهػرة ّ
129
ذبسس ػوا .وأ ّك ػدت الس ػنّة ربػػرً
الفعػػل منػػاق سبام ػاً لل ػػرع دبوجػػب قولػػو تعػػاذل :وال ّ
ػري لل صوصػية بداخلػو يت ّػرر اإلنسػاف مػن كػل مػا ال وبػب أف يػراه عليػو النػاس ويػودع فيػو
فاؼبسػكن ىػو ػكل َحيِّ ّ
أسراره ،وفيو سرت لعوراتو.
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ذبسسػوا ،وال
التجسػ بقػ
130ػوؿ النػ (ص)« :إيػػاكم والظػػن فػػإف الظػػن أكػػذب اغبػػديث ،وال ّ
ّ
وتتجسد اآيات واألحاديث السابقة يف واقػع الدولػة اإلسػالمية النا ػائة ،وال
»
.
ا
و
ربسس
ّ
ّ
تجس على اؼبسػلم ولػو كػاف اػبليفػة نفسػو .فهػا ىػو الصػ ا عبػد ا بػن
أحد هبرؤ أف ي ّ
مسعود يوليو أبو بكر الصديق اغبراسة ليال ،فيقوؿ لو بع القوـ« :ىذا فػالف تقطػر غبيتػو
نحخػػذ
طب ػرا ».فيجيبػػو عبػػد ا « :إنػَّػا قػػد نػُػ ِهينَا َع ػ ِن الت ُّ
ظهػ ْػر لنػػا ػػيءٌ ُ
َّجس ػ  ،ولكػػن إف يَ َ
ِ ِ 131
بو».
إ ّف األخذ بالظاىر ىو اؼبيراف ِ
التجسػ مػن معرفػة أخبػار النػاس الػ
الفاصػل الػذي يبيّػر
ّ
ىي من حق الدولة – وواجبها يف اغبقيقة – على الرعية .ففي وائل الرتمػذي مػن حػديث
ابن أ ىالػة الطويػل كػاف النػ (ص) يسػحؿ النػاس عمػا يف النػاس ،وقػاؿ ابػن التلمسػاي يف
التجس ػ اؼبنه ػػي عن ػػو ،وإمب ػػا ى ػػو ليع ػػرؼ ب ػػو الفاض ػػل م ػػن
ػػرح ال ػػفا« :ل ػػي م ػػن ب ػػاب
ّ
اؼبفضوؿ فيكونوف عنده يف طبقػاهتم ،ولػي ىػو مػن الغيبػة اؼبنهػي عنهػا ،وإمبػا ىػو مػن بػاب
132
النص ػػي ة اؼب ػػحمور ػػا ».ويف الوق ػػن اغباض ػػر يبك ػػن للدول ػػة معرف ػػة أخب ػػار الن ػػاس عالنيػ ػةً
دب ػػاورة اؼبمثل ػػني اؼبنت ب ػػني ،وعلم ػػاء الػ ػدين والعل ػػوـ االجتماعي ػػة ،وفبثل ػػي العم ػػاؿ واغب ػػرؼ
والطػّػالب ،واألئمػػة والصػ افيني ،اخل ،وكػػذا بواسػػطة الدراسػػات والت قيقػػات واإلحصػػاءات
واس ػػتفتاءات الػ ػرأي الع ػػاـ واالس ػػتطالعات واحملادث ػػات واؼبناق ػػات اخل .فال ػػذي يبيِّ ػػر معرف ػػة
ػن التػػاريخ أ ّف الػػدوؿ الػ تعتمػػد علػػى
أخبػػار النػػاس مػػن
التجسػ ىػػو عنصػػر السػ ِّػرية ،وأَثْػبَػ َ
ّ
ػوـ عليهػػا بفقػػداف ثقػػة الرعايػػا ػػا واللجػػوء إذل
السػ ِّػرية يف اإلطِّػػالع علػػى أحػواؿ رعاياىػػا ؿبكػ ٌ
اإلرىاب ولو جرئياً.
التجسػ
يُقػاؿ أ ّف الطغػاة يردىػروف يف ظػالـ الس ِّػرية ويرولػوف يف ضػوء ال ػفافيّة واحملاسػبة .ويف العهػد اغبػديث أصػبح
ّ
ُم َولِّػدا ىامػاً للسػػلطة خاصػةً يف الػػدوؿ اؼب ابراتيػػة يف اإلقلػػيم العػػر واإلسػػالمي حيػػث تسػػتهدؼ خصوصػػيات اجملتمعػػات
اؼبسلمة (اؼبعارضني والعلمػاء واؼبفكػرين والبػاحثني واحملػامني واؼبناضػلني يف حقػوؽ اإلنسػاف واألئمػة والصػ افيني والنِقػابيّني
يتجسسػوف ويبكػروف ويُنػاوروف
والطالب واؼبنظمات اري اغبكومية اخل) من طرؼ ضػباط متسػلّطني َّ
وؿبصػنني مػن احملاسػبة ّ
تسوغ انتهاكها خصوصيات اؼبواطنني بذريعة األمػن القػومي ،ولكػن
السػ ُرت .وص يح أ ّف ىذه األنظمة اؼب ابراتية ّ
من وراء ُ
معارض ػػة اػبصوص ػػية ب ػػاألمن ى ػػي َوْرط ػػة زائف ػػة وقي ػػاس أَقْ ػػرف ال أس ػػاس ل ػػو ،أل ّف «عم ػػل ال ػػرطي ال يس ػػهل إالّ يف دول ػػة
بوليسية» كما يقوؿ أرواؿ ( .)Orwellوباإلضافة فإ ّف الدولة ىي أكرب خطػر علػى أمػن اجملتمػع ،خالفػاً ؼبػا يعتقػده أالبيػة
الن ػػاس .صػ ػ يح أ ّف اغبكوم ػػات زب ػػدـ اؼبػ ػواطنني ببن ػػاء اإلدارات واؼب ػػدارس واؼبست ػػفيات وربم ػػيهم بإن ػػاء قػ ػوات األم ػػن
واعبيػػوش ،ولكنهػػا تػػرىبهم أيض ػاًكمػػا تسػػجنهم بػػال حػػق وتعػػذ م وزبػػتطفهم وتبيػػدىم .فمػػثال يف العقػػد األخػػري كانػػن
األالبية الساحقة من النػراعات اؼبسل ة حروباً داخلية تعػارض الػدوؿ ب ػعو ا (مػن ضػمن  381نراعػاً مسػل اًكانػن 1
نراعات فقػ بػني دوؿ) .ويف نفػ العقػد أحصػن منظمػة العفػو الػدورل أف أكثػر مػن نصػف دوؿ العػادل سبػارس التعػذيب
وأكثر من  % 18منها تعدـ اؼبعارضني السياسيني بػال ؿباكمػة .وخػالؿ العقػدين األخػريين اختطفػن وأخفػن الػدوؿ مػا
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 .4.3.2.6الحجة الرابعة

إذا كاف مقصد التعذيب ىو اقتناص ـبالفات دل تُك ف بعػد أو بيِّنػات قضػائية ضػد ط ٍ
ػرؼ
ثالث – سبييراً من قصد انتراع أخبار سياسية – فهذا اؼبقصد ال يطابق ال رع يف أمرين.

أوالً ،مثػػل ىػػذا اؼبقصػػد يبثّػل ربسسػاً للعػػورات ،وىػػذا ىبػػالف ال ػػرع .فهػػا ىػػو اؼبصػػطفى
الرتصػد القتنػاص عػورات اإلنسػاف فيقػوؿ« :يػا مع ػر مػن أسػلم
(ص) ينهى حػ عػن ؾبػرد ّ
بلسانو ودل يف اإليباف إذل قلبو ،ال تػاذوا اؼبسػلمني ،وال تع ّػريوىم ،وال تتبعػوا عػوراهتم ،فػإ ّف
مػػن تتبػػع عػػورة أخيػػو اؼبسػػلم تتبػػع ا عورتػػو ،ومػػن تتبػػع ا عورتػػو يفض ػ و ولػػو يف جػػوؼ
رحلو 133».ويروي الرتمذي ىذا اغبديث مػن أ بػرزة اإلسػالمي أ ّف النػ (ص) صػعد اؼبنػرب
فنػادى بصػػوت رفيػػع ،وىػذا بيػػاف غبػػق اإلنسػاف يف سػػرت عوراتػػو .كمػا اسػػتدؿ العلمػػاء الػػذين
فهموا من ال رع وجػوب تضػييق طػرؽ استك ػاؼ الفػواحجل بقػوؿ الرسػوؿ (ص) بعػد أمػره
بلد من اعرتؼ بالرنا« :من ارتكب يائاً من ىذه القاذورات فليسترت بسرت ا  134».وعػن
َفسػ ْدتَػ ُهم،
معاوية قاؿ« :ظبعن رسوؿ ا (ص) يقوؿ" :إن إف ات ْ
َّبعن عورات اؼبسػلمني أ َ
أو كِػ ػ ْدت أف تُ ِ
فس ػ َػد ُىم 135»".ف ػػال ػ ػ أ ّف اقتن ػػاص ػػاوف اؼبس ػػلمني اػباص ػػة و ػػرطتها
ينتهػ حقػػوقهم وحريػػاهتم ،كمػػا يػػادي إذل ازديػػاد عػػدد اؼب الفػػات الػ تُف َ ػػى للػرأي العػػاـ
ومػػن َمثَّ إذل إضػػعاؼ معنويػػات األمػػة وأخالقهػػا .وقػػد فُ ِّسػػر اقتنػػاص عػػورات اؼبسػػلمني باؼبيػػل
إل ػػاعة الفاح ػػة فػػيهم 136،وىػػذا منبػػوذ مػػن ا تعػػاذل الػػذي يقػػوؿ :إ ّف الػػذين وببّ ػوف أف
137
ت يع الفاح ة يف الذين آمنوا ؽبم عذاب أليم يف الدنيا واآخرة.
وياكػػد عمػػر بػػن اػبطػػاب عػػدـ ج ػواز اقتنػػاص عػػورات النػػاس ،وقػػد روي أنػػو كػػاف يتف ّق ػد
ػل ،فتسػ ّػور عليػػو فوجػػده يرتكػػب
أح ػواؿ الرعيػػة يف اؼبدينػػة فسػػمع صػػوت رجػػل يف بيتػػو يتغػ ّ
ػدو ا أظننػػن أف ا تعػػاذل يسػػرتؾ وأنػػن علػػى معصػػية؟» فقػػاؿ:
معصػػية ،فقػػاؿ لػػو« :يػػا عػ ّ
ػين أنػن
ػن عصػين ا يف واحػدة فقػد عص َ
«أنن يا أمري اؼبامنني؟ ال تعجػل عل ّػي ،إف كن ُ
ذبسسػػن علػ ّػي ،وقػػاؿ تعػػاذل وأتػوا البيػػوت مػػن
ذبسسػوا وقػػد ّ
يف ثػػالث ،قػػاؿ سػػب انو وال ّ
أبوا ػػا وقػػد تسػ ّػورت علػػي ،وقػػاؿ جػ ّػل ػػحنو ال تػػدخلوا بيوتػػا اػػري بيػػوتكم حػ تستحنس ػوا
اؼبتعمػػد رومػػاؿ ( )Rummelأ ّف «األنظمػػة
بػػني  388و 188ألػػف ػ ص عػػرب العػػادل .ويقػػوؿ الباحػػث يف قتػػل الػػدوؿ َّ
السياسية قتلن حوارل  378مليوف من مواطنيهػا ومػن األجانػب يف ىػذا القػرف ،أي حػوارل  1مػرات عػدد الػذين قُتلػوا يف
صبيع اغبػروب الدوليػة واألىليػة والثػورات( ».راجػع ي .بػاوي ،ت ػريح إرىػاب الدولػة يف اعبرائػر ،يف اعبػرء الثػاي مػن ىػذا
الكتاب ،اؼبنظور السياسي).
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ػلموا علػػى أىلهػػا ودخلػػن بغػػري إذف ».قػػاؿ عمػػر« :فهػػل عنػػدؾ مػػن خػػري إف عفػػوت
وتسػ ّ
عن ػ ؟» قػػاؿ« :نعػػم ».فعفػػا عنػػو عمػػر بػػن اػبطػػاب وتركػػو 138.ىػػذه الروايػػة تػػدؿ علػػى أ ّف
مسػاولية تف ّقػػد أحػواؿ الرعيػػة ال تقتضػػي مراقبػػة و ػػرطة خصوصػػياهتم وانتهػػاؾ حرمػػة حيػػاهتم
اػباصة ،كما ال تستلرـ سل وسائل اري م روعة للك ف عن التجاوزات.
ثانياً ،إ ّف مقصد انتراع بينات قضػائية مػن اؼبع َّػذب الهتػاـ طػرؼ ثالػث مػا ىػو إالّ عبػث،
ػوـ أ ّف حجيػػة
أل ّف يف ال ّ ػرع اإلسػػالمي – إضػػافةً إذل بُطػػالف اإلق ػرار رب ػن اإلك ػراه – «معلػ ٌ
اإلق ػرار قاصػػرة علػػى اؼبقػ ّػر خاص ػةً يف بػػاب اعبنايػػات ،فلػػو ُادع ػي علػػى عػػدة أ ػ اص وأقػػر
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قاصر على صو».
أحدىم فاقراره ٌ
 .3.6حمل المتهم على اإلقرار
إ ّف التعػػذيب غبمػػل اؼبعػ َّػذب علػػى اإلقػػرار يسػػتند إذل افرتاضػػات ُمسػػبقة رئيسػػية عػػن ماىيػػة
اإلدعػػاءات اعبنائيػػة،
البيّنػػة اعبنائيػػة ،أي عػػن طبيعػػة اؼبعطيػػات الػ تتعلػػق حبقيقػػة أو بطػػالف ّ
وعن اؼببادئ والوسائل الكت اؼ البيّنػة .ودبػا أ ّف االفػرتاض اؼبسػبق ىػو مػا يُعتقػد ِض ْػمناً بحنػو
ُ
ص يح أو متفق عليو ،فاالفرتاضات اؼبسػبقة يف اإلدعػاء بػواز التعػذيب ؽبػذا اؼبقصػد (ضبػل
ُ
اؼبعػ َّػذب علػػى اإلقػرار) ىػػي مػػن ػػحف الػػرباءة واعبػػرـ واإلقػرار والبينػػة واغبقيقػػة واألدل ،واغبقيقػػة
اؼبسػػت رجة بالتعػػذيب .وبنػػاء علػػى ىػػذا ،فػإ ّف الػػدليل علػػى ربػػرً ىػػذا اؼبقصػػد سػػيعتمد علػػى
ك ػػف وإبانػػة ىػػذه االفرتاضػػات اؼبسػػبقة مث برىنػػة عػػدـ ػػرعيتها دبوجػػب اؼببػػادئ اإلسػػالمية
للبينة اعبنائية.
إ ّف االف ػرتاض اؼبس ػػبق األوؿ ىػػو القرينػػة علػػى اعبػػرـ وتػػحم مناق ػػتو يف الفصػػل .3.1.1
ُ
ويتناوؿ الفصل  3.1.1إ كالية ربميل عبء البينة على اؼبدعى عليو ،كمػا يتط ّػرؽ الفصػل
 1.1.1لالف ػ ػرتاض اؼبسػ ػػبق حػ ػػوؿ العالقػ ػػة بػ ػػني األدل واغبقيقػ ػػة .أمػ ػػا الفصػ ػػل  1.1.1فهػ ػػو
ُ
صػص لعػػرض موقػػف ال ػػرع مػػن إقػرار اؼبعػ َّػذب .وأخػرياً يُقػ ّدـ الفصػػل  8.1.1مالحظػػات
ُـب ّ
إضافية عن العالقة بني األدل وطرؽ استك اؼ اغبقيقة.

 .1.6.9القرينة على الرباءة

++

معقوؿ من طػرؼ القضػاء.
أي
يُعترب كل ص بريائاً إالّ إذا ثبن عك ذل بدوف ّ
ولكن فعل التعػذيب يسػتبق اغبكػم باعبنايػة األصػلية بػدالً مػن الػرباءة  ،وىػذا ألنػو ال ُْهبػدي
اؼبعػ ِّػذب نػَ ْفعػاً أف وبػػاوؿ انتػراع اإلقػرار باعبنايػػة مػػن اؼبػػتهم إف دل يُسػبِّق َم ْقصػػده باالعتقػػاد أ ّف
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ال يء اؼبقصود يف عُ ْقر اؼبتهم .بعبارة أخرى ،دبا أف اؼبدعى عليو إمػا جػاف وإمػا بػريء ،ودبػا
أ ّف ِّ
اؼبعذب يعتقد أ ّف اإلكراه قػادر علػى اسػت راج البيّنػة ،فإنػو يرتتػب علػى ذلػ أ ّف اؼبع ِّػذب
يعتقد مسبقاً أف اؼبدعى عليو جاف.
إ ّف القرينة على اعبناية تنته مبدأ ىاما يف الت ريع اعبنائي اإلسػالمي ،وىػو أ ّف األصػل
يف األ اص الرباءة ،وما دل تثبن يف حػق اؼبػرء إدانػة فإنػو يبقػى عريػرا مكرمػا ال يتع ّػرض لػو
أصػػل ال ػػرع
أحػػد بػػحذى ،ال سػػلطاف وال اػػريه ،إال إذا ثبػػن بالبينػػة مػػا يوجػػب عقوبتػػو .وقػػد ّ
اغبنيػػف ىػػذه القاعػػدة بلفػػك اغبػػديث ال ػريف ،عػػن ابػػن عػػاب عػػن الرسػػوؿ ا (ص) أنػػو
قػػاؿ« :لػػو يُعطػػي النػػاس بػػدعواىم الدعػػى أنػػاس دمػػاء رجػػاؿ وأم ػواؽبم ،ولكػػن اليمػػني علػػى
140
اؼبدعى عليو».
إ ّف الرباءة األصلية (أو القرينة على الرباءة يف اػبطاب القػانوي اغبػديث) ربمػي الضػعفاء
واؼبستضعفني والذين ال حوؿ وال حيلة ؽبم مػن تػُ َهػم ومكػر اؼبعتػدين واؼبتسػلِّطني .وأمػا مبػدأ
اعبناية األصػلية (أو القرينػة علػى اعبنايػة) ،فهػو ذبسػيد لرابػات ىػاالء اآخػرين ،وكػل قػانوف
يُبػػل علػػى ىػػذا اؼببػػدأ ؿبكػػوـ عليػػو بعػػدـ التفريػػق بػػني اغبػػق والباطػػل وبػػني العػػدؿ والظلػػم،
وبتف ي ظاىرة «إدعاء أناس دماء رجاؿ وأمواؽبم» كما قاؿ الن (ص).
ولقػػد ظػػل مبػػدأ الػرباءة األصػػلية ؿبرتمػاً يف عهػػد اػبالفػػة الرا ػػدة .عػػن عبػػد ا بػػن عػػامر
ػن يف ركػػب إذ جائنػػا ذا اؼبػػروة ُس ػرقن عيبػػة رل ،ومعنػػا رجػػل مػػنهم ،فقػػاؿ لػػو
قػػاؿ« :انطلقػ ُ
أصػ ا " :يػا فػالف أردد عليػو عيبتػو" ،فقػاؿ" :مػا أخػذهتا ".فرجعػن إذل عمػر بػن اػبطػػاب
فحخربتػػو ،قػػاؿ" :مػػن أنػػتم؟" فعػػددهتم ،فقػػاؿ" :أظنػػو صػػاحبها ]الػػذي اهتػػم[ ".فقلػػن" :لقػػد
141
أردت يا أمػري اؼبػامنني أف آم بػو مصػفوداً ".قػاؿ عمػر" :أتػحم بػو مصػفوداً بغػري بينػة؟"»
فعمر ىنا يستنكر إغباؽ الضرر باؼبدعى عليو يف تكبيلو قبل البينػة ،ومعػل ذلػ أ ّف توقيػف
وحب واهتاـ اؼبدعى عليو كل ذل لي بينة على اعبناية وهبب أف يعترب بريائا إالّ إذا ثبػن
عك ذل (إدانتو) ب كل قاطع.

لي القانوف يف كنهو سوى وسيلة اؼبستضعف ؼبقاومة اؼبستكرب ،ودبا أ ّف حكػم اؼبسػتكرب واقػع – ولػي قانونػا – فػإ ّف
القانوف يبدأ حيث يت دد حكم اؼبستكرب.

+
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وقد ّقرر الفقهاء يف قواعدىم أ ّف األصػل بػراءة الذمػة ،وعلػى ىػذا ال هبػد اؼبعتػدي منفػذا
للنيػػل م ػػن أع ػراض األبريػػاء وأم ػواؽبم ودم ػػائهم ،ويف ىػػذا تطه ػػري للمجتم ػػع م ػػن س ػػوء الظ ػػن
وضباية وقباة الذين ربوـ حوؽبم بهات ال أساس ؽبا من الص ة.

 .5.6.9البينة على اؼبدعي
ضػ َػمر أ ّف البيّنػػة
بالسػ ْػبق واؼب ْ
باإلضػافة إذل تَ َ
ضػ ُّػمن أصػػلية اعبنايػػة ،فػإ ّف فعػػل التعػػذيب يفػػرتض َ
ُ
ضعة يف اؼبدعى عليو .إذ ما جدوى اللجػوء إذل اسػت راج البينػة مػن اؼبػدعى عليػو
اعبنائية فبَُْو َ
(بتسلي األدل على جسده ونفسو) إف دل يكن مسلّما بو أ ّف اؼبدعى عليػو ىػو موقػع ووعػاء
اغبقيقة؟
وبػػالطبع فػػإف ىػػذا االفػرتاض الضػػمب يعػػارض الت ػريع اعبنػػائي اإلسػػالمي الػػذي قعَّػػد أ ّف
«البيّنة على اؼبدعي واليمني على من أنكر».
إ ّف ُح ّجيػػة ىػػذه القاعػػدة تسػػتند إذل آيػػات قرآنيػػة عديػػدة ت ػػري إذل «البينػػة» وتحكػػد أ ّف
توضػػح أ ّف مصػػدر البينػػة ل ػػي الط ػػرؼ الػػذي
عػػبء اإلثبػػات علػػى الطػػرؼ اؼبػػدعي ،كمػػا ّ
ينكػػر .فمػػثالً يقػػوؿ ا تعػػاذل :أتػػتهم ُر ُسػلُ ُهم بالبيّنػػات فمػػا كػػاف ا لػػيظلمهم ولكػػن كػػانوا
أنفسهم يظلموف 142 إنػو برىػا ٌف أف التهمػة بػدوف بيّنػة ظل ٌػم ،كمػا ىػو دلي ٌػل علػى أ ّف عػبء
الر ُسل ولي على الذين أنكروا .ويبكن أيضا استنباط قاعدة «البيّنة علػى
إثبات اغبق على ُ
وجل يف أوؿ آياهتا :دل يكػن الػذين كفػروا مػن
اؼبدعي» من سورة البيّنة ال يقوؿ اؼبوذل ّ
عر ّ
أىل الكتاب واؼب ركني منف ّكني ح تحتيهم البينة.
أمػػا دليػػل م ػػروعية ىػػذه القاعػػدة مػػن الس ػنّة فريجػػع إذل اغبػػديث النبػػوي ال ػريف« :لػػو
الدع ػى أنػػاس دمػػاء رجػػاؿ وأم ػواؽبم ،ولكػػن البيّنػػة علػػى مػػن ادعػػى
يُعط ػى النػػاس بػػدعواىم ّ
143
واليمني على من أنكر ».وروى الرتمذي أنو «جاء رجل من حضرموت ورجل من كنػدة
إذل الن ػ ػ (ص) ،فقػ ػػاؿ اغبضػ ػػرمي" :يػ ػػا رسػ ػػوؿ ا إ ّف ىػ ػػذا البػ ػػب علػ ػػى أرض رل ".فقػ ػػاؿ
الكندي" :ىي أرضي ويف يدي ،ولي لػو فيهػا حػق ".فقػاؿ النػ (ص) لل ضػرمي" :ألػ
بينة؟" قاؿ" :ال ".قاؿ" :فل يبينو ".قاؿ" :يا رسوؿ ا إف الرجل فاجر ،ال يبارل على ما
حلػػف ولػػي يتػػورع مػػن ػػيء ".قػػاؿ" :لػػي ل ػ منػػو إالّ ذل ػ  144»".وعػػن األ ػػعن بػػن
قي أنو قاؿ« :كاف بيب وبني رجػل خصػومة يف بائػر فاختصػمنا إذل الرسػوؿ (ص) ،فقػاؿ:
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" اىداؾ أو يبينػو ".فقلػن" :إذا وبلػف وال يبػارل "...فقػاؿ" :مػن حلػف علػى يبػني يقتطػع
145
ا ماؿ امرىء – ىو فيها فاجر – لقي ا وىو عليو اضباف»".
كل ىذه األدلة تػربىن علػى أ ّف عػبء إقامػة البينػة القاطعػة علػى مػدعي
وؾبمل القوؿ أ ّف ّ
التهمة ،ولي على اؼبدعى عليو أف يحم بحية بيّنة أو أف يُثبن براءتو ،ويكفيو اليمني.

وأخ ػرياً وب ػػحف اليمػػني ،ذب ػ ُدر اإل ػػارة إذل أ ّف فعػػل التعػػذيب ينته ػ أيض ػاً قاعػػدة كفايػػة
اليمني على من أنكر .فكل من قرأ هادات التعذيب الفاجعة (ال وردت عرب القروف إذل
يومنا ىذا) يعلم أ ّف ِّ
اؼبعذبني ال يستجيبوف ليمني اؼبدعى عليهم ،فهػم يتصػافبوف عػن صػياح
َّ
ػاـ
اؼبعذبني الذين يقسػموف بػا علػى بػراءهتم ويُ ػهدونو تعػاذل علػى صػدقهم ،وىػذا تن ّكػر ت ّ
لقوؿ الن (ص)« :من اقتطع حق امػرئ مسػلم بيمينػو فقػد أوجػب ا لػو النػار وح ّػرـ عليػو
146
اعبنة».

 .6.6.9األدل واغبقيقة
ضع البيّنة يف عقػر اؼبػدعى عليػو ،نتطػرؽ اآف إذل آخػر حلقػة
بعد تف ّ ص أصلية اعبناية وسبََْو ُ
يف سلس ػػلة االفرتاض ػػات اؼبس ػػبقة ال ػ يس ػػتند إليه ػػا فع ػػل التع ػػذيب :االعتق ػػاد الض ػػمب بػ ػح ّف
تسلي األدل على جسد اؼبدعى عليو قادر على است راج اغبقيقة منو .فبدوف اإليباف بقدرة
ػتهم علػػى اإلق ػرار.
األدل علػػى اسػػت راج اغبقيقػػة ال يبكػػن الػػرعم أ ّف التعػػذيب يقصػػد ضبػػل اؼبػ َ
فيجب إذاً إبانة العالقة اؼبفرتضة ِض ْمنياً بني اغبقيقة واألدل ،وربليلها من زوايػا ـبتلفػة ت ػمل
اؼبنظور ال رعي.
ص ػ يح أ ّف فبارسػػة التعػػذيب سػػبقن اغبضػػارة اليونانيػػة القديبػػة ،إالّ أ ّف أوؿ اؼبناق ػػات
ػوـ أ ّف
الدقيق ػػة ح ػػوؿ العالق ػػة ب ػػني التع ػػذيب واغبقيقػ ػة ترج ػػع إذل الكتاب ػػات اإلاريقي ػػة .ومعل ػ ٌ
التع ػػذيب ك ػػاف أم ػػرا واقع ػ ػا يف اغبي ػػاة اليومي ػػة يف ديبوقراطي ػػة اليون ػػاف القديب ػػة ،وكان ػػن ى ػػذه
اؼبمارسة تسػتهدؼ العبيػد والنسػاء واألجانػب وتسػتثب مػواطب أثينػا (رجػاؿ ينتفعػوف حبقػوؽ
أ ِرسػتُػ ْقراطية وباغبصػػانة مػػن التعػػذيب) .وكػػاف اجملتمػػع اليونػػاي القػػدً يعتقػػد أ ّف العبيػػد ْأوعيػػة
لل قيقة ويعترب التعػذيب أداة السػت راجها مػنهم .وكػاف اإلاريػق يعتقػدوف أ ّف البيّنػة اؼبنترعػة
ػوؽ إثبات ػ ػاً ووثوق ػ ػاً ػػهادة الرج ػػل اغبُػ ػّر يف احملكم ػػة ،وى ػػذا يرج ػػع إذل
العْب ػػد تَف ػ ُ
م ػػن جس ػػد َ
اعتقػػادىم أ ّف العبيػػد ال يتمتعػػوف بالعقػػل راػم إدراكهػػم إيػػاه .وتقػػوؿ ُدبْػ َػوا ( )duBoisيف ىػػذا
ال حف:
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العْبػػد يبل ػ جسػػداً قوي ػاً لل دمػػة وال يبل ػ عق ػالً ،هبػػب إكراىػػو لينطػػق بػػاغبق – حػ ٌػق
دبػػا أ ّف َ
يستطيع أف يدركو رام أنو ال يتمتع بالعقل يف حد ذاتو .وخالفاً عن اغبيواف الذي ال يبل إالّ
العْب ػػد ق ػػادر عل ػػى
الق ػػدرة عل ػػى اغبػ ػ ويعج ػػر عل ػػى إدراؾ العق ػػل (اللوا ػػوس ) والك ػػالـ ،فػ ػ
إف َ
147
ال هادة عندما يُ َّ
عذب جسده ،وىذا ألنو يعرؼ العقل بدوف أف يبتلكو.

وم ػػن جه ػػة أخ ػػرى ،ف ػ ػإ ّف حص ػػانة األح ػ ػرار واألس ػػياد م ػػن التع ػػذيب كان ػػن تس ػػتند إذل
اعتقػػادين .أوالً ،يبكػػن للسػػيد أف يكػػذب كػػذباً ُم ْقنِع ػاً يف احملكمػػة لتفػػادي عقوبػػة ىب ػػاىا،
العْبػد .ثانيػاً ،كػاف
أل ّف السيد يتمتع بالعقػل (اللواػوس) وُيبيػر اغبػق مػن الباطػل علػى عكػ َ
ِِ
العْب ػػد ج ػػرء م ػػن
اإلاري ػػق يعتق ػػدوف أ ّف حقيق ػػة الس ػػيد مدفون ػػة يف َعْب ػػده ،أو بعب ػػارة ُدبْػ ػ َػواَ « :
العْبػػد ىػػي حقيقػػة السػػيّد ،وحقيقػػة السػػيّد توجػػد يف جسػػد ال َعْبػػد
السػػيّد ،وبالتػػارل ف قيقػػة َ
وتُ ْك َ ػػف من ػػو بالتع ػػذيب .وي ِ
ص ػػل اؼبع ػ ِّػذب إذل الس ػػيّد ع ػػن طري ػػق جس ػػد َعْب ػػده فيس ػػت رج
ُ
َ
148
اغبقيقة منو».

إ ّف تراث ىذه االعتقادات ب حف العالقة بني األدل واغبقيقة انت ر إذل حضػارات أخػرى،
ولكن اغبضارة اإلسالمية انفصػلن يف بػدايتها انفصػاالً جػذرياً عػن ىػذه االعتقػادات .فعػالً
إ ّف اإلسػػالـ دل يعتػػرب أ ّف البيّنػػة ـببّػحة أو مدفونػػة يف اؼبػػدعى عليػػو وأ ػػا قابلػػة لالسػػت راج منػػو
بتسػػلي األدل .فقػػد أرسػػل الن ػ (ص) علي ػاً وال ػربري وسػػعداً يت سسػػوف األح ػواؿ ويلتمسػػوف
األخبػػار ،فحصػػابوا االمػػني لق ػريجل كانػػا يبػػدا م باؼبػػاء فػػحتوا م ػا ،وسػػحلونبا – ورسػػوؿ ا
(ص) قائم يصلي – فقاال« :كبن سػقاة قػريجل بعثونػا نسػقيهم مػن اؼبػاء ».فكػره القػوـ ىػذا
اعب ػواب ورج ػوا أف يكونػػا أل سػػفياف فض ػربونبا ،وركػػع رسػػوؿ ا (ص) وسػػجد سػػجدتني
وسػ ػ ػػلم وقػ ػ ػػاؿ« :إذا صػ ػ ػػدقاكم ض ػ ػ ػربتمونبا ،وإذا ك ػ ػ ػذباكم تركتمونبػ ػ ػػا! صػ ػ ػػدقا وا إ مػ ػ ػػا
149
ػني ىنػػا أ ّف النػ (ص) يالحػػك أ ّف تسػػلي األدل يسػػت رج الباطػػل بػػدالً مػػن
لق ػريجل ».وبػ ِّ ٌ
اغبقيقة كما كػاف يعتقػده اليونػانيوف .ودبػا أ ّف الرسػوؿ (ص) ي ِ
صػل إذل اغبػق والباطػل بواسػطة
َ
الوحي ،فإنو يُلفن انتباىنا من خالؿ ىذه اغبادثة إذل قدرة األدل على است راج الباطل.
ويبكػػن اسػػتقراء نف ػ االعتقػػاد ب ػػحف العالقػػة بػػني التعػػذيب واغبقيقػػة مػػن سػػرية اػبلفػػاء
الرا ػػدين .فكػػاف عمػػر بػػن اػبطػػاب يُعلِّػػم اؼبسػػلمني أ ّف تسػػلي األدل – أو التهديػػد بػػو –

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

عقل ّأوؿ.

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

+

+
881

منظور قضائي

يتلف اغبقيقة بدالً من أف يك فها ،بقولو « :لي الرجل دبػحموف علػى نفسػو إف أجعتػو أو
150
أخفتو أو حبستو أف يعرتؼ على نفسو».
أما الص ا ابن مسعود فهو يُرجع قػدرة األدل علػى اسػت راج الباطػل إذل قػدرة الكػذب
عل ػػى ردع األدل ،فيق ػػوؿ« :م ػػا م ػػن ك ػػالـ ي ػػدرؤ ع ػػب س ػػوطاً أو س ػػوطني عن ػػد س ػػلطاف إالّ
151
تكلمن بو».
ويبكػػن إذاً القػػوؿ بحنػػو يف عهػػد الن ػ (ص) وعهػػد اػبالفػػة الرا ػػدة كانػػن البيّنػػة اؼبنترعػػة
بتسلي األدل تعترب باطلة ،وىذا على عك ما اعتقده يف ما بعد الطغاة على مب اغبجػاج
بن يوسف ،وعلى خالؼ ما اجتهد بو بع العلماء مثل اؼباوردي.
خاصػا باغبضػػارة اإلسػػالمية
ىػػذا التعػػارض يف ػػحف العالقػػة بػػني التعػػذيب واغبقيقػػة لػػي
ّ
وقد عاد يف عدة حضارات.
فمثالً كاف اليوناي ديبوسػثينا ( )Demosthenesيعتػرب فبارسػة التعػذيب علػى أ ػا الوسػيلة
اؼبوثوقة الوحيػدة السػت راج اغبقيقػة ،كمػا زعػم أف «ال ػهود األحػرار يكػذبوف أحيانػاً ولكػن
دل يتك ّ ػػف بطػػالف أي تصػريح ربػػن التعػػذيب أبػػداً 152».وحسػػب زعػػم إسػػايوس ()Isaios
«دل يُدف أي إنساف استُػْن ِط َق ربن التعذيب ب هادة الػرور نتيجػة العػذاب أبػداً 153».ولكػن
اؼبنترع ػػة بالتع ػػذيب
م ػن جه ػػة أخ ػػرى قب ػػد أف أرس ػػطو يع ػػارض ى ػػذه اآراء ويعتق ػػد أ ّف البيّن ػػة َ
ليسن موثوقة ،فيقوؿ:

ض ْػرب مػن اإلكػراه .ولػي
فبارسة التعذيب ىي نوع من البينة تبدو جػديرة بالثقػة أل ػا مرتبطػة بِ َ
عني ما يُقاؿ يف ػحف التعػذيب ومػا وبجػ القػوؿ أنػو نػوع حقيقػي ووحيػد مػن
من الصعب أف نُ ِّ
البينػ ػػة – مبػ ػػالغني يف أنبيت ػ ػػو – إذا كػ ػػاف يف مص ػ ػػل تنا .ولكػ ػػن إذا ك ػ ػػاف التعػ ػػذيب ض ػ ػػدنا ويف
مصل ة خصمنا عبحنا إذل التنقيص من قيمتو بقوؿ اغبق عن كػل أنػواع التعػذيب .وإ ّف احتمػاؿ
ػػهادة اؼبكػ َػرىني بػػالرور يعػػادؿ احتمػػاؿ ػػهادهتم بػػاغبق ،فبعضػػهم مسػػتعد لت ّمػػل كػػل ػػيء
بػػدالً مػػن االعػرتاؼ باغبقيقػػة ،والػػبع اآخػػر مسػػتعد كػػذل الهتػػاـ أنػػاس آخػرين زوراً رابػةً يف
تفادي اؼبريد من التعذيب [...] .ويبكػن أيضػاً القػوؿ أ ّف البيّنػة اؼبنػتػػرعة بالتعػذيب باطلػة ،إذ أف
ُـبْػتَػلّي العقل ِ
وصفاؽ اعبِْلد وال جعاف يت ملوف العذاب ببطولة ،يف حني أ ّف اعببناء واحملرتسني

ويف رواية أخرى« :لي الرجل أمينا على نفسو إذا أجعتػو أو أوثقتػو أو ضػربتو أف يعػرتؼ علػى نفسػو( ».أخرجػو عبػد
الرزاؽ يف اؼبصنّف)
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عندىم من اعبراءة ما يكفيهم قبل أف يروا التنكيل بحعينهم .ولذل يبكػن اعتبػار البينػة اؼبنترعػة
154
بالتعذيب اري موثوؽ ا سباماً.

وقبد نف التعارض يف حف العالقة بني التعػذيب واغبقيقػة يف اغبضػارة اؼبسػي ية .فمػن
جهة قبػد أف البابػا نِكػوالس األوؿ يصػرح يف القػرف التاسػع للمػيالد بػرأ ٍي يتطػابق مػع تعػاليم
اإلسالـ يف عهد الن (ص) واػبالفة الرا دة ،ويقوؿ فيو أ ّف «التعذيب جريبة مردوجة ألنػو
وبمػػل اإلنسػػاف علػػى الكػػذب ،ويسػػل عليػػو األدل عبث ػاً» .ومػػن جهػػة أخػػرى قبػػد بابػػاوات
آخرين سبقوا وخلفوا البابا نِكوالس قد أباحوا التعذيب.
ىل َمثَ ٍل لقدرة التعذيب على است راج الباطػل ىػو ِم ػ نة اػاليليو االيلػو ،أحػد
وردبا أ ْذ ُ
أبػػرز الفيريػػائيّني والفلكيّػػني يف تػػاريخ العلػػوـ ،والػػذي أكرىتػػو الكنيسػػة – بالتهديػػد بالتعػػذيب
واإلعػػداـ حرق ػاً بال ػػد إذل خػػازوؽ – علػػى الت لػػي علن ػاً وركوع ػاً عػػن أفكػػاره العلميػػة .وإ ّف
التهديد بالتعذيب أكره وضبل االيلو – وكاف رجػال مامنػا تقيّػا ينػاىر السػبعني مػن العمػر –
علػػى أف يرت ػ ّد عػػن اكت ػػافو ل ػدوراف األرض حػػوؿ ال ػػم  ،فقػػاؿ« :ألف ؿبكمػػة التفتػػيجل
أم ػ ػرتب بػ ػػالت لّي عػ ػػن ال ػ ػرأي اػبػ ػػاطئ أ ّف ال ػ ػػم ثابتػ ػػة وىػ ػػي مركػ ػػر ]مػ ػػدار األرض حػ ػػوؿ
ال ػػم [ ... ،إي أرتػػد عػػن األخطػػاء اؼبػذكورة كمػػا ألعػػن وأكػػره ىػػذه البػػدع ...الػ تنػػاق
ؿبكمة التفتيجل».

 .7.6.9بطالف اعرتافات َّ
اؼبعذب

بعػ ػػد دراسػ ػػة االفرتاضػ ػػات اؼبسػ ػػبقة ِضػ ػ ْػمناً ال ػ ػ يسػ ػػتند إليهػ ػػا اؼبػ ػ ْػر َعم االستك ػ ػػايف يف فعػ ػػل
َ
ُ
نتطرؽ اآف إذل م روعية اؼبقصد الصريح حبمل اؼبتهم على اإلقرار.
التعذيبّ ،
واإلقرار لغةً ىو ِمن قر ال يء قراً ،والقرار إثبػات لِ َمػا كػاف مترلػرالً بػني اإلقػرار واعب ػود،
فَػ ػػيُقاؿ أق ػػر ف ػػالف بال ػػيء أي اع ػػرتؼ ب ػػو .واإلق ػ ػرار ى ػػو م ػ ػرادؼ االع ػ ػرتاؼ ،كم ػػا عُ ػ ِّػرؼ
اصػػطالحاً ب ػ«عمػػل إرادي ،صػػادر عػػن طواعيػػة واختيػػار ،ينطػػوي علػػى أخبػػار ِ
ينس ػب فيهػػا
155
ػح ص ػػدورىا عن ػػو الس ػػتوجبن عقاب ػػو».
اؼب ػ َ
ػتهم إذل نفس ػػو ارتكاب ػػو لوق ػػائع ؿب ػ ّددة ،ل ػػو ص ػ ّ
ودليل م روعية اإلقرار مستمد من اآية  53مػن سػورة آؿ عمػراف ،واآيػة  318مػن سػورة
النسػػاء ،واآيػػة  383مػػن سػػورة التوبػػة ،واآيػػة  83مػػن سػػورة يوسػػف .أمػػا مػػن الس ػنّة فهػػو
 3811( Galileo Galileiـ 3113 – .ـ.).
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مس ػػتمد م ػػن األحادي ػػث يف قض ػػية م ػػاعر وقض ػػية زوج ػػة العس ػػيف ورواي ػػات رج ػػم الغامدي ػػة
واعبهنية.
وتنطػػوي أركػػاف اإلق ػرار علػػى اؼبقػػر واؼبقػػر لػػو وموضػػوعو وصػػيغتو ،ولكػػل ركػػن مػػن أركػػاف
اإلقرار روطو .فبالنسبة للمقر تتفق اؼبذاىب صبيعاً يف روط التكليف ،أي ا رتاط العقل
اؼبكره واجملنوف واؼبعتوه وكذا النائم.
والبلوغ واالختيار ،كما تتفق يف بطالف إقرار َ

واسػػتدالؿ الفقهػػاء علػػى بطػػالف إق ػرار اؼبكػ َػره ،وبالتػػارل اؼبعػ َّػذب ،وعػػدـ ص ػ ة األحكػػاـ
الصػػادرة يف حقػػو مػحخوذ مػػن قولػػو تعػػاذل :إال مػػن أكػػره وقلبػػو مطمػائن باإليبػػاف 156.فاآيػػة
تفيػػد بوضػػوح أ ّف اإلكػراه يُسػػق حكػػم اإلقػرار بػػالكفر علػػى اؼبكػ َػره .فػإذا كػػاف ىػػذا يف ػحف
أعظم الذنوب ،وىو الكفر ،فإنو من األوذل أف يُسق اإلكراه حكم اإلقرار فيما سواه.
وىػذه اآيػة نرلػن َع ِقػػب حادثػة تعػذيب عمػػار بػن ياسػر غبملػػو علػى ال ػرؾ حيػػث ُروي
أ ّف اؼب ركني أخذوا عماراً فحرادوه على ال رؾ ،فحعطاىم فانتهى إذل النػ (ص) وىػو يبكػي
فجعل عليو السالـ يبسح الدموع عن عينيو ويقوؿ أخذؾ اؼب ركوف فغطوؾ يف اؼباء وأمػروؾ
أف ت ػػرؾ بػػا ففعلػػن ،فػػإف أخػػذوؾ مػػرة أخػػرى فافعػػل ذل ػ ػػم 157.ىػػذا يػػدؿ علػػى أف
يوضػػح
ػذب يسػػق حكػػم الكفػػر ،كمػػا ِّ
اإلكػراه علػػى الكفػػر مػػع طمحنينػػة القلػػب باإليبػػاف كػ ٌ
القػػوؿ أف «التعػػذيب ذبربػةٌ بدنيػةٌ للكػػذب» .ومػػن أكثػػر األحاديػػث تػواتُراً يف حجيػػة بطػػالف
اإلق ػرار ربػػن التعػػذيب قػػوؿ الرسػػوؿ (ص)« :رفػػع عػػن أمػ اػبط ػح والنسػػياف ومػػا اسػػتكرىوا
158
عليو».
ل ػػذل حك ػػم صبه ػػور الفقه ػػاء م ػػن اغبنفي ػػة 159وال ػػافعية 160واغبنابل ػػة 161والريدي ػػة
ومتقدمي اؼبالكية دبا فيهم اإلماـ مالػ نفسػو 163بػبطالف اعرتافػات اؼبك َػره (اؼبع َّػذب) وعػدـ
رعية األحكاـ ال تصدر يف حقو.

162

وحري بنا أف نستعرض ىػذه اللالػاة الوضػاءة مػن منظومػة فقػو اإلمػاـ مالػ – إمػاـ دار
ّ
اؽبجرة – والذي أ ار أكثر من مرجع إذل اقتبػاس اؼبقننػني الغػربيني ؽبػذه األحكػاـ مػن فقهػو
164
اؼبدونػػة« :قلػػن" :أرأيػػن إذا أقػػر ب ػيء مػػن اغبػػدود بعػػد التهديػػد أو
الراخػػر .جػػاء يف ّ
القيػد أو الوعيػد أو الضػػرب أو السػجن أيقػاـ عليػػو اغبػد أـ ال يف قػوؿ مالػ ؟" قػاؿ مالػ :
"مػػن أقػػر بعػػد التهديػػد أو قبلػػو ،فالوعيػػد والقيػػد والتهديػػد والسػػجن والضػػرب هتديػػد عنػػدي
كل ػػو 165»".أي ال يق ػػاـ علي ػػو اغب ػػد واإلقػ ػرار باط ػػل .وي ػػورد السرخس ػػي يف اؼببس ػػوط تعلي ػػل
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بطالف ذل اإلقرار ،فيقوؿ« :ولو أ ّف قاضيا أكره رجال بتهديد أو ضػرب أو حػب أو قيػد
حػ يقػػر علػػى نفسػػو حبػػد أو قصػػاص ،كػػاف اإلقػرار بػػاطال ،ألف اإلقػرار متمثػػل بػػني الصػػدؽ
ػرجح جانػػب الصػػدؽ علػػى جانػػب الكػػذب ،والتهديػػد
والكػػذب .وإمبػػا يك ػػوف حجػػة إذا تػ ّ
166
بالضرب واغبب يبنع رج اف الصدؽ على ما قاؿ عمر بن اػبطاب  ».وجاء أيضا يف
ىػػذا اجملػػاؿ مػػا قالػػو ابػػن ػػهاب عػػن رجػػل اعػػرتؼ بعػػد إكراىػػو باعبلػػد« :أنػػو ل ػػي عليػػو
167
حد».
ذلػ أ ّف اإلقػرار يُفهػػم منػػو أنػػو صػػادر عػػن حريػػة رأي ،فالعاقػػل ال يػػتهم بقصػػد اإلض ػرار
بنفسػو ،وأمػا إذا أكػره فيغلػػب علػى الظػن أنػػو قصػد بػاإلقرار دفػع الضػػرر عنػو بػاالعرتاؼ فػػال
يقبل منو.
ىكػػذا يتضػػح أ ّف مػػا تنترعػػو أجهػػرة التعػػذيب النظاميػػة مػػن اعرتافػػات ومػػا تصػػدره احملػػاكم
من أحكاـ كلو باطل وجور وال يبن إذل أحكاـ ال ريعة العادلة بصلة.

 .8.6.9مالحظات تكميلية
إ ّف التعذيب غبمل اؼبتهم على اإلقرار يقلب عملية احملاكمػة رأسػاً علػى عقػب ،كمػا يعكػ
العالقػػة السػػببيّة بػػني البيّنػػة والعقوبػػة .فاحملاكمػػة تػػدرس البينػػة ال ػ قػػد تػػادي إذل العقوبػػة يف
حػ ػػني أف التعػ ػػذيب يسػ ػػت دـ العقوبػ ػػة الصػ ػػطناع البينػ ػػة .ومعػ ػػل ىػ ػػذا القلػ ػػب أف األنظمػ ػػة
القضائية ال تلجح إذل التعذيب تبدأ وتنتهي بالعقوبة وتعمػل علػى أسػاس القاعػدة« :إف دل
تكن جاف ستعاقب ح تق ّػر بحنػ جػاف ،وإذا أقػررت بحنػ جػاف سػتعاقب حػ ال تت َج َّػرأَ
أبػػداً علػػى أف تكػػوف ذلػ  ».وىػػذا اإلسػراؼ يف العقوبػػة يتنػػام سبامػاً مػػع تعػػاليم النػ (ص)
168
الذي قاؿ« :ألف ىبطئ اإلماـ يف العفو خري من أف ىبطئ يف العقوبة».

«لػػي الرجػل أمينػا علػى نفسػو إذا أجعتػػو أو أوثقتػو أو ضػربتو» .وروي أيضػاً عػن أمػػري اؼبػامنني يف الػذي تػدذل ي ػػتار
عسالً فوقفن امرأتو على اغببل وقالن طلقب ثالثاً وإالّ قطعتو ،فذكرىا ا واإلسالـ ،فقالن لتفعلن أو ألفعلن ،فطلقها
ثالثاً ،فرد إليها( .أنظر اؼبغب من ال رح الكبري  )318/5وىذا يدؿ على أف التهديد بإيقاع ما يتلف النف والعضو إذا
صدر فبن ىو قادر على إيقاعو كاف مفسدا لالختيار ،وإذا فسد االختيار ربقق اإلكراه وبطل ما ينجم عنو.
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وباإلضافة إذل ذل فإف ىذا اغبديث ياس مبدأ وجوب التثبن والت قق قبل اغبكم.
أمػػا يف القػػرآف الكػػرً فالثابػػن أنػػو ال يصػػح اغبكػػم علػػى إنسػػاف مػػا دل تثبػػن التهمػػة اؼبوجهػػة
إليو بحدلة ال تقبل اؼبراجعة.
ؿبرتمػػة َّ
ومنفػػذة يف الػػدوؿ
ىػػذه اؼبقػػايي الصػػارمة لتثبيػػن وتوثيػػق البينػػة اعبنائيػػة ليسػػن َ
البوليس ػػية أي ػػن تتمي ػػر قػ ػوات األم ػػن باػب ػػونة وض ػػعف الق ػػدرات الفكري ػػة والفس ػػاد واؽب ػػوج
والطاعة العمياء لوالة األمر ،يف حني أف مهمة استك اؼ اغبق تتطلَّب الت كم يف الذات
والػػذكاء واغبنكػػة والدقػػة والنػ ػراىة والصػػرب .ويف عهػػد اػبالفػػة الرا ػػدة أظهػػر الص ػ ابة ىػػذه
الصػػفات يف ربقيقػػاهتم ،كمػػا عبػاوا إذل عػػدة طػػرؽ الستك ػػاؼ اغبقيقػػة بػػدوف إك ػراه اؼبػػتهم
ومنهػػا «التفريػػق بػػني ال ػػهود ،واللجػػوء إذل أن ػواع اغبيػػل ،والنظػػر يف الق ػرائن ،وكبػػو ذل ػ فبػػا
169
يبني اغبق ويظهره».
ويف زماننػػا ىػػذا فإنػػو مػػن اؼبتوقَّػػع أف تسػػهل مهمػػة استك ػػاؼ اغبقيقػػة بػػاحرتاـ اؼبعػػايري
اإلسالمية لتثبيػن وتوثيػق البينػة اعبنائيػة ،وىػذا بسػبب أسػاليب الت قيػق اعبنػائي الػ وفّرىػا
التق ّدـ العلمي .ىذه األساليب ال تُرِّكر على اإلقرار بقدر ما تُرِّكر علػى البينػة اػبارجيػة ،كمػا
ِ
األحي ػػاء والفيري ػػاء والكيمي ػػاء وعل ػػم
تعتم ػػد أكث ػػر ف ػػحكثر عل ػػى تقني ػػات م ػػتقة م ػػن عل ػػم ْ
االجتمػػاع وعلػػم الػػنف وعلػػم اإلنسػػاف وعلػػم العاديػػات واؼبعلُوماتيػػة اخل .وال ػ أ ّف عبػػوء
َ
األنظمػ ػػة العربيػ ػػة واإلسػ ػػالمية اغبديث ػ ػػة إذل التعػ ػػذيب ىػ ػػو ػ ػػهادةٌ علػ ػػى إخفػ ػػاقهم اػبلق ػ ػػي
وإفالسػػهم الفكػػري والعلمػػي ،كمػػا ي ػ َػهد علػػى مػػيلهم السياسػػي إلرىػػاب ؾبتمعػػاهتم الػػذي
يطغى على واجبهم القضائي الستك اؼ اغبقيقة.

اغبجرات1 :؛ النساء 85 :و.81

+

ردي قد تل ّ ص وتص ّػور ىػذا الوضػع جيػداً .والنكتػة تقػوؿ أ ّف منافسػةً دوليػة
ىناؾ نكتة عبية عربية ظبعتها من زميل أُ ُ
ِ
عم ػاف ،وتبػػارزت فيهػػا ثالث ػة فػ َػرؽ ،فريػػق اؼب ػػابرات األمريكيػػة ( )CIAوفريػػق اؼب ػػابرات الروسػػية
للم ػػابرات نُظمػػن يف ّ
( )KGBوفريػػق منت ػػب ـبػػابرات جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة .والفػػوز يف ىػػذه اؼببػػاراة يقتضػػي اكت ػػاؼ ْأرنػػب (يطلقػػو اغبَ َكػػم
عمػاف وذىػب فريػق اؼب ػػابرات األمريكيػة للب ػث عنػػو،
ُمسػبقاً يف اؼبدينػة) يف أقصػر وقػػن .فػحطلق حك ٌػم حيػادي أرنبػا يف ّ
ؾبهرة بعتاد الرؤيػة باأل ّػعة ربػن اغبمػراء .وجػاء دور الفريػق
فوجده األمريكاف بعد نصف ساعة باستعماؿ طائرة عمودية ّ
عمػاف ورجػػع باألرنػب بعػػد سػػاعة ،أي ضػػعف وقػػن األمريكػػاف ،وىػػذا باسػػت داـ تقنيػػة تعتمػػد علػػى
الروسػػي ،فانت ػػر يف ّ
مطابق ػػة أث ػػار أق ػػداـ اغبيوان ػػات عل ػػى األرض وربلي ػػل االرتباط ػػات ب ػػني حرك ػػات اغبيوان ػػات الػ ػ رب ػػب األران ػػب وحرك ػػات
اغبيوانات ال تفر من األرانب .أما فريق منت ب ـبػابرات جامعػة الػدوؿ العربيػة فلػم يػحت باألرنػب ال بعػد نصػف سػاعة
وال بعػػد سػػاعة .ومضػػن سػػاعتاف مث ثالثػػة مث أربعػػة… وحػ ّػل الليػػل ودل يرجػػع فريػػق منت ػػب اؼب ػػابرات العربيػػة بعػػد .فػػحمر
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 .7حكم تعويض َّ
المعذب
لقد اعتربت ال ريعة اإلسالمية كل فعل ضار بالغري من مساولية الفاعػل نفسػو أو اؼبتسػبب
في ػػو ،وعليهم ػػا التع ػػوي ع ػػن الض ػػرر ول ػػو ك ػػاف ناصب ػػا ع ػػن خط ػح .أم ػػا إذا ك ػػاف ع ػػن عم ػػد،
فيوجب أيضا عقوبة الفاعل.
والتعػػوي يف اللغػػة يعػػب البػػدؿ واػبلػػف وقػػد عُػ ِّػرؼ بَ َدلِػػيّاً ب ػ«ضػػم ذمػػة الضػػماف إذل ذمػػة
170
اؼبضػػموف عنػػو يف الت ػراـ اغب ػػق» ،و«إهبػػاب مثػػل الت ػػالف – إف أمكػػن – أو قيمتػػو نفي ػاً
للضػرر بقػدر اإلمكػاف» ،و«واجػب رد ال ػيء أو بدلػو باؼبثػل أو القيمػة» 171.وأسػاس ىػذه
القاعػػدة اعبليلػػة قػػوؿ ا تعػػاذل :إف ا يػػحمركم أف تػػادوا األمانػػات إذل أىلهػػا وإذا حكمػػتم
172
بػ ػػني النػ ػػاس أف ربكم ػ ػوا بالعػ ػػدؿ إف ا نعمػ ػػا يعظكػ ػػم بػ ػػو إف ا كػ ػػاف ظبيع ػ ػاً بص ػ ػرياً،
واغبػ ػػديث الػ ػػذي يرويػ ػػو أبػ ػػو سػ ػػعيد اػبػ ػػدري حيػ ػػث يقػ ػػوؿ الرسػ ػػوؿ (ص)« :ال ضػ ػػرر وال
ضػرار 173».ومعنػػاه أنػػو ال هبػػوز أف يل ػػق إنسػػاف أي ضػػرر بغػػريه كمػػا ال هبػػوز للمتضػػرر أف
يوقع الضرر دبن كاف األسبق يف إيقاع الضػرر .ىػذا اؼببػدأ يػربز أحػد مقاصػد ال ػريعة الغػراء،
وىو اإلصالح بدال مػن اإلفسػاد ،وعػدـ مقابلػة اإلتػالؼ دبثلػو ،أو أ ّف إزالػة الضػرر هبػب أف
تكوف بالتعوي  ،والضماف بدال من الضرر ،فهذا أنفع للمجتمع ،وأجرب للضرر.
إ ّف اؼببػػدأ السػػابق مقػػرر يف األض ػرار اؼباديػػة ،أمػػا اؼببػػدأ اؼبقػػرر يف اؼبسػػاولية اعبنائيػػة علػػى
األنفػ ػ فه ػػو القص ػػاص ،أي اؼبماثل ػػة ب ػػني اعبناي ػػة والعق ػػاب ،وذلػ ػ انطالق ػػا م ػػن األص ػػل
174
وؿبرمػػا،
القػػرآي :وإف عػػاقبتم فعػػاقبوا دبثػػل مػػا عػػوقبتم بػػو .ومػػاداـ التعػػذيب فعػػال ضػػارا ّ
يَل َ ػق بالضػ ية فيسػػبّب ؽبػػا أضػرارا ماديػػة (تفويػػن مصػػاحل ـبتلفػػة) وأضػرارا جسػػدية (وفػػاة،
جروح ،كسور ،اخل) وأضرارا أدبية (إىانة ،قذؼ ،سب ،اخل) ،فإف ال ريعة توجب ما يلي:
 .3تعوي

الض ية عما غبق ا من أضرار مادية؛

 .3تطبيػػق القصػػاص علػػى اؼبعػ ِّػذب فيمػػا تسػػبب فيػػو مػػن أضػػرار جسػػدية للضػ ية،
وذل زجرا للمعتدين وسدا للذرائع؛

++

ٍ
عمػاف وىػػم يض ػربوف ضبػػاراً
اغبَ َكػػم بالب ػػث عػػن الفريػػق العػػر  ،فوجػػدوا عناصػػر اؼبنت ػػب اؼب ػػابرام يف اابػػة يف ض ػواحي ّ
ضرب ونُ ِّكل بو ويقولوف لو« :يا ضبار! ق ّػر أن أرنب وإالّ سنعذب ح اؼبوت!»
دامياً ُ
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 .1إقامػػة اغبػ ّد إذا كػػاف الضػػرر قػذفا ،وتحديبػػو فيمػػا عػػدا ذلػ مػػن األضػرار األدبيػػة
مع تقدً كل ما هبر اػباطر للض ية.

ى ػػذه اغبق ػػوؽ ال ػ كفلته ػػا ال ػريعة الغ ػ ّػراء لل ػػذين انتُهك ػػن ك ػرامتهم بتع ػػذيب أو ا ػػريه،
الترمن ا الدولة اإلسالمية يف عهد النبوة واػبالفة الرا دة.
وقػػد سػػار علػػى ىػػذا الػػنه اػبلفػػاء الرا ػػدوف ،فهػػا ىػػو عمػػر بػػن اػبطػػاب يضػػرب أروع
ويقتص للقبطي مغمور من ابن األمري عمرو بػن العػاص،
األمثلة يف صوف الكرامة اإلنسانية
ّ
والقصة أ هر من نار على علم ومفادىا أ ّف قبطيا تسػابق مػع ابػن عمػرو بػن العػاص فسػبقو
فلطػػم ابػػن عمػػرو ذل ػ القبطػػي ف ػػكى ىػػذا األخػػري ابػػن األمػػري إذل اػبليفػػة عمػػر فحرسػػل
الفػػاروؽ إذل عمػػرو وابنػػو فلمػػا حض ػرا قػػاؿ اػبليفػػة للقبطػػي« :ىػػذا الػػذي ض ػرب ؟» قػػاؿ:
ػرمني» ،مث
«نعػػم» ،فقػػاؿ« :اضػربو ».فحخػػذ يضػربو حػ اكتفػػى فقػػاؿ عمػػر« :زد ابػػن األكػ َ
التفن ىباطب عمرو وقاؿ« :م استعبدو الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا؟»
إذا كػاف عػػدؿ عمػػر بػن اػبطػػاب قػػد ظبػا إذل اؼبسػػتوى الرفيػػع دبجػرد تلػ اإلىانػػة لكرامػػة
أحػد األقبػاط اػػري اؼبسػلمني ،فكيػف بػػو لػو سػف دـ أحػػد رعيتػو كائنػا مػػن كػاف بغػري حػػق.
إنػػو اغب ػ العُمػػري دبسػػاولياتو اعبسػػيمة إزاء حقػػوؽ الرعيػػة ،وعلػػى رأسػػها كفالػػة حقهػػا يف
اغبيػاة الكريبػػة اآمنػػة ،وأمػا العقوبػػات الػ قررهتػا ال ػريعة بالنسػػبة للقتػل العمػػد واغبرابػػة ،فػػال
يسع اجملاؿ لتناوؽبا ،ولكن يبكن الرجوع إليها يف كتب الفقو.

 .8قواعد إسالمية لسلوك موظفي تنفيذ القانون
إ ّف معارضػػة اإلسػػالـ للتعػػذيب ال تكتفػػي بت ػػرً فبارس ػػتو ومقاصػػده وعواقبػػو ،وال بإبط ػػاؿ
اإلقرار ربن التعذيب ،وال بتعوي ا َّ
ؼبعذبني وعقوبة ِّ
اؼبعذبني .فاإلسػالـ يعػارض أيضػاً ىػذه
اؼبمارسػػة الوح ػػية بقواعػػد ُم ْل ِرمػػة لسػػلوؾ والة األمػػر ،وخاصػػة اؼبسػػاولني عػػن تنفيػػذ القػػانوف
مػػنهم .ونعػػب ػػذا مسػػاورل ومػػوظفي اغبكومػػة الػػذين ي ػػاركوف يف عمليػػة الت قيػػق اعبنػػائي،
وال ػػذين يبارس ػػوف س ػػلطة التفت ػػيجل والتوقي ػػف واالعتق ػػاؿ واالس ػػتنطاؽ ،وك ػػذا اؼبكلَّف ػػني ب ػػحمن
الدول ػ ػػة .ويف عاؼبن ػ ػػا الع ػ ػػر واإلس ػ ػػالمي اؼبعاص ػ ػػر ي ػ ػػمل ذل ػ ػ ال ػ ػػرطة وال ػ ػػدرؾ واعب ػ ػػيجل
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أي
واؼب ػػابرات اؼبدنيػػة والعسػػكرية ،وضػػباط ومػػوظفي السػػجوف ومػػوظفي الرعايػػة الص ػ ية و ّ
مساوؿ حكومي آخر ي ارؾ يف تنفيذ القانوف.
ص ػص الفصػػل 3.5
يتنػػاوؿ الفصػػل  3.5النهػػي عػػن التعػػذيب وإسػػاءة اؼبعاملػػة بينمػػا ُخ ّ
لألمػػر حبس ػن اؼبعاملػػة .وتػػحم مناق ػػة النهػػي عػػن اإلذعػػاف ألوامػػر التعػػذيب يف الفصػػل 1.5
وتليهػػا مناق ػػة األمػػر دبقاومػػة التعػػذيب يف الفصػػل  .1.5وأخ ػرياً يق ػ ّدـ الفصػػل  8.5بع ػ
اؼبعايري اإلسالمية لتوظيف اؼبكلفني بتنفيذ القانوف.
 .1.8النهي عن التعذيب وإساءة المعاملة
لقػػد حظػػرت القواعػػد اإلسػػالمية لسػػلوؾ اؼبوظػػف فبارسػػة التعػػذيب أو إسػػاءة اؼبعاملػػة .فقػػد
رل
قاؿ الرسوؿ (ص)« :اللَّ ُه َّم َمن َو
رل من أمر أ َُّم َ ْيائاً فَ َ َّق َعلَيهم ،فَا ُقق عليوَ ،
ومن َو َ
َ
مػػن أمػػر أ َُّمػ َ ػ ْػيائاً فَرفَػ َػق ػػم ،فَػارفُق بػػو 175».وعػػن عائػػذ بػػن عمػػرو أنػػو دخػػل عبيػػد ا بػػن
الرعػ ػ ػ ػ ِ
ػب ،إي ظبع ػ ػ ػػن رسػ ػ ػ ػػوؿ ا (ص) يق ػ ػ ػػوؿَّ " :
ػاء
أي بُػ ػ ػ ػ ََّ
إف َ ػ ػ ػ ػ َّػر ِّ َ
زي ػ ػ ػػاد ،فقػ ػ ػ ػػاؿ ل ػ ػ ػػوْ « :
176
اغبُطَ َمػةُ »".والرعػاء صبػع راع ،واغبطمػػة ىػو العنيػف برعايػة اإلبػػل ضػربو النػ (ص) مػػثالً
يرؽ ؽبم وال يرضبهم.
لوارل السوء ،أي القاسي الذي يظلمهم وال ّ
وح ال يقع من معاوي عمر بن اػبطاب ذبػاوز علػى الرعيػة ،يقػوؿ أمػري اؼبػامنني« :إي
إرل
دل أبعػػث عمػػارل ليض ػربوا أب ػػاركم ،وال ليحخػػذوا أم ػوالكم ،فمػػن فُعػػل بػػو ذل ػ فلريفعػػو ّ
أتقصو منػو؟" قػاؿ" :أي
أقصو منو .فقاؿ عمرو بن العاص" :لو أ ّف رجال أدب بع رعيتو ّ
ّ
177
والذي نفسي بيده ألقصو ،وقد رأين رسوؿ ا (ص) أقص مػن نفسػو »".ومػن وصػايا
للر ِعيَّػة واحملبػة
علي بن أ طالػب لأل ػرت الن عػي ؼبػا والّه مصػر قػاؿ« :وأ ْ ػعِر قلبػ الرضبػة َّ
ضػا ِرياً 178».كمػا قػاؿ علػي أيضػا يف تػرؾ العنػف
ؽبم واللُّطف م ،وال تكونّ َّن عليهم َسػبُػ َعاً َ
179
الر ُاد إذل اؼب َع ِاد العُدواف على العِبَاد».
والصلف« :بِْائ َ َّ
َ
ػدربوف مػػوظفيهم علػػى التعػػذيب ،فعنػػدما
وخالف ػاً لسػػلوؾ اؼبسػػاولني اؼبعاص ػرين الػػذين يػ ِّ
كتب عدي بن أرطػحه – عامػل عمػر بػن عبػد العريػر – إليػو يسػحلو يف توقيػع بعػ العػذاب

ىذه القائمة ال ُربصي كل مقرتيف التعذيب الذين توظفهم الدوؿ اغبديثة لتعذيب معتقليها .فالقائمة اغبقيقية تتضػمن
أيضػػا القػوات ػػبو العسػػكرية الػ تعمػػل بالتنسػػيق مػػع القػوات الرظبيػػة ،وقػوات العصػػابات اؼبضػػادة للثػػورة والتابعػػة للدولػػة
( ،)counter-guerrillaورفاؽ اؼبعتقل الذين يعملوف دبوافقة أو بحوامر من مساولني حكوميني.
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رد
على اؼبمتنعػني عػن أداء مسػت قات اػبرانػة العامػة (أي دل يػادوا مػا علػيهم مػن خػراج )ّ ،
عليػػو عمػػر منكػراً ذلػ فقػػاؿ لػػو« :أمػػا بعػػد فالعجػػب كػػل العجػػب مػػن اسػتائذان إيػػاي يف
عػذاب النػاس ،كػحي ُجنػة لػ مػن عػذاب ا  ،وكػحف رضػاي ينجيػ مػن سػ ا  ...إذا
أتاؾ كتا ىذا فمن أعطػاؾ فاقبلػو عفػواً ،وإالّ فاحللػو ،فػوا ألف يلقػوا ا بنايػاهتم أحػب
180
إرل من أف ألقاه بعذا م».
إ ّف قواعد معاملة اؼبساجني ىي مثاؿ آخػر ؽبػذا النمػوذج السػلوكي اإلسػالمي .فاإلسػالـ
وب ػ ّػرـ اغب ػػب يف س ػػجوف هت ػػدر فيه ػػا آدمي ػػة اإلنس ػػاف .يق ػػوؿ اب ػػن الق ػػيم اعبوزي ػػة رضب ػػو ا :
«اغبػػب ال ػػرعي لػػي ىػػو اغبػػب يف مكػػاف ضػػيق ،وإمبػػا ىػػو تعويػػق ال ػ ص ،ومنعػػو مػػن
التص ػػرؼ بنفس ػػو سػ ػواء ك ػػاف يف بي ػػن أو مس ػػجد ،أو ك ػػاف بتوكي ػػل اػبص ػػم أو وكيل ػػو علي ػػو
ومالزمتو لو ،وؽبذا ظبػاه النػ صػلى ا عليػو وسػلم أسػريا 181».وورد يف اؼبصػدر السػابق أ ّف
العلماء قالوا« :وأما اغبب الذي ىو اآف ،فإنو ال هبوز عند أحد من اؼبسلمني ،وذل أنو
هبمػػع اعبمػػع الكثػػري يف موضػػع يضػػيق عػػنهم اػػري متمكنػػني مػػن الوضػػوء والصػػالة ،وقػػد يػػرى
بعضػهم عػػورة بعػ  ،ويػػاذيهم اغبػر والػػربد 182».وعػػن عمػػر بػن اػبطػػاب يف كتػػاب بعثػػو إذل
والتػػو« :ال تػػدعن يف سػػجونكم أحػػداً مػػن اؼبسػػلمني يف وثػػاؽ ال يسػػتطيع أف يصػػلي قائمػاً.
وال تبيػ ػ ػ يف قي ػ ػػد رجػ ػ ػالً مطلوبػ ػ ػاً ب ػ ػػدـ ،وأج ػ ػػروا عل ػ ػػيهم م ػ ػػن الص ػ ػػدقة م ػ ػػا يص ػ ػػل هم يف
طعامهم 183».ويقوؿ الرملي الكبري« :ال هبػوز أف يقفػل علػى احملبػوس بػاب السػجن – ردبػا
184
يقصد بو اغبجرة – وال أف ُهبعل يف بين مظلم وال ياذى حباؿ».
أي ػكل مػن أ ػكاؿ السػجوف بػل كػاف يػتم البػن يف القضػايا
ودل ي هد العهػد النبػوي ّ
بعد التوقيف ؼبدة قصرية (جرء من يوـ) ،أل ّف اغبب أسر واحملبوس يعػد أسػري وفقػاً للتسػمية
ال ػ ظبػػاه ػػا الن ػ (ص) ،فػػإ ّف مػػن حػػق احملبػػوس سػػرعة البػػن يف الػػدعوى ح ػ ال يضػػار
معنوي ػاً ومادي ػاً 185.كمػػا دل ت ػػهد اػبالفػػة الرا ػػدة ذل ػ النػػوع مػػن السػػجوف ال ػوارد وصػػفو
أعاله ،وذل لسرعة البن يف القضايا.

وقد كتب القاضي أبو يوسف يف حف اػبراج« :وال يضربّن رجل يف درىم خراج وال يُقاـ على رجػل ،فإنػو بلغػب أ ػم
يقيمػػوف أىػػل اػبػراج يف ال ػػم ويضػربو م الضػػرب ال ػػديد ويطلقػػوف علػػيهم اعب ػرار ويقيػػدو م دبػػا يبػػنعهم مػػن الص ػالة،
وىػذا عظػػيم عنػد ا ػػنيع يف اإلسػالـ( ».راجػػع أبػػو يوسػف ،كتػػاب اػبػراج ،اؼبطبعػػة السػلفية ،القػػاىرة  3183ى ػ ،ص.
 331و.335
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 .2.8األمر بحسن المعاملة
إ ّف القواعد اإلسالمية لسلوؾ الرعاة ال تنهى عن إساءة اؼبعاملػة للرعيػة ف سػب ،بػل تػحمر ب ػ
– وتحكد على – حسػن اؼبعاملػة .ودليػل ذلػ قػوؿ الرضبػاف عػر وجػل :واخفػ جناحػ
186
الرفػ ػػق يف األمػ ػػر
ؼبػ ػػن اتبع ػ ػ مػ ػػن اؼبػ ػػامنني .ويقػ ػػوؿ الن ػ ػ (ص)« :إ ّف ا رفيػ ػػق وبػ ػػب ِّ
ُكلِّػ ِػو 187».كم ػػا ج ػػاء يف وص ػػية عل ػػي ب ػػن أ طال ػػب لأل ػػرت الن ع ػػي ؼب ػػا والّه مص ػػر« :إ ّف
188
الرعيَّة».
مودة َّ
أفضل قُػَّرة عني الوالة استقامة العدؿ يف البالد ،وظهور ّ
 .3.8النهي عن اإلذعان لألمر بالتعذيب
إ ّف القواع ػػد اإلس ػػالمية لس ػػلوؾ اؼب ػػوظفني اؼبكلف ػػني بتنفي ػػذ الق ػػانوف رب ػ ّػرـ اإلذع ػػاف لألوام ػػر
بالتعذيب أو اريه من ضروب اؼبعاملة ،كما ال ذبير التػذرع بػحوامر عُليػا لتربيػر ىػذه اؼبمارسػة
الوح ية.
ػوـ أ ّف اإلذع ػػاف للس ػػلطة يلع ػػب دوراً رئيس ػػياً يف تنفي ػػذ األوام ػػر بالتع ػػذيب وسياس ػػة
معل ػ ٌ
القم ػػع .وإ ّف ق ػوات األم ػػن والق ػوات اؼبس ػػل ة اعبرائري ػػة – عل ػى ا ػرار ب ػػاقي اعبي ػػوش العربي ػػة
اؼب ػ ّكلة علػػى الػػنم األورو للسػػيطرة اإلمربياليػػة – مبنيػػة علػػى ىياكػػل تدرهبيّػػة تقػػوـ علػػى
أسػػاس النظػػاـ واإلذعػػاف .ومعػػل ىػػذا أنػػو ُسبػػارس بػػداخلها أن ػواع ـبتلفػػة مػػن التػػدريب علػػى
ػدربني الطاعػة اؼبطلقػة
تنمػى لػدى اؼب َّ
اإلذعاف بالطاعػة واالنقيػاد األعمػى بالقػادة .فمػن جهػة ّ
ألوامػر سػ يفة واػبضػػوع اػبا ػػع للقػػادة ،وىػػذا يػتم باسػػتعماؿ تقنيػػات الثػواب عنػػد الطاعػػة
والعقػػاب عنػػد العصػػياف .ومػػن جهػػة أخػػرىُ ،وبػػرـ اؼبوظف ػوف مػػن أي تكػػوين يُعيػػنهم علػػى
اغبكم على رعية وأخالقية األوامر اؼبتلقاة وال يُعلّموف كيفية عصياف األوامر اري اؼب ػروعة
والالأخالقيػػة .وباعبملػػة ،فػػالرتكير داخػػل ىػػذه اؽبياكػػل يكػػوف دائم ػاً علػػى الطاعػػة اؼبطلقػػة،
والػػوالء بػػال قيػػد وال ػػرط ،والعقػػاب ،وااللت ػراـ باؽبيكلػػة ،والتصػػميم علػػى ضػػرب «العػػدو»
عرفو اؽبيكلة.
كما تُ ّ
التبصػػر يف منظومػػة تكػػوين ق ػوات األمػػن واعبػػيجل التابعػػة للطغمػػة العسػػكرية يف اعبرائػػر يوضػػح مػػا يبكػػن تعليمػػو
إف ّ
وترسػػي و مػػن أعمػػاؿ وح ػػية كالتعػػذيب .ففػي بػػادئ األمػػر يسػػعى التكػػوين إذل ت ػػديد وثػػاؽ اجملنَّػػدين ،وذل ػ بطقػػوس
ػالعلَم مػػثال.
تدريبيػة تنطػػوي علػػى ػػتم وبصػػق ولطػم ورفػ اجملنَّػػدين واحػػدا فواحػػد ،وكػػذا ال َق َسػم بػػالوالء لرمػػوز طَوطَميّػػة كػ َ
كمػػا يػتم تلقػػني ؾبنَّػػدي الطغمػػة علػػى اذبػػاه سػػلوكي لببػػوي (مثػػل كػػو م يبثلػػوف لببػػة األمػػة وحراسػها ضػػد العػػدو اػبػػارجي
والداخلي وضد اػبونة) ،وتعلُّم لغة اجملموعة الداخلية ال تضػ ِّ م الفػروؽ بيػنهم وبػني بقيػة اجملتمػع ،والػ تسػت دـ أيضػاً
كتربيػػر نفسػػي لكػػل األعمػػاؿ الفظيعػػة الػ يػػتم القيػػاـ ػػا .وكػػل ىػػذا يهيػػئ ؾبنػػدي الطغمػػة للت ػػوؿ إذل حيوانػػات معاديػػة
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ػورطني يف التعػػذيب
ىػػذا الوصػػف مػػن علػػم الػػنف االجتمػػاعي يبػ ّػني سػػلوؾ اؼبػػوظَفني اؼبتػ ّ
ومساوليتهم ،ولكن ال يربره ق  .وال ػ أ ّف الطاعػة اؼبطلقػة إمبػا تكػوف ولرسػولو فقػ ،
وكمػػا قػػاؿ علػػي بػػن حػػاج« :فبػػا ال خػػالؼ فيػػو بػػني أىػػل العلػػم أ ّف طاعػػة اإلمػػاـ واجبػػة فيمػػا
وافػػق ال ػػرع وؿبرمػػة ربريب ػاً قاطع ػاً إذا خػػالف ػػرع ا تعػػاذل وخػػرج عػػن أحكػػاـ ال ػريعة أو
189
آمن ببع وكفر ببع ».
ػلوؾ اػػري مقبػػوؿ دبوجػػب قػػوؿ ا تع ػاذل :كػػانوا ال
فِع ػالً إ ّف اإلذعػػاف ألوامػػر ُمن َكػػرة سػ ٌ
يتناىوف عن ُمنك ٍر فعلُوه لَبِائ َ ما كانوا يفعلػوف ،تػرى كثػرياً مػنهم يتولَّػوف الػذين كفػروا لبػائ
ما قدمن ؽبم أنفسهم أف س ا عليهم ويف العذاب ىم خالدوف 190.ويف ىذا ال ػحف
يق ػػوؿ اؼبص ػػطفى (ص)« :ال طاع ػػة ؼب ل ػػوؽ يف معص ػػية اػب ػػالق 191».ويق ػػوؿ (ص) أيضػ ػاً:
«مػػن أمػػركم مػػن الػػوالة دبعصػػية فػػال تطيعػػوه 192».ودليػػل آخػػر علػػى أ ّف طاعػػة اغبكػػاـ مقيػػدة
باتبػػاع ال ػػرع وأداء اغبقػػوؽ ىػػو قػػوؿ النػ (ص)« :علػػى اؼبػػرء اؼبسػػلم السػػمع والطّاعػػة فيمػػا
193
ِ ِ ٍِ
ِ ٍِ
اعة».
َّ
أحب وَك ِره إالّ أف يػُ ْاَمَر دبَْعصية ،فإذا أُمَر دبَْعصية فال ظبَْع وال طَ َ
تذرع اؼبوظفني بحوامر عُليا لتربير فبارستهم التعذيب أو ا رتاكهم يف ىذا اعبرـ ،فهػو
أما ّ
عذر اري مقبوؿ .يقوؿ ابن القيم اعبوزية« :من أطاع والة األمػر يف معصػية ا كػاف عاصػياً
ٌ
الحق بو 194».وإ ّف بطالف ذريعة الطاعػة
اؼبعصية
إمث
بل
ا
عند
ا
ر
عذ
لو
د
يبه
ال
ذل
وإ ّف
ً
ٌ
تنطبق أيضاً على حجة اإلكػراه لتربيػر التعػذيب ،فكمػا يقػوؿ القػرط « :أصبػع العلمػاء علػى
أ ّف مػػن أكػػره علػػى قتػػل اػػريه ال هبػػوز اإلقػػداـ علػػى قتلػػو ،وال انتهػػاؾ حرمتػػو بلػػد أو اػػريه،

للمجتمػػع يعتػػربوف أنفسػػهم أبطػػاال .ويف اؼبرحلػػة الثانيػػة ،وللتقليػػل مػػن الضػػغ النفسػػي الػػذي يسػػتتبع اإلذعػػاف لألوامػػر
بإغبػػاؽ أضػرار بالغػػة (كالتعػػذيب) يػػتم تلقػػني وتطبيػػع اجملنَّػػدين علػػى ذـ خصػػومهم وضػ اياىم ونػػرعهم الطػػابع اإلنسػػاي،
ػدربوف علػػى الػػتملّص مػػن العواقػػب األخالقيػػة لألعمػػاؿ الػ يقومػػوف ػػا .ونظػرا لكػػوف الرتىيػػب اعبسػػدي والنفسػػي
كمػػا بػ ّ
اؼبسػػتمر علػػى اجملنَّػػدين يبػػنعهم مػػن اسػػتعماؿ التفكػػري اؼبنطقػػي ويقػ ّػوي لػػديهم ردود الفعػػل الغريريػػة الالزمػػة للقيػػاـ بحعمػػاؿ
وح ية ،فإنو يتم إرىاؽ اجملنَّدين بصورة نظامية كجرء مػن تػدريبهم (بالضػرب واؼبنػع مػن ال ػرب والتّب ّػوؿ اخل) .ويػتم أيضػا
السارية ومن تسػروبات و ِعػالوات اٍخل) واؼبعاقبػة عنػد العصػياف
استعماؿ تقنيات اؼبكافحة عند الطاعة (من زبفيف للقواعد ّ
الصػيااة االجتماعيػة للعنػف عػرب معاينػة
(من منع التسروبات واالمتيازات وهتديػد للمجنَّػدين ولعػائالهتم) ،وتوظػف أيضػاً ِّ
اجملنّد أعضاء آخرين من اجملموعة وىم يرتكبوف أعماال فضيعة مث يُثابوف عليها ،كمػا يلجػح ىػذا التكػوين إذل طػرؽ اإلفقػاد
النظػػامي لل ساسػػية باألفعػػاؿ اؼب ْمقوتػػة مػػن خػػالؿ تعريضػػهم التػػدرهبي ؽبػػا حػ تصػػبح يف نظػػرىم أعمػػاال روتينيػػة عاديػػة.
للمريػػد مػػن التفاصػػيل راجػػع ؼ َ.كريبػػي ،إدارة الدولػػة للجالديػػن :الغنغرينػة ،يف اعبػػرء الثػػاي (اؼبنظػػور السياسػػي) مػػن ىػػذا
الكتاب .وراجع كتاب ب .سودفالد ،علم النف والتعذيب ،اؼبصدر رقم  83يف اية ىذا اؼبستند.
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ويصػػرب علػػى الػػبالء الػػذي نػػرؿ بػػو ،وال وبػػل لػػو أف يفػػدي نفسػػو بغػػريه ويسػػحؿ ا العافيػػة يف
195
الدنيا واآخرة».
ص ػ يح أ ّف التعػػذيب مػػن مس ػػاولية اؼباسسػػة (والدولػػة) ال ػ توظ ػػف اؼبت ػػورطني يف ىػػذه
اؼبمارسػػة الوح ػػية ،ولكػػن ىػػذه اؼبسػػاولية اعبماعيػػة ال سب ػػي اؼبسػػاولية الفرديػػة داخػػل الكػ ّػل
اعبماعي ،وىذا ألف وجود نوع من اعبرب اعبمػاعي الػذي ىبضػع لػو الفػرد داخػل اؼباسسػة ال
يس ػػتهل اس ػػتقاللو ال ػػذام وقدرت ػػو عل ػػى التص ػػرؼ دب ػ ػ إرادت ػػو وعل ػػى ـبالف ػػة اؼبق ػػررات
اعبماعية ال تنته ال رع وتعاك فطرة ا تعاذل ال فطر الناس عليها .وإ ّف اآية ك ُّػل
ِ ِ 197
ِ
ػني 196وقػػوؿ النػ (ص)ُ « :كلُّكػػم ر ٍاع وُكلُّكػػم مسػػاوؿ عػػن رعيَّتػػو»
امػػرئ دبػػا كسػػب رىػ ٌ
كِالنبػػا يػػدالف علػػى وجػػود مسػػاولية فرديػػة ال تقبػػل اإلنقػػاص أو الػػذوباف يف كيػػاف صبػػاعي.
ويصرح القػرآف الكػرً أيضػاً أ ّف الفػرد قػادر علػى عصػياف اعبػرب اعبمػاعي الفاسػد :إف الػذين
تَػوفَّػػاىم اؼبالئكػػة ظػػاؼبي ِ
ضػ َػع ِفني يف األرض ،قػػالوا أدل
أنفسػػهم قػػالوا فِػ
ػيم ُكنػػتُم ق ػالوا ُكنَّػػا ُمستَ ْ
َ ُ
َ
198
ِ
ِ
أرض ا واس ػػعةً فَػتُػ َه ػػاجروا فيه ػػا ،فح ُْولائ ػ م ػػحواىم جه ػػنم وس ػاءت مص ػرياً .وإ ّف
تَ ُك ػػن ُ
اػبروج من الضغ اعبماعي الضاؿ فبكن لكل من يهتدي دبقتضى قوؿ اؽبػادي عػّر وجػ ّل:
ض ػ ُّػرُكم َّمػػن ضػ َّػل إذا اىتَ َديْػػتُم ،إذل ا مػػرجعكم
يػػا أيُّهػػا الػػذين آمن ػوا علػػيكم أَن ُف ُس ػ ُكم ال يَ ُ
199
صبيعاً فيُنبائُ ُكم دبا كنتم تعملوف.
والسػنّة تاّكػد مػػا جػػاء يف القػػرآف الكػػرً ،فقػػد بػ ّػني الرسػػوؿ (ص) أ ّف اؼبوظػػف قػػادر علػػى
العص ػػياف أم ػػاـ اؼبقتض ػػيات اعبماعي ػػة الظاؼب ػػة ،حي ػػث ق ػػاؿ « :ال تكونػ ػوا ّإمع ػػة تقول ػػوف إذا
أحسػػن النػػاس أحسػنّا وإذا ظلمػوا ظلمنػػا ،ولكػػن وطِّنػوا أنفسػػكم ،إف أحسػػن النػػاس ربسػػنوا
وإف أسػػاؤوا فػػال تفعل ػوا 200».وقػػد ضبػػل الن ػ (ص) علػػى أولائ ػ الػػذين ألغ ػوا إرادهتػػم سبامػػا،
وأصػػب وا أذنابػاً يتبعػػوف كػػل طػػااوت ولػػو كػػاف يُعػ ِّػذب اؼبسػػلمني ،فقػػاؿ« :ال يقفػػن أحػػدكم
201
موقفاً يُضرب فيػو رجػل ظلمػاً ،فػإف اللعنػة تنػػرؿ علػى مػن حضػره حػني دل يػدافعوا عنػو».
ويف حديث يذ ّكر الذين يتبعوف رؤساءىم الظاؼبني وعواقب ىذا اؼبوقػف يف دار القػرار ،قػاؿ
202
الرسوؿ (ص)« :أىل اعبور وأعوا م يف النار».

وجدت سردين آخرين ؽبذا اغبديث كِالنبا ينسب لسنن الرتميذي ،ففي رواية «ال تكونوا ّإمعة ] [...إف أحسػن النػاس
أف ربسػػنوا ،وإف أسػػاءوا فػػال تظلمػوا» ،ويف روايػػة أخػػرى «ال تكونػوا ّإمعػػة ] [...إف أحسػػن النػػاس أف ربسػػنوا ،وإف أسػػاءوا
أف تتجنبوا إساءهتم».
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أما اؼبوظفوف الذين يتذرعوف بعػدـ وجػود وسػائل أخػرى الكتسػاب الػرزؽ لتربيػر تػورطهم
يف فبارسػػة التعػػذيب أو اػػريه مػػن ضػػروب اؼبعاملػػة ،ف جػػتهم باطلػػة بق ػػوؿ الرس ػػوؿ (ص):
«مػػن أكػػل برجػػل مسػػلم أكلػػة فػػإف ا يطعمػػو مثلهػػا يف جهػػنم ،ومػػن اكتسػػى برجػػل مسػػلم
ثوباً فإف ا يكسوه مثلو يف جهنم ،ومن قاـ برجل مسلم مقاـ ظبعة فػإف ا يقػوـ بػو مقػاـ
ظبعة يوـ القيامة 203».ويعلق علي بن حاج على ىذا اغبديث فيقوؿ أنو «فيو وعيد رىيػب
ؼبػػن يعي ػػوف عل ػػى حسػػاب اؼبس ػػلمني ودمػػائهم ،فكػػم م ػػن إنسػػاف يض ػػاعف لػػو اؼبرتّ ػب أو
204
الدرجة ألنو أحسن تعذيب اؼبسلمني والتنكيل م».
 .4.8األمر بمقاومة التعذيب
ػالتورط يف فبارسػة التعػذيب
إ ّف النمػوذج السػلوكي اإلسػالمي ال ينهػى عػن اإلذعػاف لألوامػر ب ّ
ف سب ،بل يحمر دبقاومتها ونصرة اؼبظلومني .يقوؿ تعاذل :وتعػاونوا علػى الػرب والتقػوى وال
تعػػانوا علػػى اإلمث والعػػدواف 205.ومػػن السػنّة قػػوؿ الرسػػوؿ (ص)َّ « :
إف النػػاس إذا رأوا الظػػادل
فلػػم يحخ ػػذوا علػػى يدي ػػو أو ػ أف يعُ َّم ُه ػ ُػم ا بعقػػاب من ػػو 206».ولقػػد أوج ػػب اؼبص ػػطفى
(ص) نصرة اؼبسلم اؼبظلوـ بقولو« :ما مػن مسػلم ىبػذؿ اِمػرءاً مسػلماً يف موضػع تنتهػ فيػو
حرمتػػو وينػػتقص مػػن عرضػػو إالّ خذلػػو ا يف موضػػع وبػػب فيػػو نصػرتو ،ومػػا مػػن اِمػػرئ مسػػلم
ينصر مسلماً يف موضع ينتقص فيو عرضو وتنته حرمتو إالّ نصػره ا يف موضػع وبػب فيػو
نص ػ ػرتو 207».وق ػػاؿ (ص) أيض ػ ػاً« :لتحخ ػ ػذف عل ػ ػى ي ػػد الظ ػػادل ولتحطرن ػػو عل ػػى اغب ػػق أط ػ ػراً،
208
ولتقصرنو على اغبق قصرًا ،أو ليضربن قلوب بعضكم ببع ».
إذاً ال ػ أف مقاومػة ىػذه اعبريبػة الوح ػية الزمػة وملرمػة ،وفبكنػة .لقػد سػجل التػاريخ
اؼبعاص ػػر مب ػػاذج ع ػػدة ؼبقاوم ػػة التع ػػذيب م ػػن داخ ػػل نظ ػػاـ اغبك ػػم ،منه ػػا رفػ ػ تنفي ػػذ أم ػػر
التعذيب ،ورف اإلذعاف ألوامر توقيف و/أو اعتقاؿ و/أو اسػتنطاؽ مػن وبتمػل تعػذيبهم،
ورف تقبل البيّنات اؼبنترعة بالتعذيب أثنػاء احملاكمػات ،ورفػ سػياقة عربػات ُوبمػل عليهػا
اؼبعػ َّػذبوف ،ورف ػ تػػوفري اػبػػربة الطبيػػة للجالديػػن ،وتس ػريب أخبػػار موثوقػػة ودقيقػػة عػػن ىػػذه
صصػ ػػة ؽبػ ػػا ومناسػ ػػبة ،ومناىضػ ػػة الدعايػ ػػة
اؼبمارسػ ػػة الوح ػ ػػية إذل ىيائػ ػػات وطنيػ ػػة ودوليػ ػػة ُـب َّ
ذبرد ال رائح االجتماعية اؼبستهدفة من حقوقها ،ورف التدريب
واأليديولوجية األمنية ال ّ
(إعطػػاءه أو تلقيػػو) يف فبارسػػة التعػػذيب ،ورف ػ اؼب ػػاركة يف اسػػترياد وتصػػدير عتػػاد وخػػربة
التعػػذيب ،ورف ػ التعامػػل مػػع اؽبيائػػات اؼبتورطػػة يف التعػػذيب ،اخل .كمػػا سػػجلن حػػاالت
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عديدة من مساولني على تنفيذ القانوف عجروا على مكاف تو مػن داخػل الدولػة ،فاسػتقالوا
وحاولوا مناىضتو من خارجها.
 .5.8معايير لتوظيف المكلَّفين بتنفيذ القانون
كػػل حرفػػة تسػػتلرـ ؾبموعتهػػا اػباصػػة مػػن االسػػتعدادات والكفػػاءات .وتتطلػػب مهمػػة تنفيػػذ
القػ ػػانوف – بفعاليػ ػػة ونراىػ ػػة واح ػ ػرتاـ ال ػ ػػرع وقواعػ ػػد السػ ػػلوؾ اؼب ػ ػػذكورة أع ػ ػػاله ،وبال ػ ػػعور
باؼبسػػاولية – كفػػاءات ِحرفيػػة ؿبػ ّددة ،وطبعػا أخالقيػا موافقػا ،واسػػتعدادات نفسػػية مالئمػػة،
وقدرات فكرية مناسبة.
ولكػػن االب ػاً مػػا تلج ػح الػػدوؿ ال ػ تسػػت دـ التعػػذيب ك ػػحداة قضػػائية أو سػػالح إرىػػا
للػػت كم يف اجملتمػػع إذل انت ػػاب وتوظيػػف اؼبكلَّفػػني بتنفيػػذ القػػانوف علػػى أسػػاس ال صػػية
ترسخ إضافياً بواسطة التدريب (كما ُ رِح يف الفصل
الت َ ُّكميّة واؼبيل للطاعة العمياء ،ال ّ
 .)3.8أمػػا اإلسػػالـ – كمػػا طُػ ػبِّق يف عهػػد الن ػ (ص) واػبالفػػة الرا ػػدة – فقػػد وصػػف
معايري زبتلف كلياً عن ىذه اؼبقايي الختيار وتوظيف اؼبكلفني بتنفيذ ال رع.
بالفعػػل ،ففػػي مسػػاولية ورل األمػػر يقػػوؿ الرسػػوؿ (ص)« :إنػػو س ػيكوف بعػػدي أم ػراء مػػن
صػ ّدقهم بكػػذ م وأعػػا م علػػى ظلمهػػم فلػػي مػػب ولسػػن منػػو ولػػي بػوارد علػػى اغبػػوض،
وم ػػن دل يص ػ ػ ّدقهم بك ػػذ م ودل يعػ ػػنهم عل ػػى ظلمهػ ػػم فه ػ ػو م ػػب وأنػ ػػا من ػػو وىػ ػػو وارد علػ ػػى
اغبػػوض 209».ويف تعليقػػو علػػى ىػػذا اغبػػديث يقػػوؿ صػػب ي عبػػده سػػعيد« :ىػػذا يعػػب أف
مسػػاولية ورل األمػػر قائمػػة علػػى اختيػػار والتػػو ومعاونيػػو ومتابعػػة أعمػػاؽبم الػ هبػػب أف تقػػوـ
كلها على الصدؽ والعدؿ ،أي الصػدؽ يف األخبػار والعػدؿ يف اإلنسػاف ،حػ يقػوـ األمػن
210
واألماف».
وحرص حكاـ اؼبسلمني األوائل علػى اختيػار مػوظفي الدولػة مػن الرجػاؿ الػذين وبفظػوف
للناس حقوقهم وكرامتهم .فمثالً قاؿ عمر بػن اػبطػاب« :ولػن أجعػل أمػان إذل أحػد لػي
ؽبػا بحىػػل ،ولكػػن أجعلهػػا إذل مػػن تكػػوف رابتػػو يف التػػوقري للمسػػلمني ،أولائػ أحػػق ػػم فبػػن
س ػواىم 211».ويقػػوؿ عمػػر بػػن اػبطػػاب يف وصػػيتو ألحػػد ىػػاالء العمػػاؿ الػػذين أختػػارىم:
212
«اعترب منػرلت عند ا دبنػرلت عند الناس».
ويف وصيتو لأل رت الن عػي ؼبػا والّه مصػر ،قػاؿ علػي بػن أ طالػب« :فَػ َػوِّؿ مػن جنػودؾ
ِ
ضػلَ ُهم ِح ْلمػاًِ ،فبَّػن يػُْب ِط ُػئ عػن
ص هم يف نفسػ
اى ْم َجْيبػاً وأفْ َ
ولرسػولو وإلمامػ  ،وأنْػ َق ُ
أنْ َ
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ِ
ِ
الغض ػػب ،ويسػ ػرت
أؼ ُّ
يح إذل العُػ ػ ْذ ِر ،ويػَ ػ ْػر ُ
بالض ػػع َفاء ،ويػَْنب ػػو عل ػػى األقْ ِوي ػػاء ،وفبَّػػن ال يُثػ ػػريُهُ
ُ
213
ف».
العُْنف ،وال يػَ ْق َع ُد بو الض َّْع ُ
اخ َرت لل ُ كْم بني الناس أفضل َر ِعيَّػتِ يف نفس فبػن
ويف نف الوصية جاء أيضاًُ « :مثَّ ْ
ِ
ص ُر من الْ َف ْي ِء إذل اغب ِّػق
وـ وال يتمادى يف َّ
الرلَّة ،وال َْوب َ
صُ
األمور وال سبُْ ُكوُ اػبُ ُ
ال تضيق بو ُ
ِ
صػػاه ،وأوقَػ َف ُهػػم يف
إذا عرفػػو ،وال تُ ْ ػ ِر ُ
ؼ نفسػػو علػػى طم ػ ٍع وال يكتفػػي بػػحدى فه ػ ٍم دوف أقْ َ
ال بهات وآخ َذ ُىم باغبج  ،وأقَػلَّ ُهم تَػبَػُّرماً ِدبُراجعة اػبصم ،وأصبَػَرُىم على تَ َك ُّف األمور،
ِّضػػاح اغبكػػم ،فبػػن ال يػَ ْرَد ِىيػػو إط ػراءٌ ،وال يَسػػتَ ِميلُوُ إا ػراءٌ ،وأولائ ػ قليػػل.
وأصػ َػرَم ُهم عنػػد ات َ
ِ
فاستعم ْل ُهم اختبػاراً ،وال تُ ِّ
ػوؽبِم ُؿبابػا ًة وأثػَ َػرًة ،فػإ ّ م ِصبَػاعٌ مػن
]…[ ُمث أنظُر يف أمور عُمال
ُ َع ِ
وخ ِمنهم أىل التجربة واغبياء من أىل البُػيُوتات الصاغبة والقػدـ يف
ب اعبور واػبيانة ،وتَ َّ
ػح أعراض ػاً ،وأقػ ّػل يف اؼبطػ ِػامع إ ػرافاً ،وأبل ػ ُ يف
اإلسػػالـ ِّ
ػرـ أخالق ػاً ،وأصػ ُّ
اؼبتقدمػػة ،فػػإ م أكػ ُ
214
عواقب األمور نظراً».

 .9خالصة
بعد تعريف دقيق للتعذيب تناوؿ ىذا اؼبقاؿ عرضا تارىبيا يرسم تطور فبارسػة التعػذيب منػذ
ص ػ ُّػور كرام ػػة اإلنس ػػاف والع ػػدؿ يف
العص ػػور القديب ػػة إذل يومن ػػا ى ػػذا ،مث قػ ػ ّدـ طرح ػػا م ػػوجرا لتَ َ
اإلسالـ ح تتضح ِ
القيَم األساسية ال يستند إليها موقف الت ريع اعبنائي اإلسػالمي مػن
التعذيب.
وخالفاً لألساليب السابقة ؼبعاعبة ىػذه اؼبسػحلة ،فػإف ىػذا اؼبقػاؿ قار ػا مػن ثالثػة منػاظري
متاكملة ،أي من باب طبيعة التعذيب ،وباب مقاصده ،وباب عواقبو.
ودبػػا أف اإلك ػراه ىػػو الطبػػع الفػػارؽ للتعػػذيب ،فقػػد درس ىػػذا اؼبقػػاؿ طبيعػػة التعػػذيب يف
ميراف ال رع باستعراض األدلة ال رعية الرئيسػية الػ تػربىن علػى ربػرً التعػذيب اسػتناداً إذل

ينبو أي ي د ويعلو عليهم ليكف أيدىم عن ظلم الضعفاء.
أؿبكػػو أي جعلػػو ؿبكػػاف (دبعػل عسػػر اػبلػػق) أو أاضػػبو .وتقػػوؿ ؿبػ – كمنػػع – أي ا يف اػبصػػومة ،فهػػو ؿبػ –
ككتف – وفباح وؿبكاف – بفتح السكوف – ومتم  .و«سباحكاً» يعب تالجاً ،و«رجل ؿبكاف» أي عسػر اػبلػق
عبوج ،أي ال ربملو ـباصمة اػبصوـ على اللجاج واإلصرار على رأيو.
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مضػػمونو القسػػري .ودل يسػػو ىػػذا اؼبقػػاؿ عػػن عػػرض أدلػػة األقليػػة مػػن العلمػػاء الػػذين أجػػازوا
ضرب اؼبتهم غبملو على اإلقرار ،كما تناوؿ تفنيد ىذه األدلة.
وقد ناقجل اؼبقاؿ كذل حكم الت ريع اعبنائي اإلسالمي يف التعذيب من باب عواقبػو،
وىذا اؼبنظور يندرج يف مذىب اؼبنفعية .ولكن على عك ما فعلو الػذين عبػاوا إذل مػذىب
اؼبنفعية غبجية إباحتهم تسلي األدل على اؼبػدعى عليػو ،فػإ ّف ىػذا اؼبقػاؿ أحصػى واسػتعرض
وحجػ أف
– ب ػػموؿ ولػػي بانتقػػاء – عواقػػب التعػػذيب علػػى اؼبعػ َّػذب واؼبعػ ِّػذب واجملتمػػعَّ ،
ؿبرمػػة يف كتػػاب ا
مض ػرهتا تػػرجح علػػى منفعتهػػا ،وأىػػم مػػن ذل ػ بػػرىن أ ّف ىػػذه العواقػػب ّ
ِِ
وحدسو األخالقي.
تعاذل وسنة رسولو (ص) كما أف قيَمها الباطنة تتنام مع فطرة اإلنساف َ
أما مقاربة مسحلة اغبكم ال رعي من باب مقاصد التعذيب – الػذي ينطػوي علػى ضبػل
اؼبتهم على اإلقرار ،وصبع اؼبعلومات ،وارس ون ر الرعب يف اجملتمع للت كم فيو – فتناوؿ
اؼبق ػػاؿ كػ ػالّ م ػػن ى ػػذه اؼبقاص ػػد بالتفص ػػيل بطريق ػػة تعتم ػػد عل ػػى الت لي ػػل وإبان ػػة اؼبفرتض ػػات
اؼبسبقة والتقييم يف ميراف الت ريع اعبنائي اإلسالمي.
ُ
إ ّف مناىضػػة اإلسػػالـ للتعػػذيب ال تقتصػػر علػػى ربػػرً فبارس ػػتو ومقاصػػده ونتائجػػو ،بػػل
وت ػػمل ك ػػذل أحكام ػاً لتع ػػوي اؼبع ػ َّػذبني وعقوب ػػة اؼبع ػ ِّػذبني عن ػػدما تنته ػ ى ػػذه اغبرم ػػة،
إضػ ٍ
ػافة إذل قواعػػد إسػػالمية ُم ْل ِرمػػة لسػػلوؾ والة األمػػر ،وخاصػػة اؼبسػػاولني عػػن تنفيػػذ القػػانوف
السػوء والباطػل – إذل ىػذه اؼبمارسػة الوح ػية.
منهم ،للوقايػة مػن انػرالقهم – علػى ُمْن َ َػدر ُ
فقػػد تطػ ّػرؽ ىػػذا اؼبقػػاؿ بإهبػػاز إذل حكػػم تعػػوي ض ػ ايا التعػػذيب ،كمػػا قػػدـ عرض ػاً أولي ػاً
ألىم القواعد لسػلوؾ اؼبكلفػني بإنفػاذ ال ػرع مػن أجػل كفالػة تطبيػق أحكػاـ اإلسػالـ ب ػحف
التعذيب.
وإذا كاف األمر ىكذا ،فكيف يبكن اؼبوافقة بني زعػم الدولػة اعبرائريػة أف «اإلسػالـ ديػن
الدولػػة» وأنػػو «ال هبػػوز للماسسػػات أف تقػػوـ ب ػ]…[ السػػلوؾ اؼب ػػالف لل لػق اإلسػػالمي»
من جهة ،وفبارستها للتعذيب من جهة أخرى؟
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 12نف اؼبرجع.
 13نف اؼبرجع.
 14نف اؼبرجع.
 15نف اؼبرجع.
 16نف اؼبرجع.
 17نف اؼبرجع.
 18نف اؼبرجع.
 19نف اؼبرجع.
 20نف اؼبرجع.
 21نف اؼبرجع.
 22نف اؼبرجع.
 23نف اؼبرجع.
 24اإلسراء .78 :
 25را د الغنو ي ،اغبريات العامة يف الدولة اإلسالمية ،مركر دراسات الوحدة العربية ،بريوت  ،3881ص.83 .
 26نقال عن اؼبصدر نفسو ،ص.83 .
 27األنعاـ .383 :
 28االسراء .13 :
 29النساء .83 :
 30من القود وىو القصاص.
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الروائد .378/1
 31رواه عبد اللّو بن جبري اػبراعي يف ؾبمع ّ
 32آؿ عمراف .35 :
 33يون .11 :
 34يون .81 :
 35اغبديد .38 :
 36الن ل .88 :
 37النساء .87 :
 38اؼبائدة .7 :
 39اؼبائدة .57 :
 40اؼبائدة .3 :
 41الن ل .88 :
 42اؼبائدة .83 :
 43مواىػػب اعبليػػل  ،18/1ونقػػال عػن ؿبمػػود علػػي السػػرطاوي ،االعػرتاؼ اػػري اإلرادي ،مقػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼبػتّهم
وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسػالميّة» ،اعبػرء الثػاي ،أحبػاث النػدوة العلميػة األوذل – اػبطػة األمنيػة الوقائيػة العربيػة األوذل ،اؼبركػر
الرياض 3851ـ ،ص .58
العر للدراسات األمنيّة والتدريبّ ،
 44الب ر الرائق  ،78/5ونقال عن نف اؼبصدر.
 45الطرؽ اغبكمية ،ص ،388 .ونقال عن نف اؼبصدر.
 46الفػػتح الكبػري  137/1ونقػال عػػن ؿبمػد أبػػو الليػل ،اؼبعاقبػػة علػى التهمػة يف الفقػػو اإلسػالمي ،مقػػاؿ من ػور يف كتػػاب
«اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .81
 47ؿبمػػود علػػي السػػرطاوي ،االع ػرتاؼ اػػري اإلرادي ،مقػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼبػػتّهم وحقوقػػو يف ال ّ ػريعة اإلسػػالميّة»،
مرجع سابق  ،ص .51
 48البقرة .381 :
 49يون .88 :
 50طو .78 :
 51طو .11 :
 52رواه اػبمسة.
 53رواه الطرباي يف األوس .
 54رواه ابػن ماجػة واغبػاكم ،نقػال عػن منػري ضبيػد البيػات ،رجػوع اؼبػتهم عػن اإلقػرار الصػادر منػو ،مقػاؿ من ػور يف كتػاب
«اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص  .373كما أخرجو الطرباي يف الكبري.
 55رواه البيهقي يف ال ّدالئل.
 56األحكاـ السلطانية والواليات الدينية ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ص.338 .
 57نف اؼبصدر ص.58-53 .
 58أضب ػػد عب ػػد ا اػبليف ػػة ،االع ػرتاؼ أو اإلقػ ػرار ا ػػري اإلرادي ،مق ػػاؿ من ػػور يف كت ػػاب «اؼب ػػتّهم وحقوق ػػو يف ال ّ ػ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص.337 .
 59عػػن ؿبمػػد أبػػو الليػػل ،اؼبعاقبػػة علػػى التهمػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي ،مقػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼبػػتّهم وحقوقػػو يف ال ّ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .15
 60فاء اػبليل ص 313-338
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 61أضبػ ػػد عب ػػد ا اػبليف ػػة ،االعػ ػرتاؼ أو اإلق ػ ػرار اػ ػػري اإلرادي ،مق ػػاؿ من ػػور يف كت ػػاب «اؼب ػػتّهم وحقوق ػػو يف ال ّ ػ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .333-338
 62ؿبم ػػد أبػػو الليػػل ،اؼبعاقب ػػة علػػى التهم ػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي ،مق ػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼب ػػتّهم وحقوقػػو يف ال ّ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .11
 63نف اؼبصدر ،وفقو السرية للبوطي ص ،183 .ىامجل فاء الغليل .338
 64أضبػ ػػد عب ػػد ا اػبليف ػػة ،االعػ ػرتاؼ أو اإلق ػ ػرار اػ ػػري اإلرادي ،مق ػػاؿ من ػػور يف كت ػػاب «اؼب ػػتّهم وحقوق ػػو يف ال ّ ػ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .333
 65را د الغنو ي ،اغبريات العامة يف الدولة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.183 .
 66ؿبم ػػد أبػػو الليػػل ،اؼبعاقب ػػة علػػى التهم ػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي ،مق ػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼب ػػتّهم وحقوقػػو يف ال ّ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص  .11راجع أيضا فقو السرية للبوطي ،ص.181-183 .
 67البقرة .87 :
 68نقال عن عمر الفاروؽ اغبسيب ،تعذيب اؼبتهم غبملػو علػى االعػرتاؼ ،اؼبطبعػة العربيػة اغبديثػة ،القػاىرة  ،3851ص.
.37
 69أخرجو الب اري ومسلم يف الص ي ني.
 70رواه ابن ماجة عن عبد ا بن عمر ،قػاؿ «رأيػن رسػوؿ ا صػلى ا عليػو وسػلم يطػوؼ بالكعبػة ويقػوؿ مػا أطيبػ
 ...إذل أخر اغبديث» .الرواجر البن حجر ،ص .158 .نقال عن عبد ا اغبامػد ،حقػوؽ اإلنسػاف بػني عػدؿ اإلسػالـ
وجور اغبكاـ ،عبنة الدفاع عن اغبقوؽ ال رعية ،لندف  ،3888ص.33 .
71

E. Scarry, The Body in Pain, Oxford University Press, Oxford 1985

 72رواه البيهقي يف الدالئل :أنظر سرية ابن كثري 187/1؛ اؼبطالب العالية 381/1؛ ؾبمع الروائد .31/8
 73الب اري – ط .ال عب ج  5كتاب اغبدود ص.385 .
 74رواه مسلم .3188
 75سنن أبو داوود ،باب اغبدود.
 76رواه مسلم (.)13( )3185
 77أخرجػػو مسػػلم يف كتػػاب اعبهػػاد والسػػري  ،3181/1حػػديث رقػػم  3713يف بػػاب تػػحمري اإلمػػاـ علػػى العػػوث ووصػػيتو
إياىم بأداب الغرو واريىا .وأخرجو أبو داوود يف اعبهاد والرتمذي يف السري وابن ماجة يف اعبهاد.
 78أخرجػػو الطػرباي يف الكبػػري  317/7حػديث رقػػم  ،1818وأضبػػد يف اؼبسػند  ،38 ،33/8ورواه أبػػو داوود يف كتػػاب
اعبهػاد حػديث رقػم  3117يف بػاب النهػػي عػن اؼبثلػة .والصػيغة الكاملػة لل ػػديث تواصػل [...]« :فإننػا ال مبثػل ػم بعػػد
ونوسػػع) بطػو م إالّ أف يكونػوا فعلػوا ذلػ بنػا ،فنفعػػل
القتػل .وال قبػػدع (أي نقطػع) آذا ػػم وأنػوفهم ،وال نبقػػر (أي ن ػق ّ
ػػم مػػا فعل ػوا ».وقػػد صػػرح ابػػن تيميػػة أ ّف التمثيػػل يف القتػػل ال هبػػوز إالّ علػػى وجػػو القصػػاص والػػرتؾ أفضػػل كمػػا قػػاؿ ا
تعاذل :وإف عاقبتم فعاقبوا دبثل ما عوقبتم بو ولائن صربو ؽبو خري للصابرين .واصرب وما صربؾ إالّ بػا ( الن ػل-331:
 .)337وقػػد أورد االقسػرائي عػػن عقبػػة بػػن عػػامر اعبُ َهػػب أنػػو قػػدـ علػػى أ بكػػر بػرأس ألحػػد بطارقػػة الػػروـ فػػحنكر ذل ػ .
فقاؿ لو" :إ م يفعلوف ذل بنا ".فحجابو" :فال استتاف بفارس والروـ( ".أنظر ىادي العلوي ،فصػوؿ مػن تػاريخ اإلسػالـ
السياس ػػي ،مرك ػػر األحب ػػاث والدراس ػػات اال ػرتاكية يف الع ػػادل الع ػػر  ،ق ػػربص  ،3888ص ،131 .نق ػػال ع ػػن االقسػ ػرائي
اغبنفي (سعيد بن اظباعيل) ،سياسة الدنيا والدين ،ـبطوط يف مكتبة األوقاؼ ببغداد).
الرضػي و ػرحو وضػب
اإلسػكوه ،صبعػو ونسػق أبوابػو العالمػة ال ػريف َّ
 79البالاة ،طبعػة جديػدة منق ػة دب طوطػة ْ
نصوصو اإلماـ ؿبمد عب ُػده ،وأ ػرؼ علػى فهرسػتو العلميػة عبػد ا أنػي الطبّػاع وعمػر أنػي الطبّػاع ،ماسسػة اؼبعػارؼ،
بريوت  ،3888ص.138 .
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موطح إماـ مال .3818/31 ،
 81أخرجو الدرامي يف السنن .سنن أبو داوود ،باب اعبهاد؛ تاريخ بغداد .381/5
 82الب ػػاري  ،881/8ومسػػلم  ،3885نقػػال عػػن اإلمػػاـ النػػووي ،ريػػاض الصػػاغبني ،ال ػػهاب ،اعبرائػػر  ،3855بػػاب
 ،353ص.181 .
 83الب اري  ،381/1ومسلم  ،3313نقال عن اإلماـ النووي ،مرجع سابق ،ص.181 .
 84مسلم  ،3337نقال عن اإلماـ النووي ،مرجع سابق ،ص.185 .
 85رواه أبػو داوود بإسػناد صػ يح ( ،)3178وأخرجػو الب ػاري يف «األدب اؼبفػرد»  ،153وصػ و اغبػاكم ،318/1
ووافقو الذى  ،نقال عن اإلماـ النووي ،مرجع سابق ،ص.188 .
 86اإلسراء .78 :
 87الرمر .33 :
 88أضبد وأبو داوود والرتمذي وابن عدي والطرباي والبيهقي من حديث اغبويرث بن عمرو عػن نػاس مػن أصػ اب معػاذ
عػن معػاذ ،قػاؿ الرتمػػذي« :ال نعرفػو إال مػن ىػذا الوجػػو ،ولػي إسػناده دبتصػل ».وقػػاؿ الب ػاري« :يف تارىبػو اغبػارث بػػن
عمرو عن أص اب معاذ ،وعنو أبو عوف ال يصح ،وال يعػرؼ إال ػذا ».وقػاؿ الػدارقطب يف العلػل« :رواه ػعبة عػن أ
عوف ىكذا ،وأرسلو بن مهدي ،وصباعات عنو ،واؼبرسل أصح ».تل يص اغببري ج  ،1ص .353
 89اؼبائدة .88 :
 90مسػلم عػػن ابػػن عمػر بلفػػك« :كػػل مسػػكر طبػر ،وكػػل مسػػكر حػراـ ».ورواه مػػن وجػػو آخػػر ػذا ويف روايػػة لػػو بالتقػػدً
والتحخري ويف رواية ألضبد كذل .
 91رواه أبو داوود.
.P. Suedfeld (ed), Psychology and Torture, Hemisphere Publishing Corp., London 1990 92
 93اغب .33 :
.E. Fromm, An Anatomy of Human Destructiveness, Penguin, London 1973 94
 ،A. A. Izetbegovic, Islam between East and West, American Trust Pub., Indiana 1989 95ص.358 .
 96راجع األحاديث يف الفصل السابق.
 97ؿبمػد فت ػي عثمػاف ،حقػوؽ اإلنسػاف بػني ال ػريعة اإلسػالمية والفكػر القػانوي الغػر  ،دار ال ػروؽ ،بػريوت ،3853
ص.15 .
 98عن أبو ـبنف عن عبد الػرضبن بػن األزدي عػن أبيػو .أنظػر تػاريخ األمػم واؼبلػوؾ للطػربي ،اعبػرء اػبػام  ،بػاب تكتيػب
الكتائب وتعبائة الناس للقتاؿ ،ماسسة عر الدين للطباعة والن ر ،بريوت .3857
 99النساء .51 :
 100النور .88 :
 101قريجل .1-1 :
 102البقرة .338 :
 103العنكبوت .17 :
 104يون .51 :
 105األحراب .85 :
 106رواه أبو داوود.
 107رواه أبػو داوود مػن حػديث «كػاف أصػ اب النػ صػلى ا عليػو وسػلم يف سػفر معػو فحخػذ بعضػهم مػن أخيػو حػبالً
وىو نائم فاسػتيقك ففػرع فقػاؿ رسػوؿ ا صػلى ا عليػو وسػلم« :ال وبػل ...إذل آخػر اغبػديث» .واغبػديث سػكن عنػو
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اؼبنػذري ،ورواه الطػرباي وابػن منيػع عػن النعمػاف بػن ب ػري .نقػػال عػن عبػد ا اغبامػد ،حقػوؽ اإلنسػاف بػني عػدؿ اإلسػػالـ
وجور اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.33 .

 108رواه ابن ماجة ،واللفك لو ،واغباكم وقاؿ :ص يح على رط ال ي ني ودل ىبرجاه.
 109البالاة ،مرجع سابق ،ص.118 .
 110ؿبمد رأفن سعيد ،تعوي اؼبتهم ،مقاؿ ن ر يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ػريعة اإلسػالميّة» ،مرجػع سػابق ،ص
.111-111
 111اإلسراء .11 :
 112عن ابن عمر .رواه الب اري .177 ،171/33
 113اإلسراء .11 :
 114رواه مسلم ( )3153وأخرجو الب اري .18/33
 115التوبة .8 :
 116رواه مسلم (.)31
ِ
ِ
ِ
ِ
فصػبَّ ْ نا القػوـ علػى ميػاىهم ،وغب ْقػن أنػا ورجػل
 117وعن أسامة بن زيد قػاؿ« :بعثنػا رسػوؿ ا  إذل اغبَُرقَػة مػن ُج َهينَػة َ
ِ
ِ
فلمػا قَػد ْمنا
فلما َا ِ يناه قاؿ" :ال إلو إالّ ا َّ ".
فكف عنو األنصاري وطَ َعْنػتُوُ ُبرْؿبي ح قَػتَلتُػوَُّ ،
رجالً منهمَّ ،
من األنصار ُ
َّ
اؼبدينة بل ذل الن  فقػاؿ رل" :يػا أسػامة أَقَػتَػلْتَػوُ بعػد مػا قػاؿ ال إلػو إالّ ا ؟" قلػن" :يػا رسػوؿ ا إمبػا كػاف ُمتَػ َع ِّػوذاً".
ن قبػل ذلػ اليػوـ ».ويف
ػلم ُ
فقاؿ" :أَقَػتَػلْتَوُ بعد ما قػاؿ ال إلػو إالّ ا ؟" فَ َمػا زاؿ يُ َكِّرُرىػا عل َّػي حػ سبني ُ
ػن أي دل أ ُكػن أس ْ
َّ
السالح ".قػاؿ:
رواية  [...] « :فقاؿ رسوؿ ا " :أقاؿ ال إلو إالّ ا َوقَػتَػلْتَوُ؟" قلن" :يا رسوؿ ا إمبا قاؽبا خوفاً من ِّ
ن يومائػ ًذ( ».رواه لب ػػاري
ػلم ُ
"أفػػال ػػققن عػػن قلبػػو حػ تعلػػم أقاؽبػػا أـ ال؟" فَ َمػػا زاؿ يُ َكِّرُرىػػا علػ َّػي حػ سبنيػ ُ
ػن أي أسػ ْ
33ظ 373و373؛ مسلم  81و 385و.388
 118الب اري  181/38ومسلم .3811
. 119رواه أبػػو داوود عػػن أ أمامػػة ،رقػػم  1558يف اآداب ،بػػاب النهػػي عػػن التجسػ وأخرجػػو أيضػاً أضبػػد يف اؼبسػػند
 1/1وىو حديث حسن.
 120ؿبمػد رأفػن سػعيد ،تعػوي اؼبػتهم ،مقػاؿ من ػور يف كتػاب «اؼبػتّهم وحقوقػو يف ال ّ ػريعة اإلسػالميّة» ،مرجػع سػابق،
ص .138
121
اري .358/8
أخرجو الب ّ
 122البالاة ،مرجع سابق ،ص.731 .
.E. Fuchs's article in La Torture, le corps et la parole, Ed. Universitaires, Fribourg 1985 123
 124النور .37 :
 125عػػن سػػهل بػػن سػػعد ،رواه الب ػػاري  38/33و ،33ومسػػلم  ،3381وأخرجػػو الرتمػػذي  ،3738والنسػػائي 18/5
و.13
 126عن أ موسى األ عري ،رواه الب اري  ،31/33ومسلم  ،3381وأخرجو أبو داوود  ،8358والرتمذي .3183
 127النّور .35-37 :
128
اري.
رواه الب ّ
 129اغبجرات .33 :
 130رواه الب اري  ،75يف كتاب األدب ،ومسػلم يف كتػاب الػرب والصػلة واآداب ،بػاب ربػرً الظػن والتجسػ والتنػاف
والتناججل وكبوىا.
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 131رواه أبو داوود بإسناد على رط الب اري ومسلم ،أبو داوود  1588وسنده ص يح.
 132ؿبمػد رأفػن سػعيد ،تعػوي اؼبػتهم ،مقػاؿ من ػور يف كتػاب «اؼبػتّهم وحقوقػو يف ال ّ ػريعة اإلسػالميّة» ،مرجػع سػابق،
ص .131
133
مذي.
الرت
رواه ّ ّ
 134اؼبوطح مع تنوير اغبوال  ،318/3السنن الكربى .118/5
 135رواه أبو داوود ( )1555بإسناد حسن.
 136ؿبمػػد أبػػو الليػػل ،اؼبعاقبػػة علػػى التهمػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي ،مقػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼبػػتّهم وحقوقػػو يف ال ّ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .87
 137النور .38 :
 138أخرجها اػبرائطي يف مكارـ األخالؽ عن ثػور الكنػدي ،ووردت مثػل ذلػ روايػات ـبتلفػة .راجػع عبػد الواحػد ؿبمػد
الفار ،قانوف حقوؽ اإلنساف يف الفكر الوضعي وال ريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،القاىرة  ،3883ص.388 .
 139عطية سادل ،رجوع اؼبتهم عن اإلقػرار الصػادر منػو ،مقػاؿ من ػور يف كتػاب «اؼبػتّهم وحقوقػو يف ال ّ ػريعة اإلسػالميّة»،
مرجع سابق ،ص .318-311
 140رواه مسلم  ،3/33ورواه أضبد والب اري وابن ماجة ،الفتح الكبري .18/1
 141احمللي  ،313/33وعبػد الػرازؽ  ،337/38وموسػوعة فقػو عمػر ص .815 .نقػال عػن ؿبمػد رأفػن سػعيد ،تعػوي
اؼبتهم ،مقاؿ من ور يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .138
 142التوبة.78 :
 143رواه البيهقي يف السنن باسناد ص يح كما قاؿ اغبافك ،نيل األوطار .338/8
 144سنن الرتمذي حديث رقم  ،187/3188نيل األوطار  .331/8نقال عن ؿبمد أبػو الليػل ،اؼبعاقبػة علػى التهمػة يف
الفقو اإلسالمي ،مقاؿ من ور يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .81
 145فتح الباري  ،378/8نقال عن صبعة ؿبمد براج ،تعوي اؼبتهم عما يل قو بسبب الػدعاوي الكاذبػة ،مقػاؿ من ػور
يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .381
 146رواـ مسلم عن أ أمامو ،نقػال عػن ؿبمػد رأفػن سػعيد ،تعػوي اؼبػتهم ،مقػاؿ من ػور يف كتػاب «اؼبػتّهم وحقوقػو يف
ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .188
.Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 66 147
.Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 66 148
 149الغػرارل ،فقػػو السػػرية ،ص 311 .و317؛ وأخرجػػو ابػػن ى ػػاـ  18/3عػػن ابػػن اسػ اؽ حدثػػو يريػػد بػػن ردمػػاف عػػن
عروة ابن الربري ذه القصة .وىذا إسناد ص يح لكنو مرسل ،وقد رواه أضبد رقم  815من حػديث علػي ابػن أ طالػب
دوف قولػو مث قػاؿ ؽبمػا ،ومسػنده صػ يح ورواه مسػلم  ،378/8ـبتصػر مػن حػديث أنػ  .نقػال عػن ؿبمػد رأفػن سػػعيد،
تعوي اؼبتهم ،مقاؿ من ور يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .131
 150د .سليماف الطماوي ،عمر ابن اػبطاب ،ص  ،118نقال عن صب ي عبده سعيد ،مرجع سابق ،ص.318 .
 151احمللػػى إلبػػن حػػرـ  ،311-313/33نقػػال عػػن ؿبمػػد أبػػو الليػػل ،اؼبعاقبػػة علػػى التهمػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي ،مقػػاؿ
من ور يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .81
.Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, pp. 49-50 152
.Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 65 153
.Rhetoric 1376b-1377a, in Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 67 154
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 155أضب ػػد عب ػػد ا اػبليف ػػة ،االع ػرتاؼ أو اإلق ػرار ا ػػري اإلرادي ،مق ػػاؿ من ػػور يف كت ػػاب «اؼب ػػتّهم وحقوق ػػو يف ال ّ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص  .81واإلقرار ىو «االعرتاؼ» حسب اإلماـ أضبد ،و«إخبار عن حق ثابن علػى اؼب ػرب
وىو مرادؼ لالعرتاؼ» حسب اإلمػاـ ال ػافعي ،و«خػرب يوجػب صػدقو علػى قائلػو فقػ بلفظػو أو بلفػك نائبػو» حسػب
اإلماـ مال  ،و«إخبار عن ثبوت حق للغري على نق اؼبقر» حسب اغبنفية .وحسب أضبد فت ػي نسػي «اإلقػرار ىػو
إخبػػار حبػػق آخػػر ال إثبػػات لػػو عليػػو ،وىػػو خػػرب يػػرتدد بػػني الصػػدؽ والكػػذب ،فهػػو خػػرب ؿبتمػػل باعتبػػار ظػػاىرة وبػػذل ال
يكػػوف حجػػة ،ولكنػػو جعػػل حجػػة إذا اصػػط ب بػػديل معقػػوؿ يػػرجح جانػػب الصػػدؽ علػػى جانػػب الكػػذب ،وىػػو ىبتلػػف
بػهذا عن البيع واؽببة وكبونبا واللتاف تفيداف القطع ال الظن» .راجع نف اؼبصدر.
 156النّ ل .381 :
 157اؼبغب من ال رح الكبري .318/5
 158أخرجو الطرباي يف الكبري.
 159الفتاوي اؽبندية .371/3
 160كفاية األخيار .375/3
 161مغب احملتاج .338/8
 162الب ر الرخار .1/1
 163حا ية العدوي على اػبر ي  ، 383/5جواىر اإلكليل .381/3
 164اؼبساولية اعبنائية يف الفقو اإلسالمي ص .381
165
اؼبدونة .81/31
ّ
166
اؼببس .78/31
ّ
 167اؼبغب البن قدامة ج  ،38ص.373
 168نيل االوطار لل وكاي  ،335/7نقال عن ؿبىي الدين عوض ،رجوع اؼبتهم عن اإلقرار الصادر منو ،مقػاؿ من ػور يف
كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .388
 169ؿبمػػد أبػػو الليػػل ،اؼبعاقبػػة علػػى التهمػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي ،مقػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼبػػتّهم وحقوقػػو يف ال ّ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .18
 170أنظػػر اؼبغػػب  ،888/1نقػػال عػػن ؿبمػػد رأفػػن سػػعيد ،تعػػوي اؼبػػتهم ،مقػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼبػػتّهم وحقوقػػو يف
ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .135
 171النجير الغرارل  ،385/3نقال عن نف اؼبرجع.
 172النساء .85 :
 173رواه ابن ماجو وال ّدارقطب وارينبا مسندا.
 174النّ ل .331 :
 175رواه مسلم عن عائ ة ،رقم .3535
 176أخرجو مسلم .3518
 177اإلماـ ؿبمد بن سليماف ،جامع األصوؿ ،اؼبدينة اؼبنورة  3153ىػ ،ص .11-13
 178البالاة ،مرجع سابق ،ص.133 .
 179البالاة ،مرجع سابق ،ص.731 .
 180أبو عبيد ،األمواؿ ،ص13 .؛ أبو يوسف اػبراج ص.338 .
 181الرتاتيب اإلدارية .381/3
 182الرتاتيب اإلدارية .183/3
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 183صب ي عبده سعيد ،اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف ،مرجع سابق ،ص.383 .
 184حا ية الرملي على أسل اؼبطالب  ،355/3ؾبموع فتاوي ابن تيمية .378/11
 185صب ي عبده سعيد ،اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف ،مرجع سابق ،ص.388 .
 186ال عراء .338 :
 187الب اري  ،178/38ومسلم  ،3318وأخرجو أضبد  17/1و 58و.388
 188البالاة ،مرجع سابق ،ص.113 .
 189أبو عبد الفتاح علي بن حاج ،فصل الكالـ يف مواجهة ظلم اغبكاـ ،اعببهة اإلسالمية لممنقاذ ،ص.388 .
 190اؼبائدة .78-75 :
 191رواه أضبد واغباكم وىو حديث ص يح ،كما رواه الب اري ومسلم بلفك "ال طاعة ألحد يف ."...
 192رواه ابػػن ماجػػة ،ونقػالً عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج ،فصػػل الكػػالـ يف مواجهػػة ظلػػم اغبكػػاـ ،مرجػػع سػػابق،
ص.338 .
 193الب اري  ،388/31ومسلم  ،3518وأخرجو أبو داوود  ،3131والرتمذي  ،3787والنسائي .318/7
 194ابن القيم اعبوزية ،عوف اؼبعبود ،388/7 ،ونقال عػن أبػو عبػد الفتػاح علػي بػن حػاج ،فصػل الكػالـ يف مواجهػة ظلػم
اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.333 .
 195القػػرط  ،أحكػػاـ القػػرآف ،351/38 ،ونقػػال عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج ،فصػػل الكػػالـ يف مواجهػػة ظلػػم
اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.313 .
 196الطور .33 :
 197رواه الب اري  137/3و ،388/31ومسلم  ،3538وأخرجو داوود .3835
 198النساء .87 :
 199اؼبائدة  ،388 :وراجع أيضاً األعراؼ .371 :
 200رواه الرتمذي.
 201رواه الط ػرباي والبيهقػػي بإسػػناد جيػػد ،كمػػا عنػػد ابػػن حجػػر يف الرواجػػر  ،81/نقػػال عػػن عبػػد ا اغبامػػد ،حقػػوؽ
اإلنساف بني عدؿ اإلسالـ وجور اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.13 .
 202رواه اغباكم يف اؼبستدرؾ.
 203رواه أضبػػد وأبػػو داوود واغبػػاكم وىػػو حػػديث ص ػ يح ،نق ػالً عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج ،فصػػل الكػػالـ يف
مواجهة ظلم اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.331 .
 204أبو عبد الفتاح علي بن حاج ،فصل الكالـ يف مواجهة ظلم اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.331 .
 205اؼبائدة .3 :
 206رواه أبػػو داوود  ،1115والرتمػذي  3318و ،1888وأخرجػو أضبػػد  ،3/3وابػن ماجػػة  ،1888وإسػناده صػ يح،
وص و ابن ماجباف .3517
 207رواه أبو داوود بسند حسن.
 208أبػػو يوسػف ،اػبػراج ،371 ،نقػػال عػػن عبػػد ا اغبامػػد ،حقػػوؽ اإلنسػػاف بػػني عػػدؿ اإلسػػالـ وجػػور اغبكػػاـ ،مرجػػع
سابق ،ص.13 .
 209رواه الرتمػػذي والنسػػائي ربػػن الوعيػػد ؼبػػن أعػػاف أمػرياً علػػى الظلػػم ،نقػالً عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج ،فصػػل
الكالـ يف مواجهة ظلم اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.338 .
 210صب ي عبده سعيد ،اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف ،مرجع سابق ،ص.318 .
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 211أخرجو مال يف اؼبوطح  783/3يف األقضية باب ما ال هبوز من الن ل ،واسػناده صػ يح ،وىػذا مػن حػديث طويػل
وأنظػػر جػػامع األصػػوؿ  388/1و ،338نقػػال عػػن صػػب ي عبػػده سػػعيد ،اإلسػػالـ وحقػػوؽ اإلنسػػاف ،مرجػػع سػػابق ،ص.
.315
 212ىادي العلوي ،فصوؿ من تاريخ اإلسالـ السياسي ،مرجع سابق ،ص.313 .
 213البالاة ،مرجع سابق ،ص.138 .
 214البالاة ،مرجع سابق ،ص.111-131 .
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بعد توثيق وحتليل التعذيب من مناظر فكرية متعدِّدة ،يأيت ذأذا البأاأل ا لأم لأ ةأب اربة ذأذ
املبارسة من جانب اإلدراك احل ّس ّي.
ة
فبأأد م مأأن نوأأر وأأور جأأروع ونأة ةأدأل بعأأس املعأ نذب الأأن سألّبيفا لنأأا ثلأأة مأأن ا أأام
اجلزائأأر ،اربتانأأا منأأأل مأأن ا فلأأل ما نكلِّأأد فنانأام بت أأدم ربأأرو وأ نأورع ربأأن رببليأأة التعأأذيب
كبأأا ةاأأارا اجلزائأأر ديأأب تبأأدمة بأأالتو يد ،ة تتلأأبن سلسأألة مأأن احلأوادث ال أأادمة
مماكن ومو ات خمتلفة ،وتنتيفي بالسأنن مو املأوت ،مو بأءلال السأبيل مديانأام .فيتربطينأا كأل
الوأيفادات املتأوافرة لأدينا للفنأاا رببأد اشأادع لأيفيد الأذع ارتلأ بت أدِّيات ت أوير اارسأة
التع أأذيب اجلزائ أأر من أأذ ان أأاأل  11ين أأاير  .1991وربب أأد اش أأادع ل أأيفيد فن أأاا جزائ أأرع
مكب ربل الرسم منذ وأَنر ودرا الفنأوا اجلبيلأة والفنأوا التيطيطيأة ادأدا العواوأم
ا وروبية مويفورة بالفنوا.
انأل من ال عب التعبم ربن ا مل الذع يسكن اجلسد ،ومن ا وعب التعبم ربن املعانأاة
ا ا مل الفنأاا .غأم ما الفنأاا رببأد اشأادع لأيفيد بأذ مأا
الن تسكن الروع ،فَالبأام مأا ةرأر ة
ةو ْسأأعأل حل أأر وتووأأيل د أأائق التعأأذيب كبأأا ةرارسأأأل جأأادو اجلن أرا ت .وميفبأأا كان أ
مدكام املواذدين الفنية ،سيب رببل رببأد اشأادع لأيفيد ،بعنأواا ورال لأباا اجلنأرا ت:
ربأأرو ت أأويرع رب أأن التعأأذيب اجلزائ أأر ،منوذج أام توظيأأد الف أأن ملناذلأأة التع أأذيب
بادنا.
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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».

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
911

مهظور واويري

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«.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
ارا لضباف اصتهراالت

919

 .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».
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 .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 .
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 .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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البيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم
ادلؤدتر اإلسالمي العادلي حلقوق اإلنسان

باريس  12من ذي القعدة  2042هـ ادلوافق  21سبتنرب  2192م.

 .0مدخل
 .1حق احلياة
 .2حق احلرية
 .3حق ادلساواة
 .4حق العدالة
.5حق الفرد يف زلاكنة عادلة
 .6حق احلناية من تعسف السلطة
 .7حق احلناية من التعذيب
 .8حق الفرد يف زتاية عرضه ومسعته
 .9حق اللجوء
 .10حقوق األقليات
 .11حق ادلشاركة يف احلياة العامة
 .12حق حرية التفكري واالعتقاد والتعبري
 .13حق احلرية الدينية
 .14حق الدعوة والبالغ
 .15احلقوق االقتصادية
 .16حق زتاية ادللكية
 .17حق العامل وواجبه
 .18حق الفرد يف كفايته من مقومات احلياة
 .19حق بناء األسرة
 .20حقوق الزوجة
 .21حق الرتبية
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ملحق 1

 .0مدخل
شـر اإلسـالم – منـذ أربعــة عشـرة قرنـا – حقــوق اإلنسـان يف ـول وعنــقط وأحاماـا بكـنانات كافيــة
حلنايتا ــاط وص ــاغ رلتنع ــه عل ــن أص ــول ومب ــادئ دتك ــن ذل ــذ احلق ــوق وت ــدعناا .واإلس ــالم ه ــو خت ــام
رســاالت الســناءط الــهب أوحــن ملــا رب العــادل إ رســله – علــيال الســالم – ليبلغوهــا للنــاسط هدايــة
وتوجيااًط إ ما يكفل ذلل حياة ميبة كرميةط يسودها احلق واخلري والعدل والسالم.
ومن هنا كان لزاماً علن ادلسلن أن يبلغوا للناس رتيعاً دعوة اإلسالمط امتثاالً ألمر رملل :ولـتكن
مــنكل أمــة يــدعون ا اخلــري وي ــيمرون بــادلعرو ويناــون عــن ادلنك ــرط 1ووفــاءً ب ـق اإلنســانية عل ــيالط
وإسااماً سللصاً يف استنفاذ العامل شلا تردى فيه من أخطاءط وختليصاً للشعوب شلـا تـ ن حتتـه مـن صـنو
ادلعانــاةط ضل ـن معشــر ادلســلن – علــن اخــتال شــعوبنا وأقطارنــا – انطالق ـاً مــن عبوديتنــا ح الواحــد
القاارط
ومننن :إمياننــا بينــه وم األمــر كلــه يف الــدنيا واآلخــرةط وأن مردنــا رتيعـاً إليــهط وأنــه وحــد الــذي ميلـ
هداية اإلنسان إ ما فيه خري وصالحهط بعد أن استخلفه يف األرضط وسخر له كل ما يف
الكون؛
ومننن :تصــديقن ا بوحــدة الــدين احلــقط الــذي جــاءت بــه رســل ربنــاط ووضــر كــل مــنال لبنــة يف صــرحه
حــى أكنلــه اح تعــا برســالة زلنــد رســول اح (ص)ط فكــان كنــا قــال (ص)« :أنــا اللبن ـة
2
(األخرية) وأنا خامت النبي »؛
ومننن :تســليننا بعجــز العقــل البشــري عــن وضــر ادلنــاهل األقــوم للحيــاةط مســتقبالً عــن هدايــة اح
ووحيه؛
ومننن :رؤيتنــا الصــحيحة – يف ضــوء كتابنــا ا يــد – لوضــر اإلنســان يف الكــونط وللعنايــة مــن إ ــاد
وللحكنة يف خلقه؛
ومن :استبصارنا مبا أحامه به ربه – جل وعال – من نعل ال تعد وال حتصن؛
ومن :دتثلنا احلق دلفاوم األمةط الهب جتسد وحدة ادلسلن ط علن اختال ادلسلن ط علن اخـتال
أقطارهل وشعوملل؛
ومن :إدراكنا العنيق دلا يعانيه العامل اليوم من أوضا فاسدةط ونظل آذتة؛
ومن :رغبتنا الصادقة يف الوفاء مبسؤوليتنا جتا ا تنر اإلنساينط كيعكاء فيه؛

ومن :حرصنا علن أداء أمانة البالغط الهب وضعاا اإلسالم يف أعناقناط سـعياً مـن أجـل حيـاة أفكـل
تقــوم علــن الفكــيلةط وتتطاــر مــن الرذيلــةط واــل فياــا التعــاون بــدل التنــاكرط واإلخــاء مكــان
العداوةط ويسودها التعاون والسالمط بديالً عن الصرا واحلـروبط حيـاة يتـنفس فياـا اإلنسـان
معاين احلرية وادلساواة واإلخاء والعزة والكرامةط بدل أن خيتنق حتت ضغوط العبودية والطبقية
والقا ــر واذل ـوانط ومل ــذا يتاي ــي ألداء رس ــالته احلقيق ــة يف ا ــود :عب ــادة خلالق ــه تع ــا ط وعن ــارة
شــاملة للكــونط تتــيس لــه أن يســتنتر بــنعل خالقــهط وأن يك ـون بــاراً باإلنســانية الــهب دتثــل –
بالنسـبة لــه – أســرة أكــربط يشـد إلياــا إحســاس عنيــق بوحـدة األصــل اإلنســاينط الــهب تنشـ
رزتاً موصولة ب رتير بين آدم؛
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انطالقا من هذا كله:
نعلن – ضلـن معشـر ادلسـلن ط زتلـة لـواء الـدعوة إ احط يف مسـتال القـرن اخلـامس عشـرة اذلجـري
– هذا البيان باسل اإلسالمط عـن حقـوق اإلنسـانط مسـتندة مـن القـرآن الكـر والسـنة النبويـة ادلطاـرة.
وهـي – ملــذا الوضـر – حقــوق أبديـةط ال تقبــل حـذفاًط وال تعـديالًط وال نســخاً وال تعطـيالً .إهنــا حقــوق
شرعاا اخلالق سبحانهط فليس من حق بشرط كائناً من كـانط أن يعطلاـاط أو يعتـدي علياـاط وال تسـق
حصــانتاا الذاتيــةط ال بــةرادة الفــرد تنــازالً عناــاط وال بــةرادة ا تنــر شلــثالً فينــا يقيناــا مــن مؤسســات أي ـاً
كانت مبيعتااط وكيفنا كانت السلطات الهب ختوذلا.
إن إقرار هذ احلقوق هو ادلدخل الصحيس إلقامة رلتنر إسالمي حقيقي:
 الناس رتيعاً فيه سواءط ال امتياز وال دتييز ب فرد وفرد علن أساس من أصلط أو عنصرط
أو جنسط أو لونط أو لغةط أو دين.
 ادلســاواة فيــه أســاس التنتــر بــاحلقوقط والتكليــف بالواجبــاتط مســاواة مــن وحــدة األصــل
اإلنســاين ادلشــرت  :يــا أياــا النــاس إنــا خلقنــاكل مــن ذكــر وأنثــنط 3وشلــا أســبغه اخلــالق
سبحانه وتعـا علـن اإلنسـان مـن تكـر  :ولقـد كرمنـا بـين آدم وزتلنـاهل يف الـرب والبحـر
4
ورزقناهل من الطيبات وفكلناهل علن كثري شلن خلقنا تفكيال.
 حريــة اإلنســان فيــه مرادفــة دلعــا حياتــه س ـواءط يولــد ملــاط واقــق ذاتــه يف لاــاط آمنــا مــن
الكبتط والقارط واإلذاللط واالستعباد.
 يـرى يف األسـرة نـواة ا تنـرط واوماــا بنايتـه وتكرميـهط ويايـ ذلـا كــل أسـباب االســتقرار
والتقدم.
 يتساوى فيه احلاكل والرعية أمام شريعة من وضر اخلالق سبحانهط دون امتياز ودتييز.
 السلطة فيه أمانةط توضر يف عنق احلاكلط ليحقق ما رمسته الشريعة من غايـاتط وبـادلنال
الذي وضعته لتحقيق هذ الغايات.
 يؤمن كل فـرد فيـه أن اح وحـد هـو مالـ الكـون كلـهط وأن كـل مـا فيـه مسـخر خللـق اح
رتيع ـاًط عطــاء مــن فكــلهط دون اســتحقاق ســابق ألحــدط ومــن حــق كــل إنســان أن ينــال
نصــيباً ع ــادالً م ــن ه ــذا العط ــاء اإلذلــي :وس ــخر لك ــل م ــا يف الس ــناوات وم ــا يف األرض
5
رتيعاً منه.
 تقــرر فيــه السياســات الــهب تــنظل شــؤون األمــةط ودتــارس الســلطات الــهب تطبقاــا وتنف ـذهاط
6
بالشورى :وأمرهل شورى بينال.
 تتـوافر فيـه الفـرص ادلتكاف ـة ليحتنـل كـل فـرد فيـه مـن ادلسـؤوليات بسـب قدرتـه وكفاءتـهط
وتتل زلاسبته علياـا دنيويًـا أمـام أمتـهط وأخرويـاً أمـام خالقـه« :كلَكـل را وكلكـل مسـؤول
7
عن رعيَته».
 يقف فيه احلاكل واحملكوم علن قدم ادلساواة أمام القكاءط حى يف إجراءات التقاضي.
 كل فرد فيه هو ضنري رلتنعهط ومن حقه أن يقيل الدعوى – حسـبة – ضـد أي إنسـان
يرتك ــب جرمي ــة يف ح ــق ا تن ــرط ول ــه أن يطل ــب ادلس ــاندة م ــن غ ــري ط وعل ــن اآلخ ـرين أن
ينصرو وال خيذلو يف قكيته العادلة.
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 يرفض كل ألوان الطغيـانط ويكـنن لكـل فـرد فيـه األمـن واحلريـة والكرامـة والعدالـةط بـالتزام
ما قررته شريعة اح لإلنسان من حقوقط والعنل علن تطبيقااط والسار علن حراستاا.
تل هي احلقوق الهب يعلناا للعامل هذا البيان:

حقوق اإلنسان في اإلسالم

 .1حق الحياة
أ .حياة اإلنسان مقدسـة .ال ـوز ألحـد أن يتعـدى علياـا :مـن قتـل نفسـا بغـري نفـس أو فسـاد
يف األرض فكيمنـا قتـل النــاس رتيعـاً ومــن أحياهـا فكيمنـا أحيــا النـاس رتيعــا 8.وال تسـلب هــذ
القديسة إال بلسان الشريعة وباإلجراءات الهب تقرها.
زتنط حتنيـه الشـريعة يف حياتـهط وبعـد شلاتـهط ومـن حقـه الرتفـق
ب .كيان اإلنسان ادلادي وادلعنوي ً
9
والتك ــر يف التعام ــل م ــر جثنان ــه« :إذا كف ــن أح ــدكل أخ ــا فليحس ــن كفن ــه»ط و ــب س ــرت
10
سوءاته وعيوبه الشخصية« :ال تسبوا األموات فةهنل أفكوا إ ما قدموا».
 .2حق الحرية
أ .حرية اإلنسان مقدسة – كحياته سواء – وهي الصفة الطبيعيـة األو الـهب ملـا يولـد اإلنسـان:
«مــا مــن مولــود إال ويولــد علــن الفطــرة» 11.وهــي مستصــحبة ومســتنرة لــيس ألحــد أن يعتـدي
علياـا« :مـى اســتعبدمت النـاس وقـد ولــدال أماـاال أحـرارا»12.و ــب تـوفري الكـنانات الكافيــة
حلنايــة حريــة األفـرادط وال ــوز تقييــدها أو احلــد مناــا إال بســلطان الشـريعةط وبـاإلجراءات الــهب
تقرها.
ب .ال وز لشعب أن يعتدي علن حرية شعب آخرط وللشعب ادلتعدي عليـه أن يـردى العـدوانط
13
ويسرتد حريته بكل السـبل ادلنكنـة :ودلـن انتصـر بعـد لنـه فيول ـ مـا علـيال مـن سـبيل.
وعلــن ا تنــر الــدوم مســاندة كــل شــعب اهــد مــن أجــل حريتــهط ويتحنــل ادلســلنون يف هــذا
واجباً ال ترخص فيه :الذين إن مكناهل يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بـادلعرو
14
وهنوا عن ادلنكر.
 .3حق المساواة
أ .النــاس رتيعـاً سواســية أمــام الشـريعة« :ال فكــل لعــرى علــن أعجنــيط وال لعجنــي علــن عــرىط وال
ألزتر علن أسودط وال ألسود علن أزتر إال بالتقوى» 15.وال دتـايز بـ األفـراد يف تطبيقاـا علـيال:
« لــو أن فامنــة بنــت زلنــد ســرقت لقطعــت يــدها»ط 16وال يف زتايتاــا إيــاهل« :أال إن أضــعفكل
17
عندي القوي حى آخذ احلق منهط وأقواكل عندي الكعيف حى آخذ احلق له».
ب .الناس كلال يف القينة اإلنسانية سـواء« :كلكـل آلدم وآدم مـن تـراب» 18.وإمنـا يتفاضـلون بسـب
عنلال :ولكل درجات شلا عنلوا 19.وال وز تعريض شـخص خلطـر أو ضـرر بـيكثر شلـا يتعـرض
لــه غــري « :ادلســلنون تتكافــي دمــاؤهل» 20.وكــل فكــر وكــل تش ـريرط وكــل وضــر يســوغ التفرقــة ب ـ
األف ـراد علــن أســاس ا ــنسط أو العــرقط أو اللــونط أو اللغــةط أو الــدينط هــو مصــادرة مباشــرة ذلــذا
ادلبدأ اإلسالمي العام.
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لكــل فــرد حــق يف االنتفــا بــادلوارد ادلاديــة للنجتنــر مــن خــالل فرصــة عنــل مكاف ــة لفرصــة غــري :
فامشوا يف مناكباا وكلوا مـن رزقـه وإليـه النشـور 21.وال جتـوز التفرقـة بـ األفـراد يف األجـر مـا دام
ا اــد ادلبــذول واحــداًط والعنــل ادلــؤدى واحــداً كنـاً وكيفـاً :فنــن يعنــل مثقــال ذرة خـرياً يــر ط ومــن
22
شرا ير .
يعنل مثقال ذرة ً

 .4حق العدالة
أ .مـن حــق كـل فــرد أن يتحـاكل إ الشـريعةط وأن اــاكل إلياـا دون سـواها :فـةن تنــازعتل يف شــيء
24
فردو إ اح ورسولهط 23وأن احكل بينال مبا أنزل اح وال تتبر أهواءهل.
ب .من حق الفرد أن يدفر عن نفسه مـا يلحقـه مـن لـل :ال اـب اح ا اـر بالسـوء مـن القـول إال
م ــن ل ــل 25.وم ــن واجب ــه أن ي ــدفر الظل ــل ع ــن غ ــري مب ــا ميلـ ـ « :لينص ــر الرج ــل أخ ــو ادل ــا أو
26
مظلوماًط إن كان ادلا فليناهط وإن كان مظلوماً فلينصر ».
ومن حق الفرد أن يلجي إ سلطة الشريعة حتنيه وتنصفهط وتدفر عنه ما حلقـه مـن ضـرر أو لـلط
وعلن احلاكل ادلسلل أن يقيل هذ السلطةط ويوفر ذلا الكنانات الكفيلة بيـداا واسـتقالذلا« :إمنـا
27
اإلمام جنة يقاتَل من ورائهط واتَني به».
ج .من حق الفرد – بل ومن واجبه – أن يدافر عن أي فرد آخرط وعن حق ا ناعة "حسبةً"« :أال
أخربكل خبري الشاداء الذي يي ي بشـاادته قبـل أن يسـيذلا» [ 28أي يتطـو ملـا حسـبة دون ملـب
من أحد].
29
د .ال جتوز مصـادر حـق الفـرد يف الـدفا عـن نفسـه حتـت أي مسـوغ« :إن لصـاحب احلـق مقـاال»ط
« إذا جلس بـ يـدي اخلصـنان فـال تقكـ حـى تسـنر مـن اآلخـر كنـا مسعـت مـن األولط فةنـه
30
أحرى أن يتب ل القكاء».
ه .لــيس ألحــد أن يلــزم مســلنا بــين يطيــر أمـرا خيــالف الشـريعةط وعلــن الفــرد ادلســلل أن يقــول "ال" يف
وجـه مـن يــيمر مبعصـيةط أيـاً كـان األمــر« :إذا ِأمـر مبعصــية فـال مســر وال ماعـة» 31.ومــن حقـه علــن
32
ا ناعة أن حتني رفكه تكامناً مر احلق« :ادلسلل أخو ادلسلل ال يظلنه وال يسلنه».
.5حق الفرد في محاكمة عادلة
أ .الـرباءة هــي األصـل« :كــل أمــهب معـاا إال ا ـاهرين» 33.وهـو مستصــحب ومســتنر حـى مــر ااــام
الشخص ما مل تثبت إدانته أمام زلكنة عادلة إدانة هنائية.
34
ب .ال جتر إال بنص شرعي :وما كنا معذب حى نبعـ رسـوالط وال يعـذر مسـلل با اـل مبـا هـو
معلوم من الدين بالكرورةط ولكن ينظر إ جاله – مـى ببـت – علـن أنـه شـباة تـدرأ ملـا احلـدود
35
فحسب :وال جناح عليكل فينا أخطيمت به ولكن ما تعندت قلوبكل.
ج .ال اكل بتجر شخصط وال يعاقب علـن جـرم إال بعـد ببـوت ارتكابـه لـه بيدلـة ال تقبـل ادلراجعـةط
أمام زلكنة ذات مبيعة قكائية كاملة :إن جاءكل فاسق بنبي فتبينواط 36وإن الكـن ال يغـين مـن
37
احلق شي اً.
38
د .ال وز – بال – جتاوز العقوبة الهب قدراا الشـريعة للجرميـة :تلـ حـدود اح فـال تعتـدوها.
ومن مبادئ الشريعة مراعـاة الظـرو وادلالبسـات الـهب ارتكبـت فياـا ا رميـة درءاً للحـدود« :ادرءوا
39
احلدود عن ادلسلن ما استطعتلط فةن كان له سلرج فخلوا سبيله».
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ه .ال يؤخ ـذ إنســان يريــرة غــري  :وال تــزر وازرة وزر أخــرى.
41
أفعاله :كل امرئ مبا كسب ره .
وال وز بال أن دتد ادلسيلة إ ذويـه مـن أهـل وأقـاربط أو أتبـا وأصـدقاء :معـاذ اح أن نيخـذ
42
إال من وجدنا متاعنا عند إنا إذا لظادلون.
40

وكــل إنســان مســتقل مبســؤوليته عــن

 .6حق الحماية من تعسف السلطة
لكــل فــرد احلــق يف زتايتــه مــن تعســف الســلطات معــهط وال ــوز مطالبتــه بتقــد تفســري لعنــل مــن
أعناله أو وضر مـن أوضـاعهط وال توجيـه ااـام لـه إال بنـاءً علـن قـرائن قويـةط تـدل علـن تورمـه فينـا
43
يوجه إليه :والذين يؤذون ادلؤمن وادلؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتنلوا ملتناً وإذتاً مبيناً.
 .7حق الحماية من التعذيب
أ .ال ـوز تعــذيب ا ــرم فكـالً عـن ادلــتال« :إن اح يعــذب الــذين يعـذبون النــاس يف الــدنيا» 44.كنــا
ال وز زتل الشخص علن االعرتا يرمية مل يرتكبااط وكل ما ينتز بوسائل اإلكرا بامل« :إن
45
اح وضر عن أمهب اخلطي والنسيان وما استكرهوا عليه».
ب .مانــا كانــت جرميــة الفــردط فكيفنــا كانــت عقوبتاــا ادلقــدرة شــرعاًط فــةن إنســانيتهط وكرامتــه اآلدميــة
تظل مصونة.
 .8حق الفرد في حماية عرضه وسمعته
عرض الفرد ومسعته حرمة ال وز انتااكاا« :إن دمائكل وأموالكل وأعراضكل بينكل حرام عليكل
كحرم ــة ي ــومكل ه ــذا يف ش ــاركل ه ــذا يف بل ــدكل ه ــذا» 46.وا ــرم تتب ــر عوارت ــهط وزلاول ــة الني ــل م ــن
شخصــيتهط وكيانــه األدى :وال تلنــزوا أنفســكل وال تنــابزوا باأللقــابط 47وال جتسس ـوا وال يغتــب
48
بعككل بعكاً.
 .9حق اللجوء
أ .من حق كـل مسـللط مكـطاد أو مظلـومط أن يلجـي إ حيـ يـيمنط يف نطـاق دار اإلسـالمط وهـو
حــق يكفلــه اإلســالم لكــل مكــطادط أيــا كانــت جنســيتهط أوعقيدتــهط أو لونــهط وان ـل ادلســلن
واجب توفري األمن له مـى ـي إلـيال :وإن أحـد مـن ادلشـرك اسـتجار فـيجر حـى يسـنر كـالم
49
اح مث أبلغه ميمنه.
ب .بيــت اح احلـرام مبكــة ادلشــرفة هــو مثابــة وأمــن للنــاس رتيعـاً ال يصــد عنــه مســلل :ومــن دخلــه كــان
52
آمناًط 50وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناًط 51سواءً العاكف فيه والباد.
 .10حقوق األقليات

أ .األوضا الدينية لألقليات اكناا ادلبدأ القرآين العام :ال إكرا يف الدين.
ب .األوضا ادلدنية واألحوال الشخصية لألقليات حتكناا شريعة اإلسالم إن هل حتاكنوا إلينا :فـةن
جاءو فاحكل بينال أو أعرض عنال وإن تعرض عنال فلـن يكـرو شـي اً وإن حكنـت فـاحكل
53
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بينال بالقس  54.فةن مل يتحاكنوا إلينا كان عليال أن يتحاكنوا علن شرائعال ما دامت تنتني
– عندهل – ألصل إذلـي :وكيـف اكنونـ وعنـدهل التـوراة فياـا حكـل اح مث يتولـون مـن بعـد
56
ذل ط 55وليحكل أهل اإلصليل مبا أنزل اح فيه.
 .11حق المشاركة في الحياة العامة
أ .م ــن ح ــق ك ــل ف ــرد يف األم ــة أن يعل ــل مب ــا ــري يف حياا ــا م ــن ش ــؤون تتص ــل بادلص ــلحة العام ــة
للجناعةط وعليه أن يساهل فياا بقدر ما تتيس لـه قدرتـه ومواهبـهط إعنـاالً دلبـدأ الشـورى :وأمـرهل
ش ــورى بي ــنال 57.وك ــل ف ــرد يف األم ــة أه ــل لت ــوم ادلناص ــب والو ـ ـائف العام ــةط م ــى ت ــوافرت في ــه
ش ـ ـرائطاا الش ـ ــرعيةط وال تس ـ ــق ه ـ ــذ األهلي ـ ــة أو ت ـ ــنقص حت ـ ــت أي اعتب ـ ــار عنص ـ ــري أو مبق ـ ــي:
58
«ادلسلنون تتكافي دماؤهلط وهل يد علن من سواهلط يسعن بذمتال أدناهل».
ب .الشورى أساس العالقة ب احلاكل واألمةط ومن حق األمة أن ختتار حكاماا بةراداا احلرةط تطبيقاً
ذلـذا ادلبـدأط وذلـا احلـق يف زلاسـبتال ويف عـزذلل إذا حـادوا عـن الشـريعة« :إين وليـت علـيكل ولسـت
خبريكل فةن رأيتنوين علن حق فيعينوينط وإن رأيتنوين علن بامل فقوموين .أميعوين ما أمعـت اح
59
ورسولهط فةن عصيتانا فال ماعة م عليكل».
 .12حق حرية التفكير واالعتقاد والتعبير
أ .لكـل شـخص أن يفكـرط ويعتقـدط ويعــرب عـن فكـر ومعتقـد ط دون تــدخل أو مصـادرة مـن أحـد مــا
دام يلت ــزم احل ــدود العام ــة ال ــهب أقرا ــا الشـ ـريعة .وال ــوز إذاع ــة البام ــلط وال نش ــر م ــا في ــه ت ــرويل
للفاحشــة أو ختــذيل لألمــة :لـ ن مل ينتاــي ادلنــافقون والــذين يف قلــوملل مــرض وادلرجفــون يف ادلدينـة
60
لنغرين ملل مث ال اورون فياا إال قليالًط ملعون ط أيننا بقفوا أخذوا وقتلوا تقتيالً.
ب .التفك ــري احل ــر – بث ـاً ع ــن احل ــق – ل ــيس رل ــرد ح ــق فحس ــبط ب ــل ه ــو واج ــب ك ــذل  :ق ــل إمن ــا
61
أعككل بواحدة أن تقوموا ح مثا وفرادى مث تتفكروا.
ج .مــن حــق كــل فــرد ومــن واجبــه أن يعلــن رفكــه للظلــلط وإنكــار لــهط وأن يقاومــهط دون ايــب مــن
مواجاة سلطة متعسفةط أو حاكل جائرط أو نظام مـاغط وهـذا أفكـل أنـوا ا اـاد« :سـ ل رسـول
62
اح « :أي ا ااد أفكل » قال« :كلنة حق عند سلطان جائر».
د .ال خطر علن نشر ادلعلومات واحلقائق الصحيحةط إال ما يكون يف نشرها خطر علـن أمـن ا تنـر
والدولــة :وإذا جــاءهل أمــر مــن األمــن أو اخلــو أذاعـوا بــه ولــو ردو إ الرســول وإ أوم األمــر
63
منال لعلنه الذين يستنبطون منال.
ه .ا حرتام مشاعر ادلخالف يف الدين من حق ادلسللط فال وز ألحد أن يسخر من معتقـدات غـري ط
وال أن يستعدي ا تنر عليه« :وال تسـبوا الـذين يـدعون مـن دون اح فيسـبون اح عـدواً بغـري علـل
64
كذل زيـَّنَّا لكل أمة عنلال مث إ رملل مرجعال».
 .13حق الحرية الدينية

لكل شخص حرية االعتقادط وحرية العبادة وفقاً دلعتقد  :لكل دينكل وم دين.
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 .14حق الدعوة والبالغ
أ .لكل فرد أن يشار – منفرداً ومر غري – يف حياة ا ناعة دينياًط واجتناعيـاًط وبقافيـاًط وسياسـياًط
وأن ينشـ مــن ادلؤسســاتط ويصــطنر مــن الوســائل مــا هــو ضــروري دلنارســة هــذا احلــق :قــل هــذ
66
سبلي أدعو إ اح علن بصرية أنا ومن اتبعين.
ب .مــن حــق كــل فــرد ومــن واجبــه أن يــيمر بــادلعرو ويناــن عــن ادلنكــرط وأن يطالــب ا تنــر بةقامــة
ادلؤسسـات الــهب ايـ لألفــراد الوفــاء ملــذ ادلســؤوليةط تعاونـاً علــن الــرب والتقــوى :ولــتكن مــنكل أمــة
يــدعون إ اخلــري ويــيمرون بــادلعرو ويناــون عــن ادلنكــرط 67وتعــاونوا علــن الــرب والتقــوىط« 68إن
69
الناس إذا رأوا الظامل فلل ييخذوا علن يديه أوش أن يعنال اح بعقاب».
 .15الحقوق االقتصادية

أ .الطبيعــة بثروااــا رتيعـاً مل ـ اح تعــا  :ح ملـ الســناوات واألرض ومــا فــيانط 70وهــي عط ـاء
من ــه للبش ــرط م ــنحال ح ــق االنتف ــا مل ــا :وس ــخر لك ــل م ــا يف الس ــناوات وم ــا يف األرض رتيعـ ـاً
منــهط 71وحــرم علــيال إفســادها وتــدمريها :وال تعثــوا يف األرض مفســدين 72.وال ــوز ألحــد أن
اــرم آخــر أو يعتــدي علــن حقــه يف االنتفــا مبــا يف الطبيعــة مــن مصــادر الــرزق :ومــا كــان عطــاء
73
رب زلظوراً.
ب .لكــل إنســان أن يعنــل وينــتلط حتصــيالً للــرزق مــن وجوهــه ادلشــروعة :ومــا مــن دابــة يف األرض إال
75
علن اح رزقااط 74فامشوا يف مناكباا وكلوا من رزقه.
ج .ادللكية اخلاصة مشروعةط علن انفـراد ومشـاركة .ولكـل إنسـان أن يقتـين مـا اكتسـبه ياـد وعنلـه:
وأنــه هــو أغــا وأقـا 76.وادللكيــة العامــة مشــروعةط وتو ــف دلصــلحة األمــة بيســرها :مــا أفــاء اح
علــن رســوله مــن أهــل القــرى فللــه وللرســول ولــذي القــر واليتــامن وادلســاك وابــن الســبيل كــي ال
77
يكون دولة ب األغنياء منكل.
د .لفق ـراء األمــة حــق مقــرر يف مــال األغنيــاءط نظنتــه الزكــاة :والــذين يف أم ـواذلل حــق معلــوم للســائل
واحملـروم 78.وهــو حـق ال ــوز تعطيلــهط وال منعـهط وال الــرتخص فيـهط مــن قبــل احلـاكل ولــو أدى بــه
ادلوقف إ قتال مانعي الزكاة« :واح لو منعوين عقاالًط كانوا يؤدونه إ رسول اح صـلن اح عليـه
79
وسلل لقاتلال عليه».
ه .تو يف مصادر الثـروة ووسـائل اإلنتـاج دلصـلحة األمـة واجـبط فـال ـوز إ اذلـا وال تعطيلاـا« :مـا
م ــن عب ــد اس ــرتعا اح رعي ــة فل ــل اطا ــا بالنص ــيحة إال مل ــد رائح ــة ا ن ــة» 80.ك ــذل ال ــوز
استثنارها فينا حرمته الشريعةط وال فينا يكر مبصلحة ا ناعة.
و .ترشيداً للنشاط االقتصاديط وضناناً لسالمته حرم اإلسالم:
81
 .1الغش بكل صور « :ليس منا من غشنا».
 .2الغرر وا االةط وكل ما يفكي إ منازعات ال ميكن إخكاعاا دلعـايري موضـوعية« :هنـن النـ
صـلن اح عليـه وسـلل عـن بيــر احلصـاةط وعـن بيـر الغـرر»ط« 82هنــن النـ صـلن اح عليـه وســلل
83
عن بير العنب حى يسود وعن بير احلب حى يشتد».
 .3االس ــتغالل والتغ ــابن يف عنليـ ــات التب ــادل :ويـ ــل للنطفف ـ ـ ال ــذين إذا اكتـ ــالوا عل ــن النـ ــاس
84
يستوفون .وإذا كالوهل أو وزنوهل خيسرون.
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 .4االحتكارط وكل ما يؤدي إ منافسة غري متكاف ة« :ال اتكر إال خام ».
86
 .5الرباط وكل كسب مفيليط يستغل ضوائق الناس :وأحل اح البير وحرم الر .
 .6الــدعايات الكاذب ــة واخلادع ــة« :البيع ــان باخلي ــار م ــا مل يتفرق ــا ف ــةن ص ــدقا وبين ــا ب ــور ذلن ــا يف
87
بيعاناط وإن غشا وكذبا زلقت بركة بيعانا».
ز .رعايــة مصــلحة األمــةط والتـزام قــيل اإلســالم العامــةط ــا القيــد الوحيــد علــن النشــاط االقتصــادي يف
رلتنر ادلسلن .
85

 .16حق حماية الملكية

ال وز انتزا ملكية نشيت عن كسب حـاللط إال للنصـلحة العامـة :وال تـيكلوا أمـوالكل بيـنكل
بالبامل 88.ومر تعويض عادل لصـاحباا« :مـن أخـذ مـن األرض شـي اً بغـري حقـه خسـف بـه يـوم
القيام ــة إ س ــبر أرض ـ » 89.وحرم ــة ادللكي ــة العام ــة أعظ ــلط وعقوب ــة االعت ــداء عليا ــا أش ــدط ألن ــه
عــدوان علــن ا تنــر كلــهط وخيانــة لألمــة بيســرها« :مــن اســتعنلنا مــنكل علــن عنــل ف َكتَ َننــا منــه
سليطـاً فنــا فوقــه كــان غلــوالً يــي ي بــه يــوم القيامــة»« 90.قيــل :يــا رســول احط إن فالنـاً قــد استشــاد!
قال :كال! لقد رأيتـه يف النـار بعبـاءة قـد غلاـا .مث قـال :يـا عنـرط قـل فنـادط إنـه ال يـدخل ا نـة إال
91
ادلؤمنون (بالباً)».

 .17حق العامل وواجبه

"العنــل" شــعار رفعــه اإلســالم تنعــه :وقــل اعنل ـوا 92.وإذا كــان حــق العنــل اإلتقــان« :إن اح
اب إذا عنل أحدكل عنال أن يتقنه» 93.فةن حق العامل:
 .1أن يـوا أجـر ادلكـاف اـد دون حيـف عليـه أو شلاملـة لـه« :أعطـوا األجـري أجـر قبــل
94
أن ف عرقه».
 .2أن تــوفر لــه حيــاة كرميــة تتناســب مــر مــا يبذلــه مــن جاــد وعــرق :ولكــل درجــات شلــا
95
عنلوا.
 .3أن ميــنس مــا هــو جــدير بــه مــن تكــر ا تنــر كلــه لــه :وقــل اعنل ـوا فســريى اح عنلكــل
97
ورسوله وادلؤمنونط« 96إن اح اب ادلؤمن احملرت ».
 .4أن ـ ــد احلناي ـ ــة ال ـ ــهب حت ـ ــول دون غبن ـ ــه واس ـ ــتغالل روف ـ ــهط يق ـ ــول تع ـ ــا يف احل ـ ــدي
القدسي« :بالبـة أنـا خصـنال يـوم القيامـةط رجـل أعطـي ى مث غـدرط ورجـل بـا ح ًـرا فيكـل
98
ذتنهط ورجل استيجر أجرياً فاستوا منه ومل يعطه أجر ».

 .18حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة
من حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات احلياةط من معام وشرابط وملبس ومسـكنط وشلـا يلـزم
لصحة بدنه من رعايةط وما يلزم لصحة روحه وعقله مـن علـل ومعرفـة وبقافـةط يف نطـاق مـا تسـنس
به موارد األمة .ويتند واجـب األمـة يف هـذا ليشـنل مـا ال يسـتطير الفـرد أن يسـتقل بتـوفري لنفسـه
99
من ذل  :الن أو بادلؤمن من أنفسال.
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 .19حق بناء األسرة
أ .الزواج – بةمار اإلسالمي – حق لكل إنسانط وهو الطريق الشرعي لبناء األسرة وإصلاب الذريـةط
وإعفــا الــنفس  :ييياــا النــاس اتق ـوا ربكــل الــذي خلقكــل مــن نفــس واحــدة وخلــق مناــا زوجاــا
وبـ ـ منان ــا رج ــاالً كثـ ـرياً ونس ــاءًط 100ولك ــل م ــن ال ــزوج قب ــل اآلخ ــر – وعلي ــه ل ــه – حق ــوق
101
وواجبات متكاف ة قرراـا الشـريعة :وذلـن مثـل الـذي علـيان بـادلعرو وللرجـال علـيان درجـة.
ول ــألب تربي ــة أوالد  :ب ــدنياًط وخلقي ـاًط وديني ـاً وفقـ ـاً لعقيدت ــه وش ـريعتهط وه ــو مس ــؤول ع ــن اختي ــار
102
الوجاة الهب يوليال إياها« :كلكل را وكلكل مسؤول عن رعيته».
ب .لكــل مــن الــزوج – قِبَــل اآلخــر – حــق احرتامــهط وتقــدير مشــاعر ط و روفــهط يف إمــار مــن الت ـواد
والـ ـرتاحل :وم ــن آيت ــه أن خل ــق لك ــل م ــن أنفس ــكل أزواجـ ـاً لتس ــكنوا إليا ــا وجع ــل بي ــنكل م ــودة
103
ورزتة.
ج .علــن الــزوج أن ينفــق علــن زوجتــه وأوالد دون تقتــري علــيال :لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدر
104
عليه رزقه فلينفق شلا آتا اح.
د .لك ــل مف ــل ح ــق عل ــن أبوي ــه إحس ــان تربيت ــهط وتعلين ــهط وتيديب ــه :وق ــل رى ارزتان ــا كن ــا ربي ــاين
صــغرياً 105.وال ــوز تشــغيل األمفــال يف ســن بــاكرط وال حتن ـيلال مــن األعنــال مــا يــرهقالط أو
يعوق منوهلط أو اول بينال وب حقال يف اللعب والتعلل.
ه .إذا عجــز والــدا الطفــل عــن الوفــاء مبســؤوليتانا ضلــو ط انتقلــت هــذ ادلســؤولية إ ا تنــرط وتكــون
نفقات الطفل يف بيت مال ادلسلن (اخلزانـة العامـة للدولـة)« :أنـا أو بكـل مـؤمن بنفسـهط فنـن
106
تر ديناً أو ضيعة Iفعلنط ومن تر ماالً فلوربته».
و .لكـل فـرد يف األســرة أن ينـال مناــا مـا هــو يف حاجـة إليــه مـن كفايــة ماديـةط ومــن رعايـة وحنــانط يف
مفولتــهط ويف شــيخوخته وعج ــز  .وللوالــدين علــن أوالد ــا حــق كفالتانــا مادي ـاً ورعايتانــا ب ــدنياً
107
ونفسياً« :أنت ومال لوالد ».
ز .لألمومة حـق يف رعايـة خاصـة مـن األسـرة« :قيـل يـا رسـول احط مـن أحـق النـاس بسـن صـحابهب
قــال :أم ـ  .قــال الســائل :مث مــن قــال :أم ـ  .قــال :مث مــن قــال :أم ـ  .قــال مث مــن قــال:
108
أبو ».
ح .مسؤولية األسرة شركة ب أفرادهـاط كـل بسـب ماقتـه ومبيعـة فطرتـهط وهـي مسـؤولية تتجـاوز دائـرة
اآلباء واألوالدط لتعل األقارب وذوي األرحام« :قيل يا رسول احط مـن أبـر قـال :أمـ ط مث أمـ ط
109
مث أم ط مث أبا ط مث األقرب فاألقرب».
ط .ال رب الفى أو الفتاة علن الزواج شلن ال يرغب فيه« :جاءت جارية بكر إ الن صلن اح عليه
110
وسلل فذكرت أن أباها زوجاا وهي كارهة فخريها الن صلن اح عليه وسلل».
 .20حقوق الزوجة
أ.
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أن ينفـق علياـا زوجاــا بـادلعرو مـوال زواجانــاط وخـالل فـرتة عــداا إن هـو ملقاـا :الرجــال
قوامــون علــن النســاء مبــا فكــل اح بعكــال علــن بعــض ومبــا أنفق ـوا مــن أمـواذللط 112وإن كــن
أوالت زتل فينفقوا عليان حى يكعن زتلانط 113وأن تيخذ من مطلقاا نفقـة مـن حتكـنال
114
مــن أوالد مناــاط مبــا يتناســب مــر كســب أب ـيال :فــةن أرضــعن لكــل ف ـ توهن أجــورهن.
وتستحق الزوجة هذ النفقات أيا كان وضعاا ادلام وأيا كانت برواا اخلاصة.
للزوجة أن تطلب من زوجاا إهناء عقد الزواجط ودياًط عـن مريـق اخللـر :فـةن خفـتل أال يقينـا
حدود اح فال جناح عليانا فينا افتدت به 115.كنا ذلا أن تطلب التطليق قكـائياً يف نطـاق
أحكام الشريعة.
للزوجة حق ادلرياث من زوجااط كنا ترث من أبويااط وأوالدهاط وذوي قرابتاا :وذلن الربر شلـا
116
تركتل إن مل يكن لكل ولدط فةن كان لكل ولد فلان الثنن شلا تركتل.
علن كل واحـد مـن الـزوج أن افـب غيـب صـاحبهط بـين ال يفشـي شـي اً مـن أسـرار ط وأن ال
يكشــف عنــا قــد يكــون بــه مــن نقــص خلقــيط ويتيكــد هــذا احلــق عنــد الطــالق وبعــد  :وال
117
تنسوا الفكل بينكل.

 .21حق التربية
أ .الرتبيــة الصــاحلة حــق األوالد علــن اآلبــاءط كنــا أن الــرب وإحســان ادلعاملــة حــق اآلبــاء علــن األبنــاء:
وقكـن ربـ أال تعبــدوا إال إيــا وبالوالــدين إحســاناً إمــا يــبلغن عنــد الكــرب أحــد ا أوكال ــا فــال
تقــل ذلنــا أ وال تنار ــا وقــل ذلنــا قــوال كرميــا .واخفــض ذلنــا جنــاح الــذل مــن الرزتــة وقــل رب
118
ارزتانا كنا ربياين صغريا.
ب .التعلــيل حــق للجنيــرط وملــب العلــل واجــب علــن ا نيــرط ذكــوراً أو إناب ـاً علــن الس ـواء« :ملــب
العلل فريكة علن كل مسلل ومسـلنة» 119.والتعلـيل حـق لغـري ادلـتعلل علـن ادلـتعلل :وإذ أخـذ اح
ميثــاق الــذين أوتـوا الكتــاب لتبـي ـننه للنــاس وال تكتنونــه فنبــذو وراء اــورهل واشــرتوا بــه ذتنـاً قلــيالً
121
فب س ما يشرتونط« 120ليبلغ الشاهد الغائب».
ج .علــن ا تنــر أن يــوفر لكــل فــرد فرصــة متكاف ــةط ليــتعلل ويســتنري« :مــن يــرد اح بــه خـرياً يفقاــه يف
الــدينط وإمنــا أنــا قاســل واح عــز وجــل يعطــي» 122.ولكــل فــرد أن خيتــار مــا يالئــل مواهبــه وقدرتــه:
123
«كل ميسر دلا خلق له».
 .22حق الفرد في حماية خصوصياته
سرائر البشر إ خالقال وحد « :أفال شققت عن قلبه» 124.وخصوصياال زت ًـنط ال اـل التسـور
علي ــه :وال جتسس ـ ـوا« 125.ي ــا معش ــر م ــن أس ــلل بلس ــانه ومل يفك ــي اإلمي ــان إ قلب ــهط ال ت ــؤذوا
ادلسـلن وال تعـريوهلط وال تتبعـوا عـوراالط فةنـه مـن تتبــر عـورة أخيـه ادلسـللط تتبـر اح عورتـهط ومــن
126
تتبر اح عورته يفكحه ولويف جو رحله».
 .23حق حرية االرتحال واإلقامة
أ .مــن حــق كــل فــرد أن تكــون لــه حريــة احلركــةط والتنقــل مــن مكــان إقامتــه وإليــهط ولــه حــق الرحلــةط
واذلجــرة مــن مومنــهط والعــودة إليــه دومنــا تكــيق عليــهط أو تعويــق لــهط هــو الــذي جعــل لكــل األرض
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ذلــوال فنش ـوا يف مناكباــا وكل ـوا مــن رزقــه 127.قــل ســريوا يف األرض مث انظــروا كيــف كــان عاقبــة
129
ادلكذب  128.أمل تكن أرض اح واسعة فتااجروا فياا.
ب .ال ــوز إجبــار شــخص علــن تــر مومنــهط وال إبعــاد عنــه تعســفا دون ســبب شــرعي :يســيلون
عن الشار احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصـد عـن سـبيل اح وكفـر بـه وادلسـجد احلـرام وإخـراج
130
أهله منه أكرب عند اح.
ج .دار اإلســالم واحــدةط وهــي ومــن لكــل مســللط ال ــوز أن تقيــد حركتــه فياــا ب ـواجز جغرافيــةط أو
حدود سياسيةط وعلن كل بلد مسلل أن يستقبل من يااجر إليه أو يدخله مـن ادلسـلن اسـتقبال
األخ ألخي ــه :وال ــذين تب ــوءوا ال ــدار واإلمي ــان م ــن ق ــبلال اب ــون م ــن ه ــاجر إل ــيال وال ــدون يف
صــدورهل حاجــة شلــا أوت ـوا ويــؤبرون علــن أنفســال ولــو كــان ملــل خصاصــة ومــن يــوق شــس نفســه
131
فيول هل ادلفلحون.
وآخر دعوانا أن احلند ح رب العادل .
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إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
الصادر عن املؤدتر اإلسالمي التاسع عشر لوزراء اخلارجية
(القاهرة 41 ،حمرم  4144هـ  5 /أغسطس  4991م)

تأكي ـ اً لر ـ ار اواــاري االتــارخيي لامــة اإلســالمية الــث جاربــا اض ر ـ أمــة أار ـ ال شــر ة اــارة
عاملية متوازنـة رططـ الـ نيا طـاخررة اعاـ طـل الارـإل ااإلديـان امـا رجـو أن تقـوم طـة هـيو ا مـة اليـوم
هل ا ة ال شر ة اوائرة طل التيارات ااملياهب املتنافسة اتق مي اورول ملشكالت اواارة املاد ة املزمنة.
امسـ ــا ةً و ااب ـ ــود ال ش ـ ــر ة املتارق ـ ــة إق ـ ــو اإلنسـ ــان ال ـ ــث ـ ـ إ ا ت ـ ــة م ـ ــن ا س ـ ــتغالل
إ تأكي ر تة ا قوقة و اوياة الكردية الث تتفق مع الشر اة اإلسالمية.
اا ضطباد ،ا
ا قةً منبا طـأن ال شـر ة الـث طرغـ و مـ ارل الارـإل املـادي عـأناً طايـ اً ،تـزال ،اسـت قو و اجـة
ماسة إ سن إدياين واار ا اإ اازع ذايت حيرس قوقبا.
اإديان ـاً طــأن اوقــو ا ساســية ااور ــات الاامــة و اإلســالم جــزء مــن د ــن املســر ل دير ـ أ ـ
طشكل م ئي تاطيربا كرياً أا جزئياً ،أا ررقبا أا جتاهربا ،و أ كام إهلية تكريفية أنزل اض هبا كت ة،
اطاث هبا رامت رسرة ادتـإل هبـا مـا جـاءت طـة الرسـا ت السـ اا ة اأاـ ه رعا تبـا ع ـادة ،اإ اهلـا أا
الاـ اان عريبــا منكـراً و الـ ن ،اكــل إنســان مســؤال عنبــا ؤفــردو ،اا مــة مســؤالة عنبــا طالتاــامن .إن
ال ال ا عااء و منظ ة املؤدتر اإلسالمي ،تأسيساً عرو ذل  ،تارن ما ري :
المادة األولى
أ) ال شر عيااً أسرة اا ة عا طينبإل الا ود ة ض اال نوة خدم ،اعيع الناس متسااان و أال
الكرامــة اإلنســانية او أاــل التكريــد ااملســؤالية دان دتييــز طيــنبإل طس ـ ب الاــر أا الرــون أا الرغــة أا
ااــنس أا املاتق ـ ال ـ أا ا نت ــاء السياســي أا الوضــع ا جت ــاعي ،أا غ ـ ذل ـ مــن ا عت ــارات،
اأن الاقي ة الصهيهة هي الا ان لن و هيو الكرامة عرو طر ق تكامل اإلنسان.
ب) أن اخلَْرــق كربــإل عيــال اض ،اأن أ ـ بإل إليــة أنفابــإل لايالــة ،اأنــة فاــل ـ مــنبإل عرــو
اخرر إ طالتقوى االا ل الصاحل.

+

المادة الثانية
أ) اويــاة ه ــة اض اهــي مكفولـةٌ لكــل إنســان ،اعرــو ا فـراد ااات اــات االـ ال ،ا ــة هــيا اوــق
من كل اعت ٍاء عرية ،ا جيوز إزها راح دان مقتاو عرعي.
ب) حيرم الرجوء إ اسائل تُفاو إ إفناء الين وع ال شري.
عرعي.
ل) احملافظة عرو است رار اوياة ال شر ة إ ما عاء اض ا ٌ
اجب ٌ
د) سالمة جس اإلنسان مصونة ،ا جيوز ا عت اء عريبـا ،ك ـا جيـوز املسـاس هبـا طـ ان مسـو
عرعي ،اتكفل ال الة ا ة ذل .
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مرهق 2

المادة الثالثة
أ) و الــة اســتل ام القــوة أا املنازع ــات املســرهة ،جيــوز قتــل م ــن مشــاركة هلــإل و القت ــال
اى ا كســو،
كالشــيو اامل ـرأة االطفــل ،الرجــر ااملــر ن او ـ ،ق و أن ـ ااى ،الاس ـ أن طاــإل اُـ ْـؤ َ
احيرم ال ت ثيل طالقترو ،اجيب ت ادل ا سرى اتالقي اجت اع ا سر الث فرقتبا ظرا القتال.
ب) جيوز قطع الشجر أا إتال الزرع االارع أا ختر ب امل اين ااملنشآت امل نية لرا ا طقصـد
أا نسد أا غ ذل .
المادة الرابعة
لكل إنسان رمتة ااوفـا عرـو تاتـة و ياتـة اطاـ موتـة ،اعرـو الـ ال ااات ـع ا ـة جث انـة
ام فنة.
المادة الخامسة
أ) ا سرة هي ا ساس و طناء اات ع ،االزاال أسـاس تكو نبـا ،الررجـال االنسـاء اوـق و الـزاال،
ا حتول دان دتتابإل هبيا اوق ،قيود منشؤها الار أا الرون أا اانسية.
ب) عرو اات ع اال الة إزالة الاوائق أمام الزاال اتيس س رة ا ا ة ا سرة ارعا تبا.
المادة السادسة
أ) امل ـرأة مســاا ة لررجــل و الكرامــة اإلنســانية ،اهلــا مــن اوــق مثــل مــا عريبــا مــن الواج ــات ،اهلــا
علصيتبا امل نية اذمتبا املالية املستقرة ا ق ا تفا طاتبا انس با.
ب) عرو الرجل عبء اإلنفا عرو ا سرة امسؤالية رعا تبا.
المادة السابعة
أ) لكــل طفــل عنـ ا دتــة ـ يق عرــو ا طــو ن ااات ــع اال الــة و اواــانة اال طيــة االرعا ــة املاد ــة
االصهية اا دطية ،ك ا جتب ا ة اانل اا م اإعطاؤ ا عنا ة رااة.
ب) لآلطــاء امــن إك بــإل او ـ ،ق و ارتيــار نــوع ال طيــة الــث ر ـ ان ا دهــإل ،مــع اجــوب مراعــاة
مصرهتبإل امستق ربإل و ضوء القيإل ا رالقية اا كام الشرعية.
ل) لاطو ن عرو ا طناء قوقب ا ،الاقارب يق عرو ذا بإل افقاً كام الشر اة.
المادة الثامنة
لكل إنسان الت تع طأهريتة الشرعية من يث اإللزام اا لتزام ،اإذا فق ت أهريتة أا انتقصـ  ،قـام
الي،ة مقامة.
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المادة التاسعة
أ) طرـب الارـإل فر اـة االتارـيإل ااجـب عرـو اات ـع اال الـة اعريبـا تـأمل سـ رة ااسـائرة اضـ ان
تنوعــة ؤــا حيقــق مصــرهة اات ــع ا تــي لدنســان مارفــة د ــن اإلســالم ا قــائق الكــون اتســل ها خل ـ
ال شر ة.
ب) مــن ــق كــل إنســان عرــو مؤسســات ال طيــة االتوجيــة امللترفــة مــن ا ســرة اامل رســة ااااماــة
اأجب ــزة اإلع ــالم اغ ه ــا ،أن تا ــل عر ــو ترطي ــة اإلنس ــان د نيـ ـاً ادنيو ـ ـاً ترطي ــة متكامر ــة امتوازن ــة تن ــي
علصيتة اتازز إديانة طاض اا امة لرهقو االواج ات ا ا تبا.
المادة العاشرة
اإلســالم هــو د ــن الفط ـرة ،ا جيــوز رارســة أي لــون مــن اإلك ـراو عرــو إنســان أا اســتغالل فقــرو أا
جبرة و رة عرو تغي د نة إ د ن آرر أا إ اإلواد.
المادة الحادية عشرة
أن سـتا و أا يلـة أا قبـرو أا سـتغرة ،ا ع ود ـة لغـ اض
أ) ول اإلنسان راً ،اليس
تاا .
ب) ا ستا ار طشىت أنواعة اطاعت ارو من أسوأ أنواع ا ستا اد ،حمرم حتردياً مؤكـ اً  ،الرشـاوب الـث
تاانية او ،ق الكامل و التهر ر منة او تقر ر املص  ،اعرو عيع ال ال االشاوب ااجب النصرة هلا و
كفا با لتصفية كل أعكال ا ستا ار أا ا تالل ،اا يع الشاوب او ،ق و ا تفا طشلصـيتبا
املستقرة االسيطرة عرو راا ا امواردها الط ياية.
المادة الثانية عشرة
لكل إنسـان اوـق و إطـار الشـر اة و ر ـة التنقـل ،اارتيـار حمـل إقامتـة دارـل طـالدو أا رارجبـا،
الة إذا اضطب ـ ،ق الرجـوء إ طرـ آرـر ،اعرـو ال رـ الـيي اـأ إليـة أن جيـ و ـىت رغـة مأمنـة مـا
كن س ب الرجوء اق ا جردية و نظر الشرع.
المادة الثالثة عشرة
الا ــل ــق تكفرــة ال الــة ااات ــع لكــل قــادر عريــة ،الدنســان ر ــة ارتيــار الا ــل الالئــق طــة رــا
تتهق ـ ــق ط ـ ــة مص ـ ــرهتة امص ـ ــرهة اات ـ ــع ،الراام ـ ــل ق ـ ــة و ا م ـ ــن االس ـ ــالمة او كاف ـ ــة الا ـ ـ انات
ا جت اعيــة ا رــرى ،ا جيــوز تكريفــة ؤــا طيقــة ،أا إكراهــة ،أا اســتغاللة ،أا اإلضـرار طــة ،الــة –
دان دتيي ــز ط ــل ال ــيكر اا نث ــو – أن تقاض ــو أجـ ـراً ع ــاد ً مقاط ــل ع ر ــة دان ت ــأر  ،ال ــة اإلج ــازات
االاالاات االفراقات الث ستهقبا ،اهو مطالب طاإلرالص ااإلتقان ،اإذا ارترد الا ل اأاهاب
الا ل ،فارو ال الة أن تت رل لفن النزاع ارفع الظرإل اإقرار اوق ااإللزام طالا ل دان حتيز.
المادة الرابعة عشرة
لدنسان اوق و الكسب املشراع ،دان ا تكار أا غش أا إضرار طـالنفس أا طـالغ  ،االرطـا رنـوع
مؤك اً.
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مرهق 2

المادة الخامسة عشرة
أ) لكل إنسـان اوـق و الت رـ طـالطر الشـرعية ،االت تـع إقـو املركيـة ؤـا اـ،ر طـة أا طغـ و
من ا فراد أا اات ع ،ا جيوز نزع املركية إ لارارات املنفاة الاامة امقاطل تاو ن فوري اعادل.
ب) حترم مصادرة ا موال ا جزها إ ؤقتاو عرعي.
المادة السادسة عشرة
لكــل إنســان اوــق و ا نتفــاع طث ـرات إنتاجــة الار ــي أا ا د أا الف ـ أا التق ـ  ،الــة اوــق و
ا ة مصرهتة ا دطية ااملالية الاائ ة لة ،عرو أن كون هيا اإلنتال غ منا ٍ كام الشر اة.
المادة السابعة عشرة
أ) لكــل إنســان اوــق و أن اــيش طي ــة نظيفــة مــن املفاسـ اا اط ــة ا رالقيــة دتكنــة مــن طنــاء ذاتــة
مانو اً ،اعرو اات ع اال الة أن وفرا لة هيا اوق،
ب) لكـل إنسـان عرــو هت اـة ادالتــة ـق الرعا ــة الصـهية اا جت اعيــة طتبي ـة عيــع املرافـق الاامــة
الث حتتال إليبا و اد اإلمكانات املتا ة،
ل) تكفـل ال الـة لكــل إنسـان قـة و عــيش كـرمي حيقـق لــة دتـام كفا تـة اكفا ــة مـن اولـة ،ا شـ ل
ذل املأكل ااملر س ااملسكن االتاريإل االاالل اسائر اواجات ا ساسية.
المادة الثامنة عشرة
أ) لكل إنسان اوق و أن ايش آمناً عرو نفسة اد نة اأهرة اعرضة امالة،
ب) لدنســان اوــق و ا ســتقالل طشــؤان ياتــة اخلااــة و مســكنة اأس ـرتة امالــة ااتصــا تة ،ا
جيوز التجسس أا الرقاطة عرية أا اإلساءة إ تاتة ،اجتب ا تة من كل ت رل تاسفي.
ل) لر ســكن رمتــة و كــل ــال ،ا جيــوز درولــة طغ ـ إذن أهرــة أا طصــورة غ ـ مشــراعة ،ا
جيوز ه مة أا مصادرتة أا تشر أهرة منة.
المادة التاسعة عشرة
أ) الناس سواسية أمام الشرع ،ستوي و ذل اواكإل ااحملكوم،
ب) ق الرجوء إ القااء مكفول لرج يع،
ل) املسؤالية و أساسبا علصية،
د) جردية ا عقوطة إ ؤوجب أ كام الشر اة،
ه ـ) املــتبإل طــريء ــىت تث ـ إدانتــة ؤهاك ــة عادلــة تــؤمن لــة فيبــا كــل الاـ انات الكفيرــة طالـ فاع
عنة.
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المادة العشرون
جيوز الق ن عرو إنسان أا تقيي ر تة أا نفية أا عقاطة طغ موجب عرعي ،ا جيوز تار اـة
لرتاي ب ال ين أا النفسـي أا ي نـوع مـن املاـامالت امليلـة أا القاسـية أا املنافيـة لركرامـة اإلنسـانية،
ك ا جيوز إرااع أي فرد لرتجارب الط ية أا الار ية إ طرضاو اطشرط عـ م تاـرص اـهتة ا ياتـة
لرلطر ،ك ا جيوز سن القوانل ا ستثنائية الث ختول ذل لرسرطات التنفيي ة.
المادة الحادية والعشرون
أري اإلنسان رهينة حمرٌم طأي عكل من ا عكال ،ا ي ه

من ا ه ا .

المادة الثانية والعشرون
أ) لكل إنسان اوق و التا إر ة عن رأ ة طشكل تاارص مع امل ادئ الشرعية.
ب) لك ــل إنس ــان او ــق و الـ ـ عوة إ اخلـ ـ اا م ــر ط ــاملارا االنب ــي ع ــن املنك ــر افقـ ـاً لاـ ـواط
الشر اة اإلسالمية،
ل) اإلعالم ضرارة يو ة لر جت ـع ،احيـرم اسـتغاللة اسـوء اسـتا الة االتاـرص لر ق سـات اكرامـة
ا ن ياء فية ،ار ارسة كل ما من عأنة اإلرالل طالقيإل أا إااطة اات ع طالتفك أا ا لحالل أا الارر
أا زعزعة ا عتقاد،
د) جتــوز إ ــارة الكراهيــة القوميــة اامليه يــة اكــل مــا ــؤدي إ التهــر ن عرــو الت ييــز الانصــري
طكافة أعكالة.
المادة الثالثة والعشرون
أ) الو ــة أمان ــة حي ــرم ا سـ ـت اد فيب ــا اس ــوء اس ــتغالهلا حترديـ ـاً مؤكـ ـ اً ضـ ـ اناً لرهق ــو ا ساس ــية
لدنسان،
ب) لكل إنسـان ـق ا عـ ا و إدارة الشـؤان الاامـة لـ الدو طصـورة م اعـرة أا غـ م اعـرة ،ك ـا
أن لة اوق و تقر الوظائد الاامة افقاً كام الشر اة.
المادة الرابعة والعشرون
كل اوقو ااور ات املقررة و هيا اإلعالن مقي ة طأ كام الشر اة اإلسالمية.
المادة الخامسة والعشرون
الشر اة اإلسالمية هي املرجع الو ي لتفس أا توضي أي مادة من مواد هيو الو يقة.
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إعالن روما حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
الندوة العاملية حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم

(روما  32 ،ذو احلجة  2231هـ  32 /فرباير  3111م)

بسم اللّه الرمحن الرحيم
احلمد للّه والصالة والسالم على رسول اللّه وسائر األنبياء واملرسلني ،وبعد.
فإن ندوة حقوق اإلنسان يف اإلسالم اليت عقـداا رابةـة العـاإل اإلسـالما يف العااـمة اإليةاليـة رومـا،
ويف مقر املركز اإلسالما الثقايف إليةاليـا ،ددارسـع علـى مـدث ال ـة ويـام ومـن ةـالل ال ـة ع ـر ثـا
يف مخ ــس تلس ــات ،الع ــروا والعوام ــأ واملنعةإل ــات ال ــيت وحا ــع باإلنس ــان ة ــالل ا مس ــني س ــنة
املاضية ،ودلمسع دةور شؤون احلياة من حوله ،وناق ع املوا يـ الدوليـة امللعلقـة قوقـه ،وقارنـع بـني
مضامينها وفاعليلها يف اللعامأ مع حقوق اإلنسان ،والحعع قصورها يف دلبية احلياتاده امللةورة.
ومــن وتــأ دــاليف هــرا القصــور الــرا واث مو مضــعاا ال ــمولية واملصــداقية والل امــأ يف احلإلــا
على حقوق اإلنسان ،فإن الندوة ايب جبميـع ح ومـات العـاإل و يـع اتيوـات واملنعمـات واملؤسسـات
الدولي ــة املعني ــة ق ــوق اإلنس ــان ،مو مراتع ــة اإلعالن ــات واملوا ي ـ الدولي ــة ا اا ــة ب ــاحلقوق اإلنس ــانية
مراتعة موضـوعية لسـ ّد الثاـرات املوتـواة فيهـا ودعـويا مـا تـاء فيهـا مـن نقـ  ،كمـا دأمـأ النـدوة مـن
يع و راا اجمللمع الدويل الرمسية وال عبية ،ددارس هـر احلقيقـة يف ضـوء احلاتـات اإلنسـانية ومراعـاة
املباائ اليت روت الندوة ون اإلنسان اتة مليها لضمان حقوقه ،وذلك كما يلا:
المبدأ األول :
ومهيــة ربــق احلقــوق اإلنســانية ررتعيــة دراعــا املعلقــدات والقــيم الدينيــة الــيت وواــى ّــا اللّــه ســب انه
ودعاو على لسان ونبيائه ورسله.
المبدأ الثاني :
ضـرورة ربـق احلقـوق بالواتبـات مـن ةـالل مإلهــوم يرد ـز علـى قاعـدة اللـوازن بـني و ـائ اإلنســان
واحلياتاده يف بناء األسرة واجمللمع وعمارة األرض ،على حنو ال يلعارض مع مرااة اللّه دعاو.
المبدأ الثالث :
اعلبار مسهام املنعمات غري احل وميـة يف اههـوا املبرولـة يف معـااة اـياغة املوا يـ واملبـاائ امللعلقـة
قوق اإلنسان ،عامال مجيابيا يف حتقي ال مولية املةلوبة ومساعدام لل امأ الرؤث واههوا اإلنسانية
الساعية حلماية اإلنسان وضمان حقوقه.
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المبدأ الرابع :
د جيع احلوار بني الثقافات واحلضارات را يساعد على دإلهم وفضـأ حلقـوق اإلنسـان ،ورـا جينّـب
اجمللمعــات الب ـرية ويــالت الص ـرامل والن ـزامل املســلك ومــا ينــل عــن ذلــك مــن ــار ســلبية علــى اإلنســان
والبيوة.
المبدأ الخامس :
العمـأ علـى دــوفري األسـباب والوســائأ الـيت حتقـ نبـر اللمييــز بـني وفـراا اجمللمـع الب ــرا علـى وســاس
من اهنس وو اللون وو اللاة وو االنلماء الو ين.
والن ــدوة مذ دض ــع ه ــر املب ــاائ ،دعل ــن حل وم ــات الع ــاإل ومنعماد ــه الرمسي ــة وال ــعبية ،ون شـ ـريعة
اإلســالم قــدمع الضــمانات لل قي ـ الل امــأ وال ــمول والل ـوازن واملرتعيــة و ليــات اللةبي ـ الص ـ يك
حلقوق اإلنسان .والندوة مذ دضع ذلك بـني يـدا اجمللمـع الـدويل عـرب معـالن رومـا ،للـدعو اللّـه ون يوفـ
اهميع مو ما فيه ةري الب رية عاء.
والى اللّه وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى يع ونبيائه ورسله.
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الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
األمانة العامة لإلدارة العامة للشؤون القانونية
إدارة شؤون حقوق إلنسان
الديباجية
وانطالق ااا م ااا إة ااان األم ااة العساي ااة انسام ااة اإلنس ااان مط ااع أن أد ااا ا اا ا ن عا ا ال ااو ا الع ااس م ا ا
ال يانات ومو ا احلضارات اليت أك ت حقه يف حياة كسةة دلى أسس ما احلسية والع ل والسالم.
وحتقيقااا للد ااادئ اخلال ا ة الاايت أرس ا ا الش اسيعة اإلسااالمية وال ا يطات السااداوية األ ااس يف األ ااوة
وادلساواة اني ال شس.
واد ا ازا مط اا اا أرسا ه دات رارا ااا الطويا ماا قايئ وم اادئ إنسااانية كاان ذلاا الا ور الن ا يف نشااس
مساك ا ا العل اائ ا ااني الش ااسق والغ ااسب ع ااا عل ااا مق ا ا ا أل ا ا األر وال اااح ني د ااا ادلعس ااة وال قا ااة
واحلندة.
وإذ اقااى الااو ا العااس ي طاااد مااا أق ااال إع أق ااال دلااى دقي رااها مؤمطااا اوح رااها مطا ااال دون
حسي ااها ما ا عا دااا حا األماائ يف رقسيااس م ا ا واحل اااا دلااى دسوالااا وإةانااا اساايادة القااانون وان دت ا
اإلنس ان ااحلسية والع الة ورنا ؤ ال سص و معيار أصالة أي رل د .
ور ضا للعط سية وال يونية الل ني رشنالن ان اكا حلقوق اإلنسان ول ي ا للسالم العامل.
وإقساراً ااالرر اط الودي اني حقوق اإلنسان والسالم العادلي.
ور كيا ا دل ااادئ مي اااق األماائ ادل الا ة واإلدااالن العااادلي حلقااوق اإلنسااان وأحنااام الع ا يا الا وليني
لألماائ ادل ال ا ة اش ا ن احلقااوق ادل نيااة والسياسااية واحلقااوق االق ااادية واال داديااة وال قا يااةا وإدااالن
القا سة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم.
وم اقا لن ما رق م ار قت دلى ما يلي:
القسم األول
ادلادة 1

+
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 .1لنا اة الشاعوب احلا يف رقسياس ادل ا والساايطسة دلاى دسوالاا وموارد ااا الط يعياة وذلاا احلا
أن رقااسر ةسيااة ا كياهنااا السياسااي وأن رواص ا ةسيااة رطدي ااا االق ااادية واال داديااة
وال قا ية.
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ملال 4
 .2إن العط سية وال يونية واالح الل والسيطسة األ ط ياة اي حتا للنساماة اإلنساانية وداا
أساسااي لااول دون احلقااوق األساسااية للشااعوب ومااا الوا ااة إدانااة رتيا عارسااالا دلااى
إزال ا.
القسم الثاني

ادلادة 2
ر ع ا ا كا ا دول ااة ااسا يف ااعا ادلي اااق اا ا ن رن ا ا لنا ا إنس ااان مو ااود دل ااى أرا ااي ا و ا ا ا
لساالط ا ح ا ال د ا انا ااة احلقااوق واحلسيااات ال اواردة يااه دون أي دتيي ا اس ا ة العط ااس أو اللااون أو
اجلطس أو اللغة أو ال يا أو السأي السياسي أو األص الو ين أو اال دادي أو ال سوة أو ادلايالد أو أي
و آ س دون أي ر سقة اني الس ال والطساء.
ادلادة 3

 .1ال جيوز رقيي أي ما حقاوق اإلنساان األساساية ادلقاسرة أو القا داة يف أياة دولاة اسا يف
عا ادلي اق اس طادا إع القانون أو االر اقيات أو العسا كداا ال جياوز ال اللا مط اا ة اة
د م إقسار ادلي اق ذلعل احلقوق أو إقسار ا ا ر ة أق .
 .2ال جياوز الياة دولااة اسا يف ااعا ادلي ااق ال اللا ماا احلسيااات األساساية الاواردة ياه والاايت
يس ي مط ا موا طو دولة أ س ر عام ورلك احلسيات ا ر ة أق .

ادلادة 4
 .1ال جيوز س قيود دلى احلقوق واحلسيات ادلن ولة و اة اعا ادلي ااق ساو ماا ياطص دلياه
القانون ويع ت سوريا حلداية األما واالق اد الو طيني أو الطظام العام أو ال االة العاماة أو
األ الق أو حقوق وحسيات اآل سيا.
 .2جيا ااوز لل ا ا ول األ ا اساا يف أوقا ااات الط ا اوارئ العاما ااة الا اايت ل ا ا د حيا اااة األما ااة أن ر خا ااع ما ااا
اإل اساءات مااا لل ااا مااا ال ام ااا قااا ذلااعا ادلي اااق إع ادلا الضااسوري الااعي رق ضاايه ا قااة
م طل ات الو .
 .3وال جيااوز ا ا ي ح ااال أن دتااس رل ااك القيااود أو أن يش ااد ااعا ال الل ا احلقااوق والض اادانات
اخلاصاة ةظااس ال عااعية واإل اناة والعااودة إع الااو ا والل ااؤ السياساي وا اكدااة ودا م اواز
رنسار ا اكدة.
ادلادة 5
لن سد احل يف احلياة ويف احلسية ويف سالمة شخ ه ولدي القانون عا احلقوق.
ادلادة 6
ال سةااة وال دقواااة إال اااطص قااانوب وال دقواااة دلااى األ عااال السااااقة ل ا ور ذلااك الااطص .ويط ا
ادل ئ االقانون الالح إذا كان يف صاحله.
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ادلادة 7
ادل ئ اسئ إع أن ر ت إدان ه الاكدة قانونية رؤما له ي ا الضدانات الضسورية لل اع دطه.
ادلادة 8
لن ا إنسااان احل ا يف احلسيااة والسااالمة الشخ ااية ااال جيااوز الق ا إ دليااه أو ح ا ل أو إيقا ااه اغ ا
سط ما القانون وجية أن يق م إع القضاء دون إاطاء.
ادلادة 9
رتي الطاس م ساوون أمام القضاء وح ال قا ي من ول لن شخص دلى إقليئ ال ولة.
ادلادة 11
ال رنون دقواة اإلد ام إالّ يف اجلطايات ال الغة اخلطورة ولن زلنوم دليه ااإلدا ام احلا يف لاة
الع و أو خت يإ العقواة.
ادلادة 11
ال جيوز يف رتي األحوال احلنئ اعقواة اإلد ام يف سةة سياسية.
ادلادة 12
ال جياوز رط يااع حناائ اإلدا ام اايدا يقا ددااسل داا ذتانيااة دشااس دامااا أو يف إماسأة حاما حا رضا
زتل ا أو دلى أم مس إال اع انقضاء دلدني دلى راريخ الوالدة.
ادلادة 13
 .1حتدى الا ول األ اساا كا إنساان دلاى إقليد اا ماا أن يعاعب اا نيا أو ن سايا أو أن يعاما
معاملااة قاسااية أو ال إنسااانية أو م طيااة أو حا ااة االنسامااة ور خااع ال ا اا ال عالااة دلط ا ذلااك
ورع ت عارسة عل ال س ات أو اإلس ام ي ا سةة يعاقة دط ا.
 .2ال جيوز أ ساء جتارب ية أو دلدية دلى أي إنسان دون ر ال احلس.
ادلادة 14
ال جيوز ح س إنسان د ت ادسارل دا الو اء ا يا أو أي ال ام م ب.
ادلادة 15
جية أن يعام ا نوم دلي ئ اعقواة سال ة للالسية معاملة إنسانية.

++

ادلادة 16
ال جتااوز زلاكدااة شااخص دااا ااسم واح ا م اسرني .ودلااا ر خااع ا ه ااعل اإل اساءات أن يطعااا يف
ش ااسدي ا ويطل ااة اإل ا اساج دط ااه .ودل ااا ك ااان ااالية القا ا إ أو اإليق اااا اش اان ا ا ق ااانوب احلا ا يف
ال عويإ.
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ادلادة 17
للالياة اخلاصاة حسم ااا ادلسااس جاا سةاة ورشاد اعل احليااة اخلاصاة
ادلسنا وسسية ادلساسالت و ا ما وسا االر االت اخلاصة.

وصايات األساسة وحسماة

ادلادة 18
الشخ ية القانونية ص ة مالزمة لن إنسان.
ادلادة 19
الشعة م ر السلطات واأل لية السياسية ح لن موا ا رشي ةارسه قا للقانون.
ادلادة 21
لن سد مقيئ دلى إقلايئ دولاة حسياة االن قاال وا ياار مناان اإلقاماة يف أي
يف ح ود القانون.

اة ماا اعا اإلقلايئ

ادلادة 21
ال جيوز اشن رعسا ي أو ا قاانوب مطا ادلاوا ا ماا مغاادرة أي الا داس
س حظس دلى إقام ه يف ة ماا أو إل امه ااإلقامة يف أية ة ما ال ل.

اا يف ذلاك الا لا أو

ادلادة 22
ال جيوز ن ي ادلوا ا ما ال ل أو مطعه ما العودة إليه.
ادلادة 23
لنا م اوا ا احلا يف لااة الل ااوء السياسااي إع اااالد أ ااس ساااا مااا اال ااط اد وال يط ا جااعا
سةة دادية لئ احل العام وال جيوز رسليئ الال ئني السياسيني.
احل ما س ر عه ما أ
ادلادة 24
ال جيااوز إسااقاط اجلطسااية األصاالية دااا ادلاوا ا اشاان رعسا ي وال يطنااس حقااه يف اك ساااب طسااية
أ س اغ سط قانوب.
ادلادة 25
ح ا ادللني ااة اخلاص ااة من ااول لن ا م اوا ا ولظ ااس يف رتي ا األح اوال ادل اوا ا م ااا أموال ااه كل ااا أو
اعض ا ا ورة رعس ية أو قانونية.
ادلادة 26
حسية العقي ة وال نس والسأي من ولة لن سد.
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ادلادة 27
لأل اساد مااا كا ديااا احلا يف عارسااة شااعا س ئ ال يطيااةا كدااا ذلاائ احلا يف ال ع ا دااا أ نااار ئ دااا
سيا الع ااارة أو ادلدارسااة أو ال علاايئ واغا إ ااالل ةقااوق اآل اسيا وال جيااوز ااس أيااة دلااى قيااود دلااى
عارسة حسية العقي ة وال نس والسأي إالّ ا نص دليه القانون.
ادلادة 28
للدوا طني حسية اال داع وحسية ال د ا ورة سلدية وال جياوز أن ي اس ماا القياود دلاى عارساة
أي م ااا ااارني احلا اسي ني إال م ااا رسا ا و ه دواد ااي األم ااا الق ااومي أو الس ااالمة العام ااة أو زتاي ااة حق ااوق
اآل سيا وحسيالئ.
ادلادة 29
رن ال ولة احل يف رشني الطقااات واحل يف اإل ساب يف احل ود اليت يطص دلي ا القانون.
ادلادة 31
رن ال ولة لن موا ا احل يف دد يضدا له مس و معيشيا يؤما ادلطالة األساساية للاليااة
كدا رن له احل يف الضدان اال دادي الشام .
ادلادة 31
حسيااة ا يااار العدا من ولااة والسااخسة زلظااورة وال يعا مااا ق ا السااخسة إر ااام الشااخص دلااى إداء
دد رط يعا حلنئ قضا ي.
ادلادة 32
رضدا ال ولة للدوا طني رناا ؤ ال اسص يف العدا واأل اس العاادل وادلسااوة يف األ اور داا األدداال
ادل ساوية القيدة.
ادلادة 33
لن موا ا احل يف شغ الواا

العامة يف االدل.

ادلادة 34
زلو األمية ال ام وا ةا وال عليئ ح لن موا ا .دلى أن ينون االا ا ي مطاه إل امياا كالا أد
وااجملان وأن ينون ك ما ال عليئ ال انوي واجلامعي ميسوراً لل دي .
ادلادة 35
للد اوا طني احل ا يف احلياااة يف مطاااخ نااسي ودقااايف يع ا االقوميااة العسايااةا ويق ا س حقااوق اإلنسااان
ويس إ ال سقة العط سية و ذلك ما أنواع ال سقة وي دئ ال عاون ال ويل وقضية السالم العادلي.
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ادلادة 36
لن ا ااسد ح ا ادلشاااركة يف احلياااة ال قا يااة وح ا ال د ا ااألددااال األدايااة وال طيااة ورااو ال ااسص لااه
ل طدية ملناره ال طية وال نسية واإلا ادية.
ادلادة 37
ال جيوز حسمان األقليات ما حق ا يف ال د ا قا ا أو ار اع رعاليئ ديانالا.
ادلادة 38
 .1األسسة ي الوح ة األساسية للد د ور د ةداي ه.
 .2رن ال ولة لألسسة واألمومة والط ولة والشيخو ة رداية م دي ة وزتاية اصة.
ادلادة 39
للش اب احل يف أن ر اح له أكت سص ال طدية ال نية والعقلية.
القسم الثالث
ادلادة 41
 .1رط خة دول رللس اجلامعة األ ساا يف ادلي اق جلطة تاء حقوق اإلنسان ااالقرتاع السسي.
 .2ر ن ا ااون الل ط ا ااة م ا ااا س ا ا عة أدض ا اااء م ا ااا مسش ا ا ال ا ا ول األدض ا اااء أ ا اساا ادلي ا اااق وجت ا ااس
االن خاااات األوع لل طاة اعا سا ة أشا س ماا د اول ادلي ااق حيا الط ااذا وال جياوز أن رضائ
الل طة أك س ما شخص واح ما دولة واح ة.
 .3يطلااة األم ااني العااام م ااا ال ا ول األدضاااء رق ا ر مسشاايال ا وذل ااك ق ا ش ا سيا م ااا مود ا
االن خااات.
 .4يشرتط يف ادلسشالني أن ينونوا ما ذوي اخلتة والن اءة العالياة يف رلاال ددا الل طاةا دلاى
أن يعد اخلتاء ا ئ الشخ ية وان جتسد ون ا ة.
 .5يط خااة أدضاااء الل طااة ل اارتة دااالث سااطوات وي ا ئ ال ي ا ل الدااة مااط ئ دلااسة واح ا ة وجيااسي
ا يار أمساء ؤالء دا سي القسدةاكدا يسدى م أ ال اول ما أمنا ذلك.
 .6رط خة الل طة ر يس ا ورض ال الة دا لية ذلا رو أسلوب ددل ا.
 .7رع ق ا الل طااة ا دادالااا قااس األمانااة العامااة لل امعااة ا ا دوة مااا األمااني العاااما وجيااوز ذلااا
وا قة دق ا دادالا يف ال دس آ س إذا اق ضت سورة العد ذلك.
ادلادة 41
 .1رقوم ال ول األ ساا ا ق ر رقاريس إع جلطة تاء حقوق اإلنسان دلى الطالو ال ايل:
 .1رقسيس أويل اع سطة ما راريخ ن اذ ادلي اق.
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 .2رقاريس دورية ك دالث سطوات.
 .3رقاريس ر ضدا إ ااات ال ول دا اس سارات الل طة.
 .2ر ا رس الل ط ااة ال ق اااريس ال اايت رق ا م ا ال ا ول األدض اااء األ اساا يف ادلي اااق و ق ااا ل ااطص ال ق ااسة
األوع ما عل ادلادة.
 .3رس ا الل طااة رقسي اسا مش ا ودا ا ا راء ال ا ول ومالحظال اا إع الل طااة ال ا دااة حلقااوق اإلنسااان يف
اجلامعة العساية.
القسم الرابع
ادلادة 42
 .1يعس األمني العام جلامعاة الا ول العساياة اعا ادلي ااق اعا موا قاة رللاس اجلامعاة دلياها دلاى
ال ول األدضاء لل وقي وال ي أو االنضدام إليه.
ااعا ادلي اااق حي ا الط اااذ اع ا ش ا سيا مااا راااريخ إي ا اع وديقااة ال ا ي أو االنضاادام
 .2ي ا
السااعة ل األمانة العامة جلامعة ال ول العساية.
ادلادة 43
عا ادلي اق نا اعا االطسا ة لنا دولاةا اعا د ولاه حيا الط ااذا اعا شا سيا ماا رااريخ إيا اع
ي
وديقة ر ا يق ا أو انضادام ا لا األماناة العاماة .ويقاوم األماني العاام اإحظاار الا ول األدضااء اإيا اع
وديقة ال ي أو االنضدام.
دا حنومات:
ادلدلن ااة األردني ااة اذلا ي ااةا دول ااة اإلم ااارات العساي ااة ادل الا ا ةا دول ااة ال الا اسياا اجلد وري ااة ال ونس اايةا
اجلد ورية اجل ا سياة ال ةقسا ياة الشاع يةا رت ورياة ي او ا ادلدلناة العساياة الساعوديةا رت ورياة الساودانا
اجلد وريا ااة العسايا ااة السا ااوريةا رت وريا ااة ال ا ااومال ال ةقسا يا ااةا رت وريا ااة الع ا اساقا سا االططة ددا ااانا دولا ااة
لسا ااطنيا دولا ااة القطا ااسا رت وريا ااة القدا ااس االحتاديا ااة اإلسا ااالميةا دولا ااة النويا ااتا اجلد وريا ااة الل طانيا ااةا
اجلد وري ااة العساي ااة الش ااع ية االش ا ارتاكية العظد ااىا رت وري ااة م ااس العساي ااةا ادلدلن ااة ادلغساي ااةا اجلد وري ااة
اإلسالمية ادلوري انيةا اجلد ورية اليدطية.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

+

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة

 01كانون األول/ديسمرب 0491

الديباجة
دلااا كااان االعافا بالكرامااة ادلتلةا ة ع أيااء اعساااا األراارة ال ارية وحبنااوم م ادلتساااوية البابتااة ااو
اراس احلرية والعدل والسبلم ع العامل.
ودلااا كااان تنار ا حنااوإل اإلنس اان وازدراؤ ااا مااد ا ساايا ل اعمااال يااة ت الساامر اإلنسااا
وكان غاية ما يرنو لليه عامة ال ر ان باإل عامل يتمتاء ياه الدارد حبرياة الناول والعنيادة ويتحارر ماف الدا
والدامة.
ودلااا كااان مااف السااروري ان يتااو النااانون قايااة حنااوإل اإلنسااان لكاايبل يسا ر ادلاارا خاار األماار ل
التمرد ع ى االرت داد والظ م.
ودلا كانت شعوب األمم ادلتحدة مد اكادت ع ادليبااإل ماف ددياد لدياقاا حبناوإل اإلنساان األراراية
وبكرامااة الداارد وماادرج و ااا ل ردااال والنساااا مااف حنااوإل متساااوية وح ماات امر ااا ع ااى ان تااد ء بااالرم
االدتماع مدماً وان تر ء مستوى احلياة ع دو مف احلرية ا سح.
ودلا كانت الدول األعساا مد تع دت بالتعاون مء األمم ادلتحدة ع ى ضمان اطراد مراعااة حناوإل
اإلنسان واحلريات األرارية واحفام ا.
ودلا كان لئلدراك العام ذلذج احلنوإل واحلريات األ ية الكربى ل و اا التام هبذا التع د.
ا ن اجلمعيااة العامااة تنااادي هبااذا اإلعاابلن العااادل حلنااوإل اإلنسااان ع ااى انااه ادلسااتوى ادل اافك الااذي
ين غا ان تساات د ه كا ااة ال ااعوب واألماام حااد يسااعى كا اارد و ي ااة ع اجملتمااء واضااعى ع ااى الاادوام
ذا اإلعبلن نصب اعين م ل توطياد احافام اذج احلناوإل واحلرياات عاف طريال التع ايم والفبياة وا اا
لدرااات م ردة مومية وعادلية لسمان االعفا هبا ومراعاهتا بصورة عادلية عالة بى الادول األعسااا
اهتا وشعوب ال نا اخلاضعة لس اقا.
المادة 1
يولد أيء الناس احاراراً متسااويف ع الكراماة واحلناوإل وماد و اوا عنابلً وضامراً وع اي م ان يعاما
بعس م بعساً بروح اإلخاا.
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المادة 2
لك لنسان حال التمتاء بكا اة احلناوإل واحلرياات الاواردة ع اذا اإلعابلن دون اي متييا كاالتميي
بسا ب العنصاار او ال ااون او اجلاانغ او ال غااة او الااديف او الاراي السيارا او اي راي خاار او األةا
ال ااوطو او االدتم اااع او الب ااروة او ادل اايبلد او اي وض ااء خ اار دون اي ااة تدرم ااة ب ااى الرد ااال والنس اااا.
و ساابل عمااا تناادم ااف يكااون ناااك اي متيي ا ارارااه الوضااء السيار ا او النااانو او الاادو ل ااد او
ال نعااة الاات ينتم ا للي ااا الداارد ر اواا كااان ااذا ال ااد او ت ااع ال نعااة مسااتنبل او اات الوةاااية او غاار
متمتء باحلكم الذايت او كانت ريادته خاضعة ألي ميد مف النيود.
المادة 3
لك رد احلل ع احلياة واحلرية وربلمة شصصه.
المادة 4
ال جيوز ارفماإل او ارتع اد اي شصص وحيظر االرفماإل وجتارة الرميل بكا ة اوضاع ما.
المادة 5
ال يعرض اي لنسان ل تعذيب وال ل عنوبات او ادلعامبلت النارية او الوح ية او احلاطة بالكرامة.
المادة 6
لك لنسان اينما ودد احلل ع ان يعف ب صصيته النانونية.
المادة 7
كا النااس رواراية اماام النااانون وذلام احلال ع التمتاء حبماياة متكا ااة عناه دون اياة تدرماة كمااا ان
ذلم أيعا احلل ع قاية متساوية ضد اي متي خي هبذا اإلعبلن وضد اي ريض ع ى متيي ك ذا.
المادة 8
لكا شااصص احلاال ع ان ي ال ل احملاااكم الوطنيااة إلنصااا ه عااف اعمااال ي ااا اعتااداا ع ااى احلنااوإل
األرارية الت دينح ا له النانون.
المادة 9
ال جيوز الن ض ع ى اي لنسان او ح ج او نديه تعسداً.
المادة 11
لكا لنساان احلال ع اى مادم ادلسااواة التاماة ماء ايفخاريف ع ان تنظار مسايته اماام زلكماة مساتن ة
ن ي ة نظراً عادالً ع نياً ل دص ع حنومه والت اماته واية هتمة دنائية توده لليه.
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المادة 11
(  ) 2ك شصص مت م جبردية يعترب بري اً ل ان تب ات لدانتاه مانونااً حاكماة ع نياة تاممف لاه ي اا
السمانات السرورية ل د ا عنه.
(  ) 1ال يدان اي شصص ماف داراا اداة عما او االمتناا عاف اداة عما لال ل ا كاان لاع يعتارب
درمااً و نااً ل ناانون الاوطو او الادو ومات االرتكااب كاذلع ال توماء ع ياه عنوباة اشاد ماف ت اع الاات
كان جيوز توميع ا ومت ارتكاب اجلردية.
المادة 12
ال يعاارض احااد لتاادخ تعسااد ع حياتااه اخلاةااة او ار ارته او مسااكنه او مراراابلته او حلماابلت
ع ى شر ه ومسعته ولك شصص احلل ع قاية النانون مف مب ذا التدخ او ت ع احلمبلت.
المادة 13
(  ) 2لك رد حرية التنن واختيار زل لمامته داخ حدود ك دولة.
(  ) 1حيل لك رد ان يغادر اية ببلد ا ع لع ب دج كما حيل له العودة لليه.
المادة 14
(  ) 2لك رد احلل ع ان ي ل ل ببلد اخرى او حياول االلت اا للي ا رباً مف االض اد.
(  ) 1ال ينتدااء هبااذا احلاال مااف ماادم ل محاكمااة ع دارائم غاار ريارااية او ألعمااال تنااامض اغ اراض
األمم ادلتحدة وم ادئ ا.
المادة 15
(  ) 2لك رد حل التمتء جبنسية ما.
(  ) 1ال جيوز حرمان شصص مف دنسيته تعسداً او لنكار حنه ع تغير ا.
المادة 16
(  ) 2ل رد وادلراة مد ب غا رف ال واج حل التا وج وتلرايغ ارارة دون اي مياد بسا ب اجلانغ او
الديف وذلما حنوإل متساوية عند ال واج واثناا ميامه وعند احنبلله.
(  ) 1ال يربم عند ال واج لال برضى ال ر ى الراغ ى ع ال واج رضى كامبلً ال لكراج يه.
(  ) 1األررة الوحدة ال يعية األرارية ل م تمء وذلا حل التمتء حبماية اجملتمء والدولة.
المادة 17
(  ) 2لك شصص حل التم ع دردج او باالشفاك مء غرج.
(  ) 1ال جيوز جتريد احد مف م كه تعسداً.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
2001

م حل 5

المادة 18
لك ا شااصص احلاال ع حريااة التدكاار والساامر والااديف وي اام ااذا احلاال حريااة تغياار ديانتااه او
عنيدته وحرية اإلعراب عن ما بالتع يم وادلماررة ولمامة ال عائر ومراعاهتا رواا اكان لع رراً ام مء
اجلماعة.
المادة 19
لك شصص احلل ع حرية الراي والتع ر وي ام اذا احلال حرياة اعتنااإل ايفراا دون اي تادخ
وارتناا األن اا واأل كار وت ني ا ول اعت ا بلية وري ة كانت دون تنيد باحلدود اجلغرا ية.
المادة 21
(  ) 2لك شصص احلل ع حرية االشفاك ع اجلمعيات واجلماعات الس مية.
(  ) 1ال جيوز لرغام احد ع ى االنسمام ل أعية ما.
المادة 21
(  ) 2لكا اارد احلاال ع االش افاك ع لدارة ال اامون العامااة ل ا بلدج لمااا م اشاارة ولمااا بوار ا ة ممب ااى
خيتارون اختياراً حراً.
(  ) 1لك شصص ندغ احلل الذي لغرج ع تن د الوظائف العامة ع ال بلد.
(  ) 1لن لرادة ال عب مصدر ر ة احلكومة ويعرب عف ذج اإلرادة بانتصابات ن ي اة دورياة
جتااري ع ااى اراااس االمافا السااري وع ااى ماادم ادلساااواة بااى اجلميااء او حسااب اي لد اراا مماث ا يساامف
حرية التصويت.
المادة 22
لكا شااصص بصادته عساواً ع اجملتمااء احلال ع الساامانة االدتماعيااة وع ان نال بوراااطة اجمل ااود
النااوم والتعاااون الاادو و ااا يتداال ونظاام كا دولااة وموارد ااا احلنااوإل االمتصااادية واالدتماعيااة والفبويااة
الت ال غىن عن ا لكرامته ول نمو احلر ل صصيته.
المادة 23
(  ) 2لك ا ش ااصص احل اال ع العم ا ول ااه حري ااة اختي ااارج ب ااروح عادل ااة مرض ااية كم ااا ان ل ااه ح اال
احلماية مف ال الة.
(  ) 1لك رد دون اي متيي احلل ع ادر متساو ل عم .
(  ) 1لك ا اارد ينااوم بعم ا احلاال ع اداار ع ااادل ماارض يكد ا لااه وألر ارته عي ااة الئنااة بكرام ااة
اإلنسان تسا لليه عند ال وم ورائ اخرى ل حماية االدتماعية.
(  ) 1لك شصص احلل ع ان ين ئ وينسم ل ننابات قاية دلص حته.
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المادة 24
لكا شااصص احلاال ع الراحااة وع اومااات الدارايف والراايما ع ديااد معنااول لساااعات العما وع
ع بلت دورية بلدر.
المادة 25
(  ) 2لكا ا ش ااصص احل اال ع مس ااتوى م ااف ادلعي ااة ك ااا ل محا ظ ااة ع ااى الص ااحة والر ا ي ااة ل ااه
وألررته ويتسمف لع التغذية وادل غ وادلسكف والعناية ال ية وكذلع اخلدمات االدتماعية البلزمة
ولااه احلاال ع تاالمى معي ااته ع حاااالت ال الااة وادلاارض والع ا والفم ا وال اايصوخة وغاار لااع مااف
ندان ورائ العيش نتي ة لظرو خاردة عف لرادته.
(  ) 1لؤلمومااة وال دولااة احلاال ع مساااعدة ورعايااة خاةااتى وياانعم ك ا األطدااال بااندغ احلمايااة
االدتماعية رواا اكانت والدهتم ناجتة عف رباح شرع او ب رينة غر شرعية.
المادة 26
(  ) 2لك ا شااصص احلاال ع الااتع م وجيااب ان يكااون التع اايم ع مراح ااه األو واألرارااية ع ااى
األم باجملان وان يكون التع يم األو لل اميااً وين غا ان يعمام التع ايم الداو وادل او وان ييسار الن اول
ل تع يم العا ع ى مدم ادلساواة التامة ل ميء وع ى اراس الكدااة.
(  ) 1جيااب ان هتاد الفبيااة ل ل اااا شصصااية اإلنسااان ل اااا كااامبلً ول تع ي ا احافام اإلنسااان
واحلريااات األرارااية وتنميااة التدااا م والتسااامح والصاادامة بااى أيااء ال ااعوب واجلماعااات العنص ارية او
الدينية ول زيادة رل ود األمم ادلتحدة حلدظ السبلم.
(  ) 1لآلباا احلل األول ع اختيار نو تربية اوالد م.
المادة 27
(  ) 2لك ا اارد احلاال ع ان ي اافك اش افاكاً ح اراً ع حياااة اجملتمااء البناااع وع االرااتمتا بااالدنون
وادلسا ة ع التندم الع م واالرتدادة مف نتائ ه.
(  ) 1لك ا اارد احلاال ع قايااة ادلصاااة األدبيااة وادلاديااة ادلفت ااة ع ااى لنتادااه الع م ا او األديب او
الدو.
المادة 28
لك ارد احلال ع التمتاء بنظاام ادتمااع دو تتحنال نتسااج احلناوإل واحلرياات ادلنصاو
ع ذا اإلعبلن نناً تاما.

ع ي اا

المادة 29
(  ) 2ع ى ك رد واد ات حنو اجملتمء الذي يتاح يه وحدج ل صصيته ان تنمو واً حرا كامبلً.
(  ) 1خيس ااء الد اارد ع ممارر ااة حنوم ااه وحريات ااه لت ااع الني ااود ال اات ينرر ااا الن ااانون نا ا لس اامان
االع افا حبنااوإل الغاار وحرياتااه واحفام ااا ولتحنياال ادلنتساايات العادلااة ل نظااام العااام وادلص ا حة العامااة
واألخبلإل ع رلتمء ددينراط .
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(  ) 1ال يصح حبال مف األحوال ان متارس ذج احلنوإل مماررة تتنامض مء اغراض األمم ادلتحادة
وم ادئ ا.
المادة 31
لاايغ ع ااذا اإلعاابلن نااص جيااوز تلوي ااه ع ااى انااه خيااول لدولااة او أاعااة او اارد اي حاال ع النيااام
بن اح او تلدية عم ي د ل دم احلنوإل واحلريات الواردة يه.
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة
اعتمددداا اجلمعيددة العامددة اتحددع ودداد التلييددا التمددد ع ي ددا ا ددمام إلي دا يف الق د ار 64/93
ادل د رخ يف  01ك ددا لن ا ل  /د س ددم  0396ت ددار ودددل الذ دداذ 64 :حز د ان /ل ي د  ،0391اق ددا
ل مادة ،)0( 61
إن الد ل ا ط اف يف هذه ا ت ايية إذ ت ى أن ا عرتاف واحلقلق ادلتسا ة غًن القاو ة ل تم ف،
جلميا أع ال ا س ة البش ة هل ،اقدا ل مبدادا ادلع ذدة يف مي داق ا مدم ادلتحددة ،أسداس احل دة العددل
الس د م يف الع ددام ،إذ ت دددرك أن ه ددذه احلق ددلق تس ددتمد م ددت الة ام ددة ادلت د ة ل س ددان ،إذ ت ددا يف
اعتبارها اللاجب الذي قدا ع دع عدات الدد ل ىقت دع ادلي داق ،خبا دة ىلجدب ادلدادة  55مذد  ،وتعز دز
اح درتام حقددلق ان سددان ح ات د ا ساسددية ،م اعااددا ع ددع مسددتلى العددام ،م اعدداة مذ ددا ادلددادة  5مددت
انعالن العادلي حلقلق ان سان ادلادة  1مت الع د الد يل اخلاص واحلقلق ادلد ية السياسدية ،ك تاادا
تددذع ع ددع عدددم ج دلاز تعد ذ أحددد ل تعددذ ب أ ادلعام ددة أ العقلوددة القاسددية أ الالإ سددا ية أ ادل يذددة،
م اعاة مذ ا أ ا نعالن محا ة مجيدا ا شدااص مدت التعد ذ ل تعدذ ب غدًنه مدت ضد د ادلعام دة أ
العقلوددة القاسددية أ الالإ سددا ية أ ادل يذددة ،الددذي اعتمدت د اجلمعيددة العامددة يف  3كددا لن ا ل /د سددم
 ،0315رغب ددة مذ ددا يف ز ددادة اعالي ددة الذ ددال ض ددد التع ددذ ب غ ددًنه م ددت ضد د د ادلعام ددة أ العقلو ددة
القاسية أ الالإ سا ية يف العام ياطبة ،ات قع ع ع ما ي:
الجزء األول
ادلادة 1
 -0غ د د اذ ه ددذه ا ت ايي ددة ،قم ددد و د د«التع ددذ ب» أي عم ددت ذ ددت عذ د د أم أ ع ددذاد ش ددد د،
جسددد ا كددان أم عق يددا ،حد عمدددا وشدداع مددا وقمددد احلمددلل مددت هددذا الشدداع ،أ مددت شدداع
ثالد  ،ع ددع مع لمددا أ ع دع اعدرتاف ،أ معايبتد ع دع عمددت ارتةبد أ شدتب يف ا د ارتةبد  ،هددل أ
شدداع ثال د أ ختل د أ إرغام د هددل أ أي شدداع ثال د – أ عذدددما ح د م ددت ه ددذا ا م أ
العددذاد ي سددبب قددلم ع ددع التمييددز أ ددا كددان لع د  ،أ حي د ذ ع ي د أ لاا د ع ي د أ سددةع عذ د
ملظددر ر ددي أ أي شدداع تم د ف ومد ت ال يددة ت ددمت ذلددا ا م أ العددذاد الذاشد اق د
عت عقلوا يا ل ية أ ادلالزم ذلذه العقلوا أ الذي ةلن تيجة ع ضية ذلا.
 -6ختت هذه ادلادة و ي ا د يل أ تش ا طين ت مت أ ديةدت أن ت دمت أحةامدا ذا
تطبي أمشت.
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ادلادة 2
 -0تتاذ كت د لة ط ف إج الا تش عية أ إدار ة أ ي ائية اعالدة أ أ دة إجد الا أرد ى دلذدا
أعمال التعذ ب يف أي إي يم خي ا رتما ا الق ائي.
 -6جيددلز التددذر و ددة ظد ف اسددت ذائية أ ددا كا ددع ،سدلال أكا ددع هددذه الحد ف حالددة حد د أ
اد دا واحل د أ عدم استق ار سياسي دار ي أ أ ة حالة مت حا الطلارا العامة ا ر ى كمد ر
ل تعذ ب.
 -9جيلز التذر وا ام المادرة عت ملظ ٌن أع ع م تبة أ عت س طة عامة كم ر ل تعذ ب.
ادلادة 3
 -0جيددلز ددة د لددة طد ف أن تطد د أي شدداع أ تعيددده («أن تد ده») أ أن تسد م إد د لددة
أر ى ،إ ذا تلاا لد ا أسباد حقيقة تدعل إد ا عتقاد و سيةلن يف رط التع ذ ل تعذ ب.
 -6ت اعع الس طا ادلاتمة لتحد د ما إذا كا ع هذه ا سدباد متدلاا ة ،مجيدا ا عتبدارا ذا
المد ة ،ىددا يف ذلددا ،يف حالددة ا طبدداق ،جددلد الد ثاوددع مددت ا ت اكددا ال ادحددة أ المدداررة أ
اجلماعية حلقلق ان سان يف الد لة ادلعذية.
ادلادة 4
 -0ت ددمت ك ددت د ل ددة طد د ف أن تة ددلن مجي ددا أعم ددال التع ددذ ب جد د ائم ىلج ددب يا لجل ددا اجلذ ددائي،
ذطب د ا م د ذات د ع ددع ييددام أي شدداع و دة حما لددة دلمارسددة التعددذ ب ع ددع ييام د و د ي عمددت رر د
شةت تلاط ا مشاركة يف التعذ ب.
 -6جتع ددت ك ددت د ل ددة ط د ف ه ددذه اجل د ائم مس ددتلجبة ل عق دداد وعقلو ددا مذاس ددبة ت ر ددذ يف ا عتب ددار
طبيعت ا اخلطًنة.
ادلادة 5
 -0تتاذ كت د لة ط ف ما زم مت انج الا نيامة ت ا الق دائية ع دع اجلد ائم ادلشدار إلي دا
يف ادلادة  6يف احلا التالية:
(أ ) عذدد ارتةداد هدذه اجلد ائم يف أي إي ديم خي ددا لل ت دا الق دائية أ ع دع ظ د سد يذة أ ع ددع
منت طائ ة مسج ة يف ت ا الد ل.
(د ) عذدما ديلن م تةب اجل دية مت ملاطين ت ا الد لة.
(ج) عذدما ةلن اجملين ع ي مت ملاطين ت ا الد لة ،إذا اعت ت ا الد لة ذلا مذاسبا.
 -6تتاذ كت د لة ط ف وادل ت مدا دزم مدت انجد الا نيامدة ت دا الق دائية ع دع هدذه اجلد ائم
يف احلددا الددو ةددلن اي ددا م تةددب اجل ديددة ادلزعددلم ملجددلدا يف أي إي دديم خي ددا لل ااددا الق ددائية
تقلم وتس يم عمال وادلادة  9إد أ ة د لة مت الد ل الو رد ذك ها يف ال ق ة أ مت هذه ادلادة.
 -9تست ىن هذه ا ت ايية أي ة ي ائية جذائية دتارس اقا ل قا لن الدار ي.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
ات ايية مذاه ة التعذ ب

0113

ادلادة 6
 -0تقددلم أ ددة د لددة ط د ف ،لدددى ايتذاع ددا ،وعددد دراسددة ادلع لمددا ادلتددلا ة ذلددا ،و د ن الح د ف ت د ر
احتجاز شاع ملجلد يف أراضي ا ددعع أ د ايدرتف ج مدا مشدار إليد يف ادلدادة  6واحتجدازه أ تتادذ
أ ددة إجد د الا يا ل ي ددة أرد د ى ل ددمان ج ددلد اي ددا .ة ددلن ا حتج دداز انجد د الا القا ل ي ددة ا رد د ى
مطاوقة دلا ذع ع ي يدا لن ت دا الد لدة ع دع أ سدتم احتجداز الشداع ا ل مددة الالزمدة ل دتمةت
مت إيامة أي دعلى جذائية أ مت اختاذ أي إج الا لتس يم .
 -6تقلم هذه الد لة الرا وإج ال التحقي ا د ايما تع والليائا.
 -9تددتم مسدداعدة أي شدداع حمتجددز اقددا ل ق د ة  0مددت ادلددادة ع ددع ا تمددال اددلرا و د ي د خمددتع
ل د لة الو هل مت ملاطذي ا ،أ ىم ت الد لة الو قيم اي ا عادة أن كان وال جذسية.
 -6لدددى ييددام د لددة مددا ،عمددال ددذه ادلددادة ،واحتجدداز شدداع مددا ،ختطد ع ددع ال ددلر الددد ل ادلشددار
إلي ا يف ال ق ة أ مت ادلادة  ،5واحتجداز هدذا الشداع ودالح ف الدو تد ر اعتقالد  ،ع دع الد لدة الدو
جت ى التحقي ا د الذي تتلراه ال ق ة  6مت هذه ادلادة أن ت اا الرا ما تل ع إلي مت الذتائ إد
الد ل ادلذكلرة ما اناماح عما إذا كان يف يت ا دمارسة ت ا الق ائية.
ادلادة 7
 -0تقددلم الد لددة الط د ف الددو لجددد يف اني دديم اخلاضددا لل ت ددا الق ددائية شدداع دددعع ارتةاو د
ي مددت اجلد ائم ادلذمددلص ع ي ددا يف ادلددادة  6يف احلددا الددو تتلراهددا ادلددادة  ،5وعد ذ الق ددية ع ددع
س طااا ادلاتمة وقمد تقدمي الشاع ل محاكمة ،إذا م تقم وتس يم .
 -6تتاددذ هددذه السد طا ي ارهددا وددذ ا سد لد الددذي تتبعد يف حالددة ارتةدداد أ ددة ج ديددة عاد ددة
ذا طبيعددة رطددًنة ىلج ددب يددا لن ت ددا الد لددة ،يف حددا ادلش ددار إلي ددا يف ال ق د ة  6مددت ادل ددادة 5
ذبغي أ تةلن معا ًن ا دلدة ادلط لودة ل مقاضداة اندا دة ود ي حدال مدت ا حدلال أيدت د امة مدت ت دا
الو تذطب يف احلا ادلشار إلي ا يف ال ق ة  0مت ادلادة .5
 -9تة ددت ادلعام ددة العادلددة يف مجيددا م احددت انج د الا القا ل يددة ي شدداع تتاددذ ضددده ت ددا
انج الا ايما تع و ي مت اجل ائم ادلشار إلي ا يف ادلادة .6
ادلادة 8
 -0تعت د اجل د ائم ادلشددار إلي دا يف ادلددادة  6ج د ائم ياو ددة لتس د يم م تةبي ددا يف أ ددة معاهدددة لتس د يم
اجملد مٌن تةددلن يائمددة وددٌن الددد ل ا طد اف .تتع ددد الددد ل ا طد اف ودإدراج هددذه اجلد ائم كجد ائم ياو ددة
لتس يم م تةبي ا يف كت معاهدة تس يم ت م ويذ ا.
 -6إذا تس مع د لة ط ف ط با ل تس يم مت د لة ت وط ا ا معاهدة لتس يم اجمل مٌن ،كا دع
الد لددة ا د جتعددت التس د يم مش د طا ولجددلد معاهدددة لتس د يم اجمل د مٌن ،جيددلز ذلددذه الد لددة اعتبددار هددذه
ا ت ايي ددة أساس ددا يا ل ي ددا ل تسد د يم ايم ددا خي ددتع ى ددت ه ددذه اجلد د ائم .خي ددا التسد د يم ل شد د ا رد د ى
ادلذملص ع ي ا يف يا لن الد لة الو قدم إلي ا ط ب التس يم.
 -9تعددرتف الددد ل ا ط د اف الددو جتعددت التس د يم م هل ددا ولجددلد معاهدددة وددان هددذه اجل د ائم ياو ددة
لتس د يم م تةبي ددا ايمددا ويذ ددا طبقددا ل ش د ادلذمددلص ع ي ددا يف يددا لن الد لددة الددو قدددم إلي دا ط ددب
التس يم.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
0101

مح 4

 -6تددتم معام ددة هددذه اجلد ائم ،غد اذ التسد يم وددٌن الددد ل ا طد اف ،كمددا لددل أجلددا ايرتاددع يف
ادلةددان الددذي حدددثع اي د احسددب ،وددت أ ددا يف أراضددع الددد ل ادلطالبددة وإيامددة ت ددا الق دائية طبقددا
ل ق ة  0مت ادلادة .5
ادلادة 9
 -0ع ددع كددت د لددة طد ف أن تقدددم الددد ل ا ط د اف ا رد ى أك د يدددر مددت ادلسدداعدة ايمددا تع د
وددانج الا اجلذائيددة ادلتاددذة وشددان أي مددت اجل د ائم ادلشددار إلي دا يف ادلددادة  ،6ىددا يف ذلددا تددلاًن مجيددا
ا دلة ادللجلدة يف حلزاا الالزمة ل ج الا .
 -6تذ يددذ الددد ل ا طد اف التزامااددا ىقت ددع ال قد ة  0مددت هددذه ادلددادة اقددا دلددا يددد لجددد ويذ ددا مددت
معاهدا لتبادل ادلساعدة الق ائية.
ادلادة 11
 -0ت ددمت كددت د لددة إدراج التع دديم انعددالم ايمددا تع د يح د التعددذ ب ع ددع اللج د الةامددت يف
و ام تدر ب ادللظ ٌن ادلة دٌن وإ داذ القدلا ٌن سدلال أكدا لا مدت ادلدد يٌن أ العسدة ٌن ،العدام ٌن يف
ميدددان الطددب ،ادلددلظ ٌن العمددلميٌن أ غددًنهم دمددت تةددلن ذلددم عاليددة واحتجدداز أي ا د د مع د ذ ي
شةت مت أشةال التليير أ اعتقال أ سجت أ واستجلاد هذا ال د أ معام ت .
 -6ت مت كت د لة ط ف إدراج هذا احلح يف القلا ٌن التع يما الو تم إ ددارها ايمدا خيدتع
ولاجبا ظائر م ت ه ل ا شااص.
ادلادة 11
تبقع كدت د لدة ييدد ا سدتع اذ ادلدذحم يلاعدد ا سدتجلاد ،تع يماتد أسداليب دمارسدات  ،كدذلا
الرتتيبا ادلتع قة يجز معام ة ا شااص الذ ت تع ضلا ي شةت مت أشةال التليير أ ا عتقدال
أ السجت يف أي إي يم خي ا لل ت ا الق ائية ،ذلا وقمد مذا حد ث أي حا تعذ ب.
ادلادة 12
ت ددمت كددت د لددة ط د ف ييددام س د طااا ادلاتمددة و دإج ال حتقي د س د ا ز د ك مددا جددد أسددباد
معقللددة تدددعل إد ا عتقدداد وددان عمددال مددت أعمددال التعددذ ب يددد ارتةددب يف أي مددت ا يدداليم اخلاضددعة
لل ت ا الق ائية.
ادلادة 13
ت ددمت ك ددت د ل ددة ط د ف ي ا د د دددعع و د ي ددد تع د ذ ل تع ددذ ب يف أي إي دديم خي ددا لل ت ددا
الق ائية ،احل يف أن اا شةلى إد س طااا ادلاتمة يف تذح هذه السد طا يف حالتد ع دع جد
الس عة وذزاهة .ذبغدي اختداذ اخلطدلا الالزمدة ل دمان محا دة مقددم الشدةلى الشد لد مدت كاادة أ دلا
ادلعام ة السيئة أ التال ر تيجة لشةلاه أ ي أدلة تقدم.
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ادلادة 14
 -0ت مت كت د لدة طد ف ،يف حام دا القدا لي ،إ مداف مدت تعد ذ لعمدت مدت أعمدال التعدذ ب
دتتع ي ياوت ل تذ يذ يف تعدل عدادل مذاسدب ىدا يف ذلدا سدائت إعدادة ت هي د ع دع أكمدت جد
دمةت ،يف حالة ااة ادلعتدى ع ي تيجة لعمت مت أعمدال التعدذ ب ،ةدلن لألشدااص الدذ ت عدلذلم
احل يف التعل .
 -6لي يف هذه ادلادة ما دي أي ح ل معتدى ع ي أ لغًنه مت ا شااص ايما يد لجدد مدت
تعل ىقت ع القا لن اللطين.
ادلادة 15
ت مت كت د لة ط ف عدم ا ستش اد و دة أيدلال بدع أ د د اند ل دا تيجدة ل تعدذ ب كددليت
يف أ ددة إج د الا  ،إ إذا كددان ذلددا ضددد شدداع مددت م وارتةدداد التعددذ ب كدددليت ع ددع اند ل ددذه
ا يلال.
ادلادة 16
 -0تتع ددد كددت د لددة ط د ف وددان دتذددا ،يف أي إي دديم خي ددا لل ت ددا الق ددائية حددد ث أي أعمددال
أرد ى مددت أعمددال ادلعام ددة أ العقلوددة القاسددية أ الالإ سددا ية أ ادل يذددة الددو تمددت إد حددد التعددذ ب
كمددا حددت د ادلددادة  ،0عذدددما تةددب ملظددر عمددلمي أ شدداع رر د تم د ف وم د ة ر يددة ه ددذه
ا عم ددال أ حي د د ص ع ددع ارتةا ددا ،أ عذ دددما ت ددتم ىلااق ددة أ وس ددةلت ع ي ددا .تذطب د د ولج د د ر دداص
ا لتزاما اللاردة يف ادللاد  09 ،06 ،00 ،01ذلا وا ستعاضة عت انشارة إد التعذ ب وانشارة
إد غًنه مت ض د ادلعام ة أ العقلوة القاسية أ الالإ سا ية أ ادل يذة.
 -6ختددت أحةددام هددذه ا ت اييددة و حةددام أي ددا د يل رر د أ يددا لن طددين حيح د ادلعام ددة أ
العقلوة القاسية أ الالإ سا ية أ ادل يذة أ تمت وتس يم اجمل مٌن أ ط دهم.
الجزء الثاني
ادلادة 17
 -0تذشد جلذددة دلذاه ددة التعددذ ب ( شددار إلي ددا ايمددا وعددد واسددم ال جذددة ) ت ددط ا وادل ددام ادلذمددلص
ع ي ا ايما وعد .تت لر ال جذة مت عش ة ر ال ع ع مسدتلى أراليدي عدال مشد لد ذلدم والة دالة يف
ميدددان حقددلق ان سددان ،عم ددلن يف ال جذددة ومد ت م الشامددية .تقددلم الددد ل ا طد اف وا تاددا م مددا
م اعاة التلز ا اجلغ ايف العادل اائدة اشرتاك وع ا شااص مت ذ ى اخل ة القا ل ية.
 -6ذتاب أع ال ال جذة وط ا يرتا السد ي مدت يائمدة و شدااص ت شدح م الدد ل ا طد اف،
لةددت د لددة ط د ف أن ت شددح شامددا احددد مددت ملاطذي ددا .ت ددا الددد ل ا ط د اف يف اعتبارهددا اائدددة
ت شيح أشااص ةل دلن أ دا أع دال يف ال جذدة ادلعذيدة يقدلق ان سدان ادلذشد ة ىقت دع الع دد الدد يل
اخلاص واحلقلق ادلد ية السياسية لد م ا ستعداد ل عمت يف جلذة مذاه ة التعذ ب.
 -9جيد ى ا تادداد أع ددال ال جذددة يف اجتماعددا الددد ل ا طد اف الددو دددعل إد عقدددها مد ة كددت
سددذتٌن ا مددٌن العددام لألمددم ادلتحدددة .يف ت ددا ا جتماعددا الددو ذبغدي أن تةددلن مددا ا القددا لي مددت
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ث دي الددد ل ا طد اف ةددلن ا شددااص ادلذتابددلن لع ددل ة ال جذددة هددم احلددائز ن ع ددع أكد عدددد مددت
ا لا ع ع ا غ بية ادلط قة لا دم ي الد ل ا ط اف احلاض ت ادلملتٌن.
 -6جي د ى ا تادداد ا ل يف ملعددد تجددا ز سددتة أش د مددت تددار دداذ هددذه ا ت اييددة .قددلم
ا مٌن العام لألمم ادلتحدة ،يبت ملعد كت ا تااد و روعة أش ع ع ا يت ،وتلجي رسدالة إد الدد ل
ا ط د اف دددعلها اي ددا إد تقدددمي ت شدديح ا يف غ ددلن ثالثددة أش د  .قددلم ا مددٌن العددام وإعددداد يائمددة
و ددال مجيددا ادل شددحٌن ع ددع هددذا الذحددل م تبددة ت تيبددا أ ددد ا ،مددا ويددان الددد ل ا ط د اف الددو رشددحت م،
قدم هذه القائمة إد الد ل ا ط اف.
 -5ذتاددب أع ددال ال جذددة ل ددرتة مددداا أروددا سددذلا  ،ةل ددلن مد ه ٌن نعددادة ا تاددا م يف حالددة
ت شيح م م ة أر ى ،غًن أن مدة ع ل ة مخسة مت ا ع ال الذ ت تم ا تاا م يف ادل ة ا د تذت دي
وع ددد س ددذتٌن ،ق ددلم رئ ددي ا جتم ددا ادلش ددار إليد د يف ال قد د ة  9م ددت ه ددذه ادل ددادة وع ددد ا تا دداد ا ل
مباش ة ،وارتبار أ ال ه ل ا ع ال اخلمسة وط الق عة.
 -4يف حال ددة ا دداة أح ددد أع ددال ال جذ ددة أ اس ددتقالت أ عج ددزه ي س ددبب ررد د ع ددت أدال م امد د
ادلتع قة وال جذة تقلم الد لة الو رشحت وتعيٌن ربًن أرد مدت ملاطذي دا ل عمدت يف ال جذدة ل درتة ادلتبقيدة
مت مدة ع ل ة ش طة احلملل ع ع ملااقة أغ بية الد ل ا ط اف تعتد ادللااقدة يدد دتدع مدا م تةدت
إجاوة مر عدد الد ل ا طد اف أ أك د ع دع ذلدا ودالذ ي ذلدا يف غ دلن سدتة أسداويا وعدد ييدام
ا مٌن العام لألمم ادلتحدة وإوالغ ا والتعٌن ادلقرتح.
 -1تتحمت الد ل ا ط اف قا أع ال ال جذة أثذال أدائ م دل ام ادلتع قة وال جذة.
ادلادة 18
 -0تذتاب ال جذة أع ال مةتب ا دلدة سذتٌن .جيلز إعادة ا تاا م.
 -6ت ا ال جذة حام ا الدار ي ع ع أن ذع ،يف مج ة أملر ع ع ما ي:
( أ ) ةتمت الذماد القا لي ي لر ستة أع ال.
(د) تتاذ مق را ال جذة و غ بية أ لا ا ع ال احلاض ت.
 -9قلم ا مٌن العام لألمم ادلتحدة وتلاًن ما زم مت ادلدلظ ٌن التسد يال دال ال جذدة م ام دا
ىقت ع هذه ا ت ايية ع ع حنل اعال.
 -6قلم ا مٌن العام لألمم ادلتحدة والدعلة إد عقد ا جتما ا ل ل جذة .وعد عقد اجتماع ا
ا ل ،جتتما ال جذة يف ادللاعيد الو ذع ع ي ا حام ا الدار ي.
 -5تةلن الد ل ا ط اف مس لة عما تم حتم مت قا ايما تع د وعقدد اجتماعدا الدد ل
ا ط اف ال جذدة ىدا يف ذلدا رد أي قدا إد ا مدم ادلتحددة م دت تة دة ادلدلظ ٌن التسد يال الدو
تةلن ا مم ادلتحدة يد حتم ت ا اقا ل ق ة 9مت هذه ادلادة.
ادلادة 19
 -0تقددم الدد ل ا طد اف إد ال جذددة ،عددت ط د ا مددٌن العددام لألمددم ادلتحدددة ،تقددار عددت التددداوًن
الو اختذاا تذ يذا لتع ددااا ىقت دع هدذه ا ت اييدة ،ذلدا يف غ دلن سدذة احددة وعدد وددل داذ هدذه
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ا ت ايية والذسبة ل د لة الط ف ادلعذيدة .تقددم الدد ل ا طد اف وعدد ذلدا تقدار تةمي يدة مد ة كدت أرودا
سذلا عت أ ة تداوًن جد دة د اختاذها ،غًن ذلا مت التقار الو يد تط ب ا ال جذة.
 -6حييت ا مٌن العام لألمم ادلتحدة التقار إد مجيا الد ل ا ط اف.
 -9تذح د ال جذددة يف كددت تق د  ،ذلددا أن تبدددى كااددة التع يقددا العامددة الددو يددد ت اهددا مذاسددبة ان
ت س ا إد الد لة الط ف ادلعذية .ل د لة الط ف أن ت د ع ع ال جذة ىا ت تئي مت مالححا .
 -6ل جذة أن تق ر ،كما رتالى ذلا ،أن تدرج يف تق ها السذلي الذي تعده اقا ل مادة  66أ ة
مالححا تةلن أوداا اقا ل ق ة  9مت هدذه ادلدادة ،إد جا دب ادلالححدا الدلاردة إلي دا مدت الد لدة
الط ف ادلعذية وشان هذه ادلالححا ل جذة أ دا أ دا أن ت اد دلرة مدت التق د ادلقددم ىلجدب ال قد ة
 0مت هذه ادلادة ،إذا ط بع ذلا الد لة الط ف ادلعذية.
ادلادة 21
 -0إذا تق ع ال جذة مع لما ملثليا ا بد ذلا أجلا تت مت د ئت ذلا أساس يدلى تشدًن إد أن
تعدذ ب ا ديدارس ع ددع حندل مددذحم يف أراضدع د لددة طد ف .تددعل ال جذددة الد لدة الطد ف ادلعذيدة إد التعددا ن
يف دراسة هذه ادلع لما  ،حتقيقا ذلذه الغا ة إد تقدمي مالححا ومدد ت ا ادلع لما .
 -6ل جذة وعدد أن ت ردذ يف اعتبارهدا أ دة مالححدا تةدلن يدد يددمت ا الد لدة الطد ف ادلعذيدة أ دة
د ة متاحددة ذلددا ،أن تعددٌن ،إذا ي د ر أن هذالددا مددا د ر ذلددا ،ع دلا أ أك د مددت
مع لمددا ذا
أع ائ ا نج ال حتقي س ى تقدمي تق ذا الش ن إد ال جذة وملرة مستعج ة.
 -9يف حالة إج ال حتقي ىقت ع ال ق ة  6مدت هدذه ادلدادة ،ت دتم ال جذدة تعدا ن الدد ل الطد ف
ادلعذية .يد شمت التحقي  ،وا ت اق ما الد لة الط ف ،القيام وز ارة أراضع الد لة ادلعذية.
 -6ع ددع ال جذددة ،وعددد احددع الذتددائ الددو تل ددت إلي دا ع ددلها أ أع دداوها اقددا ل قد ة  6مددت
هذه ادلادة أن حتيت إد الد لة الط ف ادلعذية هذه الذتدائ مدا أي تع يقدا ايرتاحدا يدد تبدد مالئمدة
وسبب اللضا القائم.
 -5تةلن مجيا إج الا ال جذة ادلشار إلي ا يف ال ق ا  0إد  6مت هذه ادلادة سد ة ،يف مجيدا
م احددت انج د الا ددتم تعددا ن الد ل ددة الط د ف… جيددلز ل جذ ددة وعددد اس ددتةمال هددذه انج د الا
ادلتع قة و ي حتقيد دتم اقدا ل قد ة  ،6أن تقد ر وعدد إجد ال مشدا را مدا الد لدة الطد ف ادلعذيدة إدراج
ويان ملجز وذتائ انج الا يف تق ها السذلي ادلعد اقا ل مادة.66
ادلادة 21
 -0ددة د لددة ط د ف يف هددذه ا ت اييددة أن تع ددت ،يف أي يددع ،ىلجددب هددذه ادلددادة ،أجلددا تعددرتف
وا رتمدداص ال جذددة يف أن تتس د م والغددا ت ي ددد أن د لددة ط ا ددا تدددعع و د ن د لددة ط ا ددا أر د ى ت ددي
والتزامااا ىلجب هذه ا ت ايية يف أن تذح يف ت ا البالغا  .جيدلز أن تسد م البالغدا الذحد اي دا
اقا ل ج الا ادلبيذة يف هذه ادلدادة ،إ يف حالدة تقدددي ا مدت د لدة طد ف أع ذدع اعرتاا دا وارتمداص
ال جذة ايما تع ا س ا ،جيلز ل جذة أن تتذا ل ،ىلجب هذه ادلادة ،أي والغ إذا كان تع د
ود لة ط ف م قم وإ دار م ت هذا انعدالن ،دتم تذدا ل البالغدا الدلاردة ىلجدب هدذه ادلدادة ،اقدا
ل ج الا التالية.
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(أ ) جيلز ي د لة طد ف ،إذا رأ أن د لدة ط ادا أرد ى تقدلم وتذ يدذ أحةدام ا ت اييدة احلاليدة،
أن ت ع ح ت ا الد لة الط ف ذلذا ا م و سالة رطية ع ع الد لة الطد ف الدو تتسد م ال سدالة أن
تقدم إد الد لة الط ف الو وع ع إلي ا ا يف غ لن ثالثة أش مت تار تسد م ا ال سدالل ،ت سدًنا
أ أي وي ددان رط ددع لض ددح ايد د ا م د ت ددمت ،وق دددر م ددا ه ددل دمة ددت مالئ ددم ،إش ددارة إد انجد د الا
سائت ا تماف احمل ية الو اختذ أ ذتح اختاذها أ الو والذسبة ذلذا ا م .
(د) يف حالة عدم تسل ة ا م ىا ضع كال مت الد لتٌن الط اٌن ادلعذيتٌن يف غ دلن سدتة أشد
مددت تددار ر د ال سددالة ا د إد الد لددة ادلتس د مة حي د ي مددت الددد لتٌن أن حتيددت ا م د إد ال جذددة
ولاسطة إرطار تلج إد ال جذة إد الد لة ا ر ى.
(ج) تتذ ددا ل ال جذ ددة أي مسد د لة حت ددال إلي دا ىقت ددع ه ددذه ادل ددادة إ وع ددد أن تت ك ددد م ددت أ د د د
ا لتجال إد مجيا سائت ا تماف احمل ية ادلتلا ة والذسبة ذلدذا ا مد اسدتذ ادها ،اقدا دلبدادا القدا لن
الد يل ادلعرتف ا عملما ،تس ى هذه القاعدة يف حالة إطالة مدة تطبي سائت ا تماف وملرة
غًن معقللة أ يف حالة عدم احتمال إ ماف الشاع الذي يدا ضدحية ت داك هدذه ا ت اييدة ع دع
حنل اعال.
(د) تعقد ال جذة اجتماعا مغ قة عذد ييام ا ودراسة البالغا ادلقدمة ذلا ىلجب هذه ادلادة.
(هد) ما م اعاة أحةام ال ق ة ال عية (ج) ،تتيح ال جذة مسداعي ا احلميددة ل دد ل ا طد اف ادلعذيدة
د دددف التل د ددت إد حد ددت دي ل مس د د لة ع د ددع أسد دداس اح د درتام ا لتزامد ددا ادلذمد ددلص ع ي د ددا يف هد ددذه
ا ت ايية .حتقيقا ذلذا الغ ذ ،جيلز ل جذة أن تذش  ،عذد ا يت ال ،جلذة خمممة ل تلاي .
( ) جي ددلز ل جذ ددة أن تط ددب إد ال ددد ل ا ط د اف ادلعذي ددة ،ادلش ددار إلي دا يف ال ق د ة ال عي ددة (د) أن
د د ة يف أ ددة مسد د لة حمال ددة إلي د دا ىقت ددع ه ددذه ادل ددادة( .ز) حيد د ل ددد ل
تز ده ددا و ددة مع لم ددا ذا
ا طد اف ادلعذيدة ،ادلشدار إلي دا يف ال قد ة ال عيدة (د) ،أن تةدلن دم دة أثذدال حد ال جذدة يف ادلسد لة ان
تقدم مذك ا ش ل ة أ كتاوية أ ك ي ما.
(ح) تقدددم ال جذددة تق د ا ،رددالل اثذ دا عش د ش د ا مددت تددار اسددتالم انرطددار ادلذمددلص ع ي د يف
ال ق ة ال عية(د).
" "0يف حالددة التل ددت إد حددت يف إطددار اردة يف ال قد ة ال عيددة (ه د) ،تقتمد ال جذددة تق هددا ع ددع
ويان ملجز والليائا احلت الذي د التل يت إلي .
" "6يف حالددة عدددم التل ددت إد حددت يف إطددار أحةددام اردة يف ال قد ة ال عيددة (ج) ،تقمد ال جذددة
تق هددا ع ددع ويددان مددلجز والليددائا ع ددع أن ت ا د و د ادلددذك ا اخلطيددة حم د ا وادلددذك ا الش د ل ة الددو
أعداا الد ل ا ط اف ادلعذية.
ب غ التق يف كت مس لة الد ل ا ط اف ادلعذية.
 -6تم ددبح أحة ددام ه ددذه ادل ددادة اا ددذة ادل ع ددلل إذا أ دددر مخد د م ددت ال ددد ل ا طد د اف يف ه ددذا
ا ت ايية إعال ا ىلجب ال ق ة  0مت هذه ادلادة تلد الد ل ا ط اف هذه انعال دا لددى ا مدٌن
العام لألمم ادلتحدة ،الذي سًنست ساا مذ ا إد الد ل ا ط اف ا رد ى .جيدلز سدحب أي إعدالن
يف أي يددع وإرطددار لجد إد ا مددٌن العددام ،خيددت هددذا السددحب وذحد أ ددة مسد لة تشددةت ملضددل
وددالغ سددبقع إحالتد ىقت ددع هددذه ادلددادة ،جيددلز تسد م أي وددالغ مددت أ ددة د لددة طد ف ىقت ددع هددذه
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ادلددادة وعددد تسد م ا مددٌن العددام إرطددار سددحب انعددالن مددا م تةددت الد لددة الطد ف ادلعذيددة يددد أ دددر
إعال ا جد دا.
ادلادة 22
 -0جي ددلز ددة طد د ف يف ه ددذه ا ت ايي ددة أن تع ددت يف أي ي ددع أجل ددا تع ددرتف ىقت ددع ه ددذه ادل ددادة
وارتم دداص ال جذ ددة يف تسد د م دراس ددة والغ ددا اردة م ددت أاد د اد أ ياو ددة ع ددت أاد د اد خي ددعلن لل ت ددا
القا ل ية دعلن أجلم ضحا ا ت اك د لة ط ف أحةام ا ت ايية جيلز ل جذة أن تتس م أي ودالغ
إذا كان تمت ود لة ط ف يف ا ت ايية م تمدر م ت هذا انعالن.
 -6تعتد ال جذددة أي ددالغ مقدددم ىلجددب هددذه ادلددادة غددًن مقبددلل إذا كددان غ ددال مددت التلييددا أ إذا
رأ أ د شددةت إسددالة سددتعمال ح د تقدددمي م ددت هددذه البالغددا أ ا د ت د مددا أحةددام هددذه
ا ت ايية.
 -9ما م اعاة ملص ال ق ة  ،6تلج ال جذة ح الد لة الط ف يف هذه ا ت ايية الدو تةدلن يدد
أ در إعال ا ىلجب ال ق ة  0دعع و جلا تذت ا أ ا مت أحةام ا ت ايية إد أ ة والغدا مع ضدة
ع ي ا ىقت ع هذه ادلادة .تقدم الد لة الدو تتسد م ل دع الذحد ادلشدار إليد إد ال جذدة يف غ دلن سدتة
أشد د ت سد دًنا أ ويا ددا كتاوي ددة تلض ددح ا م د د س ددائت ا تم دداف ال ددو اخت ددذاا ت ددا الد ل ددة ،أن
جد .
 -6تذحد ال جذددة يف البالغددا الددو تتسد م ا ىلجددب هددذه ادلددادة يف ضددلل مجيددا ادلع لمددا ادلتددلا ة
لد ا مت مقدم البالغ أ مت ذلد عذ مت الد لة الط ف ادلعذية.
 -5تذح ال جذة يف أ ة والغا تقدم ا أي ا د ىلجب هذه ادلادة ما م تتحق مت:
( أ) أن ادلسد لة سد ا م جيد ي ددا ،جيد ى ي ددا ىلجددب أي إجد ال مددت إجد الا التحقيد أ
التسل ة الد لية.
(د) أن ال د يد استذ د مجيا سائت ا تماف احمل يدة ادلتاحدة ،تسد ى هدذه القاعددة يف حالدة
إطالددة مدددة تطبيد سددائت ا تمدداف ومددلرة غددًن معقللددة أ يف حالددة عدددم احتمددال إ مدداف الشدداع
الذي يا ضحية ت اك هذه ا ت ايية ع ع حنل اعال.
-4تعقد ال جذة اجتماعا مغ قة عذد ييام ا ودراسة البالغا ادلقدمة ذلا ىلجب هذه ادلادة.
-1تبع ال جذة ولج ا ح ها إد الد لة الط ف ادلعذية إد مقدم البالغ.
-9تم ددبح أحة ددام ه ددذه ادل ددادة اا ددذة ادل ع ددلل إذا أ دددر مخد د م ددت ال ددد ل ا طد د اف يف ه ددذه
ا ت ايية إعال ا ىلجب ال ق ة  0مت هذه ادلادة .تلد الد ل ا ط اف هذه انعال ا لددى ا مدٌن
العام لألمم ادلتحدة ،الذي سًنست ساا مذ ا إد الد ل ا ط اف ا رد ى .جيدلز سدحب أي إعدالن
يف أي يددع وإرطددار لجد إد ا مددٌن العددام .خيددت هددذا السددحب وذحد أ ددة مسد لة تشددةت ملضددل
وددالغ سددبقع إحالتد ىقت ددع هددذه ادلددادة ،جيددلز تسد م أي وددالغ مددت أ ددة د لددة طد ف ىقت ددع هددذه
ادلادة وعد أن تس م ا مٌن العام إرطار سحب انعالن ما م تةت الد لة الطد ف ادلعذيدة يدد أ ددر
إعال ا جد دا.
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ادلادة 23
حي ع ال ال جذة ع ال جلان التلاي ادلاممدة ،الدذ ت عذدلن ىقت دع ال قد ة ال عيدة(0ه د)
مددت ادلددادة  60التمتددا والتس د يال ا متيددازا احلمددا ا الددو تمتددا ددا اخل د ال ادللاددد ن يف م ددام
متع ق ددة و ددا مم ادلتح دددة كم ددا ه ددل مذم ددلص ع يد د يف ال د د ذا المد د ة م ددت ات ايي ددة امتي ددازا ا م ددم
ادلتحدة حما ااا.
ادلادة 24
تقدددم ال جذددة إد الددد ل ا ط د اف إد اجلمعيددة العامددة لألمددم ادلتحدددة تق د ا سددذل ا عددت أ شددطت ا
ادل ط ا ا ىلجب هذه ا ت ايية.
الجزء الثالث
ادلادة 25
 -0تح واد التلييا ع ع هذه ا ت ايية جلميا الد ل.
 -6خت ددا ه ددذه ا ت اييددة نج د ال التمددد  .ت ددلد ددةلك التم ددد لدددى ا م ددٌن العددام لألم ددم
ادلتحدة.
ادلادة 26
تح واد ا مام إد هذه ا ت ايية جلميا الدد ل .مدبح ا
ا ا مام لدى ا مٌن العام لألمم العام لألمم ادلتحدة.

دمام سداري ادل عدلل عذدد إ ددا

ادلادة 27
 -0ب دددأ دداذ ه ددذه ا ت ايي ددة يف الي ددلم ال الث ددٌن وع ددد ت ددار إ دددا ددا التم ددد أ ا ددمام
العش ت لدى ا مٌن العام لألمم ادلتحدة.
 -6بدأ اذ ا ت ايية والذسبة لةت د لدة تمددق ع ي دا أ تذ دم إلي دا وعدد إ ددا دا التمدد
أ ا ددمام العش د ت يف الي ددلم ال الثددٌن وع ددد ت ددار ييددام الد ل ددة وإ دددا ثيقددة التم ددد أ ا ددمام
اخلا ة ا.
ادلادة 28
 -0ديةت ي د لة يع التلييا أ التمد ع ع هذه ا ت ايية أ ا مام إلي ا ،أن تع ت أجلا
تعرتف وارتماص ال جذة ادلذملص ع ية يف ادلادة .61
 -6ديةت ي د لة ط ف تةلن يدد أودد حت حدا اقدا ل قد ة  0مدت هدذه ادلدادة أن تسدحب هدذا
التح ظ ،يف أي يع تشال ،وإرسال إرطار إد ا مٌن العام لألمم ادلتحدة.

+

ادلادة 29
 -0جيلز ي طد ف يف هدذه ا ت اييدة أن تقدرتح إدردال تعدد ت ان تقدمد إد ا مدٌن العدام لألمدم
ادلتح دددة ،ق ددلم ا م ددٌن الع ددام وذ ددال ع ددع ذل ددا ،و دإوالغ ال ددد ل ا ط د اف والتع ددد ت ادلق ددرتح م ددا ط ددب
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وإرط دداره ى ددا إذا كا ددع ه ددذه ال ددد ل حتب ددذ عق ددد م د د دت ل ددد ل ا ط د د اف ل ذح د د يف ه ددذه ا يرتاح ددا
التمدل ع ع يد  ،يف حالددة ت يددد ث د الددد ل ا طد اف ع دع ا يددت يف غ ددلن أروعدة أشد مددت تددار
هذا التب يغ ،لعقد هذا ادل دت  ،ددعل ا مدٌن العدام إد عقددة حتدع رعا دة ا مدم ادلتحددة .قددم ا مدٌن
الع ددام أي تع ددد ت تعتم ددده أغ بي ددة م ددت ال ددد ل ا طد د اف احلاض د د ة يف ادل د د دت ادلم ددلتة إد مجي ددا ال ددد ل
ا ط اف لقبلل .
 -6ب دددأ دداذ أي تع ددد ت ددتم اعتم دداده اق ددا ل ق د ة  0م ددت ه ددذه ادل ددادة عذ دددما خيط د ث ددا ال ددد ل
ا ط اف يف هذه ا ت ايية ا مٌن العام لألمم ادلتحدة وقبلذلا التعدد ت طبقدا ل جد الا الدسدتلر ة لةدت
مذ ا.
 -9تةلن التعد ال  ،عذد ودل اذها ،م زمة ل د ل ا ط اف الدو يب ت دا تبقدع الدد ل ا طد اف
ا ر ى م زمة و حةام هذه ا ت ايية و ة تعد ال تةلن يد يب ت ا.
ادلادة 31
 -0أي زا ذش وٌن د لتٌن أ أك مت الد ل ايمدا تع د وت سدًن هدذه ا ت اييدة أ تذ يدذها
ديةدت تسدل ت عدت ط د الت ددا ذ ،طد ح ل دتحةم وذدال ع دع ط ددب إحددى هدذه الدد ل ادإذا م تددتمةت
ا ط اف يف غ لن ستة أش مت تار ط ب التحةيم ،مت ادللااقة ع ع تذحيم التحةديم ،جيدلز ي
مددت ت ددا ا طد اف أن حييددت الذدزا إد حمةمددة العدددل الد ليدة وتقدددمي ط ددب اقددا ل ذحددام ا ساسدي ذلددذه
احملةمة.
 -6جيلز لةت د لة أن تع دت يف يدع تلييدا هدذه ا ت اييدة أ التمدد ع ي دا أ ا دمام إلي دا،
أجلا تعت س ا م زمة وال ق ة  0مت هذه ادلادة .لدت تةدلن الدد ل ا طد اف ا رد ى م زمدة ودال ق ة 0
مت هذه ادلادة والذسبة ي د لة ط ف تةلن يد أود هذا التح ظ.
 -9جيلز يف أي د لدة يدع ي طد ف أودد حت حدا اقدا ل قد ة  6مدت هدذه ادلدادة أن ت بدع هدذا
التح ظ وإرسال إرطار إد ا مٌن العام لألمم ادلتحدة.
ادلادة 31
 -0جيددلز ي د لددة طد ف أن تذ ددع ارتباط ددا ددذه ا ت اييددة وإرطددار كتدداي ت سد إد ا مددٌن العددام
لألمم ادلتحدة .مبح انجلال ااذا وعد م ر سذة ع ع تار تس م ا مٌن العام هذا انرطار.
 -6لددت د دى هددذا انجلددال إد إع ددال الد لددة الط د ف مددت ا لتزامددا اللايعددة ع ي ددا ىلجددب هددذه
ا ت اييددة ايمددا تع د ود ي عمددت أ إغ ددال حيدددث يبددت التددار الددذي مددبح ايد انجلددال ااددذا لددت خيددت
انجلدال ود ي شدةت واسددتم ار حد أي مسد لة تةددلن ال جذددة ماضدية يف ح هددا وال عددت يبدت التددار الددذي
مبح اي انجلال ااذا.
 -9وعد التار الذي مبح اي إجلال ارتبا د لة ط ف وا ت ايية اادذا ،تبددأ ال جذدة الذحد يف
أ ة مس لة جد دة تتع وت ا الد لة.
ادلادة 32
ع م ا مٌن العام لألمم ادلتحدة مجيا أع ال ا مم ادلتحدة مجيا الد ل الو يعع هذه ا ت اييدة
أ ا مع إلي ا والت ا يت التالية:
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(أ ) التلييعا التمد قا ا ماما الو تتم ىلجب ادلادتٌن 64 65
(د ) تددار ودددل دداذ هددذه ا ت اييددة ىلجددب ادلددادة  ،61كددذلا تددار ودددل دداذ أ ددة تعددد ال
تدرت ع ي ا ىلجب ادلادة .63
(ج) حا انجلال ىقت ع ادلادة .90
ادلادة 33
 -0تددلد هددذه ا ت اييددة ،الددو تتسددا ى مل د ا ا سددبا ية ان ة يز ددة ال سددية المدديذية الع ويددة
ال سية يف احلجية لدى ا مٌن العام لألمم ادلتحدة.
 -6ست ا مٌن العام لألمم ادلتحدة ساا ممدية مت هذه ا ت ايية إد مجيا الد ل.
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 91كدانون

المادة 1
على ادلوظفني ادلكلفني بإنفداذ الودواننييف عيدأل األوقداتيف أن يدردوا الواجدب الديل يلويدق الودانون علدى
عاتوهميف وذلك خبدمة اجملتمأل وحبماية عيأل األشخاص من األعمدال ريدا الوانونيدةيف علدى تدو يتفد مدأل
علو درجة ادلسرولية اليت تتطلبها مهنتهم.
التعلي
(أ) تشددمع عبددارة "ادلوظفددون ادلكلفددون بإنفدداذ الودوانني" عيددأل ادلددوظفني ادلسددرولني عددن تنفيددي الوددانون
اليين ميارسون صالحيات الشدرةةيف و سديما صدالحيات ا عتودال أو ا حت دازيف سدواو أكدانوا معيندني
أم منتخبنييف
(ب) البلدددان الدديت تت ددوا صددالحيات الشددرةة عيه ددا السددلطات العسددكريةيف س دواو أكان د ب ددال ل
الرمسددي أم يف أو قدوات أمددن الدولددةيف يعتددرب تعريد "ادلوظفددون ادلكلفددون بإنفدداذ الودوانني" شددامال دلددوظفي
تلك األجه ةيف
(ج) يوصد خبدمة اجملتمأل أن تشمعيف بوجق خاصيف تودمي خدمات دلساعدة أعراد اجملتمدأل اتتداجني
إا مساعدة عورية ألسباب ةارئةيف شخصية كان أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أل نوع آخريف
(د) يوصد هبيا احلكم أن يوتصدر علدى ت طيدة عيدأل أعمدال العند والسدلب واألذه وحدد ا بدع
أن يتخطددى ذلددك ليشددمع كامددع رلموعددة اتتددورات الدديت توددأل ربد ةائلددة الوددانون اجلنددائي .و ددو يشددمع
أيضا سلوك األشخاص ريا الوادرين على ربمع ادلسرولية اجلنائية.
المادة 2
حيرتم ادلوظفون ادلكلفون بإنفاذ الوواننييف أثناو قيامهم بواجباهتميف الكرامة اإلنسدانية وحيموادايف وحيداعتون
على حووق اإلنسان لكع األشخاص ويوةدواا.
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التعلي
(أ) إن حووق اإلنسان ادلشار إليها زلدددة وزلميدة بالودانون الدوةل والددوي .ومدن الصدكوك الدوليدة
ذات الص ددلة :اإلع ددالن الع ددادلي حلو ددوق اإلنس ددانيف والعه ددد ال دددوي اخل دداص ب دداحلووق ادلدني ددة والسياس دديةيف
وإعالن محاية عيأل األشخاص مدن التعدرل للتعدييب وريدا مدن ادروب ادلعاملدة أو العووبدة الواسدية أو
الالإنسددانية أو ادلهنيددةيف وإعددالن األمددم ادلتحدددة للوضدداو علددى عيددأل أشددكال التمييد العنصددرليف وا تفاقيددة
الدوليددة للوضدداو علددى عيددأل أشددكال التمييد العنصددرليف وا تفاقيددة الدوليددة لومددأل جرميددة الفصددع العنصددرل
وادلعاقبدة عليهدايف واتفاقيدة مندأل جرميدة اإلبدادة اجلماعيدة وادلعاقبدة عليهدايف والوواعدد النموذجيدة الددنيا دلعاملدة
الس ناويف واتفاقية عيينا للعالقات الونصليةيف
(ب) ينب ي أن تيكر التعليوات الوةنية على ي ادلادة األحكام الوانونية اإلقليمية أو الوةنية الديت
ربدد ي احلووق وتنص على محايتها.
المادة 3
جيددوز للمددوظفني ادلكلفددني بإنفدداذ الو دوانني اسددتعمال الوددوة إ
الالزمة ألداو واجبهم.

حالددة الضددرورة الوصددوه و احلدددود

التعلي
(أ) يشدد يا احلكم على أن اسدتعمال الودوة مدن قبدع ادلدوظفني ادلكلفدني بإنفداذ الودوانني ينب دي أن
يكون أمرا استثنائيايف ومأل أنق يوحي بأنق قد يكون من ادلأذون بق للموظفني ادلكلفني بإنفداذ الودوانني أن
يسددتخدموا مددن الوددوة مددا ذبعلددق التددرو معوددول الضددرورة مددن أجددع تفدداده وقددوع اجل درائم أو تنفيددي
ا عتوددال الوددانوم للم ددرمني أو ادلشددتبق بددأام رلرمدونيف أو ادلسدداعدة علددى ذلددكيف عهددو جييد اسددتخدام
الووة بشكع يتعده يا احلديف
(ب) يويد الوانون الوةل العادة استعمال الووة من قبدع ادلدوظفني ادلكلفدني بإنفداذ الودوانني وعودا
دلبددأ التناسددبية .وجيددب أن يفهددم أندق يتعددني احدرتام مبدداد التناسددبية ادلعمدول هبددا علددى الصددعيد الددوةل
تفسا يا احلكم .و جيوز بأية حال تفسا يا احلكم دبا يسمح باستعمال الووة بشكع يتناسدب
مأل اذلد ادلشروع ادلطلوب ربويوقيف
(ج) يعتددرب اسددتعمال األسددلحة الناريددة تدددباا أقصددى .وينب ددي بدديل كددع جهددد كددن لددتال اسددتعمال
األسددلحة الناريددةيف و سدديما اددد األةفددال .وبوجدق عدداميف ينب ددي اسددتعمال األسددلحة الناريددة إ عندددما
يبده الشخص ادلشتبق ارتكابق جرما مواومة مسلحة أو يعرل حياة اآلخرين للخطر بطريوة أخدره
وتكون التدابا األقع تطرعا ريا كاعية لكبح ادلشتبق بق أو إللواو الوبض عليق .و كع حالة يطل عيها
سالح نارل ينب ي تودمي تورير إا السلطات ادلختصة دون إبطاو.
المادة 4
حيدداعا ادلوظفددون ادلكلفددون بإنفدداذ الو دوانني علددى س درية مددا حددوزهتم مددن أمددور ذات ةبيعددة س درية مددا
يوتض خال ذلك كع ا قتضاو أداو الواجب أو متطلبات العدالة.
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التعلي
حيصع ادلوظفون ادلكلفون بإنفاذ الوواننييف حبكم واجباهتميف على معلومات قد تتعل باحلياة اخلاصدة
لألع دراد أو ميك ددن أن تض ددر دبص دداس اآلخ درينيف وبس ددمعتهم عل ددى وج ددق اخلص ددوص .ول دديلك ينب ددي ت ددوخي
احلددرص الشددديد احلفددا علددى ددي ادلعلومددات واسددتخدامهايف و ينب ددي إعشدداو ددي ادلعلومددات إ
حبكم أداو الواجب أو خدمة العدالة .وأل إعشاو ذلي ادلعلومات ألريرال أخره أمر ريا مشدروع علدى
اإلةالق.
المادة 5
جيوز ألل موظ من ادلوظفني ادلكلفني بإنفداذ الودوانني أن يودوم بدأل عمدع مدن أعمدال التعدييب أو
ريا من اروب ادلعاملة أو العووبة الواسية أو الالإنسانية أو ادلهينةيف أو أن حيرل عليق أو أن يت ااى
عنقيف كما جيوز ألل من ادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ الووانني أن يتيرع بأوامر عليا أو بتدرو اسدتثنائية
كحالددة احلددربيف أو التهديددد بدداحلربيف أو إحاقددة اخلطددر بدداألمن الوددومييف أو تولوددع ا سددتورار السياسددي
الداخلييف أو أية حالة أخرل من حا ت الطدوار العامدةيف لتربيدر التعدييب أو ريدا مدن ادروب ادلعاملدة
أو العووبة الواسية أو الالإنسانية أو ادلهينة.
التعلي
(أ) يا اخلطر مستمد من إعالن محاية عيأل األشدخاص مدن التعدرل للتعدييب وريدا مدن ادروب
ادلعامل ددة أو العووب ددة الواس ددية أو الالإنس ددانية أو ادلهين ددةيف و ددو اإلع ددالن ال دديل اعتمدت ددق اجلمعي ددة العام ددةيف
والدديل جدداو عيددق(":أن أل عمددع مددن ددي األعمددال) امتهددان للكرامددة اإلنسددانية وجيددب أن يدددان بوصددفق
إنكددارا دلواصددد ميثدداق األمددم ادلتحدددة وانتهاكددا حلوددوق اإلنسددان واحلريددات األساسددية ادلنصددوص عليهددا
اإلعالن العادلي حلووق اإلنسان (وريا من الصكوك الدولية اخلاصة حبووق اإلنسان)"يف
(ب) يعر اإلعالن التعييب كما يلي" :يوصد بالتعييب أل عمع ينتج عندق أ أو عنداو شدديديف
جسديا كان أو عوليايف يتم إحلاقدق عمددا بشدخص مدا بفعدع أحدد ادلدوظفني العمدوميني أو بتحدريض مندقيف
ألريدرال مثددع احلصددول مددن دديا الشددخص أو مدن شددخص آخددر علددى معلومددات أو اعدرتا يف أو معاقبتددق
على عمع ارتكبق أو يشتبق أنق ارتكبقيف أو زبويفدق أو زبويد أشدخاص آخدرين .و يشدمع التعدييب
األ أو العنداو الديل يكددون ناشد ا عدن رلددرد جد اوات مشددروعة أو مالزمدا ذلدا أو مرتتبددا عليهدايف حدددود
سبشي ذلك مأل الوواعد النموذجية الدنيا دلعاملة الس ناو"يف
(ج) تعددر اجلمعيددة العامددة تعبددا "ادلعاملددة أو العووبددة الواسددية أو الالإنسددانية أو ادلهينددة"يف ولكددن
ينب ي تفسا بشكع يضمن أكرب محاية كنة من عيأل أشكال اإلساوةيف جسدية كان أو عولية.
المادة 6
يسهر ادلوظفون ادلكلفدون بإنفداذ الودوانني علدى احلمايدة التامدة لصدحة األشدخاص اتت د ين
وعليهميف بوجق خاصيف ازباذ التدابا الفورية لتوعا العناية الطبية ذلم كلما ل م ذلك.
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التعلي
(أ) توعر "العناية الطبية" يف اليت يوصد هبا اخلدمات اليت يودمها أل من ادلوظفني الطبينييف دبن عديهم
األةباو وادلساعدون الطبيون اجملازونيف عند ا قتضاو أو الطلبيف
(ب) ولد ن كددان مددن اتتمددع أن يكددون ندداك موظفددون ةبيددون ملحوددون بعمليددة إنفدداذ الودواننييف عإنددق
جي ددب عل ددى ادل ددوظفني ادلكلف ددني بإنف دداذ الو دوانني أن يأخ دديوا بع ددني ا عتب ددار رأل ددر و ادل ددوظفني عن دددما
يوصددون بت ددوعا الع ددالج ادلناس ددب للش ددخص اتت د م ددن قب ددع م ددوظفني ةبي ددني م ددن خ ددارج عملي ددة إنف دداذ
الووانني أو بالتشاور معهميف
(ج) مددن ادلفهددوم أن علددى ادلددوظفني ادلكلفددني بإنفدداذ الودوانني أيضددا أن يددوعروا العنايددة الطبيددة لضددحايا
انتهاك الوانون أو احايا احلوادث اليت توأل خالل حا ت انتهاك الوانون.
المادة 7
ميتنددأل ادلوظفددون ادلكلفددون بإنفدداذ الودوانني عددن ارتكدداب أل ععددع مددن أععددال إعسدداد اليمددة .وعلدديهم أيضددا
مواجهة عيأل ي األععال ومكاعحتها بكع صرامة.
التعلي
(أ) إن أل ععع من أععال إعساد اليمةيف مثلق ذلك مثع أل من أععال إساوة استخدام السلطةيف
أمدر يتفد ومهندة ادلدوظفني ادلكلفدني بإنفداذ الودوانني .وجيدب أن ينفدي الودانون تنفيدي كدامال عيمدا يتعلد
بددأل موظد مكلد بإنفدداذ الودوانني يرتكددب ععددال مددن أععددال إعسدداد اليمددةيف ألنددق لددي للحكومددات أن
تتوقأل إنفاذ الوانون على رعايا ا إذا يكن مودور ا أو نيتها إنفاذ الودانون علدي موظفيهدا أنفسدهم
وداخع أجه هتا ذاهتايف
(ب) ول د ن كددان تعري د إعسدداد اليمددة جيددب أن يكددون خااددعا للوددانون الددوةليف عينب ددي أن يكددون
مفهوم ددا ان ددق يش ددمع ارتك دداب أو إريف ددال عع ددع م ددا ل دددل اا ددطالع ادلوظد د بواجبات ددقيف أو بص دددد ددي
الواجبدداتيف اسددت ابة ذلدددايا أو وعددود أو ح دواع س دواو ةلب د أو قبل د يف أو تلوددى أل مددن ددي األشددياو
بشكع ريا مشروع ميت مت ارتكاب الفعع أو إريفالقيف
(ج) ينب ي أن تفهم عبارة "ععع من أععال إعساد اليمة" ادلشار إليها أعال على أاا تشمع زلاولة
إعساد اليمة.
المادة 8
علدى ادلددوظفني ادلكلفددني بإنفداذ الودوانني احدرتام الودانون و ددي ادلدونددة .وعلديهم أيضددايف قدددر اسددتطاعتهميف
منأل وقوع أل انتهاكات ذلما ومواجهة ي ا نتهاكات بكع صرامة.
وعلددى ادلددوظفني ادلكلفددني بإنفدداذ الو دواننييف الدديين يتددوعر لددديهم مددا حيملهددم علددى ا عتودداد بوقددوع أو
وشك وقدوع انتهداك ذلدي ادلدوندةيف إبدالر األمدر إا سدلطاهتم العليدا وكديلكيف عندد اللد وميف إا ريا دا مدن
السلطات واألجه ة ادلختصة اليت تتمتأل بصالحية ادلراجعة أو رعأل التالمة.
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التعلي
(أ) يعمع هبي ادلدونة دب رد إدماجها التشريأل أو ادلمارسة الوةنية .عإن تضدمن التشدريعات أو
ادلمارسات أحكاما أصرم من تلك الواردة ي ادلدونة يعمع بتلك األحكام األصرم
(ب) تتوخى ي ادلادة اتاعتة على التوازن بني احلاجة إا ا نضباط الدداخلي للهي دة الديت تتوقد
عليها السال مة العامة إا حد كبا من جهدةيف واحلاجدة إا معاجلدة انتهاكدات حودوق اإلنسدان مدن جهدة
أخددرل .وجيددب علددى ادلددوظفني ادلكلفددني بإنفدداذ الو دوانني أن يبل دوا عددن ا نتهاكددات الدديت توددأل إةددار
التسلسع الويادل وأ يودموا على ازباذ أية إجراوات قانونية أخره خارج نطاق التسلسع الويدادل إ
احلددا ت الدديت يوجددد عيهددا ةددرق رجددوع أخددره متاحددة أو ععالددة .ومددن ادلفهددوم أنددق جيددوز تع دريض
ادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ الووانني ألية عووبدات إداريدة أو ريدا إداريدة بسدبب قيدامهم بداإلبالر عدن وقدوع
انتهاك ذلي ادلدونة أو عن وشك وقوع مثع يا ا نتهاك
(ج) يوصددد بعبددارة "السددلطات أو األجهد ة ادلناسددبة الدديت تتمتددأل بصددالحية ادلراجعددة أو رعددأل التالمددة"
أيدة سدلطة قائمددة أو جهداز قدائم دبوتضددى الودانون الدوةليف سدواو داخدع ي دة إنفدداذ الودوانني أو علدى تددو
مستوع عنهايف وتكون ذلا أو لق صالحيةيف مستمدة من الوانون أو العر أو من أل مصدر آخر للنتر
التتلمات والشكاوه الناعة عن انتهاكات تدخع نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك ي
(د) ميكد ددن بعد ددض البلد دددانيف اعتبد ددار أن وسد ددائظ ا تصد ددال اجلمد ددا ال تضد ددطلأل بوظد ددائ اثلد ددة
للوظددائ ادلبينددة الفوددرة الفرعيددة (ج) أعددال بشددأن النتددر الشددكاوه .ومددن ف عوددد يكددون ندداك مددا
يربر قيام ادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ الووانني .كوسيلة أخاة ودبا يتف مأل قوانني وأعرا بلداام وكديلك
مددأل أحكددام ادلددادة  3مددن ددي ادلدونددةيف بتوجيددق انتبددا ال درأل العددام إا ا نتهاكددات عددن ةري د وسددائظ
ا تصال اجلما ال
( د د) يسددتح ادلوظفددون ادلكلفددون بإنفدداذ الو دواننييف الدديين يتويدددون بأحكددام مدونددة قواعددد السددلوك
ددي يف أن ينددالوا ا حدرتام والدددعم الكامددع والتعدداون مددن قبددع اجملتمددأل ومددن قبددع اذلي ددة ادلسددرولة عددن تنفيددي
الووانني اليت يعملون عيهايف وكيلك من قبع عيأل العاملني إنفاذ الووانني.
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ملخص دليل توثيق ادعاءات التعذيب
مركز حقوق اإلنسان ،جامعة إسيكس ،بريطانيا

 .1المبادئ األساسية للتوثيق

عندما تقوم بتوثيق االدعاءات ،جيب عليك:
 أن تنشد احلصول على معلومات ذات نوعية جيدد  :مد اععوامدا اعدس تسد حت ي قيدق جدود

معلوماتك مثالً مصدر ىذه ادلعلومات ،ودرجة اعتفصيا في ا ،ووجدود أو عددم وجدود اعتنات،دات،
ووج ددود أو عد دددم وج ددود عنا د ددر تد دددعحت (تع ددد بيند ددة) أو تد دددحد االدع دداء ،وإ أن مد ددد ك د د
علمعلومات أن تدل على منط ،وعمر ادلعلومات نفس ا.
 أن تتخ ددذ اط دوات ص ددو اعو ددول إ أتص ددى ح ددد دمك د مد د اعدت ددة وإمكاني ددة االعتم دداد عل ددى
ادلعلومات :وتستطيع أن تفعا ذعك باختاذ احتياطدات عامدة ،واعث دن عد بيندة ممدور معيندة أثنداء
ادلقابلة وبعدىا ،ومبمارسة اعقدر على احلكحت اعص يح.

 .2إجراء المقابلة مع الشخص الذي يدعي التعذيب

يعد إجراء مقابلدة مدع صدخد يددعر تعرلدو علتعدذيب م مدة دعثة وحساسدة .وعكن دا مد ادلمكد
أن تكون س لة باعنسثة عكا ادلشاركني في ا ،وذعك بقليدا مد اعتفكدا واإلعدداد ادلسدثق .وعدذعك جيدب
عليك مراجعة اعند اعرئيسر بعناية تثا حماوعة إجراء ادلقابلة.
وطوال ادلقابلة ستكون ي حاجة إ قيق توازن:
 بني احلاجة إ احلصول على تقرير مفيد وبني أمهية احداام احتياجدات اعشدخد اعدذن ردرن
ادلقابلة معو
 بني احلاجة إ احلصول على أكرب تدر دمك م اعتفا يا وبني أمهية عدم ادلغاال ي توجيو
مسار اعتقرير
وتثا بدء ادلقابلة ،جيب أن تفكر مسثقاً ي االعتثارات اعتاعية :ادلوافقة اعواعية ،كيف تثدأ ادلقابلة،
تدوي ادلالحظات ،م جيب أن يتو إدار احلدوار ،االسدتعانة بدادلا ني ،إصدعار اعشدخد اعدذن ردرن
معددو ادلقابلددة باعطمةنينددة  ،اعتعامددا مددع امصددخا اعددذي شددون اعت ددد  ،إجدراء مقددابالت ي أمدداك
اعت فظ واحلجز اجلماعر ،مراعا حساسية ادلولوع ،اعو ول إ أتصى حدد دمكد بكمكانيدة االعتمداد
على ادلعلومات ،تشكيا فريق ادلقابلة مع مراعا اجلنس ،وإجراء ادلقابالت مع امطفال.

+

اعند اعكاما ذلذا اعدعيا ك االطالع عليو على موتع اإلنانت دلركز حقوق اإلنسان ،جامعة إسيكس ،بريطانيا:
.www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/
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 .3المعلومات التي يجب تسجيلها

جيب أن تكشف عك ادلعلومات ع :

مىت وأي ودلاذا وكيف؟ م فعا ماذا ومع م ؟
كما جيب:
 أن دد ىوية اع ،ية أو اع ،ايا؛
 أن دد ىوية اجلاين أو اجلنا ؛
 أن تشرح كيفية وتوع اع ،ية ي تث،ة ادلسئوعني احلكوميني؛
 أن تثني ادلكان اعذن مت منو أاذ اع ،ية أو مت احتجازه فيو؛
 أن تصف ظروف االحتجاز؛
 أن تصف نوعية سوء ادلعاملة؛
 أن تصف أن رد فعا رمسر عل ادثة.
وعكر صا على كا ىذه اعتفا يا دون ادلغاال ي اعتةثا على حمتو اعتقرير ،عليك أن تتجنب
امسددئلة اإلئائيددة .ابدددأ دائم داً بةسددئلة عامددة أو مفتوحددة (أسددئلة تكددون إجابت ددا دددا حمدددود  ،مثددا :ىددا
حد عك صئ؟ وعيس :ىا ُعذبت؟) مث اجعا أسئلتك أكثر ديدداً علدى لدوء ادلعلومدات اعدس تُقددم
عك.
وك على وعى بةن اعسياق ادلختلف علمقابلة تد يتطلب طرتاً خمتلفة إلجرائ ا.

 .4الدليل

عند تقدمي االدعاء ،جيب أن هتدف دائماً إ توفا اكرب تددر دمكد مد امدعدة ادلسداند ف دذا مد
صددةنو أن يقنددع امبا دري مبددد دددتك و دددق اع ،د ية أي ،داً ،وأن يثدددد أن صددكوك تددد تعايددك أو
تعددان امبادري صددو اإلدعدداء ،كمددا أن ىددذا يعددد أحددد متطلثددات مسددارات معينددة علعمددا ،اصو داً
اإلجراءات اعق،ائية.
وتشما اممناط ادلةعوفة م امدعة ما يلر:
 امدعة اعطثية :اعثدنية و/أو اعنفسية؛
 أت دوال يددد بددا دداحب اإلدعدداء نفسددو :وىددذه ك د أن تكددون أت دواالً رمسيددة مكتوبددة ،أو أن
تتخذ صكا االستثيان؛
 دعيددا اعش د ود :وىددذا ك د أن يشددما اعش د ود علددى احلددد اعفعلددر علتعددذيب ،وعلددى اتتيدداد
اع ،د ية إ احلجددز ،وعلددى احلاعددة اجلسددمانية عل ،د ية تثيددا أو بعددد أن فددا زمنيددة ت،دداىا رى د
االحتجاز ،وأي،اً على أن أعمال هتديد تامت با اعسلطات لد اع ،ية تثا احتجازه .وأف،ا
طريقة عت ديد اعش ود احملتما االستعانة بحت ىدر تقسديحت احلقدائق مدع اع،د ية بتسلسدا زمد  ،أن
سؤاعو :م كان حالراً ي كا مرحلة؟ إذا كان ىناك م ح،ر.
أن دواع أاددر م د امدعددة وىددذه تددد تشددما :تقددارير اعص د ف ،وتقددارير اخل درباء ،واعتقددارير واعثيانددات
اعرمسية ،وأن دعيا علدى دمارسدة اعتعدذيب ي اعدوعدة ادلعنيدة وامخلدا اخلا دة ،ونسدر مد اعقدرار اإلدارن
أو اعق،ائر احمللر.
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برنامج من اثنتي عشرة نقطة لمنع التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين
منظمة العفو الدولية
ذ ال امذذة
ذ ا ذذن
التع ذ ان اات ذذسي حلقسقذذن انذذود ادانذذستم واذذد حلجااذذر ابتم ذ الذذدو
ادانسايةم مس مر النساوت الدو حت ميسً اسطعسً حلاسً سات الظ وف .وم ذلك ف و حلمذ ات ذ دوهذر
 .وال اذذد مذذا اختذذسذ مبذوات موسجذ ة تواي ذذة التعذ ان و ذ مذذا ذ وب
ذ اذذو و ذ انذس ا
اتعسملذذة حلو العنواذذة النسقذذية حلو اليةانذذساية حلو ات ينذذة حلانمذذس ذذدهتم والعم ذ لذذء الن ذذس لي ذذس ا ذذس
مربمسً .وهل ا نسجد منظمة العفو الدولية مجي اا ومست حلت نف الرباسمج التس ال ي ات ذوت مذا 21
انبذة تنذ التعذ ان لذء حلاذذدي اتذويفن الذ ين .مذس ذد و ا فذ اج واتنظمذست الذذا اعني ذس ا مذ ة
العمذ ذ ل ذذء ذذمست نفيذ ذ اا وم ذذست هلذ ذ ا الربا ذذسمج .و عتن ذذد منظم ذذة العف ذذو الدولي ذذة حلت نفيذ ذ ذ ذ
ادي ا ات و جلي ةجيسيب لء التزا حلي ومة ما اا ومست او هنساة للتع ان لدا س واسلنعن
القتئصسل جأفتر لء النبسد العستن.
 .1إدانة التعذيب
جين لذء حل لذء قذلبة ذ جولذة حلت علذا معس ذت س التسمذة للتعذ انم وحلت ذداا التعذ ان جوت
حتفظ لمس وا  .مس جين لي س حلت و ح جلمي حلف اج الش طة واجليش و مهذس مذا اذوات ا مذا حلهنذس
لا نمح مبلنسً مبمس قة التع ان.
 .2ضمان السماح باالتصال بالسجناء
ث اً مس ان التع ان ندمس ا وت الن نس حمت زاا مبعذزل ذا العذسخل اجذس ين و ذ اذسج اا لذء
اال صذذسل مبذذا انذذتبي منذذس درف حلو مع فذذة مذذس ذذدث هلذذف .ومذذا ي اتعذذن ال ذذا ذذا تس قذذة ا ت ذذس
الن ذ نس مبعذ ا
ذزل ذذا العذذسخل اجذذس ين .وانوغذذن للم ومذذست حلت ذذما مثذذول مجي ذ الن ذ نس حلمذذس يئذذة
ا ذذس ية من ذذتنلة ن ذذن ا ت ذذس ف وجوت ةاب ذذس والن ذذمسح لاا ذذس ب وال ذذسمن وا طو ذذس ذ ذ اال ص ذذسل
اسلت زاا فو اً واصفة جو اة.
 .3عدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية
دث التع ان اعض الدول حلمس ا ق اةم و ث ما ااسالت اعد اد يت ا "امتفس "
ال مساس .ول ا جين لء اا ومست حلت ما ذد ا ت ذس النذ نس ةال حلمذس ا ا ت ذس معذ ف
هبذذس ي ذسً وحلت نذذد لذذء الفذذو معلومذذست جاينذذة ذذا ا تنذذسهلف وم ذذست ا ت ذذس ف اذذس هبف وحمذذسمي ف
وللممذذس ف .وانوغذذن ذذوف وقذذس ا ذذس ية فعسلذذة مجيذ ا واذذست مي ذذا مذذا ميهلذذس اذذس ب الن ذ نس
وحمسمي ف حلت اع فوا لء الفو م ست ا ت س ف والنلبة الا حتت ز ف و مست قيمت ف.
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 .4توافر الضمانات الكافية أثناء االحتجاز واالستجواب
جيذذن حلت ذذسا مجي ذ الن ذ نس لم ذسً نذذوا ف لذذء الفذذو م ومن ذذس ذ التنذذد اذذأي ج ذ و مذذا
معذذسملت ف واا ذ حلت اوذذت اذذس جوت ذذأم اساوايذذة ا ت ذذس ف .وجيذذن حلت ن ذ الن ذذسة حلي
جلي ذ لذذء واذذو ع ذ ان وحلت اذذأم وا اذذسدف اج ذذا الن ذ ن ةذا ذذست ا ت ذذس ذ اذذساوي .وانوغذذن حلت
حمس م الت ز ميل االقت واب .مس انوغن للم ومست حلت ما واف يذ وف اال ت ذس
ا توس س ا تيسيست حلف اج الفئست اتنت عفة لء ويذر
م اتعسا الدولية تعسملة الن نس وحلت
اجص ذذو  .واتع ذذن حلت ذذوت الن ذذلبة اتن ذذمولة ذذا اال ت ذذس منفص ذذلة ذذا الن ذذلبة اتن ذذمولة ذذا
االقذذت وابم وحلت انذذو مفتشذذوت منذذتنلوت ازاذذس ات جو ا ذة ذ معلنذذة منذذونسً وجوت ايذذوج جلميذ حلمذذس ا
اال ت س .
 .5تحريم التعذيب قانونا
جين لء اا ومست حلت نا اواان لتم مي التع ان ومنعر شتم لذء العنسرذ ال ينذية الذوا جة
" ا فسايذذة منس ذذة التعذ ان و ذ مذذا ذ وب اتعسملذذة حلو العنواذذة النسقذذية حلو اليةانذذساية حلو ات ين ذة"
(ا فسايذذة منس ذذة التعذ ان) و ذذس مذذا اتعذذسا الدوليذذة ذات الصذذلة .مذذس اتعذذن ةلغذذس مجيذ العنواذذست
الودايذذةم ق ذوا الن ذذس ية من ذذس حل ادجا اذذة .وال جيذذو عبي ذ ظ ذ التع ذ ان وال ذذمساست الي مذذة تنعذذر
سالت اا ب حلو البوا ئ العسمة.
م مس سات ا وال ىت
 .6التحقيق في مزاعم التعذيب
انوغن لء وير الن ة ةيذ ا حتنيذ ازاذر وفعذسل مجيذ جذ سو التعذ ان ومزا مذرم تذوال يئذة
من ذذتنلة ذذا اجل ذذست اتت م ذذة اس ذذسب التع ذ ان .م ذذس انوغ ذذن اد ذذيت ذذا الوق ذذس اتتوع ذذة ذ ا
التمني و ا النتس ج الا اتمخض ن س .مس جين واا اتنمولن اتشتور ا ذسهبف للتعذ ان ذا
الني ذذس اوايو ذذست مل ذذف م ذذيل التمني ذ  .واتع ذذن ذذوف اامسا ذذة للمتظلم ذذنم والش ذ وجم و ذ ف م ذذا
اتع ن للخب م ما حلي ين حلو حل مسل ااتنسمية اد اتع وت هلس.
 .7المالحقة القضائية
ال اد ما ندمي اتنمولن ا التع ان ة قس ة العدالة .و ا اتودحل انبو حلاسً ذست ات ذست الذ ي
وا فير التع ان وحلاسً ساذت يننذية م ويذر حلو و ذع فم واغذض النظذ ذا ات ذست الذ ي ا وذت فيذر
اجل ميذذة ويننذذية ال ذذمساسم وجوت ا توذذس للواذذت الذ ي اان ذذء لذذء ا ذذسب اجل ميذذة .وانوغذذن حلت دتذذس
اا ومذذست الوالا ذذة الن ذذس ية العسم ذذة لذذء اتت م ذذن اس ذذسب التع ذ ان حلو نذذلم ف ة جول مي ذذا حلت
حت ذ ذذس م فم وحلت تع ذ ذذسوت م ذ ذ اع ذ ذ س ال ذ ذذوعض مث ذ ذ ذ ذ ادي ذ ذ ا ات اجلنس ي ذ ذذة .وانوغ ذ ذذن حلت ذ ذذوت
الس مست ازا ة وحلال نو الس ف لء ادطيد حلوام ال وسا ا لء وة مرب تمس قة التع ان.
 .8بطالن األقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب
انوغن لء اا ومست حلت ذما ذد اال تذداج حلاذة ةيذ ا ات ا ذس ية اذس اوال وا جلذة الذا اذتف
سلة اقتخدام س د الشخص اتت ف اسلتع ان.
ااصول لي س ا ط ا التع انم ةال
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 .9توفير التدريب الفعال للموظفين
جين حلت او ح جلمي اتويفن اتعنين اسال ت س م واالقت وابم وال ساذة البويذة للنذ نس م حلهنذس
ذذد او ف حلت التعذ ان فعذ ينذذس نم وحلت اذذد وا حلت مذذا ن ذذف اذ ومذذا وايذذو ف حلت ا ف ذوا نفيذ مجيذ
حلوام التع ان.
 .11التعويض
جيذذن حلت ا فذ ل ذذمساس التعذ ان ومذذا اعولذذوهنف ذ ااصذذول لذذء ويذذر النذ ة لذذء عوا ذذست
ما الدولةم مبس ذلك ج نوا ف والتعواض اتس العسجل وال س وحلت وف هلف ال ساة البويذة الي مذة
وقو أ يل ف.
 .11التصديق على المعاهدات الدولية
انوغ ذذن ل ذذء مجي ذ اا وم ذذست حلت ص ذذدد جوت حتفظ ذذست ل ذذء اتواهي ذ الدولي ذذة ال ذذا ش ذذتم ل ذذء
مساست د التع ان مبس ذلك "ا فساية منس ة التع ان" وةردا اد ياذست الي مذة الذا فذ
ذ ا ف ذ اج والذذدول التنذذد اش ذ سو  .وجيذذن لذذء اا ومذذست حلت لتذذز اتورذذيست اهليئذذست واج ذربا
الدولين اتعنين اسلتع ان.
 .12االضطالع بالمسؤولية الدولية
وم ذذست ال ذذدول اتت م ذذة
انوغ ذذن ل ذذء اا وم ذذست حلت ن ذذلك ذ ذ الن ذذو اتتس ذذة للتوقذ ذ ل ذذد
مبمس ق ذ ذذة التعذ ذ ذ ان .م ذ ذذس انوغ ذ ذذن هل ذ ذذس حلت ذ ذذما حلال انذ ذ ذ زوا ذ ذذد جول حلم ذ ذ ذ اسلت ذ ذذد ان والعت ذ ذذسج
القتعمسالت حلف اج اجليش حلو ا ما حلو الش طة التع ان .واتعن لذء اا ومذست حلال عيذد حلي جذخص
اصو ة ان اة ة الد اد اتع فير للتع ان.
ون ذذت منظم ذذة العف ذذو الدولي ذذة ذ ا الربا ذذسمج ال ذ ي ات ذذألا م ذذا  21انب ذذة حل ت ذذوا  /ش ذ اا ا ول
 1222رباذذسمج مذذا ادي ذ ا ات تن ذ التع ذ ان واتعسملذذة النذذيئة لاجذذخس حلهنذذس ويذذوج ف اا ذذز
اا ذذومن حلو حلا ذذدي م ذذويفن ي ذذن اش ذ حلو ا ذ م  .و بسل ذذن منظم ذذة العف ذذو الدولي ذذة اا وم ذذست
اسلن و اسلتزامسرس الدولية جتس من التع ان ومعساوة م وير قذوا حل ذساوا مذا مذويفن الدولذة الذ ين
ف ما ا ف اج .مس عس منظمة العفو الدولية حلا س حلج سل التع ان الا و س اجلمس ذست
حل
النيسقية اتنلمة.
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المقدمة
لشعبنا العريب الفلسطيٍت يف األرض احملتلة خربة طويلة تراكميةة يف أببيةة التحقيةقز وزيةازي االعتقةال
وسجون االحتالل الصهيوين وسجون بعض الةدول العربيةة واألبنبيةةز بةدأ بتجميعهةا منةذ بدايةة الصةرا
العريب الصهيوينز وما زال مستمرا بذلك .وتضةاف ىل ذةذا اخلةربة ا نز خةربة معتقلةي وأسةرو ادلقاومةة
اللبنايية يف بنوب لبنان.
ك ةةذلك ف ةةتن لالح ةةتالل الص ةةهيوين مدرس ةةتش العنص ةرية الفات ةةية التلمودي ةةة يف التحقي ةق م ةةع ادلعتقل ةةُت
واستخدام سلتلف الوسائل للحصول منهم على معلوماتز اذلةدف منهةا تيبيةد ىلدايةتهم بةالتهم ادلوبهةة
ىلليهمز مث استعمال ادلعلومات اليت حيصلون عليهةا يف التحقيةقز لفشةف بوايةب العمةل السةرل ادلتعلقةة
برفابهمز وزلاربة ادلناضلُت ا خري ز وبهر الشعب الفلسطيٍت.
وم أبل تيقيف ادلناضلُتز بامد رلموعة م األسرو الذي خربوا التحقيق والسجونز ببةل عةدة
س ة ةةنواتز بتك ة ةةدار كت ة ةةاب بعنة ة ةوانز (فلس ة ةةفة ادلوابه ة ةةة وراء القض ة ةةبان) .حي ة ةةدد رلموع ة ةةة مة ة ة ادلف ة ةةاذيم
والبةةديهياتز وخلةةة رلموع ةةة م ة التج ةةاربز ويبةةُت األسةةاليب ادلختلف ةةة الةةيت يتع ةةرض ذلةةا ادلعتقل ةةون يف
معةةتقال ت العةةدو الصةةهيوينز يف زلاولةةة مةةنهم لتسةةليض ادلناضةةلُت ضةةداز بادلعرفةةة ادلسةةبقة والعلميةةة حةةول
التحقية ةةق وأسة ةةاليبشز دلسة ةةاعدمم علة ةةى الصة ةةمود والتحة ةةدل أمة ةةام احملققة ةةُتز وحلماية ةةة الية ةةورة وادلناضة ةةلُت
واجملاذدي ا خري ز وذلك بتعريفهم عما ينتظةرذم يف أببيةة التحقيةقز وتةرح أفضةل الطةر للتعامةل مةع
احملققُتز فال يفابؤون مفابأة بد تدفعهم ىل االهنيار.
ويظ ةرا لع ةةدم ت ةةوفر الفت ةةاب يف األس ةوا ز وألن س ةةلطات االح ةةتالل م ةةع أل أع ةةداد من ةةش تن ة ل ىل
األسوا ز وألن الفتاب يف  123كفحةز ال يستطيع أن يقرأا اجلميعز فقد بمنا بدراستش واسةتخالص
مفةةاذيم وتوكةةيات ويقةةاط زلةةددة وسلتصةةرة منةةشز ليسةةتفيد منهةةا كةةل مناضةةلز مهمةةا كةةان مسةةتواا اليقةةايف
والتعليميز وحىت يوفر الوبد دل ال ديلفشز وتبقى بةراءة الفتةاب ضةرورية فقةط دلة يريةد أن يسةت يد مة
الشروحات وادلفاذيم.
ويلفد ايتباا ادلناضلُت واجملاذدي ز ىل أن العدو الصهيوين بد يلجأ ىل أساليب أخرو غَت مةا ورد
ذنةةاز يظ ةرا لتمرسةةش وىلبداعةةش يف رلةةال التعةةذيب والتحقيةةقز لفننةةا يؤكةةد أن ب ةراءة ذةةذا األورا ادلبسةةطةز
تساعد على أن يدرك ادلعتقل ما يدور حولش خالل التحقيقز وحجم ما ديف أن يتعرض لةشز ليسةتطيع
بعد ذلك محاية يفيش م االهنيار.
وم ة ادله ةةم أن يؤك ةةد أين ةةا ال يض ةةع أي ةة حق ةةو ملفي ةةة عل ةةى ذ ةةذا الدراسةةةز أام ةةا مي ةةل ال ةةذي ألف ةوا
الفتةةاب األكةةليز ومة ادلمفة ألل مناضةةل أن يصةةورذا وديررذةةا للمناضةةلُت ا خةري لالسةةتفادة منهةةاز
بل ىلينا يربوا أن يفعل ذلك..
وسةوف ينشةر الدراسةة مقسةةمة ىل كةفحات عاديةةز ليةتمف أل تةةخة مة تصةويرذاز ولتسةةهيل
تةةداوذلا والت عامةةل معهةةاز عسةةايا يفةةون بةةد بةةدمنا ذةةذا اخلدمةةة للمناضةةلُت واجملاذةةدي ز حلمةةايتهم ومحايةةة
اال يتفاضة واليورةز يف الذكرو األو اليطال ايتفاضتنا الباسلة..
خطوات االعتقال
ىلذا اعتقلد فتوبع اخلطوات التالية كحد أدىنز حىت ال تفابأ:
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بةةد يةةدابون بيتةةكز أو مقةةر عملةةكز أو يعتقلويةةك مة الشةةار ز وىلذا طلبةوا منةةك التوبيةةع
علةةى أيةةة وربةةةز فةةال يفعةةل ذلةةكز وال تقةةر بتوبيعةةك أهنةةم يأخةةذوا تةةي ا منةةك أو م ة
ادلفان الذل أخذوك منش.
س ة ةةيدفعويك بعن ة ةةف ىل داخ ة ةةل الس ة ةةيارةز ورر ة ةةا دي ة ةةددويك ة ةةد أربله ة ةةمز ويضة ة ةربويك
بالبنةةاد ز ويدوسةةون عليةةكز كمةةا ديفة أن يغمةوا عينيةةك ويفبلةةوا يةةديكز حةةىت وكةةولك
ىل مفان االعتقالز دون أن خيلو األمر م تتائم وىلذايات.
يسةةلمويك ىل اجلهةةة الةةيت سةةتفون مسةةؤولة عن ةةك خةةالل التحقيةةقز حي ة يفةةك بي ةةدك
مؤبتةةاز وتنة الغمامةةات عة عينيةةكز مث تسةةتبدل مالبسةةكز وتفةةت وتصةةادر أغراضةةكز
وبعضةها يوضةةع يف األمايةةات .بعةةد ذلةةك مباتةرةز أو بعةةد حةةُتز يقةةة تةةعركز مث توضةةع
عل ةةى ك ةةدرك لوح ةةة مث تص ةةور ك ةةاجملرمُت مة ة ك ةةل اجله ةةاتز وتؤخ ةةذ بص ةةمات أك ةةابعك
مجيعها.
يع ةةاد تفبيل ةةك وتغم ةةيم عيني ةةكز وتنق ةةل ىل ال ي اي ةةة م ةةع الض ةةرب والش ةةتمز وللوك ةةول ىل
ال ي ايةةةز يسةةَتون بةةك مسةةافات طويلةةة بةةداز ويركبويةةك يف مصةةاعد ويهبطةةون ويصةةعدون
أدرابةةا متفةةررةز خللةةق حالةةة م ة الضةةيا والتهويةةل لةةديكز حي ة أهنةةم يةةدورون يف دوائةةر
زلددةز ال تالحظها بسبب تغميم عينيك.
يضربويك ويشتمويك ببل بدء التحقيق بطر سلتلفةز ويسمعويك أيةُت بعةض ادلعتقلةُتز
وبد يفتحون عينيك يف بعض الغرف لًتو بعض أدوات التعذيب.
بد ال يبدأ التحقيق معك يف اليوم األول أو الياينز ىلن ال م يفقد بيمتةش عنةدذمز ىلال ىلذا
كةةايوا ذةةم يف عجلةةة مة أمةةرذم .كةةل تةةيء ذنةةاك بطةةيءز فةةال تتةةأفر يفسةةيا وحةةاف علةةى
كالبتك اليت دفعتك ىل ادلشاركة يف يضال تعبك.

بدايات التحقيق
 يقودويةةك م ة ال ي ايةةة مغمةةم العينةةُتز مفبةةل اليةةدي  ..زلاطةةا ونةةود أو تةةرطةز يةةدفعويك
وجيرويك هبمجية.
 بد ديررويك خصيصا يف مناطق تسمع فيها أكوات عذاب وأ وضرب.
 م ة حق ةةك أن تأك ةةل وتش ةةرب وتس ةةتعمل ادلراف ةةق الص ةةحيةز ولف ة ذ ةةذا احلق ةةو ليس ةةد
مضةةموية أبةةداز فيمنعويةةك عنهةةاز ويسةةتعملوهنا للضةةغط عليةةك ودلضةةايقتكز وعليةةك أن
تصمد .
 ال ختف م زي ايتك فهي بر األمان ادلرحلي لك .وفيها ستع ل ع العا وع األخبةار.
وبد يسمعويك ذم بعض األخبار اليت يريةدوهناز ىليةاك أن تصةد أيةك أكةبحد وحيةداز
بةةل عليةةك أن تتةةذكر دائمةةا أن رفابةةك يف اخلةةارج ال ينسةةويكز وأن اليةةورة مسةةتمرةز وأن
أذلك ورفابك يعتمدون على كمودكز ويفعلون ادلستحيل إليقاذك..
 مث تبدأ مراحل التحقيةق :ىليسةان ذو بضةيةز مناضةل عقائةدل وحيةد كةلب عنيةدز معة ول
ال ديلةةك سةةالحا ىلال ىلديايةةش ب ةةأن مصةةَت تةةعبش وأذلةةش وبض ةةيتش يعتمةةد علةةى بةةدرة احتمال ةةش
وكةةموداز وذةةذا ذةةو أي ةةدز يف موابهةةة مويفةةف ينتظةةر راتب ةةش يف هنايةةة الشةةهرز غالبةةا م ةةا
يفةةون بةةال عقيةةدة أو مبةةدأز يسةةتمد بوتةةش م ة بةةدران بلعتةةشز وم ة أسةةلحة الف اجلنةةود

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

++

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
2301

ملحق 23
الةةذي حييطةةون بةةشز دون أن يفةةون ذلةةم أل تةةأن معةةكز وم ة كةةالحيات زلةةددة لةةش ال
يستطيع اوزذاز وذذا :ذو احملقق .وادلفان :أببية التحقيق.

التحقيق والمحققون
 االمتنا ع كتابة اإلفادة بداية التمرد والتحدل.
 كل ادلعلومات مهما كغرت أو بدت لك تافهةز تفون ذامة بالنسبة للمحقق.
 تذكر أن للتحقيق هناية مهما طةالز وأيةش سيصةبض ذكريةاتز فابعلةش ينتهةي دون اعةًتاف
ودون استسالم.
 يف أول لقاءز يفون احملقق بد مجةع عنةك بعةض ادلعلومةاتز وذةذا ال يعةٍت ايةش يعةرف كةل
ت ةةيءز لفن ةةش حي ةةاول أن ي ةةوحي ب ةةذلك خ ةةالل التحقي ةةق .ىلي ةةش ال يس ةةتطيع معرف ةةة وض ةةعك
النفسيز لفنش حياول أن يفهمش م تصرفاتك وردود فعلةك .ىليةش ال يعرفةكز ومة أذدافةش
احلقيقي ةةةز التع ةةرف عل ةةى تخصة ةةيتك لفهمه ةةا ،وذ ةةو اب ةةة ذل ةةذا ادلعرف ةةة لبن ةةاء خطط ةةش
دلهامجتك وتفسيخ فقتك بنفسك لتوكيلك ا الطاعة والتعةاون .ىليةش ال يعةرف أن كنةد
ست صةةمد أو تنهةةارز فةةاخلق عنةةدا ففةةرة كةةمودك وكةةالبتك مة البدايةةةز وال تقةةدم لةةش مةةا
يفيد خططش.
 ال تنس أن ربل التحقيق مويفف بأبرز ويعترب التحقيق معك عمال روتينياز وبوتش يابعة
م ة كةةالحياتش ال م ة تخصةةيتش .بينم ةةا أيةةل أيةةد القط ةةب ادلقابةةلز وبوت ةةك يا ةةة ع ة
ىلديايك بقضيتكز كما ىليك مناضل ال مأبورز ذلذا ك أبوو أليك فعال أبوو.
 تأكد أن الصرا بينةك وبةُت احملقةق ال حيسةم ىلال يف هنايةة التحقيةقز وحسةمش يعتمةد علةى
كالبتكز وصلاح احملقق يعٍت سيطرتش عليك وعلى تعبك وأرضك.
 تةةذكر دائمةةا أن احملقةةق ال ديف ة أن يفةةون كةةديقاز وال رعوفةةا بةةكز فهةةو وح ة وعةةدوز
لفنش بادر فم كالحياتشز أن يبدل لويش وأسلوبش.
 ال تقاطع احملقق أبدا خالل التحقيقز فهو ال يعنيك.
 مبدأ ذام :األغبياء فقط يصدبون احملققُت
فشل ونجاح المحقق
 مبدأ ذام :احملقق بابل للتضليل بسهولة.
 ىلذا ابت ت التحقيق بسالم فتيك ت داد كالبة وبوة واحًتاما.
 ىلذا فش ةةل احملق ةةق يف يقط ةةة م ةةاز فه ةةو يع ةةود للتجرب ةةة م ةةرة أخ ةةروز ودائم ةةا حي ةةاول احملاول ةةة
األخَتةز فابعلها تفشل.
 ىل ذا اسةتبدلوا زلققةا بعةد فشةلش معةك رحقةق خةرز أل ىلذا اسةتبدلوا مويففةا رويفةف خةرز
فتن ذذا حيصل بسبب صلاحكز واحملقق اليةاين سةيبدأ ضةعيفا بسةبب فشةل احملقةق األولز
فضاعف كمودكز ألن احملققُت يًتابعون أمام مناضل كلب ال يلُت.
 وسائل احملقق ريبيةز وأيد م يقرر فشلها أو صلاحها.
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 عن ةةد فشة ةةل التحقي ةةق مة ةةع أح ةةد ادلناضة ةةلُت الصة ةةامدي ز ب ةةد ية ةةدفع ب ةةش ىل السة ةةج ز مة ةةع
احملفة ةةومُتز حي ة ة تتة ةةاح لة ةةش فركة ةةة االحتفة ةةاك مة ةةع ادلناضة ةةلُت ا خ ة ةري ز بوبة ةةود بعة ةةض
اجلواسيسز فررا يفشف خالل احلدي معهمز بعض ادلعلومات السرية.
مجريات وأساليب التحقيق
 احملقق يعمل دائما وفق طر زلددة ومنهج زلددز وليس لديش مبادرات ذاتيةز وحياول أن
يظهةةر لةةك أيةةش عةةا يفةةس ليضةةم تفوبةةش عليةةكز بينمةةا أيةةد حةةر يف اختيةةار وسةةائلكز
فأفشل طربش وأردز وابق دائما متفوبا عليش.
 يق ةةول احملق ةةق ل ةةك أي ةةش ب ةةادر عل ةةى ىلطال ةةة التحقي ةةق كم ةةا يري ةةد وذ ةةو ك ةةاذب ب ةةذلكز ألن
كةالحياتش زلةدودةز وذةةو لةيس حةرا ليفعةل مةةا يريةد .ويةدعي أن رضةةاا ذةو اخلةةَت لةك .ىليةةش
يفذبز وعندما تصدبش يف أية مرحلةز تقع يف ادلصيدة.
 بةةد يفةةتض احملقةةق معةةك بعةةض ادلواضةةيع اذلامشةةية والعامةةةز وديفنةةش أن يسةةتنتج منهةةا بعةةض
ادلعلومةةات الةةيت يسةةتخدمها ضةةدك وضةةد غةةَتك م ة الرفةةا دون أن تالح ة أيةةد .فةةال
تتحدث معش حىت ال أنحش ذذا الفركة.
 احملقق يعةود للمسةائل الةيت يتجاوزذةا مة حةُت خةرز ليوبعةك يف اخلطةأ والتنةابضز ففة
حذرا.
 جيب أال خييفك أو يقلقك ىلحضار األبارب واستعماذلم للضغط عليك خالل التحقيق.
 يتبةةادل األدوار يف التحقيةةقز زلققةةون ترسةةونز و خةةرون لطفةةاءز عليةةك أال تنخةةد وأال
تفًتث بذلكز وال تتعامل مع أل منهم على أسةاس أيةش لطيةف معةكز فهةم يف داخلهةم
مجيعا متشاهبون وذدفهم واحدز ذو ىلسقاطك.
 يلجةةأ احملقةةق ىل تبسةةيط التهمةةة وتقليةةل تةةأن عوابةةب اعًتاف ةكز ويةةدعي أن مةةا يقةةوم بةةش
لةةيس قيقةةي ولفنةةش رلةةرد عمةةل روتيةةٍت إلبفةةال ادللةةف .كة حةةذرا أليةةش يف ذلةةك يريةةد أن
يصطادكز فال تصدبش أبدا.
 حيةةاول احملقةةق أن جيعلةةك مةةتم االكةةك الةةذااز ويوبةةك أن التحقيةةق ذةةو هنايةةة ادلطةةافز
وأن تعاويك ذو خالكك .أيش ينصب لك مصيدةز فف حذرا.
 يلجة ةةأ احملقة ةةق ىل التشة ةةفيك بة ةةاليورة والقة ةةادة والرفة ةةا واألبة ةةاربز وزع عة ةةة عالبتة ةةك مة ةةع
تنظيمكز بفل وسائل التشفيك ادلمفنةز فال تسمض لش .وال تصدبش ىلذا بةال أن رفابةك
ذم الذي وتةوا بةك .ولةتف ىلبابتةك ىلمةا الصةمدز أو اإلكةرار علةى عةدم وبةود عالبةة
ل ةةك هب ةةذا التنظ ةةيمز أو :ام ةةدح مناض ةةلي التنظ ةةيم دون االعة ةًتاف بوب ةةود أل عالب ةةة ل ةةك
معهم.
 م وسةائل احملقةق االسةتخفاف بادلناضةل بةائال لةش (أيةد ال تةيء)ز فتحمةل اإلذايةة ألن
القصد منها استف ازك لالعًتاف.
 ال حيةةًتم احملققةةون أيةةة عقيةةدة أو دي ة ز ولةةذلك يدسةةون عناكةةر يف فةةوب ديةةٍت لتشةةفيك
ادلعتقل ة ةةُت و ة ةواز م ة ةةا يفعل ة ةةون ديني ة ةةاز كم ة ةةا يه ة ةةامجون مس ة ةةلفيات بعض ة ةةهم إلف ة ةةارة الفتن ة ةةة
واخلالفات بُت ادلعتقلُت.
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بةةد يض ةربك احملقةةق ىلذا رفضةةد أن تأخةةذ سةةيجارةز أو ىلذا بلسةةد أو وبفةةدز والسةةبب
احلقيقةةي للضةةرب يف ةةون ىلمةةا ىلحساسةةش بالفش ةةل أو ىلحساسةةش أيةةك خت ةةاف م ة الض ةةربز
فيحاول أن جيربك على الطاعة والتعاون بالقوة.
م ة وسةةائل احملقةةق :ع لةةك ع ة العةةا وع ة ا خ ةري ز واإلحيةةاء لةةك أن التحقيةةق أبةةدل.
والتهديدات ادلختلفة واألس لة السريعة ادلتالحقة والشتائم والضرب علةى أمةاك حساسةة
والش ةةبض والوب ةةوف ع ةةدة أي ةةام ولي ةةاة وع ةةدم الن ةةوم ع ةةدة أي ةةامز ك ةةل ذل ةةك خلل ةةق ايفع ةةاالت
ل ةةديكز ت ةةؤدل ىل ىلرذ ةةا ال ةةدمايز ال ةةذل ي ةةؤدل ىل ىلض ةةعاف النش ةةاط ادلخ ةةي الة ةواعيز
واإلخالل بالتوازن اجلسماينز ىل دربة عل الدماي يتوبةف تلقائيةا عة النشةاط والعمةل
لالس ةًتاحة ولةةو لعةةدة ف ةوانز ويضةةعف الةةدماي خةةالل ذةةذا االس ةًتاحة الةةيت حيةةاول احملقةةق
توكيلش ىلليهاز الستغالذلا بااليقضاض على تخة منهكز والضغط عليش وابتة ازا ألخةذ
ادلعلوم ةةات من ةةش .ال تستس ةةلم أب ةةدا وال خت ةةف مة ة ذ ةةذا احلال ةةة ألهن ةةا تة ة ولز وال تتح ةةدث
خالذلا مع احملققز وتذكر أن فورتك وتعبك يعتمدون على كمودك.
يسةةتعمل احملقةةق أيضةةاز لغايةةات ىلرذةةا الةةدمايز األسةةاليب العصةةبية ميةةل الضةةرب بشةةدة
علةةى رعوس أكةةابع اليةةدي والقةةدمُت والشةةفاا وا ذان واألعض ةاء اجلنسةةية وتةةد الشةةعرز
كمة ةةا ينقة ةةل الضة ةةرب م ة ة مفة ةةان ىل خة ةةر بشة ةةفل مسة ةةتمر إلفة ةةارة بة ةةو م ة ة اإلرذة ةةاب
والتشفيك واإلرذا للدمايز وادلؤفرات النفسية .كل ذلك لةش هنايةةز وهنايتةش تعتمةد علةى
كمودك أيد فقط.
تذكر أيش على احملقق يف النهاية أن يقرر ىلما أن ادلعتقل برلءز أو أيش كامد مصةمم علةى
عةةدم بةةول أل تةةيء حةةىت بوبةةود األدلةةة وادلوابهةةاتز أو أيةةش ضةةعيف خةةائ لرفابةةشز ىلهنةةا
اخليارات اليالفة الوحيدة أمامشز فال تف فاليها.

الصمود والتعذيب
 مبةةدأ :ىلن البطةةل ببةةل االعتقةةال ...بطةةل خةةالل االعتقةةالز أليةةش يبقةةى مؤمنةةا بقضةةيتش ىل
دربة التضحية بنفسش.
 ومهما كان ادلعتقل بسيطا فالصمود شلف ز ألن الصمود ال حيتاج ىل تهادات بامعية.
 للصمود والتغلب على االهنيةار :فةق دائمةا بعدالةة بضةيتكز وتةذكر ببةل التففةَت رصةَتكز
أن كةمودك يةةدعم رفابةةك معنويةا يف ادلسةةتمري يف النضةةال يف اخلةارجز وجينةةبهم االعتقةةال
الذل يتعرضون لش بسبب اعًتافكز وتذكر م كمدوا ببلكز كذلك تذكر معاياة أذلك
وتعبك وأن مصةَتذم يعتمةد عليةكز وتةذكر أن االهنيةار سةيجعل أذلةك يعتربويةك ببايةا
خائناز كما أن الةدوافع الةيت دفعتةك للنضةال والصةرا ببةل االعتقةالز تتغةَتز وجيةب أن
تستمر معك بعد االعتقال بنفس االستعداد واحلماس.
 ىلذا كند مستعدا للقتال والشةهادة بالركةاص يف الشةار واجلبةلز مة أبةل بضةيتكز فةال
جيةةوز السةةقوط خةةالل التحقيةةق وال جيةةوز أن تسةةقط يف ادلعتقةةل وتضةةحي بفةةل مةةا فعلةةد
م أبل اليورةز د ضربات بعض العصي غَت القاتلةز بل حةىت ولةو كايةد باتلةة! وىلذا
حص ةةلد عل ةةى ت ةةرف اإلستش ةةهادز وذ ةةو بلي ةةل احلص ةةول يف التحقي ةةقز ف ةةتن االستش ةةهاد
سيجعل منك رم ا تعبيا ال ينسى.
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التحقيةةق ذةةو ادلرحلةةة الوحيةةدة مة النضةةال الةةيت ال تفةةون فيهةةا ةةد اخلطةةر ىلذا كةةمدتز
فخطر الضرب والتعذيب ال يقارن بالركاص والقنابل والصواريخ.
التحقيةةق معركةةةز ومةةا يقةةرر يتائجهةةا ذةةو ىلرادة ادلقاتةةل الةةيت تعتمةةد علةةى تخصةةيتش وىلديايةةش
بأذدافةةش وبضةةيتش ..والصةةالبة والصةةمود يأتيةةان مة داخلةةشز وبةةا التحةةام مةةع القضةةية مهمةةا
كان يو القضيةز والتحلي هبما يدفع احملقق ىل اإلفالس واذل دية.
تذكر أن بُت النصر واذل دية كرب ساعة.
التحدل مرة يقةودك ىل اسةتمرار التحةدل وااليتصةار .وذ ديةة احملقةق ال تفةون ىلال بةالتمرد
والتحدل .فوابش أل ذجمة منش هبماز فتضعفها وتنفسها
الضعفاء يفضلون أيفسهم علةى اجلماعةةز ويتجنبةون التحةدل لضةمان النجةاةز لفةنهم ال
ينجون بعد السقوط واالعًتافز بل حيًتبون وحيربون غَتذم معهم.
ىلذا حدث واهنرت ألل سببز فاربع للتمةرد مباتةرة ببةل أن يتحةول االهنيةار ا سلسةلة
اهنيارات وا كارفة عليك وعلى وطنك.
السةةقوط ذةةو فقةةدان كةةل ركةةيدك الففةةاحيز وذةةو ايتقالةةك ىل كةةف األعةةداءز مةةع دفةةع
الةةيم أيضةةاز أليةةك سةةتدان و فةةمز ويقةةال عنةةك "أيةةك حةةىت لةةو تفة باسوسةةاز ىلال
أيك اعًتفد ميل اجلواسيسز فاعتقلوا رفابك"
ىلذا اعًتفةد يعاببويةك ويعابةب مة تعةًتف عةنهمز وىلذا كةةمدت يعةذبويك مةدة زلةةدودةز
وال يعابةةب أحةةد ىلذا تتةةوفر اإلدايةةة .ىلن الصةةرب مسةةألة ىلراديةةة وليسةةد بسةةدية .ويفةةاذ
الصرب أيضا مسألة ىلرادية واعية.
ال تقبل أن تشهد ضد خري ز فاالعتقال ال يل مك بالشهادة على غَتك.
ح ةةول أل موابه ةةة م ةةع زمي ةةل معتق ةةلز ىل ح ةةاف للص ةةمود لفم ةةاز وىلذا وابه ةةوك رعتق ةةل
معًتفز فابعلش خيجل م يفسش ويعود للتمرد.
رد الفعةةل الصةةحيض علةةى كةةل أي ةوا التهديةةد ذةةو الصةةمودز حةةىت علةةى التهديةةد باالعتةةداء
علةةى العةةرض .وىلذا ذةةددوا باالعتةةداء علةةى أختةةكز اعةةرف أن ذلةةم حةةدودا ال يسةةتطيعون
اوزذةةاز وأن االعةًتاف حلمايةةة أختةةك لة حيميهةةا مةةنهمز بةةل سةةيعرض تةةرفها وكةةل اليةةورة
للخطةةرز وسةةتفون أختةةك مةةع تةةعبك ضةةحايا العًتافةةك .كمةةا ال تةةنس أن أل اعةًتافز
بد يقود ىل القبض على بعض مناضالت اليورة واالعتداء عليه .
التحقية ةةق ذة ةةو أحة ةةد بواية ةةب وأتة ةةفال ادلعرك ة ةةة الة ةةيت تة ةةدور رحاذة ةةا يف الش ة ةوار واجلب ة ةةال
والسجونز وجيب أن تنتصر هبا ألهنا تعتمد على ايتمائك وكالبتك فقط .وذو تفييف
حلالة كرا عقائةدل تنةاحرل بةُت احلركةة الوطنيةة وأبطاذلةا مة بهةةز وأيةد أةيلهم داخةل
أببيةةة التحقيةةقز وبةةُت احملققةةُت الةةذي دييلةةون األعةةداء والربعيةةةز وذةةدفهم النهةةائي اهنيةةاركز
واسةةتعمال اهنيةةارك للقضةةاء عليةةك ولضةةرب فورتةةك ورفابةةك .وتةةذكر أن االيتصةةار حتمةةي
لألبوو عقائديا الذل ذو أيدز وذلذا جيب أن تنتصر.
به ةةاز كش ةةف الف ةةذب خدع ةةةز وديفة ة تض ةةليلش بس ةةهولةز وذل ةةك بتحري ةةك الق ةةدمُت أو
األكتةةاف مةةع أيةةة ىلبابةةة تضةةليلية علةةى أس ة لة احملقةةقز وبةةالتففَت ادلسةةتمر خةةالل اجللسةةة
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بةةأمور م عجةةة تةةؤدل بةةك ىل الضةةيق واحل ة نز فةةال يعةةود اجلهةةاز بةةادرا علةةى التميي ة بةةُت
بلقك وىلباباتك التضليلية.

بعض أساليب التعذيب والضغط والحرب النفسية خالل التحقيق
 التعذيب ليس ذدفا لذاتشز بل اعًتافك ذو اذلدف م التعذيب.
 تأكةةد أامةةا أن األضةرار اجلسةةدية احملتملةةة يف التحقيةةقز تصةةيب ادلنهةةاري وادلعًتفةةُت بةةنفس
الق ةةدر ال ةةذل يص ةةيبكز فالص ةةمود م ةةع بع ةةض األض ة ةرارز أت ةةرف م ة ة اخلياي ةةة م ةةع يف ةةس
األضرار.
 م ة أسةةاليب الضةةغط :ىلحضةةار األخةةد واألمز والتهديةةد باالعتةةداء علةةى أل منهمةةاز ان
االهنية ةةار ال حيمة ةةي أية ةةا منهمة ةةاز بة ةةل ي ية ةةد احتمة ةةال االعتة ةةداء للحصة ةةول علة ةةى م ية ةةد م ة ة
ادلعلومات منكز ويتوبف االعتداء عليهما ىلذا ختضع للضغط.
 سيش ة احملقةةق حربةةا يفسةةية تةةوحي لةةك أن الصةةمود مسةةتحيلز وأن اجلميةةع يف يعًتفةةونز
وأيةةك ال ختتلةةف ع ة الةةذي اعًتف ةواز بةةالقوة أو باحلسةةٌتز مث يقةةول لةةك" :تفلةةم أحس ة
لةةكز لتس ةًتيض م ة العةةذاب"ز وذةةو بةةذلك حيةةاول أن خيلةةق وبةةا يبةةدو معقةةوالز ويسةةتعمل
أميلة ومناذج منهارةز لوضعك د ففرة( :ما دام غَتل بةد تفلةمز فأيةا سةأتفلم) .ذةذا
األسلوب ال ينجض ىلال مع الضعفاءز فال تف واحدا منهم.
 عليةةك أن تعةةي أن الضةةرب حتمةةيز فةةارفض األوامةةر ألن ببوذلةةا لة حيميةةك مة الضةةربز
وسيضعك رفضك يف موبف القول.
 مهما استخدموا ضدك م أدلة أو وتايات عمالء أو اعًتافات خري ز جيةب الصةمود.
ومهمةةا كايةةد األدلةةة ادلقدمةةة ضةةدك بوسةةعك ردذةةا وااللتفةةاف حوذلةةا واخلةةروج مة ادلةةأز
بشرف.
 حةةىت لةةو بةةالوا لةةك كج ة ء م ة احلةةرب النفسةةيةز أن ادلسةةؤولُت عنةةك اهنةةارواز أو تةةاذدت
بعضهم فعال ينهارز فعليك بالصمودز فسقوط مسؤول مهما كان موبعش ال يعةٍت سةقوط
اليورة.
 كلما تقف بصالبة عند مسألةز سيوبفها احملقق وينتقل ىل غَتذا ىل أن يفشل.
 االهنيةةار ةةد الضةةرب يشةةجع احملقةةق علةةى م يةةد مة الضةةرب لتحقيةةق ادل يةةد مة االهنيةةار.
واالهنيار ذو حالة ايسجام ومقاومة مع العةدو الةذل يةأمر ادلنهةار فيطيةعز ويضةربش فَتكةعز
ويسةةألش فيجيةةبز فيخضةةع بةةذلك لسةةلطة االحةةتالل خضةةوعا تامةةا .وبعةةد ايتصةةار احملقةةقز
يسة ةةتمر الض ة ةةرب ل ة ةةنذالل أو لة ةةدفع ادلنه ة ةةار ىل تنفي ة ةةذ أوام ة ةةر أخة ةةرو مي ة ةةل ىلبن ة ةةا رف ة ةةا
باالعًتافز أو غَت ذلك.
 مة الوسةةائل الةةيت ديفة أن يلجةةأ ذلةةا احملقةةقز اسةةتعمال بهةةاز كشةةف الفةةذب أو اللجةةوء
ىل التن ة ةةوًن ادلغناطيس ة ةةيز وعلي ة ةةك التأك ة ةةد أن ذ ة ةةاتُت الوس ة ةةيلتُت ال تش ة ةةفالن أل خط ة ةةر
عليةةكز كمةةا اهنمةةا تسةةتخدمان ألسةةباب يفسةةية فقةةطز أل لتخويفةةك ىلذا كنةةد ال تعةةرف
تي ا عنهما.
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ىلن التنوًن ادلغناطيسي حيتةاج ىل موافقتةك حةىت يةنجض بةش ادلنةومز وبتمفايةك التمةرد عليةش.
وجيب أن تعرف أيش ال ديف أن جيرب أل ىليسان على االعًتاف بةأل تةيء خةالل التنةوًن
ادلغناطيسةةيز وىلذا بةةالوا لةةك أيةةك اعًتفةةد خةةالل النةةومز تأكةةد أهنةةم كةةاذبونز وأهنةةم فقةةط
يريةةدون منةةك تأكيةةدا دلعلومةةات معينةةة يةةدعون أيةةك بلتهةةا خةةالل النةةومز بينمةةا ذةةي م ة
سلربيهم أو م افًتاضامم.
به ةةاز كش ةةف الف ةةذب خدع ةةةز وذ ةةو يعتم ةةد عل ةةى اكتش ةةاف بع ةةض االيفع ةةاالت عن ةةدك
عن ةةدما تق ةةدم معلوم ةةة غ ةةَت ك ةةحيحة (للتض ةةليل) .وديفة ة تض ةةليل ذ ةةذا اجله ةةاز بس ةةهولةز
وذلةةك بالشةةد علةةى عضةةالت القةةدمُت أو األكتةةاف مةةع أيةةة ىلبابةةة تضةةليلية علةةى أس ة لة
احملقةةقز أو بةةالتففَت ادلسةةتمر خةةالل اجللسةةة بةةأمور مؤدلةةة وزل يةةةز تسةةبب لةةك ايفعةةاالت
ملحويفةز ميل استذكار األكدباء الشهداءز أو األذل واألطفال ..فال يعود اجلهاز بةادرا
على التميي بُت بلقك ذذا وىلباباتك التضليلية.
ليس ذناك حالة وحيدة كشفد فيها األسرار د الغيبوبة أو د التخديرز أو التنةوًنز
فال تصدبهم ىلذا بالوا ايك اعًتفد خالل الغيبوبةز أو خالل التنوًن ادلغناطيسي.
يعةةرض احملقةةق حاسةةيت السةةمع والنظةةر لةةديكز ىل مةةؤفرات م عجةةةز ميةةل األكةوات الرتيبةةة
ادلس ةةتمرة أو العالي ةةة ادل عج ةةةز واألضة ةواء الب ةةاذرةز ومن ةةايفر تع ةةذيب ا خة ةري للت ةةأفَت عل ةةى
حالت ةةك العص ةةبية .ك ةةل ذل ةةك جي ةةب أال ي ةةؤفر علي ةةكز وك ةةمودك يلغ ةةي ت ةةأفَتا بالفام ةةلز
وخصوكا ىلذا كند تتوبع ذلك سلفا.
بةد دينعويةةك عةةدة أيةةام مة النةةومز بالتنةاوب علةةى التحقيةةق معةةكز مث يلجةةؤون ىل حقنةةك
باأليسولُت وررا ىل ختةديركز إلحةداث خلةل يف ويفةائف اجلسةم وللسةيطرة علةى الةدماي.
وببةةل ذلةةك يتةةدخل احملقةةق للمسةةاومة بعةةرض السةةماح بةةالنوم مقابةةل الوعةةد بةةاالعًتاف.
عليةةك أن تعةةرف أن النةةوم سيحصةةل رغةةم أيةةف احملقةةقز دون أل خطةةر علةةى احليةةاةز ىلمةةا
عل ةةى ت ةةفل غف ةةوةز أو عل ةةى ت ةةفل غيبوب ةةةز وال تص ةةد وواك ةةل الص ةةمود ال ةةذل يفش ةةل
سلطةةط احملقةةقز وال جيةةب أن ختضةةع أليةةة مسةةاومة مقابةةل السةةماح لةةك بةةالنوم .كةةل ذلةةك
جيب أال يدفعك لالعًتاف..
ىلن رل ةةرد ىلعط ةةاء الوع ةةد ب ةةأل ت ةةيء ةةد التع ةةذيب لتخفي ةةف وطأت ةةشز يس ةةاول اخلض ةةو ز
ويش ة ةةجع احملق ة ةةق عل ة ةةى التم ة ةةادل بالتع ة ةةذيبز ح ة ةةىت ل ة ةةو أوبف ة ةةش أحياي ة ةةا لتحص ة ةةيل بع ة ةةض
االعًتافات .ىلن احملقق سيصر على مطالبتك بالوفاء بالوعد.
بةةد حيشةةرك احملقةةق يف زي ايةةة ضةةيقة وبةةذرةز مةةع معتقلةةُت خ ةري يف يفةةروف سةةي ة بةةداز
حش ةرا ميةةل علةةب السةةردي ز يف وض ةع ال يسةةمض بةةاجللوس أو النةةوم وال حةةىت بالتنةةاوبز
لعدة أيامز دون مويةز مع العر ز وبدون تنظيف للفضالتز مع رش احملبوسةُت ربيةدات
احلشةرات ذات الرائحةةة الفريهةةة وتةةتمهم بشةةفل مسةةتمرز مةةع ىلعةةاعهم أكةوات م عجةةة
مستمرةز وتركهم بدون ماء أو طعام
وىلذا كنةةد أيةةد وحةةدك ادلسةةتهدف م ة عمليةةة احلشةةر ذةةذاز إلخضةةاعكز يطلةةب منةةك
احملشورون معك أن تعًتف إليقةاذذم مة الوضةع القاسةيز وبةد ديارسةون عليةك الضةغوط
والتهديداتز وبد يدس احملققون بةُت احملشةوري ز بعةض العمةالء الةذي حيبطةون مة ع ديةة
ادلناضةةلُتز بتفةرار القةةول أهنةةم أكةةبحوا مسةةتعدي لنعةًتافز وأن الوضةةع ال يطةةا  .كةةل
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ذلك ليخلقوا لديك التفسخ واالهنيار .ىلن عدم االهنيار بعد ذذا العمليةز عةل احملققةُت
يشفون يف بدوو كل التحقيق معك م حي ادلبدأ.
 بد يوبهون لك بعض الشتائم واإلذايات خالل التحقيةقز فتةذكر أن اخلة ل لةيس يف أن
تسمع تتيمة داخل غةرف التحقيةقز مة زلقةق يةذلز بةل اخلة ل ذةو يف عمليةة االعةًتاف
واالهنيارز وتعريض فورتك للخطر.
 تذكر كةل حلظةةز أن التحقيةق سةينتهي والتعةذيب سةينتهيز وأيةك سةتبقى بعةد ذلةكز ىلمةا
حقَتا منهةارا معًتفةا خائنةا زلفومةا بالسةج أليةك مةدانز أو بطةال كةامدا مشةرفا يفتخةر
اجلميع بك .ابعل التجربة تنتهيز بصالبتكز دون تقدًن معلومات ودون استسالم.

دور العمالء خالل التحقيق
 حقيقةةة بديهيةةة :وبةةود اليةةورة يعةةٍت وبةةود بمةةع مضةةاد يعةةٍت وبةةود سلةةابرات يعةةٍت وبةةود
عمالء.
 ادلتسةةابط مطيةةة حقةةَتة لربةةال سلةةابرات العةةدوز وديف ة ذلةةم أن يويففةةوا يف أل موبةةعز أو
ألية مهمة بذرة يريدوهناز رغم أهنم يعصروهنم ويلقون هبم ىل ادل ابل بعد كل استعمال.
 ذ ةةدف العمي ةل يف حيات ةةش ذ ةةو االس ةةتجابة لف ةةل م ةةا يطلب ةةش من ةةش رب ةةال ادلخ ةةابراتز ال ةةذي
يضعويش دوما يف حالة اخلوف م فضحش وكشفش للمجتمع وألذلشز أو بتلةش ىلذا مةاون يف
التعاون معهم.
 بد تبدأ ادلخابرات بعالبة متوازية مع العميلز حىت يتةورطز فتحيلةش فةورا ىل مطيةة حقةَتةز
وتلغي كل الت امات عليها اذشز (كما حصل مع كيَت م العمالء).
 تسةةتمر سلةةابرات العةةدو يف عمليةةة ىلسةةقاط العميةةل خلقيةةا وابتماعيةةاز حةةىت يشةةعر بالغربةةة
ع وطنش وع رلتمعشز ألن ذذا النو ذو الذل تضم والءا ذلاز و ولش ىل تخة ال
يهتم ىلال بتحصيل بعض ادلال منهاز واحلصول على رضاذا.
 تستعمل سلابرات العةدو عةدة وسةائل لنيقةا بالعةدوز منهةا ادلةال ومحةل سةالح يف بيبةشز
وت ةةوفَت س ةةبل ال ةةدعارة ل ةةشز ووك ةةلد األم ةةور ب ةةبعض العم ةةالءز أن ب ةةدم ل ةةش بع ةةض رب ةةال
ادلخةابرات عةاذرة علةى أسةةاس أهنةا أخةد ربةةل ادلخةابراتز وطلةب منةةش أن يقةدم لةش أختةةش
(أل أخد العميل) بادلقابلز وعندما فعل العميل ذلةكز كايةد الورطةة الفةربو بالتهديةد
بالفضائض اليت ال ديف موابهتها.
 يس ةةتعمل العم ةةالء للموابه ةةة م ةةع ادلناض ةةلُت ادلعتقل ةةُتز بوك ةةفهم م ةةنهمز ودييل ةةون خ ةةالل
ادلوابه ةةةز األدوار ادلطلوب ةةة م ةةنهم مي ةةل التس ةةابطز واالع ةًتاف ر ةةا ل ةةديهم م ة معلوم ةةاتز
والقيام بفل األدوار الرخيصة لتيبيط ع م ادلناضلُت.
 ينةةدس بعةةض العمةةالء علةةى ادلعتقلةةُت يف زي ايةةاممز علةةى أهنةةم مناضةةلونز ودييلةةون ىلمةةا دور
البطة ةةل لفسة ةةب اليقة ةةة ومجة ةةع ادلعلومة ةةاتز أو دور ادلتسة ةةابط إلضة ةةعاف وخلخلة ةةة الوضة ةةع
النفسي للمناضلُتز أو دور الةربلء الةذل سةيخرج ىل احلريةة بعةد مةدة بصةَتة لعةم وبةود
أدلةة عليةةشز ويقةدم خدماتةةش للمناضةل ويسةةألش ىلذا كةةان يريةد أن حيملةةش أيةة رسةةالة ىل رفابةةش
خارج السج ز يف زلاولة م احملققُت دلعرفة عالبات ادلناضل التنظيمية واتصاالتش.
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م مهام العمالء خالل التحقيق ويف السجون:
 .2ميع ادلعلومات ع ادلعتقلُت لالستفادة منها يف التحقيق.
 .1جيرل دسهم على ادلعتقلُت ىلما للتجسس عليهمز أو إلحباطهم وتي يسهم.
 .0ينخرط ة ةةون يف ك ة ةةفوف ادلقاوم ة ةةة ادلنظم ة ةةةز وىلذا صل ة ةةض أل م ة ةةنهم ب ة ةةذلكز فتي ة ةةش
سيحصةل علةةى معلومةةات ذامةةة ومؤكةةدة عة األتةةخاص الةةذي يتعامةةل معهةةمز
وع ادلعتقلُت.
 .1الدس بُت ادلنظمات ادلختلفة يف السجونز لدفعهم للخالفات واالبتتال.
 .2الوكول ىل موابع القيادة الستغالذلا يف مجع ادلعلومات وىلحداث الفنت وحةر
ادلناضةةلُت ادلوف ةوبُت والتشةةفيك بأخالبيةةاممز وطلةةب ادلعلومةةات ع ة ادلعتقلةةُت
وادلسابُت اجلدد لتقدديها لألعداء.
 .3تةةأبيج اخلالفةةات العقائديةةة والدينيةةة بةةُت ادلسةةابُت لشةةغلهم ع ة الص ةرا مةةع
العةدوز ولتربيةةر تصةةرفات ىلدارة السةةجون القمعيةةة معهةمز وبةةد مةةرت علةةى بعةةض
السةةجون حةةاالت كةةان العميةةل يةةتقمة فيهةةا دور ربةةل الةةدي لنيةةل اليقةةةز مث
القيام مالت الطع والتشفيك بأخالبيات ادلناضلُت.
بةةد حيتةةاج بعةةض ادلسةةؤولُت القيةةاديُت يف السةةج ىل مةرافقُت ألداء مهةةام يضةةالية سلتلفةةةز
فيحة ةةاول العمة ةةالء الوكة ةةول ىل ذة ةةذا ادلوابة ةةعز وحيسة ةةنون أداء الة ةةدور فيهة ةةا لفشة ةةف كة ةةل
االتصاالت واألعمال ذات الطابع السرل.
مع أل مشارك لك يف ال ي اية أو مةع أل تةخة تقابلةش خةالل مراحةل التحقيةقز حةاف
عل ةةى أس ةرارك ومعلومات ةةك لنفس ةةكز حي ة ال رل ةةال لليق ةةة ب ةةأل ىليس ةةانز وح ةةىت ل ةةو ك ةةان
مناضال حقيقيةاز فتيةش لة يلومةك بتخفةاء األسةرار عنةش أليةش يةتفهم األسةبابز وذةو أكةال
ليس ابة ذلا.
أ حةةذر ادلتسةةابطُت يف أببيةةة التحقيةةقز ألن م ة جينةةد يف أببيةةة التحقيةةقز أكيةةر خط ةرا شل ة
جيند خاربها .مع العلم أن بعض ذؤالء جيندون مقابةل وعةود تافهةة بتحسةُت ادلعاملةة أو
ىلعطائهم بعض السجائرز أو وعدذم بتخفيف احلفم ىلذا بدموا خدمات تستحق ذلك.
أمةةا مرحلةةة مةةا بعةةد التحقيةةقز فةةتن ىلخفةةاء ادلعلومةةات فيهةةا ال يقةةل أبيةةة ع ة ىلخفائهةةا يف
مرحلةةة التحقيةةق .وذنةةاك حةةاالت كيةةَت أفة العةةدو مة احلصةةول فيهةةا علةةى معلومةةات يف
ساحات السج ز يتمف م احلصول عليها خالل التحقيق.
يقةةوم بعةةض العمةةالء بأعمةةال م ة تةةأهنا التشةةفيك بأخالبيةةات ادلناضةةلُت الصةةلبُت أمةةام
رفةةابهمز ميةةل النةةوم بقةةرب أحةةد ادلناضةةلُت بوضةةع معةةُتز مث الصةةياح وامةةام ادلناضةةل أيةةش
حاول االعتداء اجلنسي عليش..
كش ةةف ادلناض ةةلون ذوي ةةة الفي ةةَتي مة ة العم ةةالء يف الس ةةجونز فعة ة لتهم س ةةلطات الع ةةدو
حلمايتهم م ادلناضلُت يف أبسام خاكة يسميها ادلناضةلون "أبسةام العةار"ز كمةا يسةمون
ذؤالء العمالء بالعصافَت.
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االعتراف
 .2كةل مةا يةدور يف أببيةةة التحقيةقز وكةل اجلنةود وادلبةةاين وأبهة ة ادلخةابراتز ذةدفها احلصةةول
على اعًتافك ..إلدايتك وتربير معاببتك..
 .1ت ةةذكر أن التحقي ةةق واأل ينتهي ةةان ويص ةةبحان ذك ةةروز فتم ةةا أن ع ةةل ذل ةةك ذك ةةرو فخ ةةر
وترف بصمودكز وىلما أن يصبض ذكرو خ ل وعار باعًتافك واهنيارك.
 .0االهنيةةار واالع ةًتاف حالةةة ذ ديةةة واستسةةالم وختةةاذل غةةَت مةةربةز تعةةرب ع ة ضةةعف ادلناضةةل
وايتصار احملقق عليشز وعة ولةش بةوعي كامةلز ىل رلنةد لصةاخم سلةابرات العةدو ولةو لفةًتة
زلةةدودة ذةةي فةةًتة التحقيةةق الةةيت ذةةي كافيةةة إلحلةةا أتةةد األض ةرار بةةاليورة .كمةةا يسةةاويان
اخليايةز مهما كايد مربرامماز حىت ولو د أبسى أتفال التعذيب .وتذكر وتأكد أن
اعًتافةةك ل ة حيميةةكز بةةل يةةدينك م ة لسةةايكز ويةةؤدل ا ضةةرب فورتةةك م ة داخلهةةاز
وذذا أتد خطرا م العدو اخلاربيز باإلضافة ىل ضربك أيد..
 .1ىلن أل اعةًتاف ةةد التعةةذيبز يةةؤدل ىل ادل يةةد مة التعةةذيب للحصةةول علةةى ادل يةةد مة
االعًتافاتز ألن احملقق سيفهم أيك تعًتف بسةبب التعةذيب الةذل ال تتحملةش .كمةا ىلن
االع ةًتاف بالنسةةبة للمحقةةق بغةةض النظةةر ع ة الطريقةةة الةةيت حصةةل هبةةا عليةةشز دييةةل بدايةةة
سلسةةلة طويلةةة م ة التحقيقةةات والضةةغوط .وال جيةةوز التعلةةل بةةأل سةةبب لتربيةةر االع ةًتاف
ميةةل يفةةاذ الصةةرب م ة التعةةذيبز وعةةدم ملةةشز أو التعلةةل بوبةةود األدلةةة وادلستمسةةفات
احلاعة عليكز ألن كل ذذا األسباب ال تربر ما سيحصل لك وليورتك بسببها..
 .2م يتائج االعًتاف احلقَتةز أن توابش برفةا يعتقلةون بسةبب خيايتةك .علةى ادلناضةل أال
خي ةةذل رفاب ةةش أو خي ةةوهنم .وأن يبق ةةى دائم ةةا يف دائ ةةرة اجلماع ةةة والي ةةورة وع ةةدم االصلة ةراف ا
الدائرة الذاتية والفردية اليت يسحبش احملقق ىلليها.
 .3االعةًتاف اجل ئةةي مهمةةا أخفيةةد مة ادلعلومةةات ال يعةةٍت الصةمودز بةةل ذةةو بدايةةة االهنيةةارز
فالصمود جيب أن يفون كلياز شلا يعةٍت ىلخفةاء كةل تةيء .كمةا أن االعةًتاف اجل ئةي ذةو
بدايةةة اخلةةيط الةةذل ديسةةك بةةش احملقةةقز وحيللةةش وديفة أن يصةةل بةةش ىل معلومةةات أخةةرو
تففر أيد هبا.
 .4وجيب أن تدرك أن االهنيار واالعًتاف ال يفويان ىلال ىلراديُت وذاتيُتز وأن رفابك يعرفون
ذلكز كما أن االعًتاف يؤدل ىل كوارث لك ولشعبكز تفو أيةة كارفةة ديفة أن تنةتج
لك ع التعذيب بفل وسائلش وأساليبش
 .5حقيقة ذامةة :االعةًتاف يةؤدل ىل اإلدايةة فةاحلفم فالسةج ز وأذو اليةورة والرفةا ز بينمةا
الصمود يؤدل ىل توبيف اإلدارل فقط.
 .6تةةذكر أن الفيةةَتي مة رفابةةك ال يعًتفةةونز ألهنةةم أبطةةال ففة مةةنهم .ىلن كةةل االعًتافةةات
اليت حصلد حىت ا نز بال أكحاهبا أيش كان بتمفاهنم نبها ببعض الصمود.
 .23سيحاول احملقق استيارة عواطفك وأن يشةرح لةك أن اعًتافةك ال يشةفل أل خطةرز وأهنةا
رل ةةرد ىلبة ةراءات روتيني ةةةز إلغ ةةال ادلل ةةفز مث اإلفة ةراج عن ةةكز ك ةةل ذ ةةذا ك ةةذب وىلي ةةاك أن
تصد أل وعد م احملقق..
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 .22معظ ةةم ادلعلوم ةةات ال ةةيت يقوذل ةةا ل ةةك احملقق ةةون تف ةةون افًتاض ةةيةز ويابص ةةة يس ةةتفملوهنا مة ة
تعاويك واعًتافاتكز أو م حدييك الذل تعتقد أيش غَت مهم .وعندما يقولون لةك أهنةم
يعرفةون كةل تةيءز ىلسةأل يفسةك ذةذا السةؤال" :مةاداموا يعرفةون كةل تةيءز دلةاذا يريةةدون
اع ةًتايف " .ىلهنةةم يريةةدون اعًتافةةك إلدايتةةكز وللتأكةةد م ة كةةحة ادلعلومةةات الةةيت ديلفوهنةةا
والةةيت يريةةدون تأكيةةدذا م ة فمةةك .لةةذلك عليةةك أال تفةةًتث بأيةةة معلومةةات يفشةةفوهناز
ح ةةىت ل ةةو كاي ةةد ك ةةحيحةز فبالنس ةةبة ذل ةةمز ذن ةةاك ف ةةر كب ةةَت ب ةةُت معلوم ةةات تعتم ةةد عل ةةى
الوتايات ومعلومات تعتمد على اعًتافك ادلباتر.
 .21ىلذا س ةةألك احملق ةةق عة ة رفاب ةةك األحة ةرار أو ادلعتقل ةةُتز ف ةةارفض اإلبة ةرار بوب ةةود أل عالب ةةة
يضالية بينك وبيةنهمز وأكةر علةى عةدم وبةود أيةة معرفةة حةىت لةو كةان احملقةق يعةرف أهنةم
أكدباعك .كما ىلن التهمة اليت ديف أن تضاف ىلليةك ىلذا اعًتفةد عة غةَتكز ذةي ممةة
عدم اإلخبارز وينسف بيتك وتسج ألبل ذلك.
 .20ىلذا تتمف ألل سبب م يفي عالبتك بأحد األدلة اليت وبدت وزتكز فال داعةي
لالعة ةًتاف عة ة مص ةةدر ذ ةةذا األدل ةةةز وال عة ة اذل ةةدف مة ة وبودذ ةةاز وال عة ة أل ت ةةيء
خر ..غَت أينا يؤكد لك أيك رجهود ذذٍت بسيطز ديف دائما أن تةربر وبةود أل أدلةة
واخلالص م تبعاما .طبعا جيب اإلكرار والصمود.
 .21خالل االعتقال أو السج ز أحذر البوح بأية معلومات لشركائك يف السج أو ال ي ايةز
ألن بعضهم بد يفون مدسوساز وبعضهم يفون منهارا خطراز كما أن ادلناضةل احلقيقةي
ادلعتقل معكز ال حيتاج ىل معلومات ع اليورة أو ع أعمالك السرية.
خطورة التعاون مع المحقق
 أذداف احملقق ذي طيم ادلناضلز وتوكيلش ىل االعةًتاف عة يفسةش وعة غةَتاز وأخةذ
أسة ةرارا وىللقائة ةش ب ةةدون ىلرادة أو ذ ةةدفز ليدين ةةشز وليض ةةرب الي ةةورة :ت ةةذكر أي ةةش س ةةيعمل بف ةةل
الوسةةائل للوكةةول ىل ذةةذا اذلةةدفز وذةةو سيسةةعى ىل خلةةق حالةةة تعةةاون بينةةك وبينةةشز ىلمةةا
ب ةةالقوةز أو بادلراوغ ةةة وباخل ةةدا ز ب ةةأن حية ةاول أن خيل ةةق بة ةوا مة ة التع ةةاون بتيفه ةةار االيس ةةجام
وتبةادل احلةةدي رواضةةيع عامةةة وتافهةةةز كمةةا يعةةود للمسةةائل الةةيت يتجاوزذةةا مة حةةُت خةةرز
وللحدي ع ادلاضي .كل ذلك ليوبعك يف اخلطأ .ورا أن ذدف التحقيةق لةيس الدردتةة
وبضةةاء الوبةةدز فاحةةذر كةةل كلمةةة يقوذلةةا احملقةةق مهمةةا بةةدت بري ةةةز وال تتعةةاون معةةش يف أل
موضو حياول أن خيوضش معكز أليش يستطيع أن يستنتج منش دون أن تالح أيةدز بعةض
ادلعلومات اليت يستخدمها ضدك وضد غَتك م الرفا .
 تذكر دائما أن حفومة العدو أو ادلخابراتز تدينك م لسايك.
 ال ةةرد الوحي ةةد ال ةةذل حيمي ةةك مهم ةةا فعلة ةوا ب ةةكز ذ ةةو رف ةةض التع ةةاون يف أل ت ةةيء عل ةةى
اإلطال ز وذذا يربفهمز ويسقط عندك حاب اخلوف منهم.
 تذكر دائما أن أل يةو مة الصةفقات مةع العةدو خيايةة تقةودك ىل م بلةة التةاريخ وكلمةا
ح ةةاول احملق ةةق أن يعق ةةد مع ةةك ك ةةفقةز ت ةةذكر أن الع ةةدو ال حي ةةًتم عه ةةوداز وذ ةةو أك ةةال غ ةةَت
تةةرعيز وأيةةش رجةةرد أن تعةةًتف سةةيلجأ ىل اسةةتعمال اعًتافةةك إلدايتةةكز وينسةةى كةةل الوعةةود
اليت الت م هبا يف الصفقة ادلعقودة معكز وىلذا وعةدك بضةمان حريتةك مقابةل االعةًتافز فهةو
كةاذبز أليةةش ال يسةتطيع أكةةال أن يسةةجنك ىلال ىلذا اعًتفةد .وعنةةدما تعةًتف ديلةةك السةةبب
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القايوين إلدايتةك مث سةجنكز وبةد يقةول لةك عندئةذ ىلذا بابلتةش: :سةجنتك حةىت أمحيةك مة
رفابك الذي يعتقدون ىلذا أسجنكز أيك خنتهمز فيقتلويك"
 وعندما يوبش أوامر بسيطة ميل الوبوف أو اجللوس وغَتذا فهو يهدف ىل خلق عنصةر
الطاعة والتعاون عند ادلناضلز حىت يستمر بعد ذلك فالذل يطيعز جييب على األس لة.
 ال تقبل سيجارة أو بهوة ز فهةي فةخ لبةدء التعةاونز تةذكر أن سةيجارة واحةدة بةد تقبلهةا
م ة احملق ةةقز ةةرك ىل ب ةةدء التع ةةاونز ال ةةذل ب ةةد ي ةةؤدل ا س ةةنوات م ة الس ةةج ل ةةكز وا
الفشف ع رفابك وضرب فورتكز وذو ال يعرف سوو ادلساومة وادلقايضة.
 بةةد يض ةربك احملقةةق ىلذا رفضةةد أن تأخةةذ سةةيجارةز أو ىلذا بلسةةد أو وبفةةدز
والس ةةبب احلقيق ةةي للض ةةرب ذ ةةو ىلحساس ةةش بالفش ةةل أو ىلحساس ةةش اوف ةةك مة ة
الضربز فيحاول أن يوبد عندك حالة م الطاعة والتعاون.
 احملقق يستطيع الضربز التجويعز التعطي … اخلز ولفة ال يسةتطيع ريةك
اللسان دون تعاون ادلعتقل.
 التحقي ةةق ذ ةةو أح ةةد بواي ةةب وأت ةةفال ادلعرك ةةة ال ةةيت ت ةةدور رحاذ ةةا يف الش ة ةوار
واجلبةةال والسةةجون وأببيةةة التحقيةةقز ففيةةف ديفة أن تتعةةاون فيهةةا مةةع عةةدوك
وجيب أن تنتصر هبا أليش تعتمد على بدراتك وايتمائك وكالبتك فقط.
 يسة ةةتحلفك احملقة ةةق بة ةةالقر ن أو اإلصلية ةةل وبالصة ةةالة والصة ةةيام وسلتلة ةةف العقائة ةةد
واألديانز وكلها ال ي لك االهنيار أمام الظلم والعدوانز وال تتعاون مةع اجملةرم
الذل خيالفها مجيعا رغم أيش حيلفك هبا للخدا .
 أل يو م الطاعة خالل التحقيق يساول خضوعا لنذالل
 ال تقاطع احملقق أبدا خالل التحقيقز فاحلدي ال يعنيك أبدا.
 أية معلومة مهما كغَتة تقدمها ديف للمخابرات أن تستفيد منها كيَتا.
 ىلذا أحسسةةد أيةةك وبعةةد يف فةةخ أو مصةةيدة اربةةع فةةورا للتمةةرد وال تعتةةرب أن
األمر ايتهى.
 استعمل ردودا متشاهبة ىلذا ابتدأت بالردز مةيال :ال أعةرفز ال أعةرف تةي از ال
يهمٍت ذلكز فهذا الردود تربك احملقق.
 ىلذا أمسك احملقةق بطةرف اخلةيط يف حلظةات التعةاون معةش يبةدأ بالشةد لتحصةيل
اعًتاف أكرب.
 ال تسمض للمحقق أن جيعلك متم االكك الذااز ويقنعك أن التحقيةق ذةو
النهايةز وأن التعاون ذو اخلالص الوحيد.
 كلما كند متمرساز يلجأ احملقق ىل أساليب واضحة عة طريقةة تقةدًن األدلةة
والرباذُتز فاستفد مة ذلةك يف ديةد حجةم التهمةة ز وابعةل احملقةق يفشةف
مجيةةع أورابةةشز وال ختلةةق أل كةةورة م ة كةةور التعةةاونز ألن الصةةمود سةةيجعلهم
يفش ةةفون ادل ي ةةد مة ة أدل ةةتهم وبة ةراذينهم للض ةةغط علي ةةكز ألي ةةك ح ةةُت تف ةةون
متمرساز فأيد تعرف سلفا ما ينتظرك.
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 ك ةةل وس ةةائل احملق ةةق ريبي ةةةز وعلي ةةك االعتم ةةاد بتفش ةةال ارب ةةش .ت ةةذكر أن أل
زلقق بابل للتضليل بسهولة.
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العصر احلجري ادلنحوت.
إقامة دولة الفنيقيني.
تأسيس قرطاجنة.
حكم شلاليك قةائل الرببر يف ظل قرطاجنة.
اهنيار قرطاجنة وإخضاع مشال إفريقيا للحكم الروماين.
ىزمية الوندال للرومان واستخالفهم.
طرد الةيزنطيني للوندال.
اعتناق مشال إفريقيا لإلسالم.
إقامة دولة الفاطميني.
إقامة دولة ادلرابطني.
إقامة دولة ادلوح ّدين.
دخول اجلزائر حتت احلكم العثماين.
احتالل فرنسا للجزائر.
اندالع حرب التحرير.
استقالل اجلزائر.
أمح ددد ب ددن بل ددة وجن دداح م ددن ج دديمل احل دددود يطيح ددان باحلكوم ددة ادل قت ددة
ورئيسها بن يوسف بن خدة.
انقالب عسكري يقوده العقيد ىواري بومدين على أمحد بن بلة.
اغتي ددال زلم ددد خي دددر بالعان ددمة ا س ددةانية "م دددريد" عل ددى ي ددد مص ددا
األمن اجلزائرية.
زلاولددة قيددام بددانقالب عسددكري مددن طددرا العقيددد الطدداىر الدزب ي قائددد
األركان ،لكن القوات اجلوية ادلوالية لةومدين تُفشل احملاولة.
فشل الطاىر الزب ي يف معارضتو لنظام بومدين.
حل مجعية "القيم" عرب الرتاب اجلزائري.
ّ
اغتيددال كددرا بالقاسددم بد د"ديسددلدورا" بأدلانيددا علددى يددد مصددا األمددن
اجلزائرية.
تأميم احملروقات.
وفاة الرئيس ىواري بومدين.
تعيني العقيد شاذيل بن جديد رئيسا للجزائر من طرا قادة اجليمل.
وخانددة يف مدينددة
الربيددا الرببددري :إندددالع مظدداىرات يف منطقددة القةائددل
ّ
تي ددزي وزو ،طال ددا م ددن خالذل ددا ادلش دداركون االعد درتاا بالل ددة والثقاف ددة
األمازي ية.
ّمددا ضددخم مددن طددرا ا سددالميني يف اجلامعددة ادلركزيدةّ .النظددام
تنظدديم ّ
يرد من خالل اعتقاالت واسعة يف نفوفهم.
ّ
تشددييا جنددازة الشدديب عةددد اللطيددف سددلطاين مددن طددرا عش درين ألددف
شخص.
األسددتاذ عل د ب د عةددد النددور ي درأس اجتماعددا نشدداي الرابطددة اجلزائريددة
للدفاع عن حقوق ا نسان.
مجاعد ددة مس د ددلحة بقيد ددادة مصد ددطفى بد ددويعل د دداجم مدرسد ددة الشد ددرطة
بالصومعة.
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ا عالن عن دستور وطين جديد.
قيد ددام الطلة ددة يسد د ات عنيف ددة يف قس ددنطينة وس ددطيف احتجاج ددا علد ددى
الصعةة.
ظروا ادلعيشة ّ
اجتمدداع قددادة اجلدديمل حلددل ن دزاع بددني ال درئيس الشدداذيل بددن جديددد وقائددد
العامة مصطفى بلونيف.
األركان ّ
الشرطة ت تال مصطفى بويعل  ،و تعتقل مجاعتو.
مس د ات ضددخمة وأحددداث ش د ا تندددلا عددرب ال درتاب الددوطين .اجلدديمل
يت د دددخل ويقت د د ددل  366مد د دددنيا .الد د درئيس الش د دداذيل ب د ددن جدي د ددد يع د ددد
بإنالحات سياسية واقتصادية عميقة من أجل تكريس الدميقراطية يف
الةالد.
اجتمدداع قددادة اجلدديمل لتعيددني ال درئيس الشدداذيل بددن جديددد لفددرتة رئاسددية
ثالثة.
إقدرار دسددتور جديددد يسددمد بالتّعدديددة السياسددية بعددد مصددادقة الشددعا
عليو.
الرأيددة بعددد عدددة أشددهر
دة
د
ق
اف
و
ادل
دى
د
ل
ع
دل
د
ص
حت
داذ
د
ق
لإلن
دالمية
د
س
ا
دة
اجلةهد
ّ
من تأسيسها.
خ ددروج م ددات ا الا م ددن النس دداي يف مس د ة دع ددا إليه ددا الش دديب أمح ددد
س ددحنون للتندي ددد عل ددى مش ددروع ق ددانون األس ددرة و خط ددره عل ددى التع دداليم
ا سالمية.
فددوز اجلةهددة ا سددالمية لإلنقدداذ يف االنتخابددات الةلديددة والوالئيددة بنسددةة
 %33وجةهة التحريدر الدوطين بنسدةة  .%02جةهدة القدوا االشدرتاكية
واحلركة من أجل الدميقراطية امتنعتا عن ادلشاركة يف تلك االنتخابات.
تعيني اجلنرال خالد نزار وزيرا للدفاع.
دعوة اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ إىل إضراب عام احتجاجدا علدى تعدديل
قانون االنتخابات وادلطالةة بتنظيم انتخابات رئاسية مسةقة.
ق درار قددادة اجلدديمل يف اجتمدداع م لددق تنحيددة مولددود محددروش مددن رئاسددة
احلكومة واعتقال قيادة اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ.
قما ا ضراب العام من طرا قوات األمن.
بعددد مواجهددات داميددة بددني قدوات األمددن وعنانددر مددن اجلةهددة ا سددالمية
لإلنقداذ ي جدل شدداذيل بدن جديددد االنتخابدات التشدريعية ويقةدل اسددتقالة
حكومة مولود محروش ويعلن حالة احلصار.
اعتقال قادة اجلةهة ا سدالمية لإلنقداذ وعلدى رأسدهم الشديخان عةاسد
مدين وعل بلحاج.
فوز اجلةهة ا سالمية يف الدور األول من االنتخابدات التشدريعية بنسدةة
 % 3274واحلصددول علددى  044مقعدددا م ددن مقاعددد الربدلددان ،وجةه ددة
القوا االشرتاكية بنسةة  % 0473واحلصول على  03مقعدا ،وجةهة
التحري ددر ال ددوطين بنس ددةة  % 273واحلص ددول عل ددى  00مقع دددا .بل ددت
نسةة االمتناع عن التصويت  % 34من عدد ادلسجلني.
دعوة آيت أمحد زعيم جةهة االشرتاكية ادلواطنني " نقاذ الدميقراطيدة".
وخروج  466ألف شخص يف مس ة ضخمة يف اجلزائر العانمة.
اتفدداق قددادة اجلدديمل يف اجتمدداع م لددق علددى ا طاحددة بددالرئيس الشدداذيل
بن جديد.
إجة د ددار الد د درئيس الش د دداذيل بد ددن جديد ددد عل د ددى االسد ددتقالة إثد ددر انق د ددالب
عسكري.
إل اي االنتخابات التشريعية من طرا اجمللس األعلى لألمن.
تعي ددني اجملل ددس األعل ددى للدول ددة برئاس ددة زلم ددد بوض ددياا لت ددويل مقالي ددد
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احلكم .اندالع اضطرابات عرب تراب الوطن.
اعتقددال عةددد القددادر حشدداين رئدديس ادلكتددا التنفيددذي الددوطين ادل قددت
للجةه ددة ا س ددالمية لإلنق دداذ واعتق ددال ج ددل أعض دداي ادلكت ددا التنفي ددذي
الوطين ادل قت وأغلا إطارات احلزب.
اعتقددال إدارج جريدددة الفرقددان وادلنقددذ بسددةا نشددراا بيددان عةددد القددادر
حش دداين رئ دديس ادلكت ددا التنفي ددذي ال ددوطين ادل ق ددت للجةه ددة ا س ددالمية
لإلنقدداذ ،الددذي كددان موجهددا للجدديمل الددوطين الشددع  ،وحجددز مكاتددا
اجلريدتني.
إرسددال عدددد كةد مددن أعضدداي اجلةهددة ا سددالمية لإلنقدداذ إىل زلتشدددات
يف الصحراي.
مواجه ددات عنيف ددة ب ددني عنان ددر م ددن اجلةه ددة ا س ددالمية لإلنق دداذ وق دوات
األمن.
اجملل ددس األعل ددى للدول ددة يعل ددن حال ددة الطد دوار  .قي ددام اجلةه ددة ا س ددالمية
لإلنقاذ يظاىرات احتجاجا على إل اي االنتخابات.
حل اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ قضائيا بطلا من وزير الداخلية.
ّ
حل مجيا اجملالس الةلدية والوالئية التابعة للجةهة ا سالمية لإلنقاذ.
اغتيال زلمد بوضدياا رئديس اجمللدس األعلدى للدولدة مدن طدرا حدارس
رئاس خالل زيارتو دلدينة عنابة.
تعيني عل كايف رئيسا للمجلس األعلى للدولة.
احملكم د ددة العس د ددكرية بالةلديد ددة تص د دددر أحكامد ددا ض د ددد زعيم د د اجلةه د ددة
ا سددالمية لإلنقدداذ الشدديب عةاسد مدددين والشدديب علد بلحدداج تتضد ّدمن
 00عاما سجنا .احتجاجات تتةا ندور األحكام .
انفجددار قنةلددة يف مطددار اجلزائددر العانددمة الدددويل خلّفددت عشددرة قتلددى
مدنيني و 004جربا.
ظهور مجاعة إسالمية مسلحة بقيادة عةد احلق العيادة.
حد ّدل  004رللسددا بلددديا وأكثددر مددن  066مجعيددة كانددت تشددرا عليهددا
اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ.
صلاة اجلنرال خالد نزار من زلاولة اغتيال.
منظمة العفو الدولية تن ّدد يمارسة التعذيا يف اجلزائر.
تعي ددني اجلن د درال لي ددامني زروال وزيد درا لل دددفاع ال ددوطين خلف ددا خلال ددد ند دزار.
ليامني زروال يعد يزيد من احلوار ما اجلماعات ادلسلحة ادلعارضة.
دوىل سدديد أمحددد مدراد قيددادة اجلماعددة ادلسددلحة بعددد اعتقددال عةددد احلددق
يتد ّ
العيادة.
اغتي د ددال قاند د دددي مربد د دداح رئ د دديس احلكوم د ددة الس د ددابق والقائ د ددد الس د ددابق
للمخابرات.
تنفيذ حكم با عدام نادر عن زلاكم استثنائية ض ّد  2إسالميني.
إنشداي جلنددة حلدوار وطددين ب ددرض حتضد "جلنددة وطنيددة للمصدداحلة" لتعيددني
خلف للمجلس األعلى للدولة.
تعيد د ددني اجلةهد د ددة ا س د ددالمية لإلنق د دداذ ثيلي د ددة ذل د ددا يف أوروب د ددا .اجلماع د ددة
ا سالمية ادلسلحة تطلا من األجانا م ادرة اجلزائر.
اجملل ددس األعل ددى للدول ددة يعل ددن ع ددن رغةت ددو يف ف ددتد حد دوار م ددا التي ددارات
السياسية.
توقيف  44إسالميا يف فرنسا .النظام اجلزائدري يعدرب عدن فرحتدو لدوزير
الداخلية الفرنس "شارل بسكوا".
يقررون يف اجتماع م لق تعيني اجلنرال ليامني زروال رئيسدا
قادة اجليمل ّ
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عق ددد ن دددوة وطني ددة للمص دداحلة وع دددم دع ددوة اجلةه ددة ا س ددالمية لإلنق دداذ
إليها .أىم أحزاب ادلعارضة تقاطا الندوة.
تعي ددني اجلند درال لي ددامني زروال رئيس ددا للدول ددة دلد د ّدة ث ددالث س ددنوات وح د ّدل
اجمللس األعلى للدولة.
ش دريف ق دواأ يتددوىل إمددارة اجلماعددة ا سددالمية ادلسددلحة خلفددا لسدديد
أمحد مراد الذي قُتل من طرا قوات األمن.
فدرار حدوايل ألددف معددتقال مددن سددجن تازولددت يف أواخددر شددهر رمضددان.
قادة اجليمل االست صاليون يعلندون حربدا شداملة علدى ادلعارضدة ادلسدلحة
يف ادلدن والقرا واألرياا.
التونددل إىل اتفدداق مددا نددندوق النقددد الدددويل يتضددمن إعددادة جدولددة
ادلديونية اجلزائرية ادلق ّدرة بد  00مليار دوالرا.
اغتيال  024شخصا يف رلزرة يدينة تنس.
توحيد اجلماعات ادلسلحة والفداي وحركة الدولة ا سدالمية حتدت لدواي
اجلماعة ا سالمية ادلسلحة .انضدم الدةعم مدن قدادة اجلةهدة ا سدالمية
لإلنقاذ إىل ىاتو اجلماعة.
تنصيا رللس انتقايل يقوم بدل الربدلان.
إنشاي اجليمل ا سالم لإلنقاذ.
وج ددو الش دديب عل د بلح دداج رس ددالة إىل لي ددامني زروال ي دددعو فيه ددا حل دوار
نادق.
تةادل رسائل بني الشيب عةاس مددين زعديم اجلةهدة ا سدالمية لإلنقداذ
والرئيس زروال يف موضوع احلوار.
حتويل الشيخني عةاس مدين وعل بن احلداج مدن السدجن إىل ا قامدة
اجلربية عند ظهور تقدم يف احلوار ما السلطات.
زلفوظ طاجني يتدوىل إمدارة اجلماعدة ا سدالمية ادلسدلحة خلفدا لقدواأ
بعد اغتيال ىذا األخ من طرا قوات األمن.
إعالن زروال عن فشل احلوار ما زعماي اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ.
مج ددال زيت ددوين يةع ددد زلف ددوظ ط دداجني ويت ددوىل قي ددادة اجلماع ددة ا س ددالمية
ادلسلحة.
مقتل  304سجينا يف رلزرة داخل سجن الربواقية.
اجتماع أىم أحزاب ادلعارضة اجلزائرية بدسانت اجيديو يف إيطاليا.
مج ددال زيت ددوين يش ددرع يف محل ددة تص ددفية واغتي دداالت ض ددد عنان ددر اجلةه ددة
ا سالمية لإلنقاذ ادلتّهمني باالنتماي للجزأرة.
اختطاا طائرة تابعة للخطوط اجلوية الفرنسية من طدرا  3أشدخاص
يعتقد أهنم ينتمون للجماعة ا سالمية ادلسلحة.
زعمدداي أىددم أح دزاب ادلعارضددة يوقعددون علددى وثيقددة العقددد الددوطين حتددت
إشراا اجلمعية الكاثوليكية لسانت اجيديو.
انفج ددار قنةل ددة ق ددرب مق ددر احملافظ ددة ادلركزي ددة للش ددرطة ب دداجلزائر يد د دي إىل
مقتل  30شخصا وإنابة  040جبروح .معظم الضحايا كانوا مدنيني
يتواجدون قرب مكان احلادث.
وقددوع رلددزرة داخددل سددجن سددركاج أسددفرت عددن مقتددل  061سددجينا
إسالميا .معظم الضحايا ىم معتقلون سياسيون مقصودون.
وق د د ددوع سلس د د ددلة م د د ددن االنفجد د ددارات يف فرنسد د ددا ،نسد د ددةت إىل اجلماعد د ددة
ا سالمية ادلسلحة.
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اغتيددال الشدديب عةددد الةدداق نددحراوي بفرنسددا حيددح كددان إمامددا بأحددد
مساجد باريس.
إعد ددالن زروال عد ددن فشد ددل زلاولد ددة جديد دددة للحد دوار مد ددا زعمد دداي اجلةهد ددة
ا سالمية لإلنقاذ ادلعتقلني.
القضداي علددى ادل ددات مدن عنانددر اجلماعددة ا سددالمية ادلسددلحة ادلتهمددني
باالنتمدداي للج دزأرة بددأمر مددن مجددال زتددوين .الشدديب زلمددد السددعيد وعةددد
الدرزاق رجددام كدانوا مددن بدني الضددحايا .اسدتمرت االغتيدداالت حدر شددهر
نوفمرب.
انتخاب اجلندرال ليدامني زروال رئيسدا للجزائدر بنسدةة  %00مدن رلمدوع
الن دداخةني .زلفد ددوظ ضلند دداح (حرك ددة رلتم ددا الس ددلم) بص ددل عل ددى نس ددةة
 ، % 0373وسددعيد سددعدي (التجمددا مددن أجددل الثقافددة والدميقراطيددة)
بص د ددل عل د ددى  .% 170األح د دزاب ادلوقعد ددة علد ددى عقد ددد رومد ددا (اجلةهد ددة
ا سددالمية لإلنقدداذ ،جةهددة التحريددر الددوطين وجةهددة القددوا االش درتاكية)
تقاطا االنتخابات.
اغتيال اجلنرال زلمد بوتي ان أحد دعاة ادلصاحلة الوطنية.
اجلماعدة ا سددالمية ادلسدلحة تتفكددك بعددد انسدحاب مجاعددات معارضددة
مج مجددال زيتددوين وقيادتددو .اجلماعددات ادلنشددقة تكشددف علددى انتمدداي
خل د ّ
زيتوين إىل ادلخابرات اجلزائرية.
اختطد دداا وقتد ددل  0رىة د ددان فرنسد دديني مد ددن طد ددرا اجلماعد ددة ا سد ددالمية
ادلسلحة.
اغتيال اجلنرال فضيل سعيدي أحد دعاة ادلصاحلة الوطنية.
اغتيدال مجدال زيتددوين مدن طدرا وحدددة تابعدة جلماعدة الفددداي .تدويل عنددرت
زوابري قيادة اجلماعة ا سالمية ادلسلحة.
إنشاي احلركة ا سالمية للدعوة واجلهاد.
تدشني أنةوب غاز يربمج بني اجلزائر وإسةانيا.
إقد د درار دس د ددتور جدي د ددد ل د د ّدول ند ددالحيات واسد ددعة ل د درئيس اجلمهوريد ددة.
دنص علددى بردلددان ذي غدرفتني و نددا قيددام أحدزاب
التعددديالت اجلديدددة تد ّ
على أساس ديين أو عرق .
اعتق ددال أن ددور ى دددام أح ددد ق ددادة اجلةه ددة ا س ددالمية لإلنق دداذ بالوالي ددات
ادلتحدة األمريكية.
ادلصددادقة الرأيددة علددى انشدداي ادلليشدديات (حتددت اسددم مجاعددات الدددفاع
الذاج).
فشل زلاولة اغتيال الرئيس زروال.
آيت أمحد زعيم جةهة القدوا االشدرتاكية يددعو بيدل كلينتدون إىل تعيدني
وسيمج يساعد على وقف العنف يف اجلزائر.
انفجددار قنةلددة يف اجلزائددر العانددمة للددف  30ضددحية وأكثددر مددن 066
جربا.
إنشاي التجما الوطين الدميقراط كحزب يساند الرئيس زروال.
إنشاي الرابطة ا سالمية للدعوة واجلهاد.
طلددا اجلةهددة ا سددالمية لإلنقدداذ مددن الربدلددان األوروو فددتد حتقيددق دويل
حول العنف يف اجلزائر.
ف ددوز التجم ددا ال ددوطين ال دددميقراط بأغلةي ددة ادلقاع ددد يف اجملل ددس ال ددوطين.
حتتج ادلعارضة على تزوير النتائج.
تعيددني اجلن درال طيددا دراج د  ،ادل يددد للمص داحلة الوطنيددة ،كقائددد للدددر
الوطين خلفا للجنرال ا ست صايل عةاس غزيل.
رلد ددزرة يف سد دديدي رايد ددس لد ددف مد ددا بد ددني  066و 366قتيد ددل وم د ددات
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اجلرحى.
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ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

1997

سةتمرب

1997
1997

سةتمرب
 4سةتمرب

1997
1997
1997

 3سةتمرب
 00سةتمرب
 04سةتمرب

1997

 03سةتمرب

1997

أكتوبر

1997

أكتوبر

1997

أكتوبر

1997

أكتوبر

1997

 03ديسمرب

1997
1997

 46ديسمرب
 3يناير

1998

 3و 0يناير

1998
1998

 00يناير
 00يناير

1998

 03يناير

1998
1998

 01يناير
 00يناير

1998

 4فرباير

اجتمداع لقدادة اجلديمل يف جلسدة م لقدة ومناقشدة حدادة حدول التفداوض
ما اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ أو متابعة ادلراقةة العسكرية.
إجهاض زلاولة انقالب عسكري ضد ليامني زروال.
كددويف عنددان األمددني العددام لألم ددم ادلتحدددة يدددعو إىل التسددامد واحل دوار
وإىل ح ددل عاج ددل للص دراع يف اجلزائ ددر .عةاس د م دددين ية دددي اس ددتعداده
لتوجيد ددو ند ددداي مد ددن أجد ددل إيقد دداا العند ددف .النظد ددام يهد دددد بإعادتد ددو إىل
السجن .عةاس مدين يوضا يف أواخر سةتمرب حتت ا قامة اجلربية.
رلزرة يف بين مسوس لف  030قتيال.
وقوع رلزرة يف بن طلحة و أخرا يف براق لفان  466قتيال.
إعددالن اجلدديمل ا سددالم لإلنقدداذ عددن ىدنددة مددن طددرا واحددد وتوقيددف
العمليات العسكرية ابتداي من أول أكتوبر.
م دددالن أولرباي ددت كاتة ددة الدول ددة للخارجي ددة األمريكي ددة تن دداقمل م ددا وزي ددر
اخلارجية الفرنس ىيوبر فيدرين الوضا يف اجلزائر.
طلا جةهة القدوا االشدرتاكية مدن األمدم ادلتحددة الضد مج علدى النظدام
اجلزائري لوقف انتهاكاتو حلقوق ا نسان وفتد باب احلوار السياس .
تعيني اجلنرال رابد بوغابدة ،ادل يدد للمصداحلة ،قائددا للمنطقدة العسدكرية
األوىل ال ددع وقعد ددت فيهد ددا أغل ددا اجمل ددازر ،خلف ددا للجند درال االست ص ددايل
سعيد باي.
التجما الوطين الدميقراط يفوز بأغلةية ادلقاعد يف االنتخابات احملليدة.
جةهددة التحريددر الددوطين حتصددل علددى ادلرتةددة الثانيددة وحركددة رلتمددا السددلم
علددى ادلرتةددة الثالثددة .مجيددا األح دزاب ماعدددا التجمددا الددوطين الدددميقراط
نددت بتزوير نتائج االنتخابات.
انضددمام احلركددة ا سددالمية للدددعوة واجلهدداد ،والرابطددة ا سدالمية للدددعوة
واجلهدداد واجلةهددة ا سددالمية للجهدداد ادلسددلد إىل اذلدنددة الددع أعلددن عنهددا
اجليمل ا سالم لإلنقاذ.
انتخدداب رللددس الشدديوخ .التجمددا الددوطين الدددميقراط بصددل علددى 46
مقعدا من رلموع .10
وقوع رلزرة يف غليزان لف  301قتيال.
موجددة مددن اجملددازر ّتدداح منطقددة غلي دزان راح ضددحيتها أكثددر مددن 366
قتيل بدحامنية ،القلعة ،نومرة ،بين مسوس وسيدي معامر.
نددداي الواليددات ادلتحدددة األمريكيددة إىل حتقيددق دويل حددول اجملددازر .كتابددة
الدولد ددة األمريكيد ددة تعل د ددن عد ددن عد دددم وجد ددود خطد ددة لتحديد ددد واردات
الواليات ادلتحدة األمريكية مدن الدنفمج أو ال داز للضد مج علدى احلكومدة
اجلزائرية.
رلزرة بسيدي حامد لف  466قتيال.
دعوة اجلةهدة ا سدالمية لإلنقداذ الدرئيس زروال لتعيدني جلندة حتقيدق حدول
اجملازر.
األم ددم ادلتح دددة تن دداقمل إمكاني ددة إرس ددال مس دداعدات إنس ددانية للجزائ ددر.
الس دديدة م دداري روبنس ددون احملافظ ددة الس ددامية حلق ددوق ا نس ددان تص ددرح أن
الضحايا يف اجلزائر بتاجون دلساعدات إنسانية.
زيارة وفد من االحتاد األوروو للجزائر يف مهمة تدوم يومني.
الددوزير األول أوبددل يعلددن أن عدددد الضددحايا مددا بددني  0110و0112
قد بلغ  00304قتيال و  00366جربا.
زيددارة وفددد مددن  1أعضدداي مددن الربدلددان األوروو للجزائددر يف مهمددة تدددوم
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ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

1998

يونيو

1998

 00يوليو

1998
1998

أغسطس
 3سةتمرب

1998

 00سةتمرب

1998

أكتوبر

1998

نوفمرب

1998

 0و 0يناير

1999

 0فرباير

1999

 03أبريل

1999
1999

 03أبريل
 3و 3يونيو

1999

 06و 00يونيو

0111

 03و 03يونيو

1999
1999

 40يوليو
 06و 00أغسطس

1999
1999

 00سةتمرب
 06سةتمرب

1999

 03سةتمرب

1999

 04سةتمرب

1999

 06أكتوبر

1999

 03نوفمرب

1999
1999

 06نوفمرب
 00نوفمرب

0634

مخسة أيام.
ش ددن وس ددائل ا ع ددالم االست ص ددالية محل ددة ض ددد الد درئيس زروال واجلند درال
زلمد بتشني ادل يد للمصاحلة.
زيددارة وفددد مددن األمددم ادلتحدددة للجزائددر يف "مهمددة إعالميددة" تدددوم 00
يوما.
تكثيف اذلجمات ا عالمية ضد الرئيس زروال واجلنرال بتشني.
اجتمدداع قددادة اجلدديمل يف جلسددة م لقددة و قدرار تنحيددة الدرئيس زروال مددن
السلطة.
إجةددار ال درئيس ليددامني زروال علددى تقلدديص فرتتددو الرئاسددية .زروال يعلددن
عد ددن إج د دراي انتخابد ددات رئاسد ددية مسد ددةقة يف فربايد ددر ،0111ويف أواخد ددر
أكتوبر ي ّجل موعد االنتخابات ألبريل .0111
إجةددار اجلن درال بتشددني علددى االسددتقالة مددن منصددةو كمستشددار لل درئيس
زروال.
اكتشد اا مقددابر مجاعيددة يف مزرعددة احلددافيز يفتدداح و يف الةليدددة والعثددور
عل أكثر من  066جثة يف ا بار.
رل ددزرة يف واد العطش ددان ق ددرب الة دديّم ل ددف  00ض ددحية كله ددم م ددن
الر ّحل ومن عائلة واحدة.
ُّ
ذبددد  06شددابا مددن بيددنهم رعدداة يف رلددزرة بسدديدي عةددد الرمحددان بواليددة
الشلف.
انسددحاب  0مددن أنددل  2مرت ّشددحني لالنتخابددات الرئاسددية احتجاجددا
على التحض لتزوير االنتخابات.
انتخاب عةد العزيز بوتفليقة د مرشد اجليمل د رئيسا للجمهورية.
رلزرة استهدفت عائلة حاج سلتدار بسديدي أمحدد دروين بواليدة معسدكر
راح ضحيتها  00فردا منهم  3نساي ون .
رلددزرة بسدديدي نعمددان بواليددة ادلديددة راح ضددحيتها  03فددردا كلهددم مددن
عائلة واحدة.
رلد ددازر "عشد دوائية" لد ددف  10ضد ددحية ،واختطد دداا عشد ددر نسد دداي مد ددن
الطرقات يف بوعيمل وبين ونيف بوالية بشار.
مطولة إىل بوتفليقة.
الشيب عل بلحاج يوجو رسالة ّ
وقوع رلزرة يف أوزره بوالية ادلدية لف  02ضحية من بيدنهم  3نسداي
و 03طفال.
االستفتاي حول قانون الوئام ادلدين
تص د دريد عة ددد العزيد ددز بوتفليق ددة ب د درفضو ألي ت دددخل مد دن ط ددرا األم ددم
ادلتحدة من أجل محاية ادلدنيني يف الصراعات الداخلية.
تصريد بوتفليقة باستحالة رجوع اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ إىل السداحة
السياسية اجلزائرية.
لقدداي األم د ال دانيددال مددوريف ،قائددد األسددطول السددادس األمريك د  ،مددا
بوتفليقة واجلنرال العماري.
تصريد عةد العزيز بوتفليقدة (حسدا مصددر رلهدول) يندا قدادة اجلديمل
لو من تشكيل احلكومة اجلديدة.
اغتيددال  01شخصددا (مددن ضددمنهم  04طفددال) بقريددة أوالد جددياليل بددن
بل يف والية شلف.
اغتيال  06شخصا عند حاجز مزّور بطريق شفة قرب الةليدة.
اغتي ددال عة ددد القد ددادر حشد دداين أح ددد ق ددادة اجلةه ددة ا س ددالمية لإلنق دداذ
برنص دداتني يف ال د درأس أطلقهم ددا علي ددو رله ددول أثن دداي انتظ دداره يف عي ددادة
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 02ديسمرب
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 03فرباير

لطا األسنان بةاب الواد ،يف اجلزائر العانمة .ا عتقداد السدائد لددا
ادلراقةني ىو أن النظام اجلزائري يقف وراي اجلرمية.
مزور يسيسة قرب بومدفا.
اغتيال  01شخصا عند حاجز ّ
رفددم الشدديب عةاس د مدددين لسياسددة قددانون "الوئددام الددوطين" بالشددكل
الذي ينادي بو النظام.
زيارة وفد إسرائيل رفيا ادلستوا للجزائر.
اضلالل اجليمل ا سالم لإلنقاذ والرابطة ا سدالمية للددعوة واجلهداد و
مند بوتفليقة العفو ألعضاي كال التنظيمني.
إع ددالن بوتفليق ددة أن االتف دداق ال ددذي س ب ددني اجل دديمل ا س ددالم لإلنق دداذ
وبم ددل الش دديخني
واجلدديمل ال ددوطين الش ددع ك ددان شددفويا ول دديس كتابي دداّ ،
عةاسد د د مد دددين وعل د د بلحد دداج مس د د ولية العند ددف السد ددائد يف اجلزائد ددر،
واستةعاده ا فراج عنهمدا وعدودة اجلةهدة ا سدالمية لإلنقداذ إىل السداحة
السياسية قةل خروج اجلزائر هنائيا من األزمة.
مزور يدينة مخيس مليانة.
اغتيال  00شخصا عند حاجز ّ
اكتشاا عن دىاليز حتوي عن أكثر من مخسني جثّة بتيارت.
مزور باحلمدانية بوادي شفو.
اغتيال  46شخصا عند حاجز ّ
وزيددر الداخليددة يزيددد زرىددوين ي درفم اعتمدداد حددزب الوفدداي الددذي يتزعمددو
أمحد طالا ا براىيم .
انفجار قنةلة بسوق طريق الواد يعسكر للّف أكثر من  00ضحية.
صلاح وسداطة اجلزائدر بدني احلةشدة وأيريرتيدا حتدت إشدراا منظمدة الوحددة
االيفريقية.
ترقي ددة رلموع ددة م ددن الض ددةاط يف ن ددفوا اجل دديمل ،س ددتّة م ددنهم إىل رتة ددة
جنرال واثنني إىل رتةة عميد.
تدريةات عسكرية بني الةحرية اجلزائرية والةحرية األمريكية.
تعديالت يف وزارة ال ّدفاع الوطين وداخل اجليمل.
تنصيا اجلنرال العرو بلخ دارة ديوان الرئيس بوتفليقة.
زيددارة ددابو امةيك د إىل اجلزائددر ،و إب درام جنددوب إفريقيددا واجلزائددر عقددد
تعاون عسكري وأمين من أجل زلاربة "ا رىاب".
اغتيال  00شخصا بدوار أوزراه ينطقة ادلدية.
زلاولد د ددة بوتفليق د د ددة الفاش د د ددلة يف اعتقد د ددال اجلند د درال زلمد د ددد مد د دددين قائد د ددد
االستخةارات.
اغتيال  01تلميذا من ثانوية بادلدية.
مزور قرب تنس.
اغتيال  04شخصا عند حاجز ّ
اغتيال  04شخصا (مدنهم  03طفدال و 3نسداي) بددوار تديفالس قدرب
تنس.
دزور ب ددني مخ دديس مليان ددة وس دديدي
د
م
داجز
د
ح
دد
د
ن
ع
دا
د
ص
شخ
00
دال
اغتي د
ّ
خلضر.
اغتيال  03شخصا بني شلف ومست اًل.
اغتيال  00شخصا بادلدية.
اغتيدال  03شخصددا (مدنهم  00طفددال و 3نسداي) بدددوار قطايةيدو قددرب
شلف.
اغتيددال علددى األقددل  02شخصددا (مددنهم  00طفددال و 4نسدداي) بشددتاره
قرب الربواقية.
اغتي ددال  32معتَد َق د ْدل م ددن ض ددةاط اجل دديمل داخ ددل زن ددازن ثكن ددة عس ددكرية
بةوغار.
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إعددالن اجمللددس التنسدديق للجةهددة ا سددالمية عددن حتضد ات "مد ر عةددد
القادر حشاين".
اغتيال  00شخصا حبوش رابطة جلول قرب تيةازة.
اغتيال  04شخصا بةوعرفو قرب الةليدة.
اغتيال  00شخصا بنب عاشور قرب الةليدة.
انتقدداد االحتدداد األوروو الشددديد للنظددام اجلزائددري أثندداي مددداوالت جلنددة
حقوق ا نسان التابعة ذلي ة األمم ادلتحدة.
تعيددني زلمددد ش دريف مسدداعدية علددى رأس رللددس الشدديوخ خلفددا لةش د
بومعزة.
اغتيال الشاب زلمد قرماح (ادلدعو ماسينيسا) يقر الدر الوطين بةدين
دوالو قرب تيزي وزو تليدو سلسدلة مدن ادلظداىرات واالضدطرابات ينطقدة
القةائل.
نشر جريدة الوطن خرب إبعاد اجلنرال مدين من السلطة كتأييدد لفشدل
بوتفليقة.
تقدُّم سةا أشدخاص جزائريدون وفرنسديون أمدام زلكمدة بداريس بشدكوا
ضددد اجلندرال خالددد نددزار الددذي يفددر مددن فرنسددا ّدداه اجلزائددر يف ليلددة 03
إىل  03أبريل.
اض ددطرابات ّت دداح منطق ددة القةائ ددل يُ ت ددال فيه ددا  4أش ددخاص يليه ددا
تظاىر آالا الطلةة جبامعة بوزريعة تأييدا ذلا.
دزور حبدوش ارشديلة
م
داجز
ح
اغتيال ما ال يقل عن عشدرة أشدخاص عندد
ّ
قرب الةليدة.
اشددتةاكات بددني ادلتظدداىرين وق دوات األمددن ينطقددة القةائددل خددالل شددهر
مايو لّف  04قتيال و 0466جربا.
تظ دداىر م ددا ب ددني  06و  46أل ددف ش ددخص يف اجلزائ ددر العان ددمة حت ددت
إشراا جةهة القوا االشرتاكية كان أىم شعارا ا "بوتفليقة ،أو بل،
حكومة إرىابية" .
إعالن جةهة القوا االشرتاكية عن مذ ّكرة حول مرحلدة انتقاليدة موجهدة
لةوتفليقة وأنحاب القرار من قادة اجليمل.
خ ددروج  36أل ددف شخص ددا يف مظ دداىرة يف تي ددزي وزو وجباي ددة مط ددالةني
برحيل الدر الوطين من تلك ادلنطقة.
زي د ددارة وفد ددد م د ددن الربدل د ددان األوروو لإلطّد ددالع علد ددى الوضد ددا يف منطقد ددة
القةائل.
خروج  36ألف شخص يف مس ة يف تيزي وزو للتعة عن تضامنهم
ما الضحايا والتنديد بقما النظام.
خددروج م ددات ا الا مددن األشددخاص يف مظدداىرة دعددت إليهددا جةهددة
القوا االشرتاكية.
تعديل وزاري يف احلكومة.
ن ددحف جزائري ددة تنش ددر دي ددد بوتفليق ددة باالس ددتقالة وا ام ددو اجلن دراالت
بالفشل يف إعادة اذلدوي يف منطقة القةائل بسدةا عددم ا مجداع داخدل
نفوا اجليمل.
إعالن بوتفليقة عن عدم وجود أي خالا ما ادل سسة العسكرية.
ّمد دا م ددا يق ددرب ملي ددون متظ دداىر يف اجلزائ ددر العان ددمة اس ددتجابة لن ددداي
اللجددان احملليددة بالقةائددل .حتددول ادلظدداىرة إىل مواجهددة مددا ق دوات األمددن
بعد منا ادلس ة من التوجو إىل مقر الرئاسة.
دع د ددوة مس د د ويل االحت د دداد األوروو اجملتمع د ددني بالس د ددويد إىل ادلس د د ولني
اجلزائريني لإلسراع يةادرة سياسية جديّة للخروج من األزمة.
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تظ دداىر نص ددف ملي ددون ش ددخص يف تي ددزي وزو اس ددتجابة لن ددداي م ّسس ددة
معطوب الوناس ادلطالِةة بالكشف عن حقيقة اغتيالو.
توجيددو اجمللددس التنسدديق للجةهددة ا سددالمية لإلنقدداذ رسددالة مفتوحددة إىل
الربدلان األوروو.
منددا قدوات األمددن شلثلد اللجددان احملليددة للقةائددل مددن التوجددو إىل مظدداىرة
يف اجلزائددر العانددمة شلددا أدا إىل مواجهددات عنيفددة يف مندداطق عد ّدة مددن
الوطن خلفت  066قتيال و 3666جربا حسا جريدة الوطن.
دزور بس دديدي خلض ددر ق ددرب مخ دديس
اغتي ددال  00شخص ددا عن ددد ح دداجز م د ّ
مليانة.
اغتيال  00شخصا يف رلزرة حبمر العني قرب تيةازة.
اغتيال  00شخصا يف رلزرة بربواقية (والية ادلدية).
اغتيال  00شخصا يف رلزرة حبوش القعدة قرب الةليدة.
الكشف عن تقرير جلنة تقص احلقائق عن أحداث منطقة القةائل.
اغتيال  02شخصا يف رلزرة بأوالد بوزه يف والية غيليزان.
اغتيددال  01شخصددا عنددد حدداجز مددزور بددني احلان د و زلمديددة واليددة
معسكر.
اغتيال  00شخصا يف رلزرة قرب أرزيو.
ان ددطدام ط ددائرتني يةد د مرك دز التج ددارة العادلي ددة بني ددوير و أخ ددرا يةد د
الةنتاقون بواشنطن.
اغتيال  04شخصا يف رلزرة باألربعاي.
منددا ق دوات األمددن (للمددرة الثالثددة)  3666مندددوب ميثلددون العددروش مددن
تسليم وثيقة عمل لرئاسة اجلمهورية.
زيارة عةد العزيز بوتفليقة الواليدات ادلتحددة األمريكيدة حيدح نداقمل مدا
ادلسد د ولني األمد دريكيني يف مواض دديا عد د ّدة م ددن أاّه ددا احتم ددال انض ددمام
الصدراع يف
اجلزائر إىل احللف األطلس وشراي أسلحة حملاربدة ا رىداب و ّ
الصحراي ال ربية.
اغتيددال  02شخصددا يف رلددزرة بعدداريلس واليددة عددني الدفلددة مددن بيددنهم
عشرة أطفال وامرأتان.
توقيا اتفاق شراكة بني اجلزائر واالحتاد األوروو.
أول ظهددور لقائددد أركددان اجلدديمل زلمددد العمدداري أمددام وسددائل ا ع ددالم
متوعدا بالقضاي على األنولية واست صاذلا.
ّ
الددذكرا األربعددون لعيددد االسددتقالل و انفجددار قنةلددة يف سددوق األربعدداي
لف  36قتيال و 006جربا.
مظاىرات يف كل أضلاي بالد القةائل ومواجهات ما قوات األمن.
ادل ر الثالح للجةهة ا سالمية لإلنقاذ.
مظاىرات يف كل أضلاي بالد القةائل ومواجهات ما قوات األمن.
اغتيال  03فردا من أسرة واحدة يف رلزرة بوادي شرفة.
انتخابد ددات زلليد ددة مد ددزورة أخد ددذت فيهد ددا جةهد ددة التحريد ددر الد ددوطين أغلةيد ددة
الةلديات.
توانل ادلظاىرات وادلواجهات يف بالد القةائل.
توانل ادلظاىرات وادلواجهات يف بالد القةائل.
إشاعات عن إطالق سراح الشيب عل بن حاج.
كش د ددف تد د ددورط ادلخد د ددابرات اجلزائري د ددة يف اغتي د ددال الرىة د ددان الس د ددةعة يف
تيةح ين سنة .0110

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+

مراجع
 .1مراجع باللغة العربية
التعذيب

عبود الشاجلي ،موسوعة العذاب ،سبع جملدات ،الدار العربية للموسعات ،بريوت .1999
عبد األمري مهنَّا ،أخبار املصلوبني وقصص َّ
املعذبني يف العصرين األموي والعبّاسي ،دار الفكرر اللبنراٍل،
بريوت .1990
حقوق اإلنسان
غ رراسي صب ررن ررباريين ،ال ررويفيح يف صا ررو اريب رران وصري ررات األساس ررية ،مكتب ررة دار الةاال ررة للنشر ررر
والتوسيع ،عمان .1997
أمري موسى ،صاو اريبان مدخل إىل وعي صاوقي ،مركح دراسات الوصدة العربية ،بريوت .1994
هبي الدين صبن (حمررر) ،دلاعرا عرن صارو اريبران ،املنظمرة املصررية وارو اريبران ،مركرح اوضرارة
العربية لإلعالم والنشر ،الااهرة .1993
ملحم قربان ،اواو اريبايية :رهنا بالتبادعيّة ،املؤسبة اجلامعية والنشر والتوسيع ،بريوت .1990
حممد ميشال الغريب ،صاو اريبان وصرياته األساسية.1986 ،
اإلسالم وحقوق اإلنسان

صاررو اريبرران يف ارسررالم بررني ا صو ررية والعامليررة ،حبرروث ومناقشررات النرردوة الررب عارردت بالربررا
 22-20أكتوبر .1997
إبراهيم عبد اهلل املرسوقي ،صاو اريبان يف ارسالم ،منشورات اجملمع الةاايف ،أبو ظيب .1997
صب ررن مص رربفى الب ررا  ،صا ررو اريب رران ب ررني الفلب ررفة واألدي رران ،مجعي ررة ال رردعوة ارس ررالمية العاملي ررة،
بنغاسي .1997
رربحي عبرردي سررعيد ،ارسررالم و صاررو اريبرران ،مببعررة يفامعررة الارراهرة والكترراب اجلررامعي ،الارراهرة
.1994
إبراهيم مدكر وعديان ا بيب ،صاو اريبان يف ارسالم ،دار طالس ،دمشق .1992
أمحد مجال عبد العال ،صاو اريبان يف ارسالم ،دار التوسيع والنشر ارسالمية ،الااهرة .1991
عبررد الواصررد حممررد الفررار ،قررايون صاررو اريبرران يف الفكررر الضررعي و الشرريعة ارسررالمية ،دار النهضررة
العربية ،مببعة يفامعة الااهرة ،الااهرة .1991
يظام اواو يف ارسالم ،مببوعات أكادميية اململكة املغربية ،الربا .1990
عرردي سيررد الكرريالٍل ،مفرراهيم اوررق واوريررة يف ارسررالم والفارره الو ررعي ،دراسررة مااريررة ،دار البشررري،
العبديل – األردن .1990
حممد اوبيين مصيلحى ،صاو اريبان بني الشريعة ارسالمية والارايون الردويل ،دار النهضرة العربيرة،
الااهرة .1988
عب ررد العحي ررح حمم ررد س رررصان ،ررمايات صا ررو اريب رران ،دراس ررة مااري ررة يف الا ررايون ال رردويل والشر رريعة
ارسالمية ،كلية اواو جبامعة عني مشس.1988 ،
عبد الكرَل سيدان ،صاو األلراد يف دار ارسالم ،مؤسبة الرسالة ،بريوت .1988
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مركررح الدراسررات و األحبرراث االقتصررادية وااليفتماعيررة ،صاررو اريبرران – ملتاررى ارسررالمي املبرريحي
الةالث ،املببعة الرمسية للجمهورية التويبية ،تويس .1985
عبررد العحيررح كامررل ،صاررو اريبرران يف ارسررالم ،مركررح الدراسررات واألحبرراث االقتصررادية االيفتماعيررة،

تويس .1985
حمج رروب ب ررن مر رريالد ،صا ررو اريب رران عل ررى رروا ماتض رريات الض ررمري ارس ررالمي ،مرك ررح الدراسر ررات
واألحباث االقتصادية االيفتماعية ،تويس .1985
حمم ررد عم ررارة ،ارس ررالم وصا ررو اريب رران ،رررورات… ال صا ررو  ،اجملل ررس ال رروطين للةاال ررة والفن ررون
واألدب ،الكويت .1985
حممد أمحد بايايفة ،دراسة ماارية صول ارعالن العاملي واو اريبان ويصوص امليةا الدويل ا اص
برراواو االقتصررادية وااليفتماعيررة والةااليررة وموقررا التشرريع ارسررالمي منهررا ،مؤسبررة الرسررالة ،بررريوت
.1985
حممد صالظ جنم ،صاو اريبان بني الارآن و ارعالن ،دار الفكر العريب ،بريوت .1984
أمحد صالظ جنم ،صاو اريبان بني الارآن وارعالن ،دار الفكر العريب ،بريوت .1984
الابب حممد الابب طبلية ،ارسالم وصاو اريبان ،دار الفكر العريب ،الااهرة .1983
حممررد لتحرري عةمرران ،صاررو اريبرران بررني الش رريعة ارسررالمية والفكررر الاررايوٍل الغررريب ،دار الشرررو ،
بريوت .1982
صبن عب ،ارسالم واريبان ،دار العلم للماليني ،بريوت .1981
حممد محد خضر ،ارسالم وصاو اريبان ،دار مكتبة اوياة ،بريوت .1980
عبررد الوهرراب عبررد العحيررح الشيشرراٍل ،صاررو اريبرران وصرياترره األساسررية يف النظررام ارسررالمي والررنظم
املعا رة ،مبابع اجلمعية العلمية امللكية ،أهبا (اوجاس) .1980
علي عبد الواصد واقا ،صاو اريبان يف ارسالم ،دار النهضة ،الااهرة .1979
رربحي اطمبرراٍل ،أركرران صاررو اريبرران ،حبررث ماررارن يف الش رريعة ارسررالمية والا روايني اوديةررة ،دار
العلم للماليني ،بريوت 1979
عب ررد الب ررالم التم رراييين ،صا ررو اريب رران يف يظ ررر الشر رريعة ارس ررالمية ،دار الكت رراب اجلدي ررد ،ب ررريوت
.1976
يرردوات علميررة صررول الش رريعة ارسررالمية وصاررو اريبرران يف ارسررالم ،دار الكترراب اللبنرراٍل ،بررريوت
.1973
يفورج يفردا  ،علي وصاو اريبان 5 ،جملَّدات ،دار مكتبة اوياة ،بريوت .1970
حممد الغحايل ،صاو اريبان ،دار الكتاب اوديةة ،الااهرة .1965
اإلسالم والحرية
رشيد الغنوشي ،اوريات العامة يف الدولة ارسالمية ،مركح دراسات الوصدة العربية ،بريوت .1993
حممر ررود حممر ررد بر ررابللي ،اريب رران وصهريت رره يف ارسر ررالم ،دار الشر رربل للنشر ررر والتوسير ررع والبباعر ررة ،الرير ررا
.1990
حممود علي البغدادي ،ارسالم واورية ،دار اجلامعة.1985 ،
أمحد محد ،الضمايات الفردية يف الشريعة ارسالمية ،دار الالم ،الكويت .1981
أمحد شوقي الفنجري ،اورية البياسية يف ارسالم ،دار الالم ،الكويت .1983
مني ررب حمم ررد ربي ررع ،ررمايات اوري ررة يف النظ ررام ارس ررالمي و تببياا ررا ،اهليئ ررة العام ررة لش ررؤن املب ررابع،
الااهرة .1983

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
مرايفع

1059
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حممد الحصيلي ،تاريخ الاضاا يف ارسالم ،دار الفكر املعا ر ،دمشق .1995
س ررالمة حمم ررد اهل ررريف البل رروي ،الاض رراا يف الدول ررة ارس ررالمية :تارخي رره ويظم رره ،دار النش ررر ب رراملركح الع ررريب
للدراسات األمنية والتدريب ،الريا .1994
عبد البالم التوجني ،مؤسبة العدالة يف الشريعة ارسالمية ،كلية الدعوة ارسالمية ،طرابلس .1993
حممد عبد الوهاب خالف ،تاريخ الاضاا يف األيدلس ،مصر .1992
حممد عبد الاادر أبو لارس ،الاضاا يف ارسالم ،دار الفرقان ،يرموك .1991
إمساعيل إبراهيم البدوي ،يظام الاضاا ارسالمي ،يفامعة الكويت ،الكويت .1989
حممررد عبررد الرررمحن البكررر ،البررلبة الاضررارية وش صررية الاا رري يف النظررام ارسررالمي ،الحه رراا لإلعررالم
العريب ،الااهرة .1988
املريس صبني الالي ،الاضاا ارسالمي للشيخ مرتضى األيصاري ،املؤسبة ارسالمية للنشر.1988 ،
بنرردر بررن لهررد البررويلم ،املررتهم :معاملترره وصاوقرره يف الفارره ارسررالمي ،املركررح العررريب للدراسررات األمنيررة
والتدريب ،الريا .1987
حممد اوبيرب التجكراٍل ،النظريرة العامر ة للاضراا وارببرات يف الشرريعة ارسرالمية مرع مااريرات بالارايون
الو عي ،دار الشؤون الةاالية العامة ،بغداد .1987
ىب للمببوعات ،بريوت .1987
أمحد الوارلي ،أصكام البجون بني الشريعة والاايون ،دار الكته ّ
املركح العريب للدراسات األمنية والتدريب ،املتهم وصاوقه يف الشريعة ارسالمية ،الريا .1986
عبد الكرَل سيدان ،يظام الاضاا يف الشريعة ارسالمية ،مببعة العاٍل ،بغداد .1984
حممد ابن حمجوس ،وسارل ارببات يف الفاه ارسالمي ،دار اوديث اوبنية ،الدار البيضاا .1984
حممد رألت سعيد ،املتهم و صاوقه يف الشريعة ارسالمية ،مكتبة النهار ،الحوقاا – األردن .1983
حممرد بررن عبرد اهلل األمحررد ،صكررم اوربس يف الشرريعة ارسرالمية ،مكتبررة الرشررد للنشرر والتوسيررع ،الريررا
.1983
عبد الفتاح حممد أبو العينني ،الاضاا وارببات يف الفاه ارسالمي ،دار ماارية ،مصر .1983
حقوق اإلنسان في العالم العربي
س ررلم ا ضر رراا اجليوس رري ،صا ررو اريب رران يف الفك ررر الع ررريب :دراس ررات يف النص رروص ،مرك ررح دراس ررات
الوصدة العربية ،بريوت .2002
برهان غليون [وآخرون] ،صاو اريبان العريب ،مركح دراسات الوصدة العربية ،بريوت .1999
النجار ،الغرب والعرب وصاو اريبان ،اجلمعية الكويتية واو اريبان ،الكويت .1997
غاًل ّ
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يفورج يفبّور ،صاو اريبان العريب يف عامل اليوم ،دار املعرلة ،دمشق .1995
حممررود شرريا برينيهرروٍل وحممررد البررعيد الرردقَّا وعبررد العظرريم وسيررر ،صاررو اريبرران ،اجمللررد األول والةرراٍل:
الوب ررارق العاملي ررة وارقليمي ررة ،دار العل ررم للمالي ررني ،املعه ررد ال رردويل للدراس ررات العلي ررا يف العل رروم اجلناري ررة،

سرياكوسا – إيباليا.

حمم ررود شر رريا برينيه رروٍل وحمم ررد الب ررعيد ال رردقَّا وعب ررد العظ رريم وسي ررر ،صا ررو اريب رران ،اجملل ررد الةال ررث :
دراس ررات تببياي ررة ع ررن الع ررامل الع ررريب ،دار العل ررم للمالي ررني ،املعه ررد ال رردويل للدراس ررات العلي ررا يف العل رروم
اجلنارية ،سرياكوسا – إيباليا.

حممود شريا برينيهروٍل وحممرد البرعيد الردقَّا وعبرد العظريم وسيرر ،صارو اريبران ،اجمللرد الرابرع  :منراه
الترردريس و أس رراليبه يف الع ررامل الع ررريب ،دار العل ررم للماليررني ،املعه ررد ال رردويل للدراس ررات العلي ررا يف العل رروم
اجلنارية ،سرياكوسا – إيباليا.

منت رردل الفك ررر الع ررريب واملنظم ررة العربي ررة وا ررو اريب رران وي ررادل رراصبات األعم ررال و امله ررن ،النظ ررام
اريبرراٍل العرراملي وصاررو اريبرران يف الرروطن العررريب ،حبرروث و مناقشررات النرردوة الفكريررة يف عمرران سررنة

 ،9191عمان .1993
احتاد اطامني العرب ،صاو اريبان :الةاالة العربية والنظام العاملي ،الااهرة .1993
مركررح احترراد اطررامني العرررب للبحرروث و الدراسررات الاايوييررة ،أسمررة صاررو اريبرران يف الرروطن العررريب،
أعمال إحتاد اطامني العرب خالل لتة مابني .1989 ،9191 – 9191
باسرريل يوسررا ،يف سرربيل صاررو اريبرران ،مبررا ات صررول أ يررة صاررو اريبرران يف الرروطن العررريب
والعامل الةالث ،دار الشؤون الةاالية العامة ،بغداد .1988
مركررح احترراد اطررامني العرررب للبحرروث والدراسررات الاايوييررة ،ترردريس صاررو اريبرران و تبرروير التعلرريم
الاايوٍل باجلامعات العربية.1987 ،
صبن مجيل ،صاو اريبان يف الوطن العريب ،مركح دراسات الوصدة العربية ،بريوت .1986
مركح دراسات الوصدة العربية ،الدمياراطية وصاو اريبان يف الوطن العريب ،بريوت .1983
عررحت ترررٌل ،العدالررة واوريررة يف لجررر النهضررة العربيررة اوديةررة ،اجمللررس الرروطين للةاالررة والفنررون واألدب،
الكويت .1980
علي عبد اوبني ،اليبار العريب وصاو اريبان ،املكتبة ارسالمية.1979 ،
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أحياة بعد ذلك؟
املعانات الذىنية ىي األخرى ترتك آثارا مرضية على املدى البعيد متاما كما ُي ِدث الضررر اسدردي
ندوبا مدتدمية« .التعذيب يشكل احلدث األكثر رعبا بالندبة إىل ما حتتفظ بو ذاكرة اإلندان».
إهنررا حقيقررة ثابتررة يدكرردىا ال ا ر  .فمعظررا النررا ي مر التعررذيب ي ا نر ن م رراعب ع ي ررة ملزاولررة
حيرراة عبيعيررة وم ا نررة مشرراكلنا .تظنررر التجربررة أهنررا يمل ر ن تش ر ّىات يف الشخ رريةل علررى رركل
تغ ر ّ ات يف اوه يررة علررى و ررو ا ر ص .بالفعررل اهنررا ف يتعرف ر ن علررى أنفدررنا م ر خ ر ل ت رررفا ا
ويشعرون اهنا خمتلف ن ع األ رخاص الرذي كران ا برل التعرذيب .اإلندران الرذي يكابرد ا ر أل واأل
الشرديد واإلىانررةل والرذي يتحقر أن عاملرو املكتدررب ندربيا لرري أكثرر مر رراسل ىررذا اإلندران يفقررد
البعد األ ا ي للن ية :ت اصل ومتا ك الشخ يةل األمر ل الثقرةل اليقر ل التجرذرل التلقاويرة والت عيرة.
إن التعذيب يشكل رمية يف ح اإلندان ذاتول إنو ميزق نديج اإلندانل بل و ىر ذاتو.
إن اآلثررار النفدررية امل صررفة أ ررفلو ف يعرراض مننررا بالضرررورة كررل ضررحايا التعررذيب وف تغ رري ر ى
حيزا ضيقا م املخلفات امل حظة عند ضحايا التعذيب.
وم ر ر ضر ررم آثر ررار التعر ررذيب علر ررى القر رردرات الفكرير رة الر ررت أح ر ررتنا الدرا ر ررات ح ر ر ل باألض ر ررار
الب ِ
عديرضرريّة للتعررذيبل أكثرىررا رري عا فقرردان الررذاكرة وصررع بة الرتكيررز واخررت ل ح ر الت ررو والشررع ر
َ
باحل ة.
إن اآلثار النفدية-اسددية األكثر حدوثا تشمل األرق والك ابي الت د تدتمر عيلة ن عدة
حررع بعررد ف ررل التعررذيب .وأثنرراذ ى ررذه الك ر ابي الدوريررةل يع رريل الضررحية شرردما مش رراىد م ر ذل ررك
التعذيب مما يقذأل برو ثانيرة يف أتر ن حرافت ذعرر منر ل .ويراول الضرحية أثنراذ ىرذه الكر ابي الفررار
م تلك املعانات مون دوىل فا دا لكل و يلة محاية أو ىج م مضام .ويشمل ىذا الن ع م اآلثار
املخلفة عقب التعذيب كذلك ال رداع واآلفم ا اعفرة يف طريل ال ردر مر خفقران حر واضر املعرا
وكذا أو اعا على مدت ى الب وخل وظيفيا نديا وتعبا مفرعال وعر ا وإحماذ ا ت راميا.
وإن اآلثار ذات ال اب العاعفي تتمثل أ ا ا يف القل وافهنيار الع يب .ولري املررض الع ريب أو
تأىب ف واعية مرتب ة خب ر خرار ي مر زم لرو .فالضرحية
الذىاض م در ىذا القل ل إمنا يشكل حالة ُّ
بفعل مك ثنا ال يل يف حالة ىل مدرتمر أثنراذ التعرذيب وىري منرل مرع ير «مورىرا»ل ىرذه احلالرة
م ر ر اوهل ر ر تتح ر ر ل إىل ل ر ر ويقظ ررة معجل ررة ح ر ر معق ل ررة (ت رردوم ى ررذه احلال ررة ع ر ر ي بع ررد هناي ررة مرب ررة
التعذيب) .وفيما خيص افهنيار الع يبل فن رم فعرل علرى الضررر النرا ا عر مشراعر اإلذفل والعرداذ
عّب عنو وا أل والغضب امل نان ضد الذات نفدنا .و د يك ن ىذا افهنيار مد تا كمرا ميكنرو
ح امل ّ
أن يضر ملرردة أعر ام كاملررة تنررال مر حيرراة املعررذس .ىررذان األثرران العاعفيرران يرافقنمررا ررع ر بالررذنب
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والع ررار وك ررذا مش رراعر اإلىان ررة وفق رردان اح ر ررتام ال ررذات  .وميك ر ر وه ر رذه اآلث ررار العاعفي ررة أن تنتن رري إىل
افنعزالية والقن ط وا م ل والدل ك افرتدامي والتدم الذايت.
وعلى مدت ى اآلثار الدل كيةل تتبل ر العديد م أصناأل رموم الفعل مرا بعرد ال ردمة .وف برد مر
اإل ارة إىل احلذر املفرط الذي تبديو الضحية يف ع تنا م الغ ويف ل كنا اإلنداض .وي ريب ىرذا
ا ل ررل با ر ر ص الض ررحايا املع ررذب تعد ررفا بد رربب ع رررأل ثالر ر  .إن ى ررذا احل ررذر املف رررط يف ت رررأل
اإلندان يت لد كذلك بفعل التغي التعدفي "لق اعد" الدل ك البشري الرت ميار رنا اسر م أثنراذ ف ر ل
التع ر ررذيب .كم ر ررا يش ر ررمل ا ل ر ررل الر ر ر ظيفي يف الد ر ررل كيات أيض ر ررا الن ر ررزق و ر رررعة الغض ر ررب واإلن اوي ر ررة
(افنكماش اجملتمعي) والنزعة التّبيرية املرضية (الت رأل بالكث م الرتمم مر طاولرة ررح وتّبيرر مبرال
في ررو لك ررل الت رررفات) .وشم ررل القر ر لل فالن ررا ي مر ر عملي ررات التع ررذيب ي ا ررو م رراعب ع ي ررة يف
احملافظة على ع اتو اف تماعيرة وكرذا يف ندرج ع رات ديردة أخررى .وطاولرة افنتحرار ىري كرذلك
إحرردى رموم الفعررل مررا بعررد ال رردمة عبقررا ملررا أح ررتو الدرا ررات عنررد ضررحايا التعررذيب .فلمررا ف ي ررو
النا ي اندفاعو التدم ي ص س الذات أو يف عملية مريدية للجر مل يرتا ت ر يبنا بامراه ثالر ل حالبرا
ما تك ن العاولة .
وبعد اإلفراج ع الضحايال فأحلب ىدفذ النا يبق ن جناذ حالة صدمية مت اصلة .فإذا يّمنرا
ما ينتظر النا ي م صع بات (الذكريات القا ية وريبترو مراه العرا والقلر والشرع ر بالرذنبل وإعرامة
التكيِير ) فررإن مر ا رأ افررتاض أن عمليررة التأىيرل ررتتا بشرركل آس ومندرجا .فلرري األمررر كررذلك.
واآلثررار ررد تدررتمر علررى مرردى زم ر ع يررلل لررذا فإنررو م ر الضررروري ت ر ف مدرراعدة خمت ررة ذات خررّبة
ورى .
إن ضرحايا التعررذيب ليدر ا حبا ررة إىل مدرراعدة عبيررة و ان نيرة فحدرربل بررل ىررا كررذلك حبا ررة إىل
عرردم م ر اإل رراذات النفدررية واف تماعيررة الع يررة .وإذا انتظم ر وتر فرت ىررذه املدرراعدة يف ال ر
املنا ررب مر ر ِب ررل م ر ظف خر رّباذ يف منن ررتنال وذوي إحد رراس ر ير ر و ررفقة م ر الناحي ررة اإلند ررانيةل
وواعر باسانررب الثقررايفل فر ررك أن مثررل ىررذه املدرراعدة بإمكاهنررا املدررا ة يف إعررامة تكيِير نا حررة
وم مث تفضي إىل ع ج نا .
يف ما يلي دول يضا شم عة م املراكز املخت ة يف معاسة وإعامة تأىيل ضحايا التعذيب.

+

الشع ر بالذنب وبالعار د يدث نتيجة و اول يك ن "افختيار" فينا مدتحي (القنينة "ال رغرى" والقنينرة "الكرّبى"
أو نتيجة و اية ح إرامية بأصد اذ أو ان بغية اإلف ت م التعذيب.
عقب املنانة اسندية ونتيجة امل مدة حت اإلكراه لإلفرازات البي ل ية املختلفة (الب لل الّبازل الدم).
إىل انب ىذال ف بد م إضافة التجربة ال دمية الت يدثنا اعتقال األس والت حالبا ما تتا يف ظروأل عنيفة فترتك
آثارا نفدية بليغة عند األعفال والزو ة .ىذه اسراح العميقة د تردوم إىل األبرد وتتدربب يف مشراكل نفدرية خمتلفرة حالرة
عدم تقدمي مداعدة إىل الضحية.
م الضروري دا مشل الزو ة واألعفال يف الّبنامج الذي خي ص للمقاربة الع ية.
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 الفاكس والبريد اإللكتروني،الهاتف
Tel: +251 165 11 50
Fax: +251 165 11 50
E-mail: norcon@telecom.net.et
Phone: +61 2 9 794 1900
Fax: +61 2 9 794 1910
Phone: +61 2 9646 6666
Fax: +61 2 9646 6610
E-mail: jorge.aroche@swsahs.nsw.gov.a
u
Website: www.startts.org
Phone: +61 7 3255 3855
Fax: +61 7 3255 3866

Tel: +355 42 39 121
Fax: +355 42 39 121
E-mail: kozara@albaniaonline.net
Phone: +49 30 303 906 – 0
Fax: +49 30 3061 4371
E-mail: bzfo-berlin@tonline.de
Website: www.bzfo.de
Tel: +62 651 43 395
Fax: +62 651 48 338
E-mail: nurdin_bna@hotmail.com
Tel: +256 41 54 24 89 or 41
56 71 83
Fax: +256 41 53 31 89
E-mail:
actv@africaonline.co.ug
Website: www.actv.or.ug
Tel: +98 21 895 49 28
Fax: +98 21 65 30 91
E-mail: odvv@neda.net
Website: www.odvv.org
Phone: +92 51 4430142,
+ 92 51 4444767
Fax: +92 51 4444767,
+92 51 4447400
E-mail: khalida@apollo.net.pk
Tel: +92 300 406 129 , 320
483 3851 , 42 512 0635 , 300
840 6129
Fax: +92 300 425 167 338
E-mail: lrct@brain.net.pk
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مليل املراكز ملعاسة ولرم حق ق النا
العنوان البريدي

اسم المؤسسة

البلد
إثي بيا

P.O. Box 12618 Addis Abada - Ethiopia

Rehabilitation Center
for Victims of Torture in Ethiopia

152-168 The Horsley
Drive
Carramar 2163
P.O. Box 203 Fairfield
New South Wales
2165
Australia

Service for the
Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma
Survivors

أ رتاليا

40 Annerly Road
P.O. Box 8011
Woolloongabba
4102
Queensland
Australia
Rr. Kont Urani No.
10
Tirana, Albania

The Treatment and
Rehabilitation Unit
for Survivors of Torture and Trauma

أ رتاليا

Albanian Rehabilitation Center for Torture Victims

ألبانيا

Spandauer Damm
130
D-14050 Berlin
Germany

Behandlungszentrum
für Folteropfer e.V.
Treatment Centre for
Torture Victims

أملانيا

Jln. Residen Danu
Broto No. 162
Banda Aceh
Sumatera - 23239,
Indonesia
P.O. Box 1483
Kampal, Uganda

Rehabilitation Action
for Torture Victims
in Aceh

إندونيديا

African Centre for
the Treatment and
rehabilitation of Torture Victims

أوحندا

P.O. Box 16765-911
Teheran, Iran

Organization for
Defending Victims of
Violence

إيران

Street # 99
I-8/4
Islamabad
Pakistan

Sach - Struggle for
Change

باكدتان

P.O. Box 5059
Model Town
Lahore - 54700

Lahore Rehabilitation
Centre for Torture
Survivors

باكدتان
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العنوان البريدي

Phone: +44 207 813 7777 or
+44 207 813 9999
Fax: +44 207 813 0011 or
+44 207 813 0033
E-mail: sherman@torturecare.org.uk
Website:
www.torturecare.org.uk
Phone: +44 207 530 3666
Fax: +44 207 530 3677
E-mail: webmaster@uktrauma.org.uk or refugee@traumaclinic.org.uk

96-98 Grafton Road
London NW5 3EJ
United Kingdom

Medical Foundation
for the Care of Victims of Torture

Camden & Islington,
Community Health
Services NHS Trust
73 Charlotte Street
London, W1P 1LB
United Kingdom
21A West End Street
Dhanmondi
Dhaka-1205
Bangladesh
27 Bijoy Nagar, 1st
Floor
Dhaka - 1000, Bangladesh
Safvet_Bega Basagica 30
Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina
Menekse 2
Sokak 16/7
06440 Kizilay – Ankara
Turkey
Cowley House
126 Chapel Street
Woodstock 7915
P.O. Box 13124
7915 Cape Town
South Africa
Storegade 82
DK-6100 Haderslev
Denmark

Traumatic Stress
Clinic

Phone: +880 2 966 2780
Fax: +880 2 811 0070
E-mail: kamrul.h@bdcom.com
Tel: +880 2 934 9851, 409597
Fax: +880 2 831 5912
E-mail: brct@citechco.net, or
bhir@bangla.net
Tel: +387 71 446 254 or 71
232 396
Fax: +387 71 446 254
E-mail: ctvmost@bih.net.ba
Phone: +90 312 417 71 80
Fax: +90 312 425 45 52
E-mail: tihv@tr-net.net.tr
Website: www.tihv.org.tr
Phone: +27 21 465 7373
Fax: +27 21 462 3143
E-mail: nomfundo@trauma.org.za
Website: www.trauma.org.za
Phone: +45 74 53 25 35
Fax: +45 74 53 26 24
E-mail: rctj@post12.tele.dk
Website: www.rct-jylland.dk

Phone: +45 33 76 06 00
Fax: +45 33 76 05 10
E-mail: rct@rct.dk
Website: www.rct.dk
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IRCT
Borgergade 13 P.O.
Box 9049 DK-1022
Copenhagen
Denmark
Borgergade 13
P.O. Box 2107
DK-1014 Copenhagen K
Denmark

اسم المؤسسة

البلد
بري انيا

بري انيا

Centre for Rehabilitation of Torture
Survivors, Bangladesh
Bangladesh Rehabilitation Center for
Trauma Victims

بنغ مش

Centra za Zrtve Torture, Most, Sarajevo

الب نة

Türkiye Insan Haklari Vakfi
Human Rights
Foundation of Turkey – Ankara
The Trauma Centre
for Survivors of Violence and Torture

تركيا

بنغ مش

نس
إفريقيا

Rehabiliteringscenter
for Torturofre – Jylland
Rehabilitation Centre
for Torture Survivors
– Jutland
The International
Rehabilitation Council for Torture Victims

الدامنارك

Rehabiliterings- og
Forskningscentret for
Torturofre
Rehabilitation and
Research Centre for
Torture Victims

الدامنارك

الدامنارك
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مليل املراكز ملعاسة ولرم حق ق النا
العنوان البريدي

Tel: +250 512 578
Fax: +250 513 075
E-mail: fact@rwanda1.com
or
factrwa@yahoo.com
Tel: +263 14 79 2222 or
14 73 75 09
Fax: +263 14 73 1660
E-mail: amani@echo.icon.co.zw
Website:
www.oneworld.org/amani
Phone: +46 31 774 1944
Fax: +46 31 774 0933

P.O. Box 4580
Kigali, Rwanda

Phone: +46 8 655 79 30 or
+46 8 655 79 31 or +46 8
655 79 32
Fax: +46 8 655 77 56
E-mail: ctd@swipnet.se
Phone: +41 31 390 50 50
Fax: +41 31 382 97 10
E-mail: therapiezentrum@redcross.ch
Website: www.folter.ch

Danderyds Sjukhus
S–182 88 Stockholm
Sweden

Tel: +233 21 774 526, 778
467
Fax: +233 21 777 465

Rabito Clinic
P.O. Box 7286
Accra-North, Ghana

Phone: +33 1 43 720 777
Fax: +33 1 43 722 187
E-mail:
p.duterte@wanadoo.fr
Phone: +33 1 43 14 88 50
Fax: +33 1 43 14 08 28
E-mail: primolevi@compuserve.com
Phone: +33 1 49 28 57 75
Fax: +33 1 49 28 09 30
E-mail: generic@imaginet.fr

625 rue d’Avron
F-75020 Paris
France

Phone: +972 2 277 2713 or
+972 2 277 2185
Fax: +972 2 277 2203
E-mail: ymcarp@p-ol.com
Website:
www.shepherdsfieldymca.org

P.O. Box 73
Beit Sahour
Field of the Shepherd
Palestinian Authority
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Suite 3; 1 Raleigh
Street
Kopje
P.O. Box 5465
Harare, Zimbabwe
Sociala Huset
Uppgång G
S-411 17 Göteborg
Sweden

Freiburgstrasse 44a
CH-3010 Bern
Switzerland

107 Avenue Parmentier
75011 Paris
France
C/o Association
Génériques
34 rue de Citeaux
01275 Paris
France

اسم المؤسسة
Forum des Activistes
Contre la Torture
Forum of Activists
Against Torture
AMANI Trust

Enheten för krigs
och tortyrskadade
Centre for Rehabilitation of War and
Torture Victims
Kris- och Traumacentrum
formerly Centre for
Survivors of Torture
and Trauma
Therapiezentrum
SRK für Folteropfer
in Bern
Swiss Red Cross
Therapy Centre for
Torture Victims,
Bern
Centre Africain de
Rehabilitation des
Victimes de la Torture
Centre de Soins de
L’A.V.R.E.

البلد
رواندا
زمباب ي

الد يد

الد يد

يدرا

حانا
فرندا

Centre Primo Levi

فرندا

Association Pour la
Réhabilitation des
Victimes de la Violence en Algérie Association for the Rehabilitation of Victims of Violence in
Algeria
The East Jerusalem
YMCA Rehabilitation
Program

فرندا

فلد
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 الفاكس والبريد اإللكتروني،الهاتف
Phone: +972 7 2865949 or
+972 7 2824073 or +972 7
2825700
Fax: +972 7 2824072
E-mail: rana@gcmhp.net
Website: www.gcmhp.net
Phone: +972 2 295 3062 or
+972 2 296 3932
Fax: +972 2 29 89 123
E-mail: info@trc-pal.org
Tel: +972 2 296 1710 or 2
296 3932
Fax: +972
2 240 1947
E-mail: trc@jrol.com
Phone: +1 416 363 1066
Fax: +1 416 363 2122
E-mail: ccvt@icomm.ca
or mabai@ccvt.org
Website:www.icomm.ca/ccvt
Phone: +1 514 282 0661
Fax: +1 514 282 0661 or +1
514 844 0067
E-mail: RIVO@web.net
Website: www.cam.org/-rivo
Phone: +965 488 17 32
Fax: +965 489 28 82
Phone: +254 2 44 1833
Fax: +254 2 446670
E-mail: medico@imlu.org
Website: www.imlu.org

Tel: +254 2 44 6670, or 44
5614
Fax: +254 2 44 6670
E-mail: medic@imlu.org
Website: www.imlu.org
Phone: +961 6 44 63 55
Fax: +961 6 44 63 55
E-mail: asmalame@incotr.com.lb or
aamine@inco. com. lb
Phone: +202 57 76 792
Fax: +202 57 76 792
E-mail: mansour_2000@yahoo.com
Phone: +212 22 482800
Fax: +212 22 482845
E-mail: caovt@iam.net.ma
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العنوان البريدي
El Rasheed St.

P.O. Box 1049
Gaza Strip, Gaza
City
Palestinian Authority
P.O. Box 468
Ramallah, West
Bank
Palestinian Authority
Ramallah, West
Bank
Palestinian Authority
194 Jarvis Street,
2nd Floor
Toronto
Ontario M5B 2B7
Canada
120 rue Duluth Est
Montréal
Québec H2W 1H1
Canada
P.O. Box 4081
Safat 13041
Kuwait
Mvuli Road
Off Old Waiyaki
Way
Westlands
P.O. Box 70548
Nairobi
Kenya
Mvuli Road
Off Old Waiyaki
Way, Westlands
P.O. Box 70548
Nairobi, Kenya
Shark Building, Boulevard
P.O. Box 3014
Tripoli
Lebanon
P.O. Box 347
C.O. No. 12411
Imbaba-El Kit Kat
Egypt
6 bis, rue Khadija
Ben Khouiled
Casablanca
Morocco

6616
اسم المؤسسة

Gaza Community
Mental Health Programme

Treatment and Rehabilitation Center
for Victims of Torture
Treatment and Rehabilitation Center
for Victims of Torture
Canadian Centre for
Victims of Torture

البلد
فلد

فلد
فلد
كندا

Réseau d’intervention
auprès des personnes
ayant subi la violence
organisée

كندا

Al Riggae Specialized
Centre

الك ي

The Independent
Medico-Legal Unit

كينيا

The Independent
Medico-Legal Unit

كينيا

Restart Center

لبنان

El Nadim Centre, for
the Management and
Rehabilitation of
Victims of Violence
Commission Médicale du FJV Forum
pour la Justice et la
Vérité

م ر
املغرس

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

+
6616

م التعذيب

 الفاكس والبريد اإللكتروني،الهاتف

مليل املراكز ملعاسة ولرم حق ق النا
العنوان البريدي

Tel: +212 2 27 27 20 or 27 39
35
Fax: +212 2 27 39 35
E-mail: casarehab@medianetwork.net.ma

1bis, rue Khadidja
Ben Khouiled
Casablanca, Morocco

Tel: +258 42 72 90 or 30 50
51
E-mail: esperanc@zebra.uem.mz or vigreja@yahoo.com
Tel: +43 121 64 306
Fax: +43 121 64 306
E-mail: hemayat94@hotmail.com

Bairro Central “B,”
Rua Simoes da Silva,R/Chao, No 8
Maputo, Mozambique
Engerthstrasse 161163/4
A-1020 Vienna, Austria

Phone: +234 1 834 102
Fax: +234 1 834 102 or +234
1 452 7515 or +234 1 612
775
E-mail: prawa@linkserve.com.ng
Website:
www.inetexchange.com/PRA
WA/
Phone: +1 313 216-2243
Fax: +1 313 945-8933
E-mail: mfarrag@accesscommunity.org
Website:
www.accesscommunity.org
Phone: +1 214 352 9489
Fax: +1 972 317 4433
E-mail: centerforsurvivors@yahoo.com

12 Olukole Street
Off Olufemi
Street/Oguniana
Drive
Surulere, Lagos
Nigeria

Phone: +1 612 627 4231
Fax: +1 612 626 24 65
E-mail: mail@cvt.org
Website: www.cvt.org
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اسم المؤسسة
Association pour la
Réhabilitation des
Victimes de la Torture
The Casablanca Centre for the Rehabilitation of Victims of
Torture
Associacao Esperanca Para Todos
Association Hope for
Everyone
HEMAYAT, Verein
zur Betruung von
Folter- und Kriegsüberlebenden
Hemayat, Organisation for the support
of survivors of torture and war
Prisoners Rehabilitation and Welfare
Action

البلد
املغرس

امل زمبي

النمدا

نيج يا

6450 Maple
Dearborn
MI 48126
USA

Center for Psychosocial Rehabilitation of
Torture Survivors

ال فيات
املتحدة
األمريكية

At the Wilkinson
Center
5200 Bryan Street
Dallas, Texas 75206
USA
Mailing address: PO
Box 720663
Dallas, Texas 753720663
USA
717 East River Road
Minneapolis, Minnesota
MN 55455
USA

The Center for Survivors of Torture

ال فيات
املتحدة
األمريكية

Center for Victims of
Torture

ال فيات
املتحدة
األمريكية

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+

+
حتقي ع التعذيب يف اسزاور
 الفاكس والبريد اإللكتروني،الهاتف

6612

العنوان البريدي

اسم المؤسسة

Phone: +1 703-533-3302
Fax: +1 703-237-2083
E-mail: cmhs2000@aol.com
Website: www.cmhsweb.org

701 W. Broad Street,
Suite 305
Falls Church
VA 22046
USA

Phone: +1 415 765 6999
Fax: +1 415 765 6995
E-mail: survivorsi@sbcglobal.net
Website:
www.survivorsintl.org
Phone: +1 619 278 2400
Fax: +1 619 294 9405
E-mail: survivors@notorture.org
Website: www.notorture.org
Tel: +1 619 582 9018
Fax: +1 619 582 7103
E-mail: soti@home.com
Website: www.notorture.org

447 Sutter Street
Suite 811
San Francisco, California
CA 94108
USA
P.O. Box 151240
San Diego, California
CA 92175-1240
USA
P.O. Box 151240
San Diego, California
CA 92175-1240,
USA
9 Lycabettous Street
GR-106 72 Athens
Greece

Program for Survivors of Torture and
Severe Trauma
at the Center for
Multicultural Human
Services
Survivors
International

Phone: +301 36 46 807 or
+301 36 43 792
Fax: +301 36 12 273
E-mail: mrct@mrct.org
Website: www.mrct.org
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البلد
ال فيات
املتحدة
األمريكية
ال فيات
املتحدة
األمريكية

Survivors of Torture,
International

ال فيات
املتحدة
األمريكية

Survivors of Torture,
International

ال فيات
املتحدة
األمريكية

Medical Rehabilitation Centre for Torture Victims

الي نان

+
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منشورات معهد اهلوڤار باللغتني الفرنسية واإلنكليزية
■ Livre Blanc sur la Répression en Algérie (1991-1994 ) Tome I
Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de
l'Homme
1995, ISBN 2-940130-00-0, 248 pages, illustrations en couleurs
■ L'Arlequin
Marco Gamberoni
1995, ISBN 2-940130-01-9, 126 pages
■ Livre Blanc sur la Répression en Algérie (1991-1995) Tome II : Les vérités sur
une guerre cachée
Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de
l'Homme
1996, ISBN 2-940130-03-5, 335 pages, illustrations en couleurs
■ Livre Blanc sur la Répression en Algérie (1991-1995) Supplément : Les complicités
Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de
l'Homme
1996, ISBN 2-940130-04-3, 300 pages, illustrations en couleurs
■ L'Algérie en murmure: Un cahier sur la torture
Moussa Aït-Embarek
1996, ISBN 2-940130-02-7, 365 pages, illustrations en couleurs
■ Le Maghreb à la croisée des chemins à l'ombre des transformations mondiales
Abdelhamid Brahimi
Co-edition with The Centre for Maghreb Studies, 16 Grosvenor Crescent, London SW1X 7EP
1996, ISBN 2-940130-05-1, 448 pages, 66 tableaux et graphes
■ An Inquiry into the Algerian Massacres
Edited by Youcef Bedjaoui, Abbas Aroua, Méziane Aït-Larbi
Forwords by Lord Eric Avebury and Prof Noam Chomsky
1999, ISBN 940130-08-6, 1504 pages, coloured illustrations
■ Aux origines de la tragédie algérienne (1958-2000): Témoignage sur hizb
França
Abdelhamid Brahimi
2000, ISBN 2-940130-10-8, 312 pages
■ Horroris Causa: Féminisme à l'ère de la Sainte Eradication
Cahier préparé par Abbas Aroua
Préface de Marie-Blanche Tahon
2000, ISBN 2-940130-09-4, 212 pages
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