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ضــد الشــعب اجلزائــري جتلــت مظاهرهــا منظمــة الســلطات الفرنســية حــرب إبــادة  مارســت

االســـتيالء احلـــرق و و  إىل أعـــايل اجلبـــال وأقاصـــي الصـــحاري التهجـــريو  اجلمـــاعي والفـــردي يف القتــل

كـــل جزائـــري مشـــبوها يف نظـــر الســـلطات ، إذ يعتـــرب  وختريبهـــا العقاريـــة واملنقولـــة املمتلكـــاتعلـــى 

التعـــذيب سياســـة  لـــتفعَّ ذلك لـــ ،ال بـــد مـــن أن يعتقـــل أو يعـــذب أو يســـجنو  وإدار�ـــا الفرنســـية

ــــد مــــن نفــــذتو  ،االســــتثنائية ت القــــوانني ا�حفــــةنَّ والســــجن، وَســــ االعتقــــالو  السياســــات  العدي

أنـواع  ، وسـلطت العديـد مـنعرض احلـائط واملواثيق الدولية ضاربة بالقوانني واملعاهدات التعسفية

حتــت إدارة كبــار ضــباط  اجلزائــريني واملســاندين للثــورة اجلزائريــة فنيأشــكال التعــذيب علــى املوقــو و 

 .الفرنسية اإلرهابية واملنظمات وغالة املعمرين البوليساجليش الفرنسي و 

االحــتالل  فــرتة خــالل املدنيــةو  الســلطات االســتعمارية الفرنســية العســكرية قامــتحيــث 

عمــدت إىل فإلبــادة اجلزائــريني،  متنوعــةة إجراميــ تاخمططــبتنفيــذ عامــة والثــورة التحريريــة خاصــة 

ضــد كــل  املتــوفرة لــديهااإلمكانيــات ســواء املشــروعة أو احملظــورة و املمكنــة  وســائلاســتخدام كــل ال

األسـرى مـن  مـن دون متييـز تبـل مشلـ ،اأحـد يف سياسـتها القمعيـة والعقابيـة سـتثنومل ت اجلزائـريني

قصـــد القضـــاء علـــى الوجـــود  اء وشـــيوخاملـــدنيني العـــزل مـــن أطفـــال ونســـو  جـــيش التحريـــر الـــوطين

ارتكبـت فرنسـا ا�ـازر اجلماعيـة، تلك املخططات  سيد�دف جتو ، البشري اجلزائري بصفة �ائية

اسـتعانت القـوات الفرنسـية بعـدة ألجـل ذلـك ، و اجلمـاعيالفردي و أو املقصود  العشوائي والتقتيل

 اإلدارةأطلقـت عليهـا  نفسها، فرنسيةوسائل وقوانني عقابية تتعارض مع القوانني الدولية وحىت ال

  .اسم القوانني اخلاصة الفرنسية االستعمارية

ضـــد اجلزائـــريني  والســـجن واالعتقـــال كانـــت سياســـة القمـــع واإلبـــادة اجلماعيـــة والتعـــذيبو 

بــل اإلدارة الفرنســية احملتلــة، كو�ــا ســبقت الثــورة التحريريــة بــل واكبــت مدروســة وخمططــا هلــا مــن قِ 

، واسـتمر ذلـك إىل غايـة م 1830جويلية  05واالستيالء على العاصمة بتاريخ  حتاللاالعملية 

، بــل اسـتمرت اآلالم اجلسـدية والنفســية إىل م 1962جويليـة  05 بتـاريخنيـل االسـتقالل الــوطين 

  .ما بعد االستقالل
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ويعتــــرب التعــــذيب مــــن أعتــــق الوســــائل الــــيت مورســــت ضــــد اإلنســــان ســــواء عنــــد اجلــــزاء أو 

ق قــد مــورس بقــوة خــالل ســتنطاق قصــد احلصــول علــى مجلــة مــن املعلومــات، ولاالسـتجواب واال

وال زال مســتعمال  ،مــن طــرف النــازيني خــالل احلــربني العــامليتني األوىل والثانيــة بــاألخصو  م 20

واعتــرب وســيلة هامــة �ا�ــة العــدو وإفشــاله وحتقيــق االنتصــار ، إىل اآلن مــن طــرف القــوى املهيمنــة

  .الدول احملتلة أفراد ضدالدول املستعمرة سلطات متارسها احرتافية  عليه، كما صار عملية

 لتســتوعب أكــرب عــدد ممكــن مــن واحملتشــدات املعــتقالتأقيمــت كــذلك بنيــت الســجون و 

، األغلبيــة الســاحقة مـــنهم ال ذنــب هلـــا ســوى أ�ـــا ه يف أمـــرهماشــتبالا مبجـــرد اجلزائــريني املوقــوفني

م داخلها على اخـتالف أعمـارهم، ال فـرق بـني الصـغري حتمل صفة جزائري عريب مسلم، ليزج �

   .والكبري، وال بني الذكر واألنثى

إلخـــراج احملتـــل الفرنســـي مـــن م  1954نـــوفمرب  01وعنـــد انطـــالق الثـــورة التحريريـــة ليلـــة   

األراضــي اجلزائريــة وحتريرهــا، التــف الشــعب اجلزائــري حوهلــا وارتــبط مصــريه �ــا، وخشــية جناحهــا 

حــتالل كــل مــا متلــك ألجــل القضــاء عليهــا، وقامــت مبجموعــة مــن اإلجــراءات جنــدت إدارة اال

لــذا   ،خلنقهــا، كمــا عــددت مــن وســائل اإلبــادة ألجــل إخضــاع هــذا الشــعب وإفشــال هــذه الثــورة

وجيـرده مـن كـل  كـان التعـذيب مـن بـني هـذه الوسـائل اخلطـرية كونـه يسـتهدف الشـخص املعـذب

 يـوان لغـرض إخضـاعه وإجبـاره علـى اخليانـة أو االعـرتافينـزل بـه إىل درجـة احلصفاته اإلنسـانية و 

لتأيت مرحلة ثانية يودع خالهلا املعذب إما السجون إذا كانت تستوعب ذلـك أو املعـتقالت الـيت 

، ليجـرد خالهلـا اجلزائـري مـن مجيـع نـواحي الـوطن انتشرت كخاليا السرطان تلتهم الوافـدين إليهـا

 . ملواثيق الدوليةاهليئات وا أقر�امن كل احلقوق اليت 

  أ اووع

المعــتقالت والســجون و   التعــذيب" نــا موضــوعتناولائل تلــك الوســ اســتعمال انطالقــا مــن

ويعترب ذا أمهية بالغة، حبيث يصور "1962-1954 جزائريةفي المنطقة الشرقية أثناء الثورة ال

أو اعتقـاهلم وسـجنهم خالل مـدة حجـزهم واسـتجوا�م  عتقلونالعذاب الذي عاشه اجلزائريون امل

، إضـافة إىل وجـود فئـة  وكرامتهم التعذيب مشل أجسادهم وأنفسهمأساليب وما يتعرضون له من 
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تروي مبرارة هذه املآسـي واحملـن، يضـاف إىل    كبرية تعرضت هلذه العملية الزالت على قيد احلياة

تها وكنيســـــكـــــل ذلـــــك حركـــــة االعرتافـــــات العديـــــدة مـــــن طـــــرف جنـــــراالت فرنســـــا وعســـــكرييها 

  .اإلصداراتمن خالل جمموعة من  حول عمليات التعذيب املتعددةالكاثوليكية 

، إذ مازالــت أعمــال نوعــا مــان دراســات اجلزائــريني حــول ممارســات التعــذيب قليلــة كمــا أ

أكرب عدد ممكن مـن الشـهادات الصـادرة مـن أفـواه  وجود معللدراسة، جة ماسة االتعذيب يف ح

خاصة وأن الكثري حلـد السـاعة مـن الـذين  ،خالل الثورة التحريريةالذين تعرضوا للعنف اجلسدي 

واملعــتقالت ومراكـــز التعـــذيب الشــهرية مـــا زالــوا علـــى قيـــد و تعرضـــوا للعنــف يف الســـجون أعــذبوا 

ـــاة، تنـــاول هـــذا ب لنـــاشـــهادا�م لتكـــون مـــادة خـــام تســـمح  تســـجيل كـــل الواجـــب  فالواجـــب احلي

 .حيا�م وإدانة صرحية للوجود االستعمارياملوضوع لتبقى الذاكرة حية شاهدة على تض

  أب ار اووع

  :ذكراليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع ناملوضوعية والذاتية من األسباب 

مــن  نطقـةاملحداثـة هـذا املوضـوع يف جمـال الدراسـات التارخييــة اجلزائريـة وخاصـة يف هـذه  -

  .واقتصارها على بعض األماكن فقط الوطن

 هـــذا دراســـة إىل بنـــا دفعـــت الـــيت األســـباب أحـــد مـــن التعـــذيب وأســـاليبه ائعظـــف تعـــدد -

 .األجيال وتناقلتها اجلزائري الشعب ذاكرة يف راسخة تزال ال الصور هذه وأن خاصة ،املوضوع

 للمحافظـــة علـــى مـــا تبقـــى منهـــا التعـــذيب مراكـــز والتعـــرف علـــى أهـــم اإلحاطـــة حماولـــة -

 .عن ذلك النامجة والتأثريات يريةالثورة التحر  فرتة خالل ومؤسساته

 داخــل الفرنســية الســلطات انتهجتهــا الــيت التعــذيب وكيفيــات طــرق علــى الضــوء تســليط -

 .املتعددة املراكز

 بارتكـــاب الفرنســـية القـــوات تـــدين الـــيت الفرنســـية االعرتافـــات والشـــهادات بعـــض ظهـــور -

  .التحريرية الثورة أثناء حدثت اليت اجلرائم معظم

وجه الوحشي الذي طاملـا أخفـاه الفرنسـيون وراء مبـادئهم والـذين أدعـوا التحضـر إبراز ال -

 .واإلنسانية يف ممارسا�م على امتداد الثورة التحريرية
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إلقــاء الضــوء علــى جــزء يســري مــن فظــائع االحــتالل ومهجيتــه وإثبــات تــورط الســلطات  -

 .الفرنسية الرمسية يف عمليات التعذيب

خـــــذ املعلومـــــات مـــــن آ كـــــي أختـــــار هـــــذا املوضـــــوع وأن وجـــــود جانـــــب ميـــــداين حفـــــزين -

 .درهاامص

ا 

حــول طبيعــة سياســة التعــذيب الــيت طبقتهــا  هــذا املوضــوع متحــورت إشــكالية حبثنــا ولدراســة

ووســائلها واألمــاكن الـيت مورســت �ــا واألجهــزة  وأهــدافها سـلطات االحــتالل الفرنســي يف اجلزائـر

علـى عمليـات  املمارسـة هـذه السـجون واملعـتقالت يف إضـفاء، إضـافة إىل دور اليت قامـت بـذلك

 :بصياغة اإلشكالية التالية التعذيب، وعليه قمنا

هل أن غياب مواصفات الثورة عن القادة الفرنسيين وعجزهم عن إخمادها، دفع بهـم االلتجـاء 

ق الــزج عــن طريــ ،وإبعــادهم إلــى ممارســة سياســة التعــذيب ضــد كــل الجزائــريين مــن مــدنيين وعســكريين

لتحديد كيفيات ووسائل المواجهة والتصـدي لمخططـات الثـورة وذلك  ،بهم في المعتقالت والسجون

دمون على ارتكاب كل مـا فعلـوه قْ ، أم أن هناك أضغانا أخرى جعلتهم يُـ في الشرق الجزائريالتحريرية 

 .ضد الجزائريين

  : وتندرج حتت هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية

تعدد أشكال  الذي أحدثته األعمال الثورية هو الذي أدى إىلهل أن حجم الضغط  -

   ؟املمارس ضد اجلزائريني التعذيب

، وهل أن اختيار أماكنه وأشخاصه  هل التعذيب ممارسة عرضية أم سياسة مقصودة -

  ؟كان عفويا أم مدروسا

وهل كانت كافية لردعه أو االنقاص منه  كيف واجهت مؤسسات الثورة هذه السياسة  -

  ؟ى أقل تقديرعل

مقنعة للرأي العام  املستهجنة لسياسة التعذيباملواقف املسجلة كانت  إىل أي مدى -

 حول تطبيق هذه السياسة؟ إذا ما قورنت باملواقف املؤيدة  الدويل والفرنسي
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الشهادات اليت مت اإلدالء �ا ممن مارسوا أو كانوا شهودا على هذه ذا أضافت ما  -

  ؟ اجلرمية

  ؟وهل غريت من الوضع ت الصحافة وواكبت هذه السياسة الوحشيةكيف عرب   -

وكيف تأقلموا مع حياة السجون واملعتقالت، وما  املعذبنيو ما هو مصري املعتقلني  -

  ؟مدى قيمة اخلدمات املقدمة هلم

ط ثا 

علـــى خطـــة مكونـــة مـــن  لســـابقة والتســـاؤالت الفرعيـــة اعتمـــدناولإلجابـــة علـــى اإلشـــكالية ا

  .وثالثة فصول وخامتة إضافة إىل جمموعة من املالحق فصل متهيديمقدمة و 

وواقع الثورة �ا  الشرق اجلزائريمنطقة  على جغرافية يف الفصل التمهيدي عرفناحيث ت

الشمال ، األوراس: مبناطقها الثالث التنظيم العسكري غداة انطالق الثورة التحريريةمن خالل 

اإلجراءات العسكرية  املتمثلة يف ردود الفعل الفرنسية على ذلكإضافة إىل ، القبائلو  القسنطيين

فرنسية التشريعات الو عسكرية العمليات الو مدادات واإل، الفرنسية يف الشرق اجلزائري

 وإقامة الشائكة املكهربة ألسالكبا وحصار الثورة ، يضاف إىل ذلك احلرب النفسيةستثنائيةاال

  .ذائي والتجويعسياسة احلصار الغ وتطبيق احملتشدات

 فقـد، "التعـذيب شـكالدوافـع وأ"بــ موسـوماأن يكـون  نـاأما يف الفصل األول الـذي اخرت 

إىل اعتمـاد هـذه  السـتعماريةاالفرنسـية الـيت دفعـت بالسـلطات  واألسباب فيه إىل الدواعي ناتطرق

النتقـــام مـــن والـــيت تراوحـــت بــني البحـــث عـــن املعلومـــة تـــارة وا ،التحريريـــة الوســيلة يف جما�ـــة الثـــورة

خلــق جــو مــن الرعــب يف نفــوس اجلزائــريني و  ،العمليــات الناجحــة لعناصــر جــيش التحريــر الــوطين

  .واإلبقاء عليه بصفة دائمة

تعـرض هلـا اجلزائريـون أثنـاء تعـذيبهم حيــث  العـذاب الــذي أصـنافإىل  أيضـا نا فيـهوتعرضـ 

ملة يف ذلك حيث فاقت مئـيت وكثرة الوسائل املستع، وكثر�ا يصعب حتديدها مجيعا نظرا لتنوعها

 أجهـزة مـن املختلفـة الـيت مارسـت التعـذيب الفرنسـية األجهـزة التعرف علـىكذلك و  ،وسيلة وأداة

الشــــرعية، كمــــا ظهــــرت أجهــــزة ســــرية  غــــريإىل جانــــب بعــــض املنظمــــات الســــرية و  ،لــــةالدو  أمــــن
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ة مــن جهــة األجهـزة الفرنســيت اتطــور و  متخصصـة يف التعــذيب تزامنــا مـع اشــتداد الثــورة مـن جهــة

مارســـت التعـــذيب يف ، حيـــث  ت املختصـــة يف املعلومـــاتذلـــك بعـــد إعـــادة هيكلـــة اهليئـــاثانيـــة و 

وهـــي  طلـــق عليهـــا مراكـــز التعـــذيب، ي)عمالـــة قســـنطينة(مبنطقـــة الشـــرق اجلزائـــري خمتلفـــة  مقـــرات

، يف كــــل املــــدن الكــــربىتنتشــــر  والــــيت مقــــرات البــــوليس القضــــائي وبــــوليس االســــتخبارات العامــــة

جهــــاز التــــدخل مــــن أجــــل مقــــرات و  مقــــرات الوحــــدات العســــكريةو  )الــــدرك( اجلندرمــــةمقــــرات و 

 التعـذيب اخلاصـة مراكـز، وأخـريا )ىاحلركـ( الوحـدات العسـكرية اجلزائريـة راكزم، و )DOP(الوقاية

السلطات العسـكرية ف اشر إ تكن حتت أل�ا مل هايصعب حتديداليت  املسرية من طرف الكولون

   .أو اإلدارية

مواقف وشهادات حول سياسة "ه عنوانا متثل يفل الثاين الذي أعطيناويف الفص

، حيث تناولنا فيه املواقف الرمسية الفرنسية من حكام "التعذيب الفرنسية في الجزائر

بني مؤيد ومعارض، يضاف إىل ذلك السياسيون عسكريني فرنسيني و  ومسؤولني وعدالة

الصحف ودور الكاثوليكية، وكذلك  ل الكنيسةألدباء والفالسفة ورجاواملثقفون واملفكرون وا

   .النشر الفرنسية

 املؤقتة ودور جريدةاحلكومة اجلزائرية  وأعضاءقيادة الثورة مواقف  كما أشرنا فيه إىل

، يفياته، وتعيني أماكنه املخصصةكحول وسائل التعذيب و يف التفاصيل  خاضت اليتا�اهد 

احملتشدات  يارات جلان الصليب األمحر الدويل إىلوز  احتاد الطلبة، وبعثات فعله ماوكذلك 

  .العربية دولال جامعة لوائحوالسجون، و 

السجون والمعتقالت في الشرق  واقع"ــــــــأما الفصل الثالث فكان موسوما ب

ملا اشتدت فعن املعتقالت و  وتناولنا فيه عديد املفاهيم اخلاصة مبوضوع البحث، "الجزائري

مع كل الوطنيني والوطنيات العديد منها، جلاالستعمارية الفرنسية  الثورة فتحت اإلدارة

 كما تطرقنا فيه إىل،  املتعاطفني مع الثورة، وذلك إلضعافها والتقليل من مسعتها وتوسعها

  .وظروف معيشتهم ونشاطهم داخل املعتقالت والسجون املعتقلني
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  دراا  

الـذي يقـوم علـى تفســري معاجلتـه املـنهج التــارخيي  يف ه مـن املواضـيع التارخييــة اسـتعملناكغـري 

الــذي مــن خاللــه عرضــنا مــادة علميــة عــن موضــوع الدراســة  واملــنهج الوصــفي ،احلــوادث التارخييــة

  صـورا عـن سياسـة التعـذيب ناحيـث قـدم ،احلصول علـى النتـائجو  عن احلقائق الكشفأجل من 

  .آثار هذه الوسيلة ناوأبرز 

 وذلـــكبعـــض املقارنـــات بـــني خمتلـــف منـــاطق الـــوطن خـــالل مـــن واســـتعملنا املـــنهج املقـــارن 

  .والرسومات البيانية االحصائية بعض اجلداولل غالاالحصاء باست منهجاتباع ب

لتارخييـة مـن مـن االطـالع مباشـرة علـى احلقـائق ا انية اليت مكنتنابالدراسة امليد اكما استعن  

ا لعمليـــة التعـــذيب واالعتقـــال هـــا مـــن أصـــحاب الشـــأن الـــذين تعرضـــو خـــالل شـــهادات حيـــة نقلنا

  .والسجن

  ادرا دود

تتمثــــل حــــدود البحــــث زمنيــــا يف الفــــرتة املمتــــدة مــــن انطــــالق الثــــورة إىل غايــــة االســــتقالل 

   تبــدأ بــانطالق الثــورة التحريريــة وتنتهــي بــإعالن االســتقالل وهــي الفــرتة الــيت"م 1962 -1954"

بــرز فيهــا  إذ جلرائم الفرنســية املرتكبــة يف اجلزائــر،اخلاصــة بــا وهــي غنيــة باألحــداث التارخييــة اهلامــة

حيـث مـورس بشـكل واسـع علـى كـل  التعذيب كسياسة منتهجـة مـن طـرف سـلطات االحـتالل،

مقابــل االهتمــام بفضــح هــذه املمارســات مــن خــالل الصــحف واجلرائــد  فئــات الشــعب اجلزائــري،

 منطقـــة ان فشـــمل تـــرابأمـــا مـــن حيـــث املكـــ ،واللجـــان النشـــطة والشخصـــيات املناوئـــة للتعـــذيب

مشلـــت الواليـــات التارخييـــة الـــيت الـــيت يطلـــق عليهـــا الفرنســـيون عمالـــة قســـنطينة،  الشـــرق اجلزائـــري

كو�ـا منـاطق انطـالق الثـورة   اليت عاىن سـكا�ا مـن ويـالت التعـذيب والسـجن واالعتقـال الثالث

  .نطقةنظرا لشساعة امل فقط دراسة ميدانية لبعض األماكنواقتصرت على  ،التحريرية

رادر واا  راءة  

اعتمــدت يف إجنــاز هــذا البحــث علــى جمموعــة مــن املصــادر واملراجــع ميكــن تصــنيفها كمــا 

  :يلي
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اللجنة "، أرشيف "سان فانسان"و "إكس أون بروفانس": ما وراء البحار أرشيف -01

الذي قدم  ، األرشيف القومي التونسي، أرشيف سجن القصر بسطيف"الدولية للصليب األمحر

  .لوالية سطيف لنا من طرف مدير متحف ا�اهد

هـي مبثابــة مصـادر ملـن تعرضــوا لعمليـات التعــذيب لــبعض ا�اهـدين و شـهادات حيـة  -02

  .واالعتقال والسجن واإلهانة

بعض املذكرات الشخصية اليت تنـاول أصـحا�ا يف ثناياهـا كيفيـة التعـرض للتعـذيب،  -03

  ".بول أوساريس"للجنرال " ديت حول التعذيبشها"أو كيفية التعذيب كـــــ

لصــاحبه  "اجلــالدون" كتابــات جزائريــة خاضــت يف هــذا املوضــوع علــى غــرار كتــاب -04

 .حممد الطاهر عزوي املرحوم للمجاهد" ذكريات املعتقلني"وكتاب   بوعالم جنادي

 .زيارة ميدانية ملعتقل قصر الطري حيث وقفت فيها على حقيقة هذا املعتقل -05

مـن  عمليـات التعـذيب والقتـل واإلبـادة جريدة ا�اهـد الـيت طاملـا أماطـت اللثـام عنـد -06

أو نشـر " اجلـرح املـتعفن" خالل بعض املقاالت حول التعذيب، أو نشر كتب على صفحا�ا كـــــ

 ."ملف جون مولر"بعض امللفات كـــــ

 املعنــــون باملســــاءلة "هنــــري عــــالق"ــــــــبعــــض الكتابــــات الفرنســــية والشــــهادات احليــــة ل -07

التعــذيب وممارســات اجلــيش الفرنســي أثنــاء ثــورة التحريــر  "الــذي حيمــل عنــوان "فــائيال بــرانشار "و

  . "اجلزائرية

 اث  وت

كغريه من البحوث العلميـة تعرضـت خـالل اجنـازه �موعـة مـن الصـعوبات غـري أ�ـا زادتـين 

  : ما يلي منها ميكن ذكرعلى إكمال البحث وتقدميه، و  اصرار إ

ون أرشــيف هــذه املــادة مــن عــدم وجــود املــادة العلميــة وخاصــة يف األرشــيف داخــل الــوطن كــ -

  .اليت محلت إىل فرنسا غداة االستقاللاألسرار 

  .صعوبة البحث يف األرشيف املتاح -
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حـون باحلقـائق أل�ـا خمجلـة و حساسية املوضوع وطبيعة الفرد اجلزائـري جعـل الكثـري مـنهم ال يب -

بقاء فئة قليلة ممن تعرضوا للتعذيب وكرب سنهم ، و "الشهادة"م وبالتايل التكتم على املعلومةبنظره

نظــرا للمــدة الطويلــة الــيت تقــدر بــأكثر مــن نصــف  جعلهــم ينســون العديــد مــن األحــداث املهمــة

  .قرن

جعــــل مــــن ذلــــك احلصــــول علــــى املعلومــــة بصــــعوبة، وعــــدم التفريــــق بــــني أميــــة مــــن حاورنــــاهم  -

اجلندرمـــة والفئـــات املـــذكورة األخـــرى الـــيت قامـــت بعمليـــات التعـــذيب واالســـتنطاق العســـكريني و 

  .، وكذلك النمطية اليت وجد�ا تقريبا لدى كل املستجوبنيواالعتقال

تغيـــري مالمـــح األمـــاكن املخصصـــة للتعـــذيب وحتويلهـــا إىل مؤسســـات عســـكرية مينـــع بـــداخلها  -

ول إىل مقـر للمجموعــة ببئـر العـاتر الـذي حتـمقـر الصــاص : التصـوير نظـرا للظـروف األمنيـة، مثـل

استقبال ممتاز من طرف قائد الوحدة وقت الزيارة واعتـذر عـن عـدم تقـدمي ( س احلدودالثامنة حلر 

وســجن  ذي صــار ســكنات لرجــال الــدرك، واملكتــب الثــاين الــ)يــد العــون نظــرا حلساســية املكــان

، أو منـازل للمـواطنني مثـل عمـاراتتشـييد مكانـه جمموعـة مـن المت �دميـه و  كويـف الـذيمدينة ال

  .مقر الصاص بنقرين وما أجري عليه من تعديالت

انــدثار املعــتقالت كليــا ماعــدا معتقــل قصــر الطــري كو�ــا كانــت مشــكلة مــن جمموعــة مــن اخلــيم  -

وحماطــة بأســـالك شـــائكة، ومبجـــرد اإلعـــالن عـــن االســـتقالل وتســـريح املعتقلـــني مت االســـتغناء عـــن 

 .املخيمات

  .حتفظ العنصر النسوي وقلته، و ة ثقافة املعنيني باإلدالء بالشهادةحمدودي -

  .عدم السماح يل بالدخول إىل السجون بدواعي أمنية طبعا -

عـــتقالت والســـجون يف الشـــرق اجلزائـــري ن موضـــوع التعـــذيب واملأ ميكـــن القـــول يف األخـــري      

 نظـرا لبشـاعة صـور التعـذيبالثورة التحريرية يضـع الباحـث فيـه أمـام ضـغط نفسـي رهيـب خالل 

 .وطرقه املقرفة وآثاره املستمرة

 



  

 اطق ل دي

اورة  ارق 

ورد ل  ازاري

رر اا  
أو ريزارق اا را.  

  ريزارق ا ريم اظا

ررورة اق اطداة ا.  

   را رراءات اا

  .ارق ازاري

را رب اا.  

 را ك اا.  

د داتا.  

 ووا ذار اا . 
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كبـــرية  طويلـــة مــن معانـــاة لســنواتتتوجيـــا  م 1954نـــوفمرب مــن كــان انـــدالع ثــورة الفـــاتح 

مســـلح  حتـــرري للجزائـــريني مـــن اإلبـــادة، القمـــع، القهـــر والتهمـــيش، كمـــا عـــربت عـــن جتربـــة كفـــاح

 عـدم جنـاحجديدة استفاد منها اجلزائريون ال حمالة بتجاوز النقائص والثغرات اليت كانت سببا يف 

منـــــذ معركـــــة ســـــطاوايل يف حتقيـــــق ) الشـــــعبية(الرمسيـــــة وغـــــري الرمسيـــــة  خمتلـــــف املقاومـــــات املســـــلحة

يؤكـــد بعـــض ( 1القـــرن العشـــرين أوائـــلالـــيت ســـبقت العمـــل السياســـي و ، االســـتقالل التـــام للجزائـــر

املؤرخني أن العمل السياسي كان موازيا للمقاومة العسكرية الرمسية والشعبية من خالل ما قام به 

ووصـول هـذا  )وغريه عن طريق كتابة العرائض والرسائل وإرسال الوفـود 2محدان بن عثمان خوجة

االســتقالل  األخــري إىل طريــق مســدود وعــدم حتقيــق األهــداف املرســومة املتمثلــة يف احلصــول علــى

  . 3بالوسائل السلمية والقانونية

 لقصــور وعمــور وغريهــا كــاألوراس وجرجــرة وبــين صــاحل املنيعــة لقــد كانــت جبــال اجلزائــرو 

ســكان  لتفــافا يضــاف إىل ذلــكصــني هلــذه الثــورة الكــربى، احلصــن احلوقراهــا ودواويرهــا  ومــد�ا

هـا بسـالح لواحتضـا�ا، ومتوي مـن خـالل التعبئـة الشـعبية الوهلـة األوىل ذحوهلا من واملدن األرياف

، باإلضـــافة إىل احلراســـة والعتـــاد املـــؤناألموال والرجـــال واللبـــاس و بـــ هـــانومتوياملتـــوفر لـــديهم  الصـــيد

علـى يـد الثـورة التحريريـة وانـدلعت ، 4والتبليغ عنها يف حينهـا حتركات العدورصد ومجع األخبار و 

املناضلني الذين أعد�م املنظمة اخلاصـة منـذ نشـأ�ا، وخاصـة يف سـنوا�ا األخـرية يف عهـد رئـيس 

                                                 
  .193ص ،2009 اجلزائر، احملمدية، ،طليطلةدار  ،01ط ،االستقالل إىل االحتالل من الوطنية احلركة تاريخ: خليف بن الوهاب عبد -1
من أسرة جزائرية عريقة، كان والده فقيها وأمينا عاما لإليالة اجلزائرية، حفظ القرآن وبعض مبادئ العلوم اإلسالمية ) 1773-1845( -2

، كان يتكلم الفرنسية واإلجنليزية بطالقة، ترك عددا كبريا من الوثائق اهلامة حول مأساة 1784على يد والده، رافق خاله إىل اسطنبول سنة 

تق  املرآة: لالستزادة ينظر محدان بن عثمان خوجة. ، كانت له اتصاالت باملسؤولني الفرنسيني والباب العايل عن طريق العرائض والرسائلاجلزائر

 .44 -11، ص ص1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 02حممد العريب الزبريي، ط: وتع وتح
  01، ج2000 ،، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان01، ط1860- 1830الوطنية اجلزائرية تاريخ احلركة : أبو القاسم سعد اهللا -3

 .القسم األول

 .2013، دار العلم واملعرفة، اجلزائر، 02، طالتموين والتسليح خالل الثورة التحريرية: بوبكر حفظ اهللا -4
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، ففـي هـذه الفـرتة الزمنيـة مت تـدريب املناضـلني بكثافـة "1أمحد بن بلة"هيئة أركا�ا الثالث الرئيس 

  .2إلعدادهم إىل يوم تفجري الثورة

ي منطقة مـن منـاطق الـوطن، هـو يف الوقـت نفسـه واحلديث عن مسرية الثورة اجلزائرية يف أ

حــديث يشــمل ســائر املنــاطق األخــرى، نظــرا لتشــابه اخلــط العــام لتلــك املســرية الكــربى وإن كــان 

هنــاك اخــتالف يف ســرعة أو بــطء املســرية، فمــرد ذلــك إىل عوامــل مفروضــة علــى ا�اهــدين �ــذه 

انطالقتهـا اســتعدادات كـربى تشــمل  كغريهـا مــن الثـورات كــان ال بـد أن تســبقو املنطقـة أو تلــك، 

عديـــد اجلوانـــب وسأقتصـــر علـــى هـــذا االســـتعداد والتنظـــيم يف املنطقـــة قيـــد الدراســـة وهـــي الشـــرق 

املواليـــة بعـــد التعـــرف أوال علـــى  ناجلزائـــري مبناطقهـــا الـــثالث، وهـــذا مـــا ســـنتطرق إليـــه يف العنـــاوي

  :جغرافية املنطقة

أو ريزارق اا را
3  

الفرنسي عدة  ستعماراالفرتة الشرق اجلزائري منذ العهد العثماين إىل غاية  عرف

على مدى التطور التارخيي و حيث أنه  ،كلها بالتحديد اجلغرايف هلذا اإلقليم  تتسميات تعلق

في العهد العثماين كان الشرق فقسنطينة،  مدينة هلذا اإلقليم أخذ تسميته يف األصل من اسم

، لكن بعد 4اليت كانت متثل الشرق أو بايلك قسنطينة عة اجلغرافية الواسعةاجلزائري يشمل الرق

إىل ك إلدارة االستعمارية امسه من بايلا وقوع هذا اإلقليم يف أيدي االحتالل الفرنسي غريت

على )العماالت( طعاتايف تقسيمها للمقاالستعمارية وذلك مع حمافظة اإلدارة اجلديدة  عمالة،

  .5"لبايليك قسنطينة"اجلغرافية املوروثة  نفس احلدود 

                                                 
إىل  1956سجنته احلكومة الفرنسية بالفرتة من الرئيس الثالث للمنظمة اخلاصة،  ،)2012ريل فأ 11 -  1916ديسمرب  25( -1

يونيو  19إىل  1962سبتمرب  29، أول رؤساء اجلزائر بعد االستقالل، من 1956أكتوبر  22بعد عملية القرصنة اجلوية بتاريخ  1962

   .فيما يسمى بالتصحيح الثوري حىت خلعه هواري بومدين 1965
 .39، ص2014، دار هومة، اجلزائر، 1962- 1954دراسات وأحباث حول الثورة التحريرية : صريةيوسف منا -2

3  - A.N: Bréfecture de Constantine, FR CAOM 93/1 H 01 à 220, p09.    01(ينظر امللحق رقم(  
حيىي  :مر وتق وتع، أوطا�ا أو تاريخ قسنطينةدي قسنطينة واستيالئهم على فريدة منسية يف حال دخول الرتك بل: صاحل العنرتيالحممد  -4

، عامل املعرفة، اجلزائر  مع تاريخ اجلزائر يف امللتقيات الدولية: ينظر أيضا حيىي بوعزيز. 29، 28ص ، ص2005بوعزيز، دار هومة، اجلزائر، 

 . 393، ص2009

  م 1870 -1837لمتنفذة في الجنوب القسنطيني سياسة االدارة االستعمارية الفرنسية اتجاه بعض العائالت ا: خمتار هواري -5

 .03م، ص 2009 -2007مذكرة ماجستري، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
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أن بايلـك الشــرق ميتــد مـن البحــر مشـاال إىل مــا وراء بســكرة  "1العنــرتيحممــد الصـاحل " يـرى

ومن احلدود التونسية شرقا إىل ما وراء إقلـيم ونوغـة  ،سوف يف حوض ريغ وإيغرغر جنوبا يوواد

ذا اإلقلـيم علـى جبـال البيبـان وحـوض وسفوح جبال جرجرة غربا، وحيتـوي هـ) البويرة( محزةوبرج 

وعلـى السـهول العليـا القسـنطينية  ،وادي الصومام وجبال البابور وقسنطينة وعنابـة وسـوق أهـراس

وكتلة جبال األوراس والنمامشة وتبسة وجبال احلضنة وحوضها، وجبال الـزاب والزيبـان وواحـات 

وعلــــى رأســــها بســــكرة  ،ريــــغ وواحــــات الصــــحراء الشــــمالية الشــــرقية يحــــوض وادو وادي ســـوف 

  .2بوادي الشبكة بوتقرت وورقلة بل حىت واحات ميزا

ل القرن الثامن عشر بوضع قام خالفقد  Thomas Shaw(3( "واش توماس "أما الدكتور 

 بني أن هـذا اإلقلـيم ميتـد مـن الشـمالمن خالهلا  ،وضح فيها معامل حدود بايلك الشرقخريطة 

من الشرق إىل الغـرب علـى ميتد و  كم،  232 أي ما يساوي 4فرسخا 58إىل اجلنوب على مسافة 

" دلـس" وادالـذي يصـب يف  "بـوبراك" واد وقـال بـأن كـم،380 أي مـا مياثـل فرسـخا 95مسـافة 

يف حـني قـال  ،بايلـك الشـرق عـن دار السـلطان أي اجلزائـر العاصـمةهو احلـد الفاصـل مـن مشـال 

  م 1724الــــذي زار اجلزائــــر خــــالل عــــامي  Jean- André Peyssonnel(5( "بايســــونال"

                                                 
عني كاتبا يف املكتب العريب الذي أنشأه الفرنسيون  اجلزائر،يف  عثماينأدرك أواخر العهد ال ،حباث له اشتغال بالتاريخ من أهل قسنطينة -1

م بإعانة الضابط  1846الفرنسية، وطبع سنة  إىلترجم " األخبار املبنية يف تاريخ قسنطينة"من آثاره  ،مبدينة قسنطينة بعد احتالهلم هلا

 .246، صمعجم أعالم اجلزائر .م 1870سنة  "دولري"ألفه باقرتاح من الضابط " جماعات قسنطينة"و، ) (Boissonee"بواسوين"
 .17ص املرجع السابق،: صاحل العنرتيالحممد  -2

لكن هذه عادة بريطانية نه ليس بطبيب و أيلقب كذلك بالدكتور شاو رغم  ،18ممثل جتارة من القرن او هو رجل دين ورحالة بريطاين و ش -3

يف كندال يف وستموريلند يف م  1692ولد يف  فدكتور تعين حكيم ،الدرجات العلمية العالية بذلك أصحابو لتلقيب رجال الدين احلكماء 

ات عن ذلك يف كتاب حول ترك مالحظفريقيا و إزار املشرق اإلسالمي ومشال م،  1751تويف يف هامبشاير يف و ، الشمال الشرقي من اجنلرتا

من  "توماس شاو"ترمجة حلياة أخذت من  .تلك احلقبةوتعترب مالحظاته مرجعا عن تاريخ أفريقيا الشمالية ل ،18تونس يف القرن اجلزائر و 

  .1821 قاموس الشخصيات العاملي لسنة

 )1821- (Watkins, J. The universal biographical dictionary, New ed,  
، والذراع  ذراعة آالف أربع وامليلالفرسخ ثالثة أو ستة أميال، واألرجح ثالثة وهو فارسي معرب،  :ابن منظورمن املقاييس القدمية، قال  -4

، والفرسخ الواحد يساوي مرتا 1920وامليل   سنتيمرتا 48، فيكون الذراع )سم2( مرتانسنتاملتوسط  اإلصبع، وإذا اعتربنا عرض إصبعا 24

 .امرت  760 وكيلومرتاً  05

   Anne Isouard " آن ازوارد"وأمه  "سارل بايسونال"أبوه  ،من عائلة نبيلة) م 1775 -م 1694( هو جان أندري بايسونال -5

العائلة إىل االهتمام  صديق، "مارسيقلي"الكونت  ههمث أمتها يف باريس، وقد وج Collège Despers مرسيليا زاول دراسته األوىل يف

 .، كما عمل طبيبا يف مرسيليا مث أرسل إىل إفريقيا الشماليةألكادميية العلوم مراسالً م  1723أوت  21يف  نيع ،بالتاريخ الطبيعي



   ي ورد فعل االستعمارالفرنسيورة في الشرق الجزائرالث انطالقفصل تمھیدي        

14 

املرحلـة حـوايل (مرحلة  100ن أطراف البايلك متتد من الشرق إىل الغرب على مسافة أ م1725و

أن احلدود بني اجلزائـر وتـونس حتـددت  فقد ذكر" ابن دينار"، أما 1مك  300حوايل أي ) كم  28

  .2لاحلد الفاص "صريات"مبعاهدة جعلت وادي  م 1928وم  1614عام 

، حيـث  م 1837 سنة ونستطيع أن نعطي وصفا تقريبيا جلغرافية الشرق اجلزائري ابتداء من

كـــان ميتـــد مـــن أبـــواب اجلزائـــر العاصـــمة إىل غايـــة اململكـــة التونســـية يف حـــني مل تكـــن لـــه حـــدود 

ويعتــرب مــن أكــرب األقــاليم  3مضــبوطة مــن الشــمال أو اجلنــوب ســوى البحــر املتوســط أو الصــحراء

حيث أنه ميتد مـن احلـدود التونسـية شـرقا حـىت بـالد القبائـل الكـربى  ،املوجودة يف اجلزائراإلدارية 

غربا، وحيده من الشمال البحـر األبـيض املتوسـط ومـن اجلنـوب الصـحراء وكانـت عاصـمته مدينـة 

قســنطينة منــذ الوجـــود العثمــاين وحــافظ االســـتعمار الفرنســي علــى احلـــدود نفســها تقريبــا وأطلـــق 

ـــة قســـنطينةعليهـــا اســـم ع الـــذي  ، وتعتـــرب هـــذه هـــي احلـــدود املكانيـــة لدراســـة هـــذا املوضـــوع4مال

  .سأحاول تناوله يف جمموعة من الفصول

، تلتقـي يف بصفة عامة جبلي يف معظمه من حيث املظهر التضاريسـيطابع هذه املنطقة و 

عنــد   جبــال األطلــس اجلنوبيــة الصــحراوية سلســلةالتليــة و وســطه سلســلة جبــال األطلــس الشــمالية 

وليس فيـه مـن األحـواض والسـهول سـوى حـوض وادي الصـومام والسـهول  ،كتلة جبال األوراس

ريــة مــن أبرزهــا ســهول إقلــيم اهلضــاب العليــا اجلزائينية الــيت متثــل اجلــزء الشــرقي مــن العليــا القســنط

ســـــــوف ووادي ريــــــغ وســـــــهول عنابـــــــة  تاملوكــــــة، إىل جانـــــــب منبســـــــطات تبســــــة وحـــــــوض وادي

                                                 
يف التاريخ  ، رسالة ماجستري)إرنست مرسيه نموذجا(الضباط الفرنسيون اإلداريون في إقليم الشرق الجزائري  :عز الدين بومزو -1

 .42ص، )2008-2007(احلديث، جامعة منتوري، قسنطينة، 

          ، مطبعة البعث، قسنطينةعالقات بايلك الشرق اجلزائري بتونس أواخر العهد العثماين وبداية االحتالل الفرنسي: امحيدة عمرياوي -2

 .16، 15ص ، ص2002 اجلزائر،

، دار العلوم، اجلزائر )1962-1830(املسلحةاملقاومة : لالحتالل الفرنسيتاريخ جهاد األمة اجلزائرية : بن النبيلي فركوس صاحل -3

te, Parisibrairie de L. Hachetl, ALGERIE:  Octave Teissier ,1865 ,ينظر أيضا . 132، ص2012

p81.                                                                                                                                       
مت  .63ص، 2005 بريوت، لبنان، ، دار الغرب اإلسالمي،02، طم1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : عمار بوحوش -4

املمارسة االنتخابية : "هدى معزوز. 1845أفريل  18مبوجب األمر املؤرخ يف ) قسنطينة، اجلزائر، وهران(تقسيم اجلزائر إىل ثالث عماالت 

 نوفمربأول  ورةثو  الوطنية احلركة يف والبحث للدراسات الوطين املركز منشورات، المصادر، "1962-1830أثناء احلقبة االستعمارية 

 .197، ص2005، 11، عاجلزائر ،1954
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األوديــة اجلاريــة فنجــد وادي ســيبوس الــذي يصــب يف البحــر األبــيض املتوســـط ، أمــا وســكيكدة

  .1ووادي جمردة الذي مير إىل األراضي التونسية ومصبه يف البحر أيضا

إن خصوصــيات هــذه املنطقــة جعــل منهــا حصــنا منيعــا يلــوذ إليــه الوطنيــون كلمــا أجحفــت 

الق الثـورة اجلزائريــة وفـق رؤيــة ثوريــة يف حقهـم اإلدارة االســتعمارية الفرنسـية، لــذا كانـت مهــد انطــ

وإســرتاتيجية مدروســة ومنظمــة مــن طــرف قــادة الثــورة، وهــو مــا ســنتطرق إليــه مــن خــالل العنصــر 

  :املوايل

  مظداري واورة  اق اطداة ا ريزارق ا ريا

ررا  

إشكالية السـالح ومصـادره  التطرق إىل التنظيم اإلداري والعسكري وجب الكالم عنقبل 

أن ثــورة انطالقــا مــن بعــض التقــارير والوثــائق الفرنســية، لــذا نقــول  يف بدايــة الثــورة وكمياتــه وأنواعــه

مـــن  ةســـتعململاألســـلحة ا أن حيـــث جنـــد ،أول نـــوفمرب اعتمـــدت يف بـــدايتها علـــى ســـالح الصـــيد

م  �1955ايـة  إىل م 1954 ةبـني سـن متـدةالفـرتة امل خـاللطرف عناصر جـيش التحريـر الـوطين 

أســـلحة  05مــن بنــادق الصـــيد الــيت مجعــت مـــن ســكان األريــاف و  95 تتكــون تقريبــا مـــن

 اجلبــال ا يفأ�ــوخب اخلاصــة توماتيكيــة مــن خملفــات احلــرب العامليــة الثانيــة مجعتهــا املنظمــةحربيــة أو 

ـــدة 2ةاســـتعدادا للثـــورة املســـلح تتمثـــل يف ، لكـــن هـــذا التنـــوع والتعـــدد طـــرح علينـــا إشـــكالية جدي

3استحالة توفري الذخرية ملختلف هذه األسلحة
.  

وبعــض الرشاشــات " املــوزار: "هــذه األســلحة خمتلفــة يف أشــكاهلا وأنواعهــا وجنســيتها، مثــل

  االيطاليـة الصـنع" السـتايت"وبنـادق  ،ملـم 09مسدسـات ، مخاسي أملـاين اخلفيفة األملانية الصنع،

مــن صــنع اجنليــزي، الــيت ال يوجــد تقريبــا فــرق  )Sten(و 4املتوســطة احلجــم" اللــربان"ورشاشــات 

                                                 
، رسالة ماجستري يف )1837-1771(النظام الضريبي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني : فلة قشاعي املولودة موساوي -1

 .03، 02ص ، ص1990 -1989، جامعة اجلزائر، معهد التاريخ، التاريخ احلديث
لإلستزادة ينظر .98ص ،1992 اجلزائر، قسنطينة، البعث، دار ،الشرقية القاعدة ودور التحريرية الثورة مسرية من حملات: العسكري إبراهيم -2

  .30، ص2015، منشورات الشهاب، اجلزائر، امللف السري الغتيال الشهيد مصطفى بن بولعيد: حممد عجرود

 .39، ص2000مة، اجلزائر، ، دار احلكمذكرات الرائد سي خلضر بورقعة شاهد على اغتيال الثورة: خلضر بورقعة -3
 .166، ص2011، دار لقمان للطباعة والنشر، اجلزائر، -معاملها األساسية-1954الثورة اجلزائرية، ثورة أول نوفمرب: بوعالم بن محودة -4

 .99، 98ص ص ،السابقاملرجع : العسكري إبراهيمينظر أيضا 
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إضـــافة إىل بعـــض  ،بنـــادق حربيـــة إجنليزيـــة، و )24(بـــني الرشـــاش الفرنســـي املســـمى برشـــاشبينهــا و 

وهي نصـف أوتوماتيكيـة ذات عشـر ) Mas49(وماس  ،)35-6(املسدسات الفرنسية املختلفة 

، إضـافة مـن صـنع فرنسـيوموسـكوتو ) P.M.38(و) Mat49(طلقات، ومدفع رشـاش مـن نـوع 

وهــي بنــادق نصــف أوتوماتيكيــة ذات مثــاين  )Garan" (قــاران"إىل أســلحة أمريكيــة الصــنع مثــل 

  أمريكـــي)30(رشـــاش و، والـــيت يســـميها الثـــوار الكـــرابني األمريكـــة، )U.S.17(وبنـــادق   طلقـــات

للقنابــل  ، أمــا بالنســبةF.M29(1(و) F.M24(باإلضــافة إىل األســلحة الغربيــة املختلفــة األخــرى 

، هـــذه 2فقـــد صـــنعت حمليـــا مـــن طـــرف بعـــض ا�اهـــدين الـــذين هلـــم خـــربة ودرايـــة يف هـــذا امليـــدان

  .3، على سبيل املثال ال على سبيل احلصرم 1954األسلحة اليت استعملتها ثورة أول نوفمرب 

املسـتعملة مـن طــرف جنـود جـيش التحريـر الــوطين  ةتثبـت التقـارير الفرنسـية نوعيــة األسـلح

  :بعد كل عملية اشتباك بينهم وبني اجلنود الفرنسيني، وهذا التقرير يوضح ذلك

: نــوفمرب، فــإن ضــحايا الثــوار تتــوزع كــاآليت 30و 29و 28و 27إذا دجمنــا نتــائج عمليــات "

 ارشاشـــ 13م مـــنه(ســـالح قـــد اســـرتجع  141مـــنهم قـــد ســـجنوا،  42مـــن الثـــوار قـــد قتلـــوا،  80

رصاصــــة وخمــــازن معتــــربة مــــن ) 25.000(إضــــافة إىل كميــــة معتــــربة مــــن الــــذخرية ) مــــورطي 01و

  ).طنا 90حوايل (الدواء والتجهيزات اسرتجعت أو أتلفت   األكل

 20بتازربونــــت، عمليــــة أكتــــوبر  31أكتــــوبر، عمليــــة  25انطالقــــا مــــن : عمليــــة بوكمــــاش

  كانـــت أكثـــر العمليـــات جناحـــانـــوفمرب   29بالزيتونـــة يف نـــوفمرب  28، 27جببـــل أنـــوال يف نـــوفمرب 

يف ، نـــوفمرب 30التونســـية، ألم علـــي يف  RI 60باإلضـــافة إىل اشـــتباك املســـري أغلبـــه مـــن طـــرف 

، لـيس ")حادث"منهم باخلطأ  04(جرحيا  76قتيال،  24: نفس الفرتة قدرت اخلسائر الفرنسية

  :كاآليتهناك خسائر يف السالح، واخلسائر املدنية كانت  

                                                 
تذكر . 30، 29، ص ص2013، دار العلم واملعرفة، اجلزائر، 1958 -1954نشأة وتطور جيش التحرير الوطين : بوبكر حفظ اهللا -1

  1055، عدد 208،2/4األرشيف القومي التونسي، أ .بعض التقارير أن اجلنود اجلزائريني كانوا يأخذون األسلحة بالقوة من الرتاب التونسي

  ).02(ينظر امللحق رقم  .1955 ،1057عدد
 .99، 98ص ص ،السابقاملرجع : العسكري إبراهيمينظر أيضا  .166ص، السابقاملرجع : بوعالم بن محودة -2

3  - A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°9336/4F3, rapport de police N°29/S, du 

24/01/1952. 
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  .جرحى واختطاف واحد أربعة: فرنسيني -

  .1"جرحى ومثانيةواحد  اغتيلوا، قتيلF.M.A )املسلمني اجلزائريني الفرنسيني(مثانية من -

بــد أن تنطلــق مــن الريــف  واالنتصــار ال ســتمراريــرى الــبعض أن أي ثــورة حقيقيــة تريــد اال

، فـالريف ميـدان حـرب )ليس بالضـرورة يبقـى هـذا رأي حيتمـل وجـود نقـيض لـه( وليس من املدن

، ومنه برزت القاعدة النضالية وأغلبية القيـادات، وهـو الـذي حتمـل نظرا ملناعته طبيعيا العصابات

 ذواإلهانــة منـــ 2أكثــر مــن غــريه محــالت االبتــزاز واالغتصـــاب والتــدمري واحلــرق واإلبــادة والتشــريد

 معاهـدة االستسـالم  بعد توقيع الـداي حسـني م 1830 جويلية 05زائر بتاريخ احتالل مدينة اجل

، لكــن هــذا ال يلــغ أمهيــة 3وســار �ــا إىل �ايتهــايف إطــار التعبئــة الشــعبية وبالتــايل احتضــن الثــورة 

املدينــــة خــــالل الثــــورة والــــدور اجليــــد الــــذي قامــــت بــــه، مــــن خــــالل املعــــارك الكــــربى ابتــــداء مــــن 

  ....م مرورا مبعركة اجلزائر 1955أوت  20هجومات الشمال القسنطيين 

، مـــأوى م 1954قبـــل نـــوفمرب ســـنة  وخاصـــة األوراس منطقـــة الشـــرق اجلزائـــريلقـــد كانـــت 

ة اخلاصــة، واملالحقــني مــن طــرف الســلطات االســتعمارية وبالتــايل فهــي ظمــاملنملناضــلي ومســؤويل 

هـزة حركـة ميدان للتدريبات العسكرية، وخمزن لألسلحة والـذخائر الـيت حتصـلت عليهـا خمتلـف أج

الشهيد مصـطفى بـن كان حيث   حلريات الدميقراطية من مجيع اجلهات، وجبميع الوسائلاانتصار 

عضوا يف اللجنة املركزيـة حلركـة انتصـار ذ كان عشية الثورة إالسياسية،  معروفا يف األوساط4بولعيد

                                                 
1-A.N.O.M, vencenne, synthèses des renseignements parvenus au centre de liaison et 
d'exploitation de l'arrondissement de Tébessa sep et nov 1956, D NO02, 01H 1454. 

  .18ينظر امللحق رقم  -2
 1999 اجلزائر، القصبة، دار ،1962-1946 العسكري القائد إىل السياسي املناضل من كايف علي الرئيس مذكرات: كايف علي -3

  .72ص
ومت جتنيده خالل احلرب  1939أدى اخلدمة العسكرية اإلجبارية يف ، أريس، باتنة يةوادي األبيض بقر الب، 1917-02-05ولد يف  -4

، وبعد أن ألقي 1954-06- 25بتاريخ  22الـــــترأس اجتماع ، ركة االنتصار احلرية الدميقراطيةكان عضوا يف اللجنة املركزية حلالعاملية الثانية،  

، ومتكن بعد )الكدية(السجن املركزي  طينة يف حقه حكم اإلعدام، ووضع يفبتونس، أصدرت حمكمة قسن 1955- 02-11عليه القبض يف 

حممد الشريف ، ينظر باجلبل م1956-03-23استشهد مع عبد احلميد العمراين يف  ،1954 للمنطقة األوىل اكان قائدذلك من الفرار،  

 .74، 73صص ، 2010للنشر، اجلزائر، ، دار القصبة 1962-1830من املقاومة إىل احلرب من أجل االستقالل : ولد احلسني
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وقـد كــان مـن رجـال األعمـال النــاجحني، اسـتطاع أن يوظـف رؤوس أموالــه   حلريـات الـدميقراطيا

  .1يف خدمة اجلماهري الشعبية

إىل غايـة انعقـاد و غداة انطالق الثورة التحريريـة  -قد مشل الشرق اجلزائري ثالث مناطقل  

واليـــــات بعـــــد مـــــؤمتر تغـــــريت تســـــمية املنـــــاطق إىل (م  1956أوت  20مـــــؤمتر الصـــــومام بتـــــاريخ 

: املنطقـــة األوىل: وتقســـيم الـــرتاب الـــوطين وهـــي تقريبـــا عنـــد انطـــالق الثـــورة التحريريـــة -)الصـــومام

مســتثناة منهـــا ( القبائــل الكـــربى: املنطقــة الثالثـــةالشــمال القســـنطيين، : طقــة الثانيـــة، املن2األوراس

إضــافة  حســب مــا أقرتــه أشــغال املــؤمتر ، والــيت حتولــت بعــد مــؤمتر الصــومام إىل واليــات)تيــزي وزو

  .3إىل القاعدة الشرقية

 :ىوسنحاول دراسة كل منطقة على حد

01 - طا وا وراسا
4

  

اقتصـــر اســـم األوراس علـــى املنطقـــة و عنـــد انطـــالق الثـــورة التحريريـــة أخـــذت اســـم األوراس 

، والعتبـــارات سياســـية وعســـكرية واجتماعيـــة مت إضـــافة م 1955منتصـــف ســـنة  إىل غايـــةاألوىل 

 20مـؤمتر الصـومام انعقاد طابعا رمسيا بعد  -أوراس النمامشة–مصطلح النمامشة، واختذ االسم 

   .م 1955أوت 

إىل واليــة معلومــة احلــدود بعــد مــؤمتر  هــذه املنطقــة تولــحت طادود ا -أ01

حيــدها مــن الناحيــة أكثــر اتســاعا جنــد أنــه  حبــدود جغرافيــةقبــل ذلــك و ولكــن  ،م 1956الصــومام 

                                                 
  2006 باتنة،احلاج خلضر،  جامعة ماجستري، رسالة ،1956-1954 الجزائرية التحريرية الثورة في العسكري التنظيم: شلي مالأ -1

 .110ص
م، والعتبارات سياسية وعسكرية  1955د انطالق الثورة التحريرية اقتصر اسم األوراس على املنطقة األوىل حىت منتصف سنة عن -2

ينظر وزارة  . م 1955أوت  20طابعا رمسيا بعد مؤمتر الصومام  -أوراس النمامشة–واجتماعية مت إضافة مصطلح النمامشة، واختذ االسم 

منشورات املركز الوطين م،  2007أكتوبر  28-27، املركز اجلامعي العريب التبسي يومي الدويل حول معركة اجلرف أعمال امللتقى: ا�اهدين

 .2008، اجلزائر، 1954للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
، طبعة خاصة بوزارة ومام؛ مؤمتر طرابلسم؛ نداء أول نوفمرب؛ مؤمتر الص1954النصوص األساسية لثورة نوفمرب  :وزارة ا�اهدين -3

 .28، ص2008،  اجلزائر ،با�اهدين

وباتنة  تطلق كلمة األوراس على املنطقة احملصورة بني باتنة وخنشلة مشاال، وخنشلة وزريبة الواد شرقا، وزريبة الواد وبسكرة جنوبا، وبسكرة -4

لوطنية للكتاب، اجلزائر ، املؤسسة ا1879ثورة األوراس : عبد احلميد زوزو ينظر. م للضلع الواحدك100غربا، تكون شكال رباعيا بطول 

 .18، ص1986



   ي ورد فعل االستعمارالفرنسيورة في الشرق الجزائرالث انطالقفصل تمھیدي        

19 

، ومن الناحيـة شرقياجلنوب الأقصى الناحية اجلنوبية من و  ،دراته، القرزيسة مداوروش، الشمالي

  1احلــدود التونســية أوالد جــالل، ومــن الناحيــة الشــرقية  ســيلة، بوســعادةامل ،بــوعريريج بــرجالغريبــة 

 والـــيت �ـــا أهـــراس ســـوق ناحيـــة، العليـــا اهلضـــاب النمامشـــة جبـــال ،ألوراسا جبـــال :ضـــمت قـــدو 

  .2بوعريريج برج سطيف، عبيد، عني قاملة، وطريق تبسة جبال ،احلضنة جبال ،صاحل بين جبال

اداد اري -ب01
3

  املنطقــة األوىل( منطقــة األوراسا�اهــدين يف تعــداد عــن( 

 ثالمثئـة ومخسـني يزيـد عـن عند اندالع الثورة التحريرية كان عددهم أن جتمع بعض املصادر على

ـــدب اجماهـــد) 350(  4ونائبـــه األول شـــيحاين بشـــري قائـــد املنطقـــة األوىل قيـــادة مصـــطفى بـــن بولعي

وحــدد لكــل فــوج   للمجاهــدين ، وهنــا وقــع تكــوين أول أفــواج قتاليــة5ونائبــه الثــاين عبــاس لغــرور

  .6مهمته للهجوم على العدو، إعالنا عن انطالق الثورة التحريرية حىت النصر أو االستشهاد

  باتنــة، خنشــلة: إىل األمــاكن اآلتيــة ا�اهــدين أفــواجتوجهــت  وز اواج -ج01

الواحــد ج الفــو تعــدى يذ ال وغريهــا، إ أمشــول، فــم الطــوب، عــني القصــر، ســريانة  أريــس  بســكرة

قيـــادات لنشـــر الثـــورة، يف كامـــل تـــراب  نيعيـــت مت وأســـابيع حـــىت ا، ومـــا هـــي إال أيامـــأفـــراد العشـــرة

  قســمتو  ناحيــة أوكلــت كــل واحــدة منهــا لقائــد معــني، 14 �ــا املنطقــة األوىل األوراس وأنشــأت

  :7كما يلي

                                                 
  .76صالسابق، ملرجع ا :شلي مالأ -1
. 36، 35ص ص ،1999 ،، اجلزائر، باتنةمصطفى بن بولعيد والثورة اجلزائرية :محاية مآثر الثورة يف األوراسمجعية أول نوفمرب لتخليد و  -2

 احلركة يف والبحث للدراسات الوطين املركز منشورات ،اجلزائرية الثورة لتصفية الفرنسي العدو إسرتاتيجية: لالستزادة ينظر خلضر شريط وآخرون

  . وما بعدها 245، ص2007 اجلزائر، ،1954 نوفمربأول  وثورة الوطنية
  .03ينظر امللحق رقم  1958و 1957 للتعرف على عدد ا�اهدين ما بني -3
ويف  ،من الطالئع  الثورية اليت فجرت الثورة التحريرية اجلزائرية، ولد ببلدة اخلروب والية قسنطينة حفظ القرآن الكرمي )1929-1955( -4

عسكرية ملنطقة األوراس الكربى حتصل على شهادة األهلية، بدأ ميارس السياسة بالتوازي مع الدراسة توىل القيادة السياسية وال 1949سنة 

خالل الثورة  ةشارك يف إحدى أكرب املعارك التارخيي 1955جانفي  24خلفا ملصطفى بن بولعيد الذي اضطر للسفر حبثا عن السالح يوم 

عالم معجم أ: ينظر عبد الكرمي بو الصفصاف وآخرون. 1955أكتوبر  30التحريرية وهي معركة اجلرف، اغتيل يف ظروف غامضة يوم 

 .     193، ص02، ج2002، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين
، قاد جمموعة ، من أنصار العمل املسلحM.T.L.Dميقراطيةاالنتصار للحريات الد ، عضو حبركةخبنشلة 1926-06-23ولد يف  -5

حممد ينظر  .مسؤول الوالية األوىل بعد استشهاد مصطفى بن بولعيد ،أظهر متيزا كبريا يف معركة اجلرف ،التحريرية خنشلة خالل اندالع الثورة

 .77املرجع السابق، ص: يف ولد احلسنيالشر 
 .106ص ،2003 اجلزائر، مليلة، عني اهلدى، دار ،وراسباأل التحريرية الثورة عن وحقائق وقائع: مالح عمار -6

 .56، ص01، ج2008، مطبعة املعارف، عنابة، اجلزائر، 1962- 1954دور غسرية يف ثورة التحرير : عمر تابليث -7
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فم  ،عكشةحممد الشريف بن : عني التوتة، أمحد نواورة: أريس، 1احلاج خلضر عبيد: باتنة

عبــــد احلفــــيظ : املســــيلة، مصــــطفى رعــــايلي: ســــطيف، الطــــاهر النويشــــي: الطــــوب وعــــني لقصــــر

: خنشـــلة وتربدقـــة، عاجـــل عجـــول: الصـــراحنة، مســـعود عايســـي: خنقـــة بـــين بوســـليمان، طـــورش

وادي   2احلاج علي احلركـايت: عني البيضاء، الباهي: ششار، عمار أمعاش: يابوس، عباس لغرور

  .4ساعي فرحي: عمر البوقصي، بئر العاتر: ، الشريعةلزهر شريط: تبسة ،3طالب العريب: سوف

  .4فرحي

هو و  رية منذ الوهلة األوىلمنطلق الثورة اجلزائأصل و  توراس كاناأل نطقةتؤكد الوثائق أن م

مشــطت " مقــادتي"حتــت اســم  أوىل األمــر الــذي جعــل الفرنســيني خيصصــون ضــدها عمليــة حربيــة

، وقـد واصــل م 1955دامـت تلــك العمليـة سـنة كاملــة و  ،الثــورةكلهــا للقضـاء علـى شـرق املنطقـة  

إىل احلــدود التونســية، وأصــبحت  مــنهم) 500(مخســمئة  التجــأالعمــل العســكري و  ا�اهــدون �ــا

   .5املشرقيةو  ،ية التونسيةر منطلقا للعالقات اجلزائو  ،هلم منطقة قفصة ملجأ

بقيــــت  أن املنطقــــة األوىل الــــيت كانــــت تصــــدرها جبهــــة التحريــــر الــــوطين وشــــهدت التقــــارير

ســافر إىل املشــرق  بــن بولعيــد الــذيصــطفى اين، خلفــا ملحصــامدة ومنظمــة حتــت قيــادة بشــري شــي

 جماهــديها زاد عــدد أفــرادو  ،التونســية -ألقــي عليــه القــبض علــى احلــدود الليبيــةجللــب األســلحة و 

 %25و احربيــ ســالحا %75 تهســبمــا ن ميلكــون مــن الســالح رجــال 2000و 1500بــني  ليــرتاوح

                                                 
  1944غادر البالد متوجها لفرنسا حبثا عن العمل، يف  1936يف و والية باتنة، بقرية أوالد شليح بلدية عني التوتة ب 1916ولد سنة  -1

ا يف ليلة الفاتح من نوفمرب قائد قادمني من الشمال القسنطيين  عنيكان له اتصال مع مصطفى بن بولعيد الذي كلفه باستقبال املناضلني ال

الطاهر . بباتنة 1998- 03-23احلاج خلضر يف باألوراس، وتقلد عدة رتب عسكرية تويف هذا ا�اهد امللقب بألحد األفواج وواصل كفاحه 

ينظر . 15صت، . ، مطبعة الشهاب  باتنة، اجلزائر، دكما عايشها احلاج خلضر قائد الوالية األوىل  1954سات من ثورة نوفمرب قب: حليس

  01ط ،قاموس أعالم شهداء وأبطال الثورة اجلزائرية: ينظر أيضا عبد اهللا مقالت.75املرجع السابق، ص: يف ولد احلسنيحممد الشر أيضا 

 .28، 27، ص ص2009دار بلوتو، اجلزائر، 
 .63املرجع السابق، ص: الطاهر حليس -2

 .106ص ،املرجع السابق: مالح عمار -3
  ، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائرأو فاحتة النار) النمامشة -أوراس(؛ )1962 - 1954(يف اجلزائر  54ثورة نوفمرب : حممد العيد مطمر -4

وزارة  في)" األوراس(التطورات السياسية والعسكرية بالناحية الشرقية للمنطقة األوىل: "ريد نصر اهللاف ينظر أيضا. 91، 86، ص ص2014

 .107، املرجع السابق، صأعمال امللتقى الدويل حول معركة اجلرف: ا�اهدين

  ، جامعة اجلزائر، مذكرة ماجستري1962 - 1954العالقات بين الواليات التاريخية للثورة التحريرية الجزائرية : بوعريوة عبد املالك -5

 .35ص ،املرجع السابق: مالح عمار ينظر أيضا .18 ،17، ص ص2006 -2005
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 رجـــال 3000جـــاهزين حلمـــل الســـالح و رجـــال 1100يتبـــع األفـــواج املســـلحة ، و 1ســـالح صـــيد

ن إذا كانـت املنطقـة األوىل قـد متيـزت عـب مسلحني باملذاري والعصـي، و من أفراد الشع ااحتياطي

إ�ــا أيضــا متيــزت بكثــرة ف ،بــاقي املنــاطق بســرعة االنتشــار والتوســع وقــوة الســالح وكثــرة ا�اهــدين

  .2االنتصاراتارك و املع

بدايـة الثـورة بكثـرة العمليـات  عنـد املنطقة األوىل متيزت ات ار -د01

 أن حتشـد عـددا كبـريا مـن ا�اهـدين املسـلحني تعاستطمشلت مجيع النواحي حبيث ا 3العسكرية

دون  الثقيلــةالرشاشــات  ينفــرد زهــري احــدادن بــذكر( 4بالســالح احلــريب مبــا فيــه الرشاشــات الثقيلــة

لتشــمل كــل مــن  املنطقــة األوىلب العمليــات العســكريةلقــد توزعــت ، )غــريه مــن املصــادر واملراجــع

 85مــن جممــوع  فوجــا 33واســتطاع ، أخــرى وجهــات باتنــة، عــني مليلــة، تبســة ،بســكرة، خنشــلة

  .5أن حيققوا النجاح التام، وكان نتيجة حتمية �هودات مكثفة، متيزت بالتنسيق والتنظيم

كــان مــن بــني األعمــال الــيت قمــت «: يف مذكراتــه "مصــطفى مــراردة" يقــول الرائــديف ذلــك 

مـن سـكان كاسـرو، جمموعـة خمتصـة يف ختريـب  د�ا يف إطار مساندة الثورة، أين شكلت مـع عـد

  .6»...بإحراق املخازن وإتالف احملاصيل وقطع األعمدة الكهربائية واهلاتفية ممتلكات املعمرين

 حسني برحايل، حمافظة الشرطة والبلدية املختلطة هامجت جمموعة يقودهافي بسكرة ف

ونتج  "غوردون"ومركز الكهرباء، كما حاولت إضرام النار يف حمطة األرتال ويف معمل النجارة 

عنها أربعة جرحى، ويف خنشلة كان حتطيم مولد الكهرباء باملدينة مبثابة إشارة انطالق 

عات اليت يقودها عباس لغرور من احتالل مركز الشرطة وجتريد العمليات، وقد متكنت ا�مو 

األعوان من سالحهم، كما أطلقت النار على مقر سكىن املتصرف، ولكنها مل تنجح يف  

                                                 
 .62، املرجع السابق، صأعمال امللتقى الدويل حول معركة اجلرف: وزارة ا�اهدين في" معركة اجلرف بني إسرتاتيجيتني: "وسف مناصريةي -1

   .34ص ،املرجع السابق: ألوراسمآثر الثورة بامحاية مجعية أول نوفمرب لتخليد و  -2
 .1955جويلية  18تذكر التقارير الفرنسية هذه العمليات بالتفصيل، ينظر مثال التقرير حول مناطق باتنة وخنشلة وغريمها الصادر بتاريخ  -3

A.N.O.M: Aix- en Provence, Boite N°93/4412, rapport N°es/02, du 18-07-1955.       

4
 .21ص ،2007 اجلزائر، القبة، ،احدادن مؤسسة ،01ط ،1962-1954 اجلزائرية الثورة تاريخ يف املختصر: احدادن زهري -

 .110ص ،املرجع السابق: شلي مالأ -5

 .37، 36ص ص ،2003 اجلزائر، مليلة، عني اهلدى، دار ،مراردة مصطفى الرائد مذكرات: مراردة مصطفى -6
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 "دارنو" وكان ذلك هدفها الرئيس، وأدت هذه العملية إىل مقتل القائمقام، التسرب إىل الثكنة

  .1فرزة وتال ذلك نشوب معركة بني الطرفني، وقتل أيضا قائد املقائد حامية املدينة

أما يف منطقة فم الطوب فقـد مت احـتالل البلـدة وعـزل تكـوت، ويف باتنـة انطلقـت العمليـة 

" عبيـــدي احلـــاج خلضـــر"و" بومشـــال" ومل تـــتمكن ا�موعـــات الـــيت يقودهـــا ،متـــأخرة عـــن موعـــدها

احيية وخمــزن البــارود وثكنــة اهلجــوم علــى ثكنــة الصــب :وهــي ،مــن بلــوغ أهــدافها "إبــراهيم بوســنة"و

 بيـــــار" :وأثنـــــاء انســـــحا�م أطلـــــق أفـــــراد ا�موعـــــة النـــــار فقتلـــــوا شخصـــــني مهـــــا ،احلـــــرس املتجـــــول

  .2"أوجني كو هييت"والضابط "أوديات

وقد أشار إىل هذه العمليـات الثوريـة، بيـان مكتـب جبهـة التحريـر الـوطين يف القـاهرة، وممـا 

منطقــة األوراس اعتصــم الوطنيــون باجلبــال بعــد أن هــامجوا ففــي شــرق اجلزائــر أي يف «: جــاء فيــه

وعند انسحا�م نسفوا اجلسـور ...يف باتنة وخنشلة وبعدها احتلوا مراكز أريس: املراكز العسكرية

وســدوا املنافــذ والطرقــات، وهــؤالء الوطنيــون الــذين حتصــنوا جببــال األوراس هــم الــذين احتشــدت 

  .3»رنسيةملقاومتهم معظم القوات العسكرية الف

 4أما تبسة فقد ساعدها موقعها املتميـز بالـدخول مبكـرا يف معركـة النضـال والكفـاح الـوطين

وبفضل قر�ا من حدود تونس وليبيا، فقد كانت اإلمدادات تأيت مـن هـاتني الـدولتني الشـقيقتني 

                                                 
مغربلو الرمال : ينظر أيضا حممد العريب مداسي. 12، ص2011العريب بوينون، دار األمة، اجلزائر، : ، تراجلزائروحتررت : حمفوظ قداش -1

ينظر أيضا باتريك إفينو وجون . 23 - 16، ص ص2011، اجلزائر، ANEP، منشورات1959 -1954النمامشة  -األوراس

 .146 -144، ص ص01، ج2013ار الوعي، اجلزائر، بن داود سالمنية، د: ، ترحرب اجلزائر ملف وشهادات: بالنشايس
 .18، 17صص  ،1994 اجلزائر، للنشر، موفم املثلوثي، وصالح عياد جنيب: تر ،املخاض سنوات اجلزائرية الثورة: حريب حممد -2

 . 18 - 16املرجع السابق، ص ص: للتفصيل أكثر يف أسباب عدم جناح هذه العملية ينظر الطاهر حليس
 .103، 102ص ص ،1986 لبنان، بريوت، النفائس، دار ،02ط ،اجلزائرية الثورة �ج: العسلي بسام -3
حيث  بدأ احلصار  من الساعة الثالثة صباحا إىل الساعة التاسعة مساء، من  1955جانفي  02بتاريخ  كانتمعركة سيدي أمحد   نذكر -4

 ابن سودة: هاوقد استشهد في...حركايت حممد ،األخضر مشري ،دربال زايدي ،ايلينعمارة ال ،ابن سودة حممد: أشهر املشاركني يف املعركة

معركة أم و  ،ني قتيال منهم ضابطنيأما خسائر العدو فكانت مخس، ...مشري خلضر -أزير الطاهر: أسرو  -دربال زايدي -عمارة النايلي-حممد

جياليل  -سيدي حين -ري شيحاين ومعه بابانا ساعيوقد جرت يف يوم عيد األضحى، بقيادة بش 1955جويلية  23بتاريخ  الكماكم

جماهدا  25جنديا فرنسيا وأسقطت طائرتان إحدامها عمودية، واستشهد فيها  152ساعة قتل فيها حوايل  13السويف، ودامت املعركة حوايل 

، بقيادة بشري 1955سبتمر  28إىل  22 ، وأيضا معركة اجلرف منفرحي مقداد، فارس إبراهيم -أمين السبيت -ممو مزيان: نذكر من بينهم

أن نصب ا�اهدون كمينا لقافلة من اجليش الفرنسي، متكونة من سيارات مصفحة وشاحنات، فقتل عدد   شيحاين وعباس لغرور، بدأت بعد

فوجدوا أنفسهم كبري من اجلنود الفرنسيني، واحرتقت بعض الشاحنات وطلب اجليش الفرنسي النجدة فوصلت قبل أن ينسحب ا�اهدون 

 .08 -05، ص ص1988، مقاولة تبسة للطبع والوراقة، تبسة، معركة اجلرف: ينظر املنظمة الوطنية للمجاهدين. حماصرين، فخاضوا املعركة

وما  33أعمال امللتقى الدويل حول معركة اجلرف، املرجع السابق، ص: يف وزارة ا�اهدين" اجلرف، أم املعارك: "ينظر أيضا إبراهيم قامسي

 .بعدها
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 علـى وحـىت ويقوم أهلها بإدخاهلا إىل مجيع ا�اهدين يف سائر الوطن على ظهور اجلمـال والبغـال

  .1ظهور الرجال مما حري  فرنسا يف كيفية وصول هذه املؤن واإلمدادات

  :اموضواحيه ومرسط املختلطتني تبسة بلديةوهذا جدول يبني بعض االشتباكات يف  

  معلومات  املنطقة  التاريخ

 07وقتلى  04) فرنسية(اشتباك يف جبل بوكماش، خسائر صديقة   جبل بوكماش  26/10

  .وجرحيني) شهيدين( قتيال 14جرحى، خسائر من الثوار 

 20:00و 19:30ما بني  10-26يف حمطة عني الشريعة يوم  اشتباك  عني الشريعة   28/10

  .ليس هناك حريق

  .)اخلارجون عن القانون( H.L.L ــــــــــــعامل يف املنجم يلتحق ب ابن  بوخضرة  30/10

بن جاخية بن عثمان ومنوشي  :باملريج S.A.Sفرار إثنان من القومية   املريج  25/10

قومية آخرين بسبب  مثانية مت اعتقالحممد بن عمر، وبعد التحقيق 

  .H.L.L ــــــــــمتوين ال

1/11  Q.A.T.B 

  تبسة
15بني الكويف وتبسة وفج قواري، املدة  اشتباك

حافظ املياه  ،د

  .والغابة جريح وسائق أوريب

  .وم على جبل تازربونتحت تلطلقتني بينما كان ةتعرض طائر  تبسة  1-11

مبحطة املسلولة جرحيني حقيقيني، هجوم  اشتباك 1/11-31ليلة  مرسط  2/11

  .عسكرية فرنسية معاكس باملوريت وخروج وحدة

عني ب "جديندو " اشتباكأول نوفمرب حوايل الساعة التاسعة ليال   مرسط  3/11

  .العوينات ،الشريعة

العديد من  ،اجرحي 15احتياطي صديق قتيل و Bilon 31 ops  مرسط  5/11

  .برصاص تبيأص اتالطائر 

7/11  P.A.T.B  مت الكشف عن تواجد ثوار يف منطقة جنوب غرب الكويف آثار

                                                 
 .60 -43ص ص ،1996 اجلزائر، الرويبة، الوطنية املؤسسة ،ومآثر معامل تبسة: بوشارب السالم عبد -1
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 .)بوتاغاز(أقدام 

ومت  ،بالكويف 06/11/1956إمرأة مسلمة مت اختطافها يف ليلة  مرسط  8/11

  .ةجاري ات ال زالتالتحقيق ،م 50ـــــعن منزهلا ب اقتلها بعيد

من السابعة مساء إىل العسكري الفرنسي ملركز با اشتباك 7/11يوم   قنتيس   9/11

  .غاية الساعة السابعة وعشرون دقيقة دون تأثري

 18:30حوايل الساعة  العسكري الفرنسي طلقات نارية باجتاه املركز  بئر العاتر  9/11

  .بضع دقائق دون تأثري دامت

  دون جدوى 20:45إىل  20:20بواسطة قناص منعزل من  اشتباك  رأس العش  9/11

  .هجوم معاكس باملورطي يوقف إطالق النار

  .فرنسيني كمني يف منطقة جنوب شرق جبل بوجالل، جرحيني  تبسة   12/11

جبل تواجد ثوار مت الكشف عنهم بالتواصل يف مشال مشال غرب   تبسة  13/11

  .أنوال

عددهم جمهول يف منطقة جبل أنوال  H.L.Lــــــتواجد مؤكد ل  تبسة   18/11

  .التحقوا بتونس "جبيسة"مت الكشف عنهم يف  20:00

مت إطالق النار من طرف الثوار على  15:45حوايل الساعة  11-17  قصر قوراي  17/11

سيارة قائد الدرك ملنطقة تبسة، واصطدمت حبفرة نتج عن ذلك 

  .1مشتبه �م اعتقلوا 05وحتطم السيارة وجرحى من العمال 

انطالقــا مــن اجلــدول الســابق نســجل كثــرة االشــتباكات والعمليــات العســكرية ضــد القــوات 

انتشــار الثــورة وقـــدرة ا�اهــدين علــى مواجهــة القـــوات الفرنســية يف منــاطق خمتلفــة ممــا يـــدل علــى 

، وهـــذا راجـــع إىل مشوليـــة الثـــورة يف هـــذه املنطقـــة ويف أكثـــر مـــن مكـــان واحـــد الفرنســـية باســـتمرار

  .ذلك تشتيت القوات الفرنسيةكل واهلدف من  

                                                 
1- A.N.O.M, vencenne, synthèses des renseignements parvenus au centre de liaison et 
d'exploitation de l'arrondissement de Tébessa sep et nov 1956, DNO02, Boite 01H1454.  
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يف  م  1955، أكتــوبر عــارك الــيت جــرت خــالل أشــهر جويليــة، أوت، ســبتمربمــن بــني املو 

  :األوىل جنملها فيما يليالوالية 

  أسـريا 21و جرحيـا، 46و قتـيال 146 فيهـا سقط معارك سمخجرت �ا : باتنة وضواحيها

 .1سيارات ستتدمري و  اثنتني، طائرتني على االستحواذ ومت

 أربـعإسـقاط و  أسـرى، مثانيةو  قتيال، 160 خالهلا سقط معارك، ثالثوقعت �ا : خنشلة

 .سيارات مخستدمري و  طائرات،

 17 إســقاطو  أســرى، وأربعــة قتــيال، 910 خالهلــا ســقط معــارك، مخــسجــرت �ــا : تبســة

 .سيارة أربعة عشرمت تدمري و  طائرة،

ـــعإســـقاط و  جرحيـــا، 50و قتـــيال، 150 خالهلـــا ســـقط واحـــدة، معركـــة: 2وادي ســـوف  أرب

 .سيارات مخستدمري و  طائرات،

 سـقط معـارك أربـعجـرت �ـا : )واملتلوي الرديف - قفصة ناحية( التونسية اجلزائرية احلدود

  .3سيارة 15تدمريو  طائرات، ستمت إسقاط و  أسريا، 15 جرحيا، 61 قتيال، 105 خالهلا

02-طا ا طل اا  

ومـــن الناحيـــة  مـــن القالـــة إىل ســـوق االثنـــني، متتـــد مشـــاال ادود ارا -أ02

سـدراته  إىل احلدود التونسـية، مـارة بسـيقوس، قسنطينة إىل القرزي، مث متتدو  سطيفمن اجلنوبية 

ســطيف، خراطــة، ســوق االثنــني، ومــن الناحيــة الشــرقية احلــدود  ومــن الناحيــة الغربيــة  مــداوروش

  .4التونسية

  5ديــدوش مــراد منطقــة الشــمال القســنطيين عــني علــى رأس اداد اري -ب02

وعرفـت هاتـه املنطقـة  ،ديـدوش مـراد استشـهادبعـد الذي أصبح قائدا هلـا  مبساعدة يوسف زيغود

                                                 
 .105 -100املرجع السابق، ص ص: الطاهر حليس -1

 .مقسمة إىل قسمني نصف تابع للمنطقة األوىل، ونصف تابع للمنطقة اخلامسة الصحراء كانت قبل مؤمتر الصومام مع العلم أن -2
 

  .38 -36ص ص ،املرجع السابق :مجعية أول نوفمرب -3
ينظر  .76ص ،1996 اجلزائر، ،منشورات املتحف الوطين للمجاهد ،1956-1954يف مراحلها األوىل  إسرتاجتية الثورة: أحسن بومايل -4

 .175، ص 2012، اجلزائر ،النشرعة و ا، دار النعمان للطب1954الثورة اجلزائرية ثورة أول نوفمرب : بوعالم بن محودة: أيضا
أحياء عني مسؤوال على  1944سنة، يف سنة  16عن عمر يناهز  P.P.Aم بصفوف 1942، اخنرط سنة 1927-07-13ولد يف  -5

م االنتخابات البلدية مبنطقته، عني مسؤوال على 1946نظم سنة  ،"الساري الرياضي"الفريق الرياضي و " األمل"، وأنشأ فوج الكشافة املرادية

 .86صاملرجع السابق، : حممد الشريف ولد احلسني نظري.مبعركة دوار الصوادق قرب قسنطينة 1955-01-18املنطقة الثانية، استشهد يف 
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وكانــــت تضــــم وفقــــا لإلحصــــائيات  و،مسنــــدشــــمال القســــنطيين أوكونــــدو يف الوثــــائق الفرنســــية بال

  م 1955حىت تـاريخ أكتـوبر  اجماهد) 1200(وألف ومائتان ) 900(الفرنسية ما بني تسع مائة 

وبنــادق صـيد، وبندقيــة أملانيــة مـن نــوع قــارة  ،أسـلحة رشاشــة أربعــةوكانـت أســلحتهم تتكـون مــن 

   .1سالح صيد %70، احربي اسالح %30وهي مم، 86وبندقية من عيار 

         عنــــدما أســــندت جلنــــة  الشــــمال القســــنطيين، منطقــــة الــــيت كانــــت عليهــــا احلــــال هــــي هــــذه

وخلضــر بــن  يوســف، دزيغــو  كــال مــن  معــهكــان و  لشــهيد ديــدوش مــراد،كــل مــن اقياد�ــا لة الســت

قيـــادات لنشـــر الثـــورة، يف كامـــل تـــراب املنطقـــة  نيعيـــ، كمـــا مت أيضـــا ت3وعمـــار بـــن عـــودة 2طوبـــال

ام بتوزيع عند قدوم ديدوش مراد إىل املنطقة قو  ،نواح أربع وأنشأت ) الشمال القسنطيين(الثانية 

  :التايلعلى النحو املهام على املسؤولني 

بناحيـــة مسنـــدو وســـكيكدة، وكـــان حتـــت إشـــرافه مخســـة وأربعـــون  يوســـف دزيغـــو لقـــد متركـــز 

فرنكـــــــا فرنســـــــيا قـــــــدميا، أمـــــــا  15000جماهـــــــدا وضـــــــع حتـــــــت تصـــــــرفه مبلغـــــــا مـــــــن املـــــــال قـــــــدره 

وكــان  ،بناحيــة ميلــة، امليليــة والقــل وضــواحي جيجــل فكــان متواجــدا طوبــال بــن )خلضــر(األخضــر

حتت تصـرفه بسـتني ألـف فرنكـا فرنسـيا حتت إشرافه أربعة عشر جماهدا وقدرت امليزانية املوضوعة 

والقالـــة وكـــان حتـــت إشـــرافه أربعـــة  4عنابـــة بناحيـــة كـــان مكلفـــا  عـــودة بـــن عمـــارقـــدميا، وبالنســـبة ل

                                                 
   .39ص ،املرجع السابق: األوراس يف ليد ومحاية مآثر الثورةلتخ مجعية أول نوفمرب -1

 

، توىل قيادة الوالية الثانية ما بني 22مبدينة ميلة، ناضل يف صفوف حزب الشعب اجلزائري، أحد أعضاء جمموعة الــــــ  1923ولد سنة  -2

، عضو جلنة التنسيق والتنفيذ الثانية، وزير الداخلية يف أول 1962و  1956عضو ا�لس الوطين للثورة سنيت  1957و 1956سنيت 

: ينظر حممد العريب الزبريي وآخرون. تة، مث وزيرا للدولة يف احلكومتني التاليتني، انسحب من احلياة السياسية بعد االستقاللحكومة جزائرية مؤق

  1954 نوفمربأول  ورةثو  الوطنية احلركة يف والبحث للدراسات ، منشورات املركز الوطن1962 -1954كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية 

 .178، ص2007دار هومة، اجلزائر، 
  
وأحد قادة الثورة البارزين   22، عضو من جمموعة الــــــ P.P.A، مناضل يف صفوف 1925-09-27من مواليد مدينة عنابة بتاريخ  -3

جلنة االستحقاق شارك باسم جيش التحرير الوطين يف مفاوضات إيفيان، توىل بعد االستقالل عدة مناصب سامية يف الدولة آخرها رئيس 

 .189املرجع السابق، ص: حممد العريب الزبريي وآخرونينظر . الوطين
  .205ص ،01، ج1991 اجلزائر، ، دار البعث، قسنطينة،ملحمة اجلزائر اجلديدة: عمار قليل -4
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الذي اجته ناحيـة  ، وأخريا باجي خمتار1جماهدين ومبلغا من املال قدره أربعمئة فرنكا فرنسيا قدميا

  .2بوشقوف وسوق أهراس وبين صاحل

فـوجني مـن ا�اهـدين  هيـجقام مساعد األخضـر بـن طوبـال بتو  اواجوز  -ج 02

  :منطقتني إىل

 األوامـرار حـىت وصـول ظـقـد أمـر باالنتو  توجه هذا الفوج إىل منطقـة القـرارم،: األول الفوج

القيـــام خـــالل ذلـــك بـــإخراج الســـالح، وبقـــي هـــذا الفـــوج طـــوال ليلـــة الفـــاتح مـــن نـــوفمرب ينتظـــر و 

  .3صعدوا بأسلحتهم إىل اجلبال لفجراألوامر، وعند طلوع ا

فقـد كـان بقيـادة الشـهيد عمـار بلقعـوير حيـث جتمـع الفـوج يف منزلـه حبضـور  :الثاين الفوج

  14على مسافة " بوحلمام"منجم توجهوا إىل جمموعة من البغال و  واوأحضر  األخضر بن طوبال،

مهامجـة املـنجم لالسـتيالء وذلك �ـدف  م من مدينة امليلية، على الطريق املؤدي إىل قسنطينة،ك

واشـتبك الفـوج مـع حـراس  ،على البـارود واأللغـام بقصـد اسـتخدامها يف العمليـات احلربيـة الحقـا

ورغـم االنطالقـة املتواضـعة للثـورة يف منطقـة الشـمال القسـنطيين ، 4املنجم بتبادل الطلقات الناريـة

 د عرب كامل أجزاء يف وقت واحإال أن اهلدف الرئيسي قد حتقق وهو مشولية الثورة وانطالقها 

-   رت اا  اجلـــدير بالــذكر أن عــدد املناضــلني الــذين شــاركوا يف هـــذه

  .الرتاب الوطين

العمليات مل يتجاوز املئة مناضال ميلكون سالحا بسيطا حسب مـا جـاء يف التقريـر  د02

ولــذلك كــان الرتكيــز علــى املقــدم مــن طــرف ممثلــي املنطقــة الثانيــة خــالل انعقــاد مــؤمتر الصــومام، 

بقيــادة زيغــود يوســف حيــث كــان هــذا اهلجــوم " الســمندو"مواقــع الــدرك مثلمــا حــدث يف ناحيــة 

وقـام فـوج آخـر مبهامجـة مـنجم بوحلمـام علـى بعـد حـوايل أربعـة عشـر كيلـومرت عـن مدينـة   ناجحا

                                                 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر ، 1962-1954أضواء على تاريخ الثورة مبنطقة قاملة : ية التاريخ واملعامل األثرية لوالية قاملةمجع -1

 .23، ص1994

 .32، ص2001، دار األمة، اجلزائر، 01، طالقاعدة الشرقية قلب الثورة النابض :الطاهر سعيداين -2
 . 207 -205ص ص ،01جاملرجع السابق، : عمار قليل -3

 .361املرجع السابق، ص: أمال شلي -4
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ام ولكـن هـذه امليلية على الطريق املؤدي إىل قسنطينة، وذلك �دف احلصول على البـارود واأللغـ

  .  1العملية مل يتحقق هلا النجاح

إن أول عمليــة ناجحـــة حـــدثت يف هـــذه املنطقـــة كانـــت حتـــت قيـــادة الشـــهيد بـــاجي خمتـــار  

ومتثلــت يف اهلجــوم علــى مــنجم الربنــوس، إذ بعــد عزلــه عــن طريــق قطــع أعمــدة اهلــاتف واألســالك 

مة، وبعد حوار قصري فتح باب الكهربائية املوصلة إليه هوجم وأخرج مهندسه من بيته دون مقاو 

املخزن واستولت ا�موعة على بندقية حربية ومسدس وذخرية ومتفجـرات ومبلـغ مـن املـال قيمتـه 

ومنـه إىل اجلســر ) بـأوالد بالشــيح(قـدمي، مث توجهــت إىل كـاف القليعــه  افرنســي افرنكـ 400.000

، إذ مت تفجـري 2تفجـراتاملقام على خط السـكة احلديديـة بـني عـني نفـره وعـني حتممـني لوضـع امل

  .3القطار الذي كان آتيا من عنابة متوجها إىل الونزة

قــرب جمــاز الصــفاء  " دايل بالشــواف"بعــد هــذه العمليــة انســحب الفــوج إىل مزرعــة القائــد  

وقــع  -اخنــرط بعــدها يف الثــورة ونــال الشــهادة يف ســبيل اهللا-وبوشــاية مــن أحــد حــراس الغابــات 

تـــه يف معركـــة بعـــد تطويـــق الفـــوج املتكـــون مـــن مخســـة عشـــر جماهـــدا ومجاع" بـــاجي خمتـــار"القائـــد 

بـــاجي "مـــن طـــرف قـــوات االســـتعمار الفرنســـي، فاستشـــهد  م 1954نـــوفمرب  19منتصـــف ليلـــة 

، كمـا استشـهد عـدد "شوافدايل بن "، وبالتحديد بالقرب من مزرعة "بين صاحل"قرب " 4خمتار

اآلخـر أسـري القـوات االسـتعمارية، ومل يـنج مـن من ا�اهدين الذين كانوا معـه، فيمـا وقـع الـبعض 

  .5املكلف باألخبار يف املنطقة" عبد اهللا نواورية"اجلماعة سوى 
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اصة اخلاصة باجلزائريني مث حتصل يف السنة املوالية على نفس الشهادة اخل االبتدائيةحتصل على الشهادة  1934يف سنة ، متدينا وفطنا

 انضمامهويرجع البعض تاريخ  مر مبكرإىل احلركة الوطنية يف ع ، انضمباملدرسة الثانوية 1936اليت مسحت له بااللتحاق يف سنة بالفرنسيني و 

اهلجوم  إثر 1954نوفمرب  18يوم  استشهد ،حبيث كان من أنشط عناصر حزب الشعب اجلزائري مبنطقة سوق أهراس 1940 سنة إىل

 .الذي شن على مزرعة دايل بن شواف
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03- طا ا لا  

تقع املنطقة الثالثة شرق اجلزائر، وتتألف مـن جبـال جرجـرة  ادود ارا -أ03

وحوض وادي الصومام وجبال البيبان، واجلزء الغريب مـن جبـال البـابور وقسـم مـن السـهول العليـا 

السـطايفية وقسـم مـن اهلضــاب العليـا الشـرقية وجنــوب غـرب جبـال احلضــنة، متثـل شـكل إجاصــة 

ســاحل البحــر وقمتهــا احلــادة إىل اجلنــوب عنــد مدينــة مقلوبــة قاعــد�ا العريضــة إىل الشــمال علــى 

  .1بوسعادة

حيــدها مــن الشــمال البحــر األبــيض املتوســط، مــن ســوق االثنــني شــرق أوقــاس وجبايــة إىل  

شرق عني الطاية غربا، ومن الشـرق الواليـة الثانيـة مـن سـوق ) كوريب مارين سابقا( زموري حاليا

قســنطينة، والواليــة األوىل مــن  -ى طريــق اجلزائــراإلثنــني علــى البحــر إىل ســطيف عــرب خراطــة علــ

ســطيف إىل بوســعادة عــرب بــرج بــوعريريج واملســيلة، ومــن الغــرب الواليــة الرابعــة، مــن زمــوري علــى 

البحــر مشــاال إىل بوســعادة جنوبــا عــرب األخضــرية والبــويرة وســيدي عيســى وعــني احلجــل، ومدينــة 

أن يقــدموا املســاعدة للمنطقتــني األوىل ســطيف يف الشــرق تابعــة هلــا، ولكــن طلــب مــن مناضــليها 

ولكن طلب من مناضـليها أن ميـدوا  ،2والثانية ومدينة بوسعادة يف اجلنوب تابعة للوالية السادسة

  .3)املنطقتني األوىل والثالثة قبل مؤمتر الصومام(يد املساعدة للواليتني األوىل والثالثة 

 5، مبســـاعدة عمـــر أوعمـــران4"بلقاســـمكـــرمي "املنطقـــة إىل املرحـــوم لقـــد أوكلـــت قيـــادة هـــذه 

وذلك بغيـة  ،ت و�اليل، لقيادة األفواج يف تقربوسم 1954 -10 -03يوم  احيث عقد اجتماع

                                                 
 .15، ص2012، دار األمة، اجلزائر، 1962-1954 الثورة يف الوالية الثالثة: حيىي بوعزيز -1
 .الرتاب الوطين خالل مؤمتر الصومام تقسيمبعد إعادة  -2

 .15، صالسابق رجعامل :حيىي بوعزيز -3
م، مبنطقة القبائل التحق حبزب الشعب اجلزائري استدعته السلطات الفرنسية بتهمة املساس بسيادة الدولة يف 1922-09- 14ولد يف  -4

ة أركانه، التحق بلجنة التنسيق جماهدا كانوا ميثلون قياد 22، أصبح مسؤول حزب الشعب اجلزائري بالقبائل، وترأس 23-03-1947

 .98املرجع السابق، ص: ولد احلسني حممد الشريفينظر  .1970تويف يف أكتوبر  1956التنفيذ عام و 
 

عسكريا باألكادميية العسكرية بشرشال وحتصل على تربة رقيب فرض املشاركة يف م بذراع امليزان بالقبائل، تابع تكوينا 1919ولد يف  -5

لكرمي م، مث أصبح نائبا 1946على العفو يف احلكم باإلعدام ولكن يف األخري حتصل و وهو ما كلفه االعتقال  1945 -05 -08جمازر 

قاد أول ، ولكنه متكن من الفرار ودخل السرية 1947ألقي عليه القبض يف  ،حركة االنتصار للحريات الدميقراطية -P.P.Aبلقاسم يف 

ليصبح عقيدا جبيش التحرير  1956 -08 -20شارك مبؤمتر الصومام  1954العمليات خالل اندالع الثورة يف الفاتح من نوفمرب 

 .154املرجع السابق، ص: يف ولد احلسنيحممد الشر ينظر  .1992-07-28الوطين، تويف يف 
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أكتـــوبر  08يف يـــوم و  ،لكفـــاح املســـلحلاســـتنهاض اهلمـــم والتعريـــف بأهـــداف الثـــورة واالســـتعداد 

سـي حممـد "األخضرية حاليا، حتـت رئاسـة ) باليسطرو(قاسم  عقد اجتماع بقرية أوالد م 1954

املناضـلني يف أفـواج ، حيـث مت تنظـيم د نواة الكفاح املسلح باملنطقة وانطالق الثورةلتجسي "بوقرة

االستعداد الكلـي م األوىل تتمثل يف مجع األسلحة واأللبسة و ، كانت املهاشبه عسكرية وسياسية

  .1جتنيد اجلماهري الشعبيةثانية يف توعية و وجتسدت املهمة ال خلوض احلرب 

مـن طـرف الشـهيد أمـا األفـواج الـيت شـكلت يف ناحيـة البـويرة  وز اواج  -ب03

ـــد حممـــد بـــوقرة احلركـــة " ، فقـــد كانـــت مهمتهـــا التصـــدي ألفكـــار تنظيمـــات احلـــزب املصـــايلالقائ

ل العمــل الــيت كانــت ال تقبــ(الــيت كانــت منتشــرة يف املنطقــة بكثــرة  )M.N.A" (الوطنيــة اجلزائريــة

  م 1955كانــت تضــم هــذه املنطقــة حــىت أكتــوبر و ، 2)ملصــايل احلــاجخــارج أطــراف عــام الفرديــة 

  ســالح صــيد %70و احربيــ االحســ %30، بنســبة امســلح جماهــدا )500(ئة ، مخســمهـــ1375

  .3حلمل السالح يرافقون ا�اهدين اجاهز  رجال �500ا و 

كانـت العمليـات األوىل يف بـالد القبائـل مبثابـة إعـالن  ات ار  -ج03

والـيت كانـت �ــدف إىل   ،كامـل الـرتاب اجلزائــري  عــربشـمولية الثـورة الـيت انطلقــت يف نفـس الليلـة ل

الغمـوض لـدى املسـتعمرين واملتعـاونني معهـم وإزالـة  بـث الرعـب يف نفـوسقـة اجلمـاهري و ثكسب 

 حيـث حجـم العمليـات مـن أمـا، رجاهلاقل املشككني يف سالمة ونبل أهدافها و نإذ مل  املرتددين

  تفـــوق اإلمكانيـــات املتـــوفرة آنـــذاك فكانـــت متواضـــعة إال أ�ـــا العســـكرية ليلـــة الفـــاتح مـــن نـــوفمرب

أمــا  ،هــذا مــن ناحيــة الكيفيــة جــرات احملليــة الصــنعاملتفبعــض والــيت اقتصــرت علــى بنــادق الصــيد و 

، قطــع عمــدة الكهربائيــة مبشــدالةعمليــة ختريـب األ: مـن حيــث الكــم، فهــي متنوعـة وعديــدة منهــا

مـــن  أمـــاكن، باإلضـــافة إىل اشـــتباكات حمـــدودة يف عـــدة يـــوط اهلـــاتف بـــني مـــايو وبـــين منصـــورخ

  .4نطقةامل

                                                 
   .39ص، املرجع السابق :مجعية أول نوفمرب لتخليد مآثر الثورة -1
  .208ص، 01ج ،السابق رجعامل: عمار قليل -2
  .40ص، املرجع السابق :مجعية أول نوفمرب لتخليد مآثر الثورة -3
  .208ص، 01ج السابق، رجعامل: عمار قليل -4
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قـة علـي زعمـوم، والصـحفي حممـد العيشـاوي  حيث متركز كـرمي بلقاسـم يف إيغيـل إميولـة، برف

، والبــاقي ينتظــرون التســليح، وحتــت قيادتـــه مســـلحني130جماهــدا بيــنهم  400وكــان حتــت قيادتــه 

) قشـور الفرنـان(هاجم الثـوار مركـز الـدرك يف العزازقـة وخربـوه، وأشـعلوا النـريان يف مسـتودع الـبهش

بـوغين، ودلـس :وفعلـوا مثـل ذلـك يف قـرى وأحرقوه، وقطعوا خطوط اهلـاتف يف العزازقـة، وعزلوهـا،

  . 1وبرج منايل، بوبراكة، وعبو، ومعسكر املاريشال

ة ضــد العــدو الفرنســي وحققــت انتصــارات كبــرية نطقــة الثالثــة معــارك ضــارياملب كمــا جــرت

القــــوى و باإلضــــافة إىل مواجهــــة القــــوات االســــتعمارية  ،أصــــبحت مضــــرب األمثــــال يف الصــــمودو 

وتســــببت يف مضــــايقات " ملــــوزة" الــــيت متركــــزت يف قريــــة" بلــــونيس"ركــــة املضــــادة للثــــورة ومنهــــا ح

ــــوار والشــــعب معــــا ــــوطين  تصــــدتو  ،واعتــــداءات علــــى الث ــــر ال ــــات لــــجبهــــة التحري ذلك بكــــل ثب

الــيت اســتحوذت فيهــا  ،الشــهرية" الــزرق"ه املنطقــة عمليــة مــن أشــهر مــا واجهــت  هــذو  ،حكمــةو 

  .2أراد إجهاض الثورة يف منطقة القبائل على أسلحة كثرية وأحبطت املخطط االستعماري الذي

لقــد أعقــب العمليــات األوىل للثــورة التحريريــة مباشــرة جمموعــة مــن ردود األفعــال الفرنســية 

مشلـــــت عديـــــد اجلوانـــــب، متثلـــــت يف جمموعـــــة مـــــن اإلجـــــراءات مســـــت التعـــــداد البشـــــري والعتـــــاد 

سـتثنائية وغريهـا، وذلـك العسكري والعمليات العسكرية، إضافة إىل سن جمموعة مـن القـوانني اال

  :ما سنتطرق إليه بإسهاب يف العناصر املوالية

  راءاتارا   رريازارق اا  

راهنت فرنسـا علـى التفـوق العسـكري عـدة وعتـادا وعـددا، فهـو يف نظرهـا العامـل الرئيسـي 

االلتحــاق بــالثورة مــن أفــراد واحلاســم الــذي ســيحبط كــل احملــاوالت ويشــل العــزائم لكــل مــن يريــد 

حـىت تصـفي الثـورة يف مهـدها  االشعب اجلزائري، وبذلك كان عليها أن تظهر  هـذه القـوة ميـداني

، والعمل علـى حتقيـق هـذه الغايـة كـان "اجلزائر فرنسية"فاهلم الوحيد بالنسبة هلم هو اإلبقاء على 

مــن حديــد قبــل أن تتجـــذر يف عليهــا أن تضــع إســرتاتيجية فعالــة تضـــرب مــن خالهلــا الثــورة بيـــد 

                                                 
 .281ص ،السابق املرجع :حيىي بوعزيز -1

  2- بشري بالح وآخرون: تاريخ اجلزائر املعاصر، دار املعرفة، اجلزائر، 2010، ج02، ص ص133، 134.
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أوســاط الشــعب اجلزائــري، وأن تــزرع الرعــب فيــه وتعمــل علــى شــل إرادتــه التحريريــة والتفكــري يف 

  .                           1االلتحاق بصفوف جيش التحرير الوطين أو مد يد العون هلم

01-  ردادات اا الــيت  عنــد انــدالع الثــورة التحريريــة تعــددت اإلجــراءات

ع السياســـية قامـــت �ـــا اإلدارة االســـتعمارية الفرنســـية وتنوعـــت بـــني العمليـــات العســـكرية واملشـــاري

  .2اعنيف م1954نوفمرب  01كان رد الفعل الفرنسي على أحداث   ، حيثواالجتماعية وغريها

" فرانســــوا متــــريان"ففــــي هــــذا الســــياق وبطلــــب مــــن وزيــــر الداخليــــة للحكومــــة الفرنســــية   

(François Mitterrand)
)  Jacques Chevallier" (جـــاك شـــوفاليه"، ومبوافقـــة الســــيد 3

نــوفمرب  01، رئــيس احلكومــة الفرنســية يــوم "منــديس فــرانس"كاتــب الدولــة للحــرب، قــرر الســيد 

  .4إرسال ثالث كتائب من قوات املظليني إىل اجلزائر، فنزلوا بسرعة يف ميناء عنابة م 1954

قائـد القطـاع  )Spillmann Georges( "سبيلمان جورج"بعد أن عجزت قوات اجلنرالو  

ــــورة  ــــاإلقليمــــي للشــــمال القســــنطيين يف القضــــاء علــــى الث ــــادة العســــكرية وراساألب ، ســــارعت القي

للجــيش الفرنســي يف اليــوم الرابــع مــن نــوفمرب إىل إعطــاء األوامــر للفــرق احملمولــة جــوا املشــكلة مــن 

 Paul Du)"بول دي كورنو" حتت إمرة العقيد هاحنو  ني القادمني من اهلند الصينية للتحركياملظل

courneau)5.  

وتواصلت اإلمدادات العسكرية يوما بعد يوم، نتيجة ازدياد العمليـات العسـكرية والفدائيـة 

  )80000( امثانني ألـف جنـدي م 1955للثورة، حيث بلغت القوات االستعمارية يف مطلع سنة 

، وقــــد ارتفــــع عــــدد القــــوات )49000(ا بعــــد أن كانــــت ال تتجــــاوز تســــعة وأربعــــون ألــــف جنــــدي

                                                 
 .203 -201ص ص، 2001، دار البالغ، اجلزائر، تاريخ اجلزائر املعاصر، دراسات ووثائق :حممد األمني بلغيث -1
، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة سنوات احلسم واخلالص) 1962 -1958(الثورة اجلزائرية واجلنرال ديغول : رمضان بورغدة -2

 .98، ص2012اجلزائر، 
  

الفرنسية، متحصل على شهادة يف القانون، عني  (Charente)مبقاطعة   )Jarnac(يف مدينة جارناك  1916أكتوبر  26ولد يف  -3

 1956فيفري  01يف " غي مولييه"، اختاره 1955فيفري  23إىل غاية " منديس فرانس"وزيرا للداخلية يف حكومة  1954جوان  19يف 

حكما باإلعدام على مناضلي جيش ) 30(، صادق على ثالثني 1957جوان  13وزيرا للعدل يف حكومته واستمر مبنصبه هذا إىل غاية 

ا للجمهورية الفرنسية، واستمر انتخب رئيس 1981ماي  10إىل احلكم، يف " ديغول"وجبهة التحرير، كان من أشد املعارضني لعودة اجلنرال 

  .مبدينة باريس 1996جانفي  08سنة، مات بالسرطان يف ) 13(يف هذا املنصب حوايل ثالثة عشر 
 .98، صاملرجع السابق: رمضان بورغدة -4
  146ص ص ،2009، دار غرناطة، اجلزائر، ، دراسة يف السياسات واملمارسات1962 -1954فرنسا والثورة اجلزائرية : غريب الغايل -5

147. 
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، كمــا اســتجاب 1 م 1955جــانفي  25يف  )104000(ا ف جنــديالآ وأربعــة الفرنســية إىل مائــة

ــــــات الزيــــــادة امللحــــــة مــــــن طــــــرف الــــــوايل العــــــام  Jack) "جــــــاك سوســــــتال" جملــــــس الــــــوزراء لرغب

Soustelle)
2
 )40000(ا إضــافة أربعــني ألــف جنــدي م 1955مــاي  16 ةحيــث قــرر يف جلســ 

 كمــا تقــرر التجنيــد االحتيــاطي وتطبيــق مبــدأ املســؤولية اجلماعيــة إىل القــوات العاملــة يف اجلزائــر،

 أوت 24ويف ، 3وإعطــاء التفــويض املطلــق للقــادة العســكريني فيفســرون ذلــك املبــدأ كمــا يشــاؤون

االحتيـــاطي الـــذين مت اســـتدعاؤهم ليصـــل  مـــن الشـــباب )60000(ا التحـــق ســـتون ألفـــ م 1955

  .)180000(ا  ألفنيإىل مائة ومثان هانفسالسنة أوت من  30 العدد يف

كــل هــذا جــاء لتســخري اآللــة العســكرية للحــد مــن تطــور الثــورة وإمخــاد هليبهــا، لكــن هــذه 

اإلجــراءات جــاءت بعكــس مــا كانــت تتمنــاه الســلطات الفرنســية نظــرا الرتفــاع نســبة الفــارين مــن 

اجلـيش الفرنسـي والـذين التحقـوا بــالثورة، حيـث ارتفـع العـدد بشــكل حمسـوس بـاألوراس مـن ســبع 

 حالــــة يف شــــهر جــــانفي )18( إىل مثــــاين عشــــرة م 1955 حالــــة فــــرار يف ديســــمرب )17( عشــــرة

  .4هاحالة يف شهر فيفري من السنة نفس )65( ومخس وستني 1956

أن العتــاد العســكري مــن جــانفي إىل أكتــوبر ": جــورج مــاري" وقــد ذكــر الناقــد العســكري

 اجهـاز  )األف 130(ا قطعة سالح ومائة وثالثون ألف )األف 40(ا كان مائة وأربعون ألف م 1955

مركبــة عســكرية أمريكيــة الصــنع، أمــا الطــائرات فوصــل  )األفــ 26(ا ، وســتة وعشــرون ألفــاالســلكي

                                                 
 .88ص املرجع السابق،: علي كايف -1
، حاصل على إجازة يف الفلسفة، ينتمي إىل اليسار الفرنسي، انظم 1912فيفري  13أصول يهودية، ولد يوم  من )1912-1990( -2

، من السياسيني الفرنسيني البارزين توىل عدة مناصب هامة يف فرنسا منذ األربعينات من القرن املاضي، توىل وزاريت 1942إىل ديغول سنة 

وكان  1956و  1955م، عينه منديس فرانس حاكما عاما للجزائر مابني فيفري 1951الربملان عام اإلعالم واملستعمرات، انتخب نائبا يف 

لذا نفي إىل إيطاليا إىل  مواليا لديغول، فعينه يف حكومته األوىل، مث استقال منها وأصبح خصما لديغول بسبب سياسة تقرير املصري اليت تبناها،

: ينظر أيضا رمضان بورغدة. 70املرجع السابق، ص: ينظر حممد العريب الزبريي وآخرون. ليواصل نشاطه السياسي بعد ذلك 1968غاية 

  .102املرجع السابق، ص
 .160ص ،املرجع السابق: بومايل أحسن -3
 اجلزائر الضياء، دار ،1962-1957 اجلزائرية الثورة على وتأثريا�ا واملغربية التونسية احلدود على وشال موريس خطا: قندل مجال -4

 .16ص ،2006
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  )150( ، ومائة ومخسون طائرة عمودية)100( خفيفةإىل مائة طائرة  م 1956 عددها يف أوت

  .1بغرض تعويض اخلسائر اليت أحلقها ا�اهدون بالقوات الفرنسية

02-  را رت اري ازارق ا  قامــت الســلطات

االســـتعمارية الفرنســـية حبشـــد قوا�ـــا ملواجهـــة الثـــورة يف منطقـــة األوراس وذلـــك ظنـــا منهـــا أ�ـــا إن 

قضـــت علـــى الثـــورة يف هـــذه املنطقـــة فستقضـــي عليهـــا �ائيـــا، وهـــو احلـــل الوحيـــد لتجـــاوز األزمـــة 

العميقة املرتامية األطراف اليت أصبحت ترهق السلطات الفرنسية يف اجلزائـر ويف فرنسـا، فشـرعت 

يف تنفيــذ عمليــات عســكرية عامــة متثلــت يف متشــيط منطقــة األوراس، اشــرتكت فيهــا كــل القــوات 

 19، حيـــث عرفـــت جبـــال األوراس يف 2العصـــابات واجلبـــال الـــيت هلـــا خـــربة يف حـــرب العســـكرية

ــــيت أطلقــــت عليهــــا اســــم قنبلــــة ومتشــــيطا واســــعا خــــاللم  1955جــــانفي  ــــة العســــكرية ال  العملي

(Rogier léonard)"روجــي ليونــار" حتــت إشــراف احلــاكم العــام) Veronique(" فريونيــك"
3

 ،

  .إىل غاية الرابع والعشرين فيفري من السنة نفسها 1955واليت امتدت من الثامن عشر جانفي 

جبـال بسـكرة هـي األخـرى عمليـة مماثلـة يف القمـع أطلـق  عرفت م 1955 جانفي 23 ويف

ــــت"عليهــــا  ــــت بقيــــادة ضــــباط خمضــــرمني هلــــم خــــربة واســــعة يف حــــرب  ) violette( 4"فيولي وكان

) Parlange" (5بــارالنج"و) Jelle( "جيــل" اجلنــرالني: اجلبــال مــنهم العصــابات وخــوض معــارك

ــــــو" والعقيــــــدين ــــــات  كمــــــا اســــــتهدفت)Bijeard" (بيجــــــار"و) Ducourneau( "ديكورن العملي

  .6العزل ىالعسكرية سكان القر 

                                                 
 نوفمربأول  ورةثو  الوطنية احلركة يف والبحث للدراسات الوطين املركز منشورات ،غاملاأل وحقول الشائكة األسالك: وآخرون مناصرية يوسف -1

 .40، ص2007 اجلزائر، ،1954

 . 393، ص1980، دار البعث للنشر والتوزيع، قسنطينة، 1، ط التاسع عشر والعشرينثورات اجلزائر يف القرنني : حيي بوعزيز -2
، وتوىل إدارة شؤون البالد إىل غاية عزله 1950شخصية سياسية فرنسية، عني حاكما عاما للجزائر يف شهر أفريل ) 1898-1988( -3

 لتخليد نوفمرب أول مجعية :في ،"1956-1954 نوفمرب األوراس يف للثورة فرنسا مواجهة": مطمر العيد حممدينظر . 1955يف شهر أفريل 

 .874ص ،املرجع السابق ،اجلزائرية والثورة بولعيد بن مصطفى: األوراس يف الثورة مآثر ومحاية
 .م 1955انطلقت يف الثالث والعشرين جانفي  -4

طبعة منقحة للمكاتب العربية، كما اليت تعد ) sas(بدأت حتت سلطته يف منطقة األوراس عمليات جتميع السكان يف احملتشدات، وإنشاء  -5

 ).القومية(مت تشكيل أوىل وحدات احلركى إىل جانب القوم 

 .160ص ،السابق املرجع :بومايل أحسن ينظر أيضا. 101املرجع السابق، ص: رمضان بورغدة -6
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03- ا رت ارا  حـىت تـتمكن فرنسـا مـن القضـاء علـى

احلكومـة الفرنسـية اختـاذ الثورة بسرعة جلأت إىل االستعانة بقوانني إضافية جديدة، حيـث طلبـت 

كمــــا طالبــــت بضــــرورة اســــتعمال الشــــدة ،  تشــــريعات اســــتثنائية طبقــــت يف احلــــرب العامليــــة الثانيــــة

" جـــاك سوســـتال"فـــرض  م 1955ويف بدايـــة مـــاي  ،والصـــرامة للســـيطرة علـــى الوضـــع يف اجلزائـــر

لسـالح بأيـديهم وا) أي اجلزائـريني(واملسؤولون العسكريون العقوبة الفورية بالقتل للذين يضـبطون 

وبــذلك تضـــاعف القتـــل التلقــائي بعـــد التوقيـــف العشـــوائي أمــا املســـاجني فيوجهـــون إىل األعمـــال 

  :ومن هذه التشريعات نذكر ، 1الشاقة

مـن اإلجـراءات الـيت اختـذ�ا السـلطات الفرنسـية ملواجهـة  ون  اطوارئ -أ03

يف كـل  م 1955 ريـلفيف أ 2إعال�ـا حلالـة الطـوارئيف اجلزائر بعد انطالق الثورة التحريرية  وضعال

 هاخريـف السـنة نفسـيف كامل الرتاب الـوطين   عربالتونسية، لتمتد -احلدود اجلزائريةمن األوراس و 

تقييـــد  ،حتديــد اإلقامــة: حالــة الطـــوارئ نصـــت عليهــا أهـــم التــدابري الــيتو ، 3باتســاع نطــاق الثــورة

ه التــدابري قــد ترتــب عــن هــذاحلريــات وإلقــاء القــبض واالعتقــال والتفتــيش واملســؤولية اجلماعيــة، و 

وذلـــك بـــاخرتاق احلريـــات الفرديـــة وانتهـــاك  ،ال ال إنســـانيةأفعـــممارســـات ال أخالقيـــة وجتـــاوزات و 

  .4ارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةحقوق اإلنسان و 

 مــارس 19 الداخليــة الفرنســية مــن إعــداده يفمت وضــع قــانون الطــوارئ الــذي فرغــت وزارة 

   م 1955 ، وتقــــدمت بــــه إىل الربملــــان الفرنســــي الــــذي وافــــق عليــــه يف أول شــــهر أفريــــلم 1955

 5لقضـــاء علـــى الثـــورةلة أشـــهر وهـــي الفـــرتة الـــيت حـــدد�ا فرنســـا تعلـــى أن يطبـــق بـــاجلزائر ملـــدة ســـ

مبقتضـــى هـــذا القـــانون منحـــت الســـلطات اإلداريـــة ســـلطات واســـعة متثلـــت يف حـــق تقييـــد حريـــة و 

                                                 
 .157ص ،السابق املرجع، التاسع عشر والعشرينثورات اجلزائر يف القرنني : حيي بوعزيز -1
مبناسبة االنقالب الذي محل نابليون الثالث إىل  1852ديسمرب /أ :فرنسا أربع مرات خالل مئة سنة ومتثلت يف األوقات التالية هااستعملت -2

 .1.ع.عند بدء احل 1914سنة /ج .اليت أدت إىل االستيالء على األلزاس واللورين) الربوسية(أثناء احلرب األملانية  1870سنة /ب. احلكم

  دار البعث، اجلزائر ، 01، طالثورة اجلزائرية يف عامها األول :العريب الزبرييينظر حممد  .عند بداية احلرب العاملية الثانية 1939سنة /د

  .105ص ،1984
 .151، ص1996، منشورات متحف ا�اهد، اجلزائر، ثورات اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين: حيىي بوعزيز -3
 .70، ص2012 اجلزائر، احلكمة، دار ،1962-1956 الرابعة الوالية يف االستعمارية فرنسا جرائم: زبري رشيد -4
 .210، ص2011اجلزائر،  ،دار هومة ،�يدبوجلة عبد ا: ، تر)1954 -1830(اجلزائر املستعمرة  العدالة القمعية يف: بوزاهرحسني  -5
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التنقل لألشخاص والسيارات وتأسـيس منـاطق أمنيـة خاصـة، وإلقـاء القـبض علـى كـل املشـبوهني 

ـــداعهم اإلقامـــة اجلربيـــة، كمـــا أقـــرت حـــق التفتـــيش أثنـــاء الليـــل، إضـــافة إىل التوقيـــف ومراقبـــة  وإي

" إرنســــــت مارســــــيه"، علــــــق عليــــــه 1ة واملســــــموعة ومراقبــــــة الســــــينما واملســــــرحالصــــــحافة املكتوبــــــ

)Mercier (مــن وجهــة نظــر أخالقيــة ال ميكــن أبــدا دعــم مبــدأ املســؤولية اجلماعيــة، ألنــه : "قــائال

أحــد املبــادئ األكثــر ظلمــا  حيــث يتســبب يف معاقبــة كثــري مــن األبريــاء مــع املــذنبني، ويف بعــض 

  .2"وال يطال العقاب أبدا املذنبني احلقيقيني  احلاالت يعاقب األبرياء فقط

يف املقررة  الطوارئحالة  أقر ،م 1955أفريل  03يف صدر  385-55 محل رقم القانون

أن احلاكم العام له احلق يف أن يصدر االستدعاء لإلقامة مبقاطعة أو حمل ما حمدود  :06مادته 

تراها بأ�ا تكمن منها خطورة ما  استعجاليةطق تكون الدولة لدواعي لكل شخص يقيم يف منا

فإن  :على املادة الثالثة بناء، و وأخذ احليطة واحلذر للنظام العام تقوم بذلك ،من اجلانب األمين

وكذا  ،هلا احلق يف اختاذ مجيع التدابري لضمان العيش جلميع املوقوفني اإلدارية السلطات

  .3لعائال�م

منطقــة األوراس بباتنــة وجنــوب تبســة، مث شــرقي مقاطعــة وقــد طبــق هــذا القــانون بدايــة يف 

مشل كل تراب اجلزائر ملواصلة القمـع  م 1955 ويف شهر أوت من سنة ،قسنطينة مث بالد القبائل

عندها قامت اجليوش الفرنسية باغتصـاب األمـالك ، 4واإلرهاب وكسب الشرعية يف هذه املمارسة

فرصــة مثينــة إلبــادة اجلزائــريني رجــاال ونســاء وأطفــاال وارتكــاب التجــاوزات، فقــد رأت فرنســا أ�ــا 

وشيوخا، فقد كان املستعمرون يدخلون البيوت عنوة، يـذحبون األطفـال والشـيوخ ويبقـرون بطـون 

  .5النساء احلوامل، فهي مؤامرة مدبرة إلبادة اجلزائريني

                                                 
املركز الوطين للدراسات والبحث يف  :في ،"أمريكية -الفرنسية من منظور الكتابات األجنلواإلسرتاتيجية العسكرية ": عبد العزيز بوكنة -1

 .189، ص1996، اجلزائر، امللتقى األول حول األسالك الشائكة املكهربة :احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب
 .107املرجع السابق، ص: رمضان بورغدة -2

3- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.    
 .157ص املرجع السابق،، والعشرين عشر التاسع القرنني يف اجلزائر ثورات: بوعزيز حيي -4
 .209ص ،)ت.د( اجلزائر، البدر، مطبعة ،األوراس أبطال: برحايل حممد بلقاسم -5
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لثالـث يقـر فالبنـد االبنـود الـيت احتـوى عليهـا األهـداف اإلجراميـة مـن تطبيقـه،  ذلـك وتؤكد

إىل تشـريد السـكان، والبنـد العاشـر  ايـدعو فالبند الثامن أما يف املنازل ليال و�ارا،  ء التفتيشجرابإ

أصـبح للقـوات الفرنسـية العاملـة اه ومبقتضـ ،ينص على تويل احملاكم العسكرية بدل احملاكم املدنيـة

 هقال أي جزائري مشـبوه بتدعيمـإلقامة اجلربية واعتحلق القانوين يف قتل ونفي وفرض ايف اجلزائر ا

ن معظم املقبوض علـيهم مت قـتلهم مـن دون ، ورغم ذلك فإللثورة وإحالته على احملاكم العسكرية

وهنـا تكمـن النوايـا اإلجراميـة يف فـرض هـذا ، اإلجراءات القضائية اليت نص عليها قانون الطوارئ

  .1اجلزائريالقانون وما خلفه على أرض الواقع من جرائم يف حق اإلنسان 

كانت املسؤولية اجلماعيـة قانونيـة بعـد االحـتالل   دأ اؤو ا -ب03

، وبانــدالع الثــورة املســلحة طبقــت مــن جديــد م 1882الفرنســي للجزائــر، إال أ�ــا ألغيــت ســنة 

وفق أوامر من ضباط عسكريني، نصت املـادة األوىل علـى أن كـل اعتـداء أو حماولـة اعتـداء علـى 

  والسكك احلديدة، شبكة األسـالك الكهربائيـة أو اهلاتفيـة، املراكـز أو احملـوالت الكهربائيـةالطرق 

  حمطـــات الضـــخ أو خزانـــات امليـــاه أو جتهيـــزات اهلـــاتف أو بعـــض املنجـــزات ذات املنفعـــة العامـــة

ينـذر السـكان : فكل من يقطن بالقرب مـن مكـان وقـوع االعتـداء يعتـرب متـآمر، أمـا املـادة الثانيـة

عدم إعالم قوات األمن عن نشـاط الثـوار سـواء يف تـدبري أو ارتكـاب ختريـب يعـدون متـآمرين أن 

وال يؤخـــذ اعتبـــارهم بعـــني االعتبـــار، أمـــا املـــادة الثالثـــة فـــإن الســـكان الـــذين يقيمـــون بـــالقرب مـــن 

مكــان االعتــداء يــتم حتــويلهم وجتمــيعهم يف مركــز بعيــد عــن هــذا املكــان والــذي يعــني مــن طــرف 

فكل مـن نبـه أو أفشـل : عسكرية، ليتم فيما بعد حجز ممتلكا�م، أما املادة اخلامسةالسلطات ال

  . 2حماولة اعتداء بتقدمي معلومات يكافئ مببلغ مايل

مــن طــرف قــادة اجلــيش الفرنســي وبتوجيــه مــن احلكومــة م  1955مــاي  16مت تطبيقــه يف 

الفرنسـية، حيـث منحــت تفويضـا مطلقـا للقــادة العسـكريني يف اختـاذ اإلجــراءات العقابيـة املناســبة 

يف املنـاطق الـيت تشـهد عمليـات ضـد الوحـدات الفرنسـية، فبمجـرد أن تقـع عمليـة عسـكرية تقـوم 

                                                 
املركز الوطين للدراسات والبحث يف  ،08 ع ،المصادر ،"مراكز املوت البطيء وصمة عار يف جبني فرنسا االستعمارية": بومايل أحسن -1

 .36، 35، ص ص2003 ،احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب
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قعت بقربه العمليـة وتبـدأ يف االنتقـام مـن املـدنيني القوات الفرنسية بتطويق القرية أو احلي الذي و 

العزل وهو ما أدى إىل ارتفاع عدد القتلـى يف صـفوف اجلزائـريني، جتسـدت يف جمـازر مجاعيـة عـرب  

  .1كامل الرتاب الوطين

ـــــ) حملاســــنية" (احلضــــرية"ففــــي مشــــىت  علــــى  م 1956جويليــــة  02بتــــاريخ " القــــرارم قوقــــة"بــ

وأربعــني دقيقــة شــنت قــوات فرنســية ضــخمة مدججــة مبختلــف األســلحة الســاعة الرابعــة ومخســة 

هجومـــا واســـع النطـــاق ضـــد ســـكان هـــذه املشـــىت، ومبجـــرد الوصـــول مجعـــت كـــل الســـكان رجـــاال 

ونساء واختارت مثاين عشرة رجال وأطلقت عليهم الرصاص مجاعيا فسـقط مجـيعهم شـهداء عـدا 

ه ا�ـــزرة كتطبيـــق ملبـــدأ املســـؤولية جنـــا بأعجوبـــة، جـــاءت هـــذ) دفـــوس خلضـــر بـــن حممـــد ( واحـــدا 

اجلماعية وانتقاما ملا قام به ا�اهدون، حيث قاموا حبرق وإتالف احملصول الفالحي قبل حصاده 

  .2"عنوش علي"الساكن بقرية ) جاين تاكسي أنطوان( التابع مللكية املعمر 

وأعطت  ،م 1956أقرته احلكومة الفرنسية يف سبتمرب  ون ق ا -ج03

العاملة باجلزائر بشن عمليا�ا على املناطق ) اجلوية، البحرية والربية(الصالحية لقوا�ا العسكرية 

وهو اليوم م  1958فيفري  08الواقعة داخل احلدود التونسية واملغربية، ففي صباح يوم األحد 

عية الذي متتلئ فيه أسواق ساقية سيدي يوسف حباجيات السكان، قامت طائرات استطال

ا فرنسية بعملية الكشف الروتيين على احلدود التونسية قرب قرية ساقية سيدي يوسف، وتو� 

أسقطتها قوات جيش التحرير الوطين بإمكانيا�ا املتواضعة وراء خط موريس وشال، وبعد 

ثالث ساعات من وقوع احلادث قامت القوات اجلوية الفرنسية كما كان منتظرا بالرد العنيف 

األمريكية  26Bطائرة من نوع  25إذن من احلكومة الفرنسية كما تدعي، إذ قامت دون علم و 

  الصنع املقنبلة بقنبلة قرية الساقية التونسية، كما قنبلوا سابقا املداشر والقرى والغابات اجلزائرية

مما أدى إىل قتل املواطنني التونسيني األبرياء وأغلبهم نساء وأطفاال وشيوخا، وتدمري ملجأ 

                                                 
  .266، 265ص ص ،املرجع السابق، والعشرين عشر التاسع القرنني يف اجلزائر ثورات: حيي بوعزيز -1
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واملستشفى واملدرسة واملسجد ومنازل املواطنني، وهذا حسب شهود عيان  ملدنيني اجلزائرينيا

  .   1واهلالل األمحر الدويل الذي اطلع على جمزرة احلادثة وقيم أضرارها املادية والبشرية

اعرتاض السفن املشكوك فيها بنقل األسلحة إىل جيش التحريـر أو الطـائرات ب كما قامت

وقد خلف تطبيـق هـذا القـانون ارتكـاب عـدة جمـازر خلفـت مئـات الضـحايا مـن  ،للثائرينالناقلة 

  .2اجلزائريني خاصة يف صفوف الالجئني

حيـــث كانـــت الســـلطات االســـتعمارية تضـــيق اخلنـــاق علـــى جـــيش التحريـــر بشـــىت الطـــرق  

علـى خاصة مصاحل التجسس الفرنسية اليت ال تـرتدد كلمـا سـنحت هلـا الفرصـة للتـدخل واإلقـدام 

، بواسطة ذاك األسطول الذي جنده 3القرصنة أو املصادرة أو التخريب للسفن احململة باألسلحة

اجلــيش الفرنســي حلراســة البحــر األبــيض املتوســط، وبــذلك أصــبح نقــل األســلحة إىل اجلــزء الغــريب 

، حيث أن اجلـيش الفرنسـي قـام م 1961-1956من البالد غري مضمون خاصة يف الفرتة ما بني 

بــاعرتاض العديـــد مـــن البـــواخر الـــيت كانـــت قادمــة حبمولـــة مـــن األســـلحة والـــذخرية لتمـــوين جـــيش 

التحريــر ولكنهــا وقعــت يف قبضــة االســتعمار ومــن بــني هــذه البــواخر الــيت مت حجزهــا واالســتيالء 

  :وهي 4على محولتها

وهـي  ، قرب الشواطئ املغربيةم 1956أكتوبر  16مت حجزها يف : الباخرة آتوس اليونانية-

  .5حمملة مبختلف األسلحة

مـــــن قبـــــل البحريـــــة العســـــكرية الفرنســـــية قـــــرب  م 1955يف ينـــــاير : إغـــــراق اليخـــــت دينـــــا-

 .الشواطئ املغربية

كشــف أمرهــا أثنــاء تفريغهــا بــانكس وصــندوق وبــذلك مت : البــاخرة جــان لوكــا اإلســبانية-

 .م 21/07/1957حجزها يف 
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 اطنـ 300، و�ـا محولـة م 1957جويليـة  26 مت حجزها يف: الباخرة صواين اإلسكندنافية-

 .1من األسلحة املختلفة

، وكانـت حمملـة باألســلحة م 1958ديسـمرب 23مت حجزهــا يف : البـاخرة قـرانني الدامناركيـة-

 .ويف طريقها إىل القطاع الوهراين

 :، و�ا محولة متثلت يفم 1958يناير  18مت حجزها يف : الباخرة سلوفينا اليوغسالفية-

  Mg34بندقيـــة رشـــاش  مئـــيتمســـدس رشـــاش،  مئـــة ومخســـونثالثـــة آالف بندقيـــة مـــوزار، 

مليونا  عشرونطنا من الذخرية،  مخسة وتسعونمدفع هاون،  مخسة عشربازوكا،  مثانية ومخسون

  .وغريها 81قذيفة مدفع هاون 600ذخرية مدفع باجنلور،  مئة ،7.92من خراطيش 

وكانـــــت حمملـــــة  م 1959أفريــــل  07مت حجزهـــــا يف : البــــاخرة ليـــــديس التشيكوســــلوفاكية-

  .بالعديد من األسلحة والذخرية

، يف لطريــق إىل مرفــأ غــرب م 1959حجــزت يف جويليــة : البــاخرة مــونيت كاســيو البولونيــة-

 .اجلزائر على احلدود اجلزائرية املغربية

، قــــرب الســــواحل املغربيــــة م 1959نــــوفمرب  05مت حجزهــــا يف : البــــاخرة ببليــــاق األملانيــــة-

 .2الريفية

 .للمرة الثانية م 1960مارس  29مت حجزها يف : الباخرة اليوغسالفية سوالجنيا-

 .م 1960جوان  05حجزت يف : الباخرة سريبيحا اليوغسالفية-

، يف مضـــيق جبـــل طـــارق يف م 1960ديســـمرب  29مت حجزهـــا يف : البـــاخرة اليوغســـالفية-

طريقهــا إىل اجلزائــر، إضــافة إىل اغتيــال املمــونني األجانــب، ومل تكتــف �ــذه التحرشــات البحريــة 

فقــط بــل عمــدت إىل التحــرش بوحــدات جــيش التحريــر عــن طريــق الــرب بــإنزال فــرق الكومنــدوس 

ابلس، كمــا علــى الســواحل الليبيــة لعرقلــة القوافــل عــرب الطريــق مــن مرســى مطــروح وبــن غــازي وطــر 

قامــــت بتوظيـــــف العديــــد مـــــن املخــــربين علـــــى مســــتوى املـــــوانئ مــــنهم ممثلـــــي الشــــركات البحريـــــة 
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واملسؤولني عن التسيري واملالحني، حيث تغطى هؤالء حتت غطاء التجـار باألسـلحة قصـد رصـد 

 .1ا�اهدين املكلفني باقتنائها والتعرف على قنوا�م ببلدان أوروبا والشرق األوسط

أمـــــا علـــــى املســـــتوى اجلـــــوي فقـــــد جســـــدت فرنســـــا هلـــــذا الغـــــرض العديـــــد مـــــن الطـــــائرات 

االستكشــافية الــيت كانــت جتــوب املنــاطق لــيال �ــارا ملعرفــة أي حركــة مشــبوهة يقــوم �ــا ا�اهــدون  

  .2وقد تزايد عدد مع مرور القوت بازدياد خطر الثورة اجلزائرية على االستعمار

را رب اا
3  

فقـط يف حماوال�ـا للقضـاء علـى الثـورة والتضـييق علـى  ف فرنسا بالوسـائل العسـكريةمل تكت

، بـــل اعتمـــدت أيضـــا علـــى الســـكان اجلزائـــريني وصـــدهم عـــن مســـاندة الثـــورة وتـــدعيمها ومتوينهـــا

الدعاية واإلشاعة واألساليب البسـيكولوجية األخـرى، بغـرض التـأثري  تاحلرب النفسية واستخدم

وإحـــداث مشـــاعر معينـــة بـــني اجلمـــاهري بغـــرض زعزعـــة ثقتهـــا زائـــريني اجلعلـــى نفســـية ومعنويـــات 

، يف حماولـــة لفصـــل 4بنفســـها وبقاد�ـــا ومعتقـــدا�ا وحـــىت بتارخيهـــا وهويتهـــا، وكـــذا تفتيـــت عزميتهـــا

الشـــعب اجلزائـــري عـــن الثـــوار وإقناعـــه بعـــدم جـــدوى العمـــل العســـكري وإحـــداث االرتبـــاك بـــني 

عتمـــاد إصـــالحات سياســـية واقتصـــادية واجتماعيـــة، وإقنـــاع الطـــرفني ومنـــع االلتحـــاق بـــالثوار، وا

  .5زعماء األحزاب السياسية بتلك اإلصالحات

 م 1957تامة خاصة منذ شهر سـبتمرب  ةكانت مصاحل العمل النفسي تعمل يف استقاللي

لـة مـن الوسـائل الـيت ، ويتمثل العمل النفسي عموما يف مج"غودار"وأصبحت حتت قيادة اجلنرال 

و .ت.وضـــعت حتـــت تصـــرف املســـؤولني الفرنســـيني قصـــد مهامجـــة وإحبـــاط معنويـــات مقـــاتلي ج

                                                 
  .120 -119ص السابق، ص رجعامل: بوزبيد عبد ا�يد -1
 .113ص املرجع السابق،: قندلمجال  -2
أن احلرب النفسية تعترب أداة ترويع، فهي سالح رهيب أكثر من األسلحة النووية، إ�ا ترتجم يف ) Hogard" (أوغار "يعترب الرائد  -3

 .20ينظر امللحق رقم . الدعاية واإلثارة، وغسيل املخ والتسميم بواسطة التزوير والنقد الذايت
 .299صاملرجع السابق، : وآخرون شريط خلضر -4

 .57، صقاملرجع الساب: وآخرون مناصرية يوسف -5
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وكــذلك الســكان بغــرض زعزعــة اســتقرارهم وإخضــاعهم وزرع البلبلــة والشــكوك يف أوســاطهم، مث 

  . 1والفنت والكراهية وتشجيع االنقسام يف صفوفهم لالقالقإثارة 

 Serviér) (Jean" سرييفجان "ق احلرب النفسية هو الضابط أول من بدأ يف جتربة وتطبي

كـان  م 1954اخلبري البسيكولوجي الـذي صـادفته الثـورة عنـدما انـدلعت يف جبـال األوراس عـام 

" زكـــــــار"وطـــــــرد مـــــــن هنـــــــاك وانتقـــــــل إىل جبـــــــال ضـــــــوع ضـــــــري دراســـــــة ميدانيـــــــة يف املو يقـــــــوم بتح

 )Henitc"(تيـكنه"، برفقـة الضـابط )النفسية(هناك احلرب البسيكولوجية قاد " الشلف"وحوض

يف إنشـــاء  فرقـــة " سكـــوبي"املـــدعو " اجلـــياليل بلحـــاج"و" بـــوعالم غاالباشـــا"بـــارزا مـــع ولعبـــا دورا 

�ـذه املنطقـة لغايـة شـهر أفريـل يعمـل  "سرييف"والقوم وتسخريها للعمل ضد الثورة وبقي  2احلركى

وفعـل ) les operations pilotes( الطـائرةية العسـكر عاماً للعمليات ، مث عني مفتشاً م 1958

  .3يف القبائل" ليجي" يف منطقة البيبان واملنصورة واجللفة والضابط "كومبيت"مثله الضابط 

ومل يـــرتدد اجلـــيش الفرنســـي يف نقـــل ســـكان عـــدة قـــرى مـــن أجـــل تنظـــيم جتمعـــات وإلقـــاء 

خلـــل ذلـــك مســـريات يت تخطـــب صـــاخبة رافعـــني األعـــالم الفرنســـية مســـتعملني مكـــربات الصـــو 

للحركى والقوميـة واملظليـني واملقـاتلني مـن مجيـع أطيـاف اجلـيش الفرنسـي بأسـلحته وفرقـه املختلفـة 

أو وزيــر يف احلكومــة الفرنســية وقــد  للتأكيــد علــى أمهيــة احلــدث، ويــرتأس تلــك التظــاهرات جنــرال

ان للـوطن األم يكون احلاكم العام نفسه، ويـتم تفسـري هـذه التجمعـات علـى أ�ـا والء مـن السـك

و واستعراضات اجلزائـريني الـذين انضـموا إىل .ت.فرنسا، ويتعلق األمر باخلطب احلماسية ضد ج

  اجليش الفرنسي والتنقل �م بني القـرى حيـث يعـرض اخلونـة كشـهود علـى مثـرات سياسـة التهدئـة

                                                 
  2013، دار رمي، جباية، اجلزائر، قصص حرب 1962 -1956) منطقة القبائل(وقائع سنني احلرب يف الوالية الثالثة : جودي أتومي -1

 .155ص

احلركي متعاقد مدين مقابل أجرة يومية، توظفه السلطات العسكرية الفرنسية، ويستطيع ترك اخلدمة يف أي وقت، سواء بطلب منه، أو  -2

بتسرحيه من قبل السلطات العسكرية، ميكن أن يعني برتبة عريف أو رقيب، أو رقيب أول، ويعد احلركة مقاتلون، حيث تعد مهمتهم مكملة 

عسكرية النظامية، يتميزون بفظاعتهم، ومعرفتهم للخصم وألساليبه، يقدمون للوحدات اليت يدعمو�ا مساعدات هامة يف كل ملهمة الوحدات ال

 . 130املرجع السابق، ص: ينظر رمضان بورغدة. مهامها العملية، كالقتال، والتفتيش عن خمابئ الثوار، واالستعالمات
: ينظر أيضا خلضر شريط وآخرون. 319، 318ص ص ،املرجع السابق، والعشرين عشر لتاسعا القرنني يف اجلزائر ثورات: حيي بوعزيز -3

   .وما بعدها 293املرجع السابق، ص
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وعــرض  ياإلذاعــوإلقــاء اخلطــب باسـتعمال مكــربات الصــوت والبـث  إضـافة إىل توزيــع املنشـورات

  .1األفالم

أسـس اجلـيش الفرنسـي مخسـة مكاتـب خاصـة أوكـل لكـل منهـا عمـالً وحتقيقا هلذا اهلـدف 

  :معينا وهي

  . تخاص باألشخاص والتعيينا: املكتب األول

          .2االستعالم على العدو: املكتب الثاين

            .العمليات واخلطط :الثالث  املكتب

      .التسويق والتجهيز: الرابع املكتب

خيــتص و  ،العمــل الســيكولوجي: )املكتــب اجلهــوي للعمــل النفســاين( 3املكتــب اخلــامس    

  :باألمور التالية

                    .وضع اليد على السكان  -1

               .محاية معنويات اجليش -2

  .محاية معنويات السكان -3

حتقيــق أهــداف  بغــرضعلــى مشــروع الدعايــة االســتعمارية املضــادة للثــورة  املكاتــب عملــت

ور كــل مــن املكتــب دمت تعزيــز  ،4أساســها حماولــة إقنــاع الشــعب اجلزائــري باالبتعــاد عــن ا�اهــدين

املعلومــات  اســتقطاباملكتــب الثــاين الــذي يتــوىل رجالــه اخلــامس املكلــف بالعمــل الســيكولوجي و 

ص، ولـيس يف وسـع ال كـل مـن املكتبـني مرتبطـا بتسلسـله القيـادي اخلـيظـ ،من كافة أحنـاء اجلزائـر

ل للمكتـــب الثـــاين إذا صـــدر مـــن درجـــة عليـــا يف التسلســـل خاحملليـــني أن يعارضـــوا أي تـــدة القـــاد

                                                 
 .155، صاملرجع السابق: جودي أتومي -1
 .05ينظر امللحق رقم  -2
أشكال ووسائل تعذيب على ولقد طبق عدة ) احلرب النفسية(، يشرف على العمل البسيكولوجي 1957 سم يف نوفمرباال هذا أخذ -3

مدى سنوات الثورة يف عدة جهات من الوطن باألوراس واهلضاب العليا والقبائل وحوض الشلف، وحاول إفشال الثورة واستمالة السكان إىل 

 .جانب اجليش الفرنسي دون جدوى

 .16، 15ص ص ،املرجع السابق: وآخرون مناصرية يوسف -4
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لــذا فإنــه حيــدث مــراراً أن ينــزع مســاجني مــن بــني أيــدي اجلهــات الــيت أوقفــتهم كــي يــتم  ،قيــاديال

  .1خرآ اعتبارمو على كل عجالة املعلومة هنا تس ،استنطاقهم

لقوات الفرنسية ضباطا متخصصـني يف العمـل السـيكولوجي واسـتعملتهم لفصـل اجندت و 

  :الشعب عن الثورة وا�اهدين وذلك بإتباع وسائل متنوعة نذكر منها

2 م 1955يف ســـبتمرب  الـــيت تأسســـت SASاخلاصـــة املصـــاحل اإلداريـــة 
جـــاك "مـــن  مببـــادرة 

إىل ضباط شؤون السكان األصليني العاملني يف الصحراء اليت كانت عندما وجه نداء  "سوستيل

 لـتعمم "روبـري الكوسـت"مث ورثهـا ، 3واملغـرب األقصـى يف منطقـة الريـف" أقاليم اجلنـوب"تسمى 

وميثــل هــذه املصــلحة ضــابط عســكري، يتخــذ مــن الــربج  ،م 1957ســنة توســع وت م 1956ســنة 

 وازدادت ،م 1956جـانفي  27وسط السكان مركـزا إداريـا وعسـكريا حسـب مـا حـدده مرسـوم 

املصـــاحل اخلاصـــة مـــن خرجيـــي املـــدارس متخصصـــة يف وضـــباط " ديغـــول"أمهيتهـــا يف عهـــد اجلنـــرال 

 .4وانتشرت يف خمتلف أحناء البالد وخاصة الوالية الثالثة دمغة، وغسل األفنون الدعاية

ويســتعملون احلركــة والقــوم يف ت واملراكــز العســكرية هــذه املهمـة كمـا يتــوىل ضــباط الثكنـا   

وقامـــــت اإلدارة الفرنســـــية بوضـــــع بطاقـــــة ، االتصـــــال بالشـــــعب والرتمجـــــة واالســـــتجواب واحلراســـــة

والتفتــيش واالســتعالم واالســتدعاء، إضــافة إىل اقبــة كان ومتابعــة حتركــا�م باملر إحصــائية لكــل الســ

ســنة إلحكــام الرقابــة علــيهم وعلــى  14بطاقـة خاصــة لكــل الشــبان الــذين تتجــاوز أعمــارهم ســن 

اخلـروج وفـرض الرقابـة بقـت اإلدارة الفرنسـية إصـدار رخـص كمـا ط  ، أنشطتهم وأماكن تواجـدهم

باســتخدام تلـــك املــؤن عـــن الشـــعب  بطاقـــات التمــوين، ومراقبــة املشــددة علــى الـــدخول وإصــدار

  .5طريق العمالء وحتت إشراف ضباط املصاحل اإلدارية اخلاصة اليت تشرف على عملية التوزيع

                                                 
أمحد بن حممد بكلي، أمدوكال للنشر، اجلزائر  : ، تروممارسات اجليش الفرنسي أثناء ثورة التحرير اجلزائريةالتعذيب : رافائيال برانش -1

   .54، 53، ص ص2010
 الوطنية احلركة يف والبحث للدراسات الوطين املركز منشورات، المصادر، "الظروف احمللية والدولية النعقاد مؤمتر الصومام: "مجال حيياوي -2

 .202املرجع السابق  ص: ضر شريط وآخرونخل ينظر أيضا. 133، ص2001، صيف 05 ، عاجلزائر ،1954 نوفمربأول  ورةثو 

 .156، صاملرجع السابق: جودي أتومي -3
 .134املرجع السابق، ص: مجال حيياوي -4
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القيـــام مبهـــام احلالـــة و كمـــا مت  إصـــدار بطاقـــات خاصـــة بـــالعمالء ورعـــايتهم والعنايـــة �ـــم، 

الربيديــــة الستفســــارهم واالت والطــــرود احلــــبيــــوت واســــتدعاء أصــــحاب الاملدنيــــة وتــــرقيم املنــــازل و 

صــرفها هلــم شــهرياً حســب عــدد أفــراد ها وحجزهــا وجتزئــة واالســتعالم عــن مصــادرها وأوجــه صــرف

جـيش التحريـر املـواطنني وحماولـة إقنـاعهم بـأن  كما كانت تقوم حبمـالت دعائيـة لكسـب،  العائلة

العـــيش بتقـــدمي التمـــوين ووســـائل كمـــا مت ربـــط توزيـــع الـــوطين إمنـــا يريـــد �ـــم إضـــراراً ولـــيس نفعـــاً،  

املعلومات عن ا�اهدين واملسبلني والثورة، كما كان السهر الـدائم علـى تنشـيط اإلذاعـات احملليـة 

"صوت البالد"ا�ندة ضد الثورة ودعم وسائلها ودعايتها وترويج أخبارها ومنها إذاعة 
1

.  

أزيــاء  "ىحركـ"يـأمرون بإلبـاس املسـاجني أو طــاليب اخلدمـة كــ الفرنســيون كـان الضـباطكمـا    

عســــكرية قدميــــة مث يكدســــو�م يف شــــاحنات وينقلــــو�م إىل أمــــاكن ســــرية ويعــــدمو�م بالرشــــاش 

تعــرض مـن قريــة إىل أخــرى أمـام الســكان جلعلهــم يعتقــدون  جثــثهمملـم، بعــد ذلــك كانـت 12.7

فكــان شــرف فرنســا يتطلــب علــى مــا يبــدو أن يقتــل مــدنيون بــدون ســالح حــىت ، "فالقــة" بــأ�م

للتــأثري علــى الســكان  والغــرض مــن ذلــك هــو عــذاب نفســي بالدرجــة األوىل2،ةتبقــى فرنســا عزيــز 

اجلزائـــريني وجعلهـــم يعتقـــدون بفشـــل الثـــورة التحريريـــة مـــن خـــالل مـــا يعـــرض علـــيهم مـــن شـــهداء 

  .3باستمرار جيعلهم ذلك يدركون مبدى قوة فرنسا

 را ك اا
4  

األسـلحة والـذخائر املدعمـة للثـورة اجلزائريـة متـر عـرب قد اكتشفت السلطات الفرنسية بـأن ل

لذا قامت احلكومـة الفرنسـية ببنـاء األسـالك ، تونس واملغرب وأن عدد ا�اهدين يف تزايد مستمر

خبـط  احلدود التونسية اجلزائرية اليت تسـمى على فولت 5000الشائكة املكهربة واليت تفوق قو�ا 

                                                 
  1- حيي بوعزيز: ثورات اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين، املرجع السابق، ص196.

 احلركة يف والبحث للدراسات الوطين املركز منشورات قيب، زينب: تر ،املنسية اجلبهة 1959-1957 املوت حواجز: بوجالل عمار -2

 .94ص ،2010 اجلزائر، ،1954 نوفمربأول  وثورة الوطنية
 .179، صاملرجع السابق، والعشرين عشر التاسع القرنني يف اجلزائر ثورات: حيي بوعزيز -3

 .املرجع السابق: قندل مجالحول هذا املوضوع ينظر  -4
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الــذي " بــورجيس مــونري"وزيــر الــدفاع يف حكومــة 1"مــوريس أنــدري" نســبة إىل اجلنــرال "مــوريس"

اقرتح اجناز خط حدودي مكهرب يفصل اجلزائر عن تونس واملغرب، فتمـت املصـادقة علـى هـذا 

  .2م من قبل الربملان الفرنسي 1957املشروع بداية سنة 

دشــنت القــوات العســكرية الفرنســية خــط مــوريس الــذي ميتــد مـــن  م 1957ويف ســبتمرب  

ويعتـــرب أحـــدث مـــا  علـــى اجلهتـــني الشـــرقية والغربيـــة، املتوســـط مشـــاال إىل الصـــحراء جنوبـــاالبحـــر 

العسكرية، مع إنشاء قاعـدة عسـكرية يف احلـدود التونسـية اجلزائريـة الـيت  اتوصلت إليه التكنولوجي

3وهي أكرب قاعدة عسكرية أثناء الثورة افرنسي اجندي 85000أكثر من  جنودها بلغ عدد
.  

، الـــذي عينـــه اجلنـــرال "شـــال مـــوريس"إجنـــاز خـــط شـــال فهـــي تعـــود إىل اجلنـــرال  أمـــا فكـــرة

م، وهـــو ثـــاين خـــط  1958ديســـمرب  12قائـــدا عامـــا للقـــوات الفرنســـية يف اجلزائـــر يـــوم " ديغـــول"

م خلــف خــط مــوريس  1959م ويف بدايــة عــام  1958مكهــرب يف اجلهــة الشــرقية أقــيم يف �ايــة 

حتولــــت إىل مصــــيدة رهيبــــة  -عزيزهــــا مــــن قبــــل شــــالبعــــد ت–مــــن أجــــل تدعيمــــه، هــــذه اخلطــــوط 

حصــدت أرواح عــدد هائـــل مــن ا�اهـــدين الــذين كــانوا حيـــاولون اجتيازهــا، وعـــززت عزلــة جـــيش 

م وهــو مــا أضــعف أدائــه القتــايل، كمــا اعرتفــت  1958التحريــر الــوطين يف الــداخل منــذ خريــف 

  .4بذلك العديد من تقارير قادة جيش التحرير الوطين وشهادا�م

د داتا 

كانت احملتشدات موجودة حـول مراكـز عسـكرية داخـل سـياج مـن األسـالك الشـائكة، أو 

ـــالقرب مـــن مراكـــز عســـكرية أيضـــا، يف بعـــض  ـــداد احلـــدود ب داخـــل احلـــواجز الكهربائيـــة علـــى امت

األحيـــان أنشـــئت احملتشـــدات بطريقـــة عشـــوائية متامـــا دون ختطـــيط مســـبق، يف هـــذه احلالـــة كانـــت 

                                                 
نرال يف الطريان الفرنسي شارك يف املواجهة العسكرية الثانية، أصبح قائدا هليئة أركان الطريان العسكري الفرنسي ج )1979 -1905( -1

، أصبح قائدا لقوات اجليش 1958أصبح قائدا عاما للجيش الفرنسي، شارك يف العدوان الثالثي على مجهورية مصر سنة  1953ويف سنة 

 22/04/1961ليحال بعد ذلك إىل قيادة حلف الشمال األطلسي، وبعد املشاركة يف انقالب  1960الفرنسي يف اجلزائر يف شهر أفريل 

: ينظر حممد العريب الزبريي وآخرون. ثورتنا: ليصدر مذكراته بعنوان 1966سنة سجنا ليستفيد من قانون العفو العام سنة  15حكم عليه بـــ 

  .312املرجع السابق، ص
 .120لسابق، صاملرجع ا: رمضان بورغدة -2
 .117ص، املرجع السابق: عمراين ا�يد عبد -3

 .123املرجع السابق، ص: رمضان بورغدة -4
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ببنــاء  ب مــن مركــز عســكري، ويقومــون هــم أنفســهمان املطــرودين منطقــة معينــة بــالقر كحتــدد للســ

ــــوت مــــن القــــش و  بــــرد ر أو أي شــــيء يقــــيهم حــــرارة الصــــيف و الطــــني أو القصــــديمالجــــئ أو بي

، الذين ينتمـون إىل )دليل مصطفى(إن أقارب حممد الطاهر : "، يقول مصطفى بن عمر1الشتاء

  .2"التجمع بالقرب من مركز عسكريأوالد سيدي حيىي، قد أجربوا على 

إنشــــاء خميمــــات للتجميــــع مــــن احلــــرب متــــت عمليــــة نقــــل الســــكان و يف الســــنوات األوىل   

بطريقة فوضوية متاما، ودون أي سياسة رمسية، كل هـذا كـان خاضـعا لـرؤى السـلطات العسـكرية 

إطـار  ، ففـي)األماكن الـيت حيشـدون فيهـاالسكان الذين جيب نقلهم و (تشاء  اليت كانت تقرر ما

انتهــــاج سياســــة رمسيــــة لنقــــل الســــكان " يبــــول دولــــو فريــــ"راد املنــــدوب العــــام خمطــــط قســــنطينة أ

وتعــويض الطريقــة الفوضــوية الســابقة، بطريقــة أخــرى يراعــى فيهــا احلــد األدىن مــن ظــروف العــيش 

حملهــــا   ت، الــــيت حلــــ"املفتشــــية العامــــة ملراكــــز التجميــــع"أنشــــأ إذ واإلقامــــة للســــكان املطــــرودين، 

والـيت ترمـي إىل حماربـة  3"األلـف قريـة"، إىل جانـب إطـالق مشـروع "حمافظة لألعمال املسـتعجلة"

ميــــدانيا كانــــت اإلجنــــازات الــــيت ســــجلها   ،احلد من موجة االجتياح حنو املدنيف و النزوح من الر 

قـــل السياســـة الـــيت أرادت تقييـــد عمليـــات الن هـــذا املشـــروع حمـــدودة جـــدا، يف احلقيقـــة جنـــاح هـــذه

كـــان مشــــروطا مبوافقــــة ... ترحيـــل الســــكان بشـــروط التحضــــري املســــبق وتـــوفري قــــرى لالســــتقبالو 

رضـــــاهم، وهـــــؤالء هلـــــم مـــــنطقهم، ورؤاهـــــم عســـــكرية حبتـــــة جتهـــــل متامـــــا االعتبـــــارات العســـــكر و 

الســـكان يطـــردون علـــى وهكـــذا ظلـــت األمـــور كمـــا يف الســـابق فظـــل ، االقتصـــادية -االجتماعيـــة

تزايـد بـاطراد مـع تيلقون املصري ذاتـه يف حمتشـدات االجتاهات نفسها و جناح السرعة ويذهبون يف 

  .4استمرار احلرب واتساع عمليات النقل

  :مت تنظيمها باإلجراءات اليت ذكرها التقرير التايل واملتمثلة فيما يلي

                                                 
 .1959 ماي 01، 41ع: المجاهدفضيحة القرن العشرين، ... املأساة التارخيية، أو -1

 .180، 179، ص ص2007، دار هومة، اجلزائر، ...الطريق الشاق إىل احلرية: مصطفى بن عمر -2

  2013  تيليون، منشورات السائحي، اجلزائر. ج: صالح الدين، تقدمي. أ: تر ،01، طمراكز التجميع يف حرب اجلزائر: ميشال كورناتون -3

 .وما بعدها 99ص

  .250، 249، ص ص2010ائر، الكويت، القاهرة، ، دار الكتاب احلديث، اجلز تاريخ الثورة اجلزائرية: صاحل بلحاج -4
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 07ويف  ،للتنفيذ امنشور  م العام يوجه إىل عاملي العماالتاحلاكم  1955أفريل  08بتاريخ 

  :واليت تتضمن) احملتشدات(تعليمة تتعلق بالتنظيم ملختلف املراكز م  1955جويلية 

  .أشغال بأي، وال يؤمرون اأنه بداخل املراكز فإنه يظل األشخاص املعنيون لإلقامة أحرار  -

   .مراسال�م تظل مراقبة -

  .)عالمات معينة( أما حدود املركز فإ�ا معرفة بواسطة احملطات  -

من قانون  13كل شخص يعرب حدود عينت وحددت له فإنه يتابع قضائيا النتهاكه املادة  -

  .م 1955أفريل  03

أي حماولة للمتمردين أو هروب فإنه يتم كبته بواسطة القوة : تنص على أنه 10املادة  -

  .العمومية وعن طريق مجيع الوسائل املتاحة

فقد مت تغيريها بواسطة معادن وأسالك ) ةعالمات معين( حتت ضغط األحداث فإن احملطات -

  .شائكة

اليت تعطي  05يف املادة م  1956مارس  16املؤرخ يف  258- 56تتدخل بعد ذلك يف القانون  -

 274-56على النظام العام، واملرسوم  واإلبقاءمجيع الصالحيات الواسعة للمحافظة للحاكم 

تطبيق  املادة اخلامسة من القانون اختذ يف جملس الوزراء من اجل م  1956مارس  17املؤرخ يف 

  .1السالف الذكر

لقد بلغت احملتشدات أرقاما رهيبة مقارنة بالسوابق التارخيية املعروفة يف هذا ا�ال، ففي   

كان عدد احملشودين يف خمتلف العماالت حسب اإلحصائيات  م 1958و م  1957سنيت 

  ألف نسمة 49ألف نسمة، سطيف  94آالف نسمة، قسنطينة  110عنابة  :الرمسية كالتايل

تبني هذه األرقام كثافة الرتحيل الذي مشل خمتلف املناطق بدرجات ، ألف نسمة 40باتنة 

أزيد من ثلث السكان كان قد مجع يف قطاع أريس باألوراس  م 1961حيث جند سنة  ،متفاوتة

  .2وحده

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.    

  .1960مارس  31، 62ع :المجاهد -2
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املناطق احملرمة أو املرشـحة ألن تصـبح هكـذا إىل خميمـات التجميـع، لكـن للعـيش يف  من  

الفقـر، املـدقع، البـؤس  أي ظروف؟ االكتظاظ، سوء األحـوال الصـحية، ارتفـاع وفيـات األطفـال،

اليــــومي للمحشــــودين، إذا أضــــفنا إىل هــــذا كلــــه احلصــــار  باملعنــــوي، ذلــــك هــــو النصــــياملــــادي و 

اكر احلركـة ل من نوافـذ جـدرا�ا عسـطالشائكة وشرفات احلراسة اليت ي املضروب بسياج األسالك

ب فوقها مكربات الصوت الـيت تـوزع بـدون انقطـاع خليطـا مـن التهـريج أو قومية الصاص، وتنص

حيــث يكــون  ، إضــافة إىل الظــالم الــدامس1واحلكايــات امللفقــة لغســل أدمغــة املقيمــني يف املراكــز

ات بفضــل أزيــر حمركــات مولــدات الكهربــاء الــيت يســتعملها اجلنــود االهتــداء لــيال إىل هــذه احملتشــد

  .2الفرنسيون

متباينة، فالسكان أحيانا يوضعون داخل مبان مصادرة    3لقد كانت طرائق التجميع  

امرأة وطفل داخل خمزن غالل ذي طابق واحد، يف ظروف  600تكدست " إيغزر أمقران"ففي 

مع فتحات قليلة، وبدون أية ظروف صحية، وجماري هواء ال تكاد تطرد : شبيهة باحملتشد

أعداد كبرية ، 4دخان نريان اخلشب الطري الكثيفة، اليت كانت توقد على امسنت أرضية املخزن

األمر إىل مراكز جتميع وحشية، إىل غاية ن يف مراكز ضيقة، فلقد وصل �م و من البشر حمشود

يف القرية الواحدة بالونشريس على إثر العمليات العسكرية لسنة  اشخص) 6000(ستة آالف 

قررت هيئة أركان اجليش بقسنطينة جتميعا للسكان على الورق   ثحيآخر ، ومثال م 1960

ني منذ مخسني لكن الفرنسي ،ةألف رأس من املاشي 20و اشخص 400كان التجميع يشمل 

 "بويس"وجد الكولونيل  ،مل يضعوا أقدامهم على أرض احلضنة املنطقة املستهدفة بالعمليةعاما 

)Buis(  من املاشية، وهكذا  األف رأس 20و�ذه املنطقة احملرومة حوايل مخسة آالف نسمة

  وقعت املأساة، النزوح، والشيء معد لنقل السكان �ذا العدد، فما بالك بوسائل إقامتهم
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، فإذا �م حيشدون اشخص 400كان قد أعد الستقبال ) العلمة حاليا" (سانت إرنو"خميم 

  .1يف ظروف فظيعة اسفن 5000داخله 

ف مـــن ا�معـــني مل يكـــن هلـــم أي كـــان املســـتوى دون عتبـــة الفقـــر الشـــديد، مئـــات اآلال  

غ شـعريا كـ  11تنقطـع أحيانـا، قوامهـا ينتظـر حصـة جتـيء حينـا و  مورد، وقسم منهم كان عليه أن

الــيت تعوضــها يف " الصــدقة"حــظ هلــم يف هــذه  لكــل فــرد مــن الكهــول شــهريا، أي أن األطفــال ال

مــن وســائل الشــيء ، لكــل عائلــة" احلمــص  والعــدس"بعــض األحيــان مالعــق يوميــة مــن حســاء 

العالج، مما أدى إىل ارتفاع مذهل يف عدد الوفيات والسيما عند األطفـال، وجعـل االستطباب و 

   ســكان احملتشــدات بوجــه عــام مهــددين بــاالنقراض البطــيء يف حالــة اســتمرار احلــرب ملــدة أطــول

وجيـــة هـــا أوضـــح تقريـــر طـــيب أن احلالـــة الفيزيولايف واحـــدة مـــن احلـــاالت األكثـــر مأســـاوية الـــيت رأين

  .2العامة للسكان متدهورة إىل درجة أن األدوية مل يعد هلا أي مفعول فيها

هذه األوضاع الرهيبة أجربت السلطات االستعمارية املدنية خاصة على االعرتاف بأ�ا   

  موجودة فعال، وأقرت خبطور�ا وراحت تفكر يف حماوالت للتخفيف من حد�ا دون جدوى

لوسائل العيش لدى  اتام" اختفاء"وأحيانا " اكبري   اتراجع"دائما كل نقل السكان ينجم عنه   إن

أنه من البديهي ال يوجد أي إحصاء عن «: املعنيني، وهذا تقرير عن وفيات األطفال يقول

الوفيات ومع ذلك فقد سجلت بعض املشاهدات يف خميمات خمتلفة، يف إحدى القرى بوادي 

هناك قرية بالونشريس تضم و واحد منهم يوميا، ، ميوت تقريبا طفال 900الصومام حيث أحصي 

مات واحد منهم عمره عامان يف اللحظة بالذات  طفال 600من بينهم زهاء  اشخص 1100

ن نقص ثالث طفل تويف خالل أربعة أيام  إاليت مر فيها احملقق، وقد الحظ ضابط الصاص أنه 

  .3»امليدانالتجهيزات الطبية ال يسمح بإجراء حتقيقات دقيقة يف هذا 

أهله، دون حتقيق مة واحملتشدات أضرارا كبرية للريف اجلزائري و سببت سياسة املناطق احملر   

ر عازل بني وهو إقامة جدا السلطات الفرنسية، اهلدف األساسي الذي كانت ترمي إليه
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يف أضرار اقتصادية واجتماعية كثافة ، لقد تسبب نقل السكان باجلماهري الريفيةو و .ت.ج

حيث يتلقى احملتشدون دون انقطاع الضربات تلوى األخرى من مطرقة الدعاية  نية كبرية،وإنسا

والفرق اخلاصة التابعة للمكتب اخلامس ومصاحل العمل " الصاص"اليت يقوم �ا ضباط 

الذي كان مسريا عاما لكل  )Parlange" (بارالنجغاستون "البسيكولوجي، فهذا اجلنرال 

ع السكان قد أدى إىل تفكك العائالت وتزايد التسكع، وجلنة املخيمات يعرتف بأن جتمي

 إىل أن نقل السكان قد أدى إىل حتطيم البىن م 1959أفريل  15التحقيق اختارت يف تقرير 

جتاه قائد الصاص يف ه القيادة و وضع الفالحني جتا"أنه قد التحتية والشبكات االقتصادية و 

  .1"أي شيء من مبادرا�م اخلاصة حالة من التبعية التامة، فلم يعد ينتظر

لســــكان يتصــــورون أن جتميــــع ا2كانــــت الســــلطات االســــتعمارية وخــــرباء احلــــرب النفســــية  

 و ووالئهـم لـه.ت.تعـاطفهم مـع جالتدجني، وسيؤدي إىل نقل سيسهل عمليات غسل الدماغ و 

ا كـــان اخلـــارجني عـــن القـــانون، ومـــن هنـــقـــوم حبمـــايتهم مـــن إرهـــاب إىل فرنســـا األم احلنـــون الـــيت ت

فقـد  ،غائبـا متامـا و.ت.ج نظام، وفيها مل يكن العمل الدعائي املكثف الذي شهدته املخيمات

شهد جنود ومناضـلون بأنـه كـان ميلـك داخـل الـبعض منهـا خاليـا وخمـابئ علـى مقربـة مـن مراكـز 

العســكر يــرغمهن علــى غســل الثيــاب والبــدالت العســكرية قــد  احلراســة، وأن النســاء الالئــي كــان

اســـطة غســـل الـــدماغ والتـــدجني بو أمـــا التوجيـــه و الفرصـــة لتمريـــر العديـــد منهـــا إىل اجلنـــود،  انتهـــزن

قلـوا أن سـكان احملتشـدات قـد ن -بـدءا بالسـلطات العسـكرية- الدعاية فلـم يقـل أحـد أو يكتـب

جـيش التحريـر إىل السـلطات الفرنسـية أو أن مشـاعرهم الوطنيـة ورغبـتهم يف والءهم مـن اجلبهـة و 

  .3ريت بفعل احلرب النفسيةالتحرير قد تغ

  وضعية املدنيني ا�معني: " وعن الوضعية داخل احملتشدات يذكر التقرير التايل ما يلي      

خالل غيايب ومل يستطع ) أو مريضا(كانت مريضة   M.B ،هذه املشكلة مل جير فيها أي تطور
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مبا أن احلكومة اجلديدة مل تشكل فلن يكون هناك أي فعل : مؤكد شيءهناك ، Lلقاء اآلنسة 

  . 1")باستثناء بعض املبادرات احمللية من النوع الذي أجنز يف سوق أهراس(جاد �ذا اخلصوص 

من قانون ة األوىل السطر السابع من املادفي يضاف إىل ذلك تطبيق اإلقامة اجلربية ف

قامات احملروسة إلعالن اإل تعطي احلق للحاكم العام م 1956مارس  16املؤرخ يف  56-258

بداية ، فوالنظام العامظهر وأ�ا تشكل خطورة على األمن ني تكون نشاطاته تحلكل شخص 

التوقيفات اخلاصة باإلقامات احملروسة غري معنية بتطبيقات م  1956مارس  17 تاريخ من

املؤرخ يف  258-56ولكن  تطبق عليها قانون م  1955أفريل  03املؤرخ يف  385-55القانون 

  .2م 1956مارس  16

 ووا ذار اا 
3

  

صـــار وفـــرض حريـــق تقســـيط املـــواد الغذائيـــة طومت التوســـع فيهـــا عـــن الثـــورة، طبقـــت خلنـــق 

ركــز االســتعمار ، بغــرض تنفيــذها ال يــزودوا ا�اهــدين بــاملؤن غــذائي شــديد علــى املــواطنني حــىت

ــــة مجيــــع حتركــــات ونشــــاطات يف األمــــاكن اإلســــرتاتيجالفرنســــي جيشــــه  اهــــدين وأفــــراد ا�ية ملراقب

ومســـم ينـــابيع امليـــاه ، مـــن بشـــر ونبـــات وحيـــوانالشـــعب، ودمـــر كـــل مـــا لـــه صـــلة وعالقـــة بـــالثورة 

و، حبيـث .ت.، حيث كان العدو الفرنسي خيطـط بدقـة هلـذا املوضـوع يف معاركـه ضـد ج4واآلبار

ة مجيـع أمــاكن امليـاه ويقــوم بتســميمها، ألنـه كــان يـدرك أن بعــد �ايـة كــل معركــة يعمـد إىل حماصــر 

يسارع ا�اهدون إىل االرتواء بكمية من املياه، وعندما تكون مسـمومة فإ�ـا تشـل اجلسـد وجتعـل 

اإلنسان يف حالة إغماء كاملة وبالتايل تسهيل القبض عليه، أمـا السـواقي واألوديـة اجلاريـة فكـان 

، ويســمم أشــجار الفواكــه 5مركــز بــالقرب منهــا ليمنــع عنهــا كــل اتصــال والتــزود مبياههــاالعــدو يت

  .6أتلف كل ما ميكن أن يعترب مصدراً للغذاءى كل من يأكلها، و البساتني لتقضي علواخلضر يف 
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مسـألة  األدويـةبفأصـبح التمـوين ، نيـو ة الصيدليات الـيت يـديرها اجلزائر مراقب إىل كما جلأت

ـــرفض  إذصـــعبة  اجلـــروح تضـــمد كانـــت ف، ثـــريومـــادة اإل املضـــادة للكـــزاز بيـــع الكحـــول واحلقـــني

  ثــرياإللعــدم وجــود مــادة  ختــديرومتــارس عمليــات البــرت دون  ،بواســطة املــاء الــدافئ بــدل الكحــول

ن حقن املاء املقطر مرتني تثبت يف الفاتورة على إالسريوم اململح و  اإلبريضعون يف  األطباءوكان 

  .12B "1 فيتامني" أو "بينيسيلني" أ�ا

ـــل كانـــت  كـــل هـــذه اإلجـــراءات مل حتـــد مـــن قـــوة الثـــورة التحريريـــة وإمخادهـــا وانتشـــارها، ب

نتائجهـــا عكـــس مـــا رمســـه الفرنســـيون مـــن سياســـيني وعســـكريني، حيـــث كـــان الـــدعم يتضـــاعف 

باســــتمرار وعــــدد ا�اهــــدين واملناضــــلني واملســــبلني والفــــدائيني يــــزداد يومــــا بعــــد آخــــر، وتــــدفقت 

األسلحة وتنوعت وتطـورت ومل يسـتكن اجلزائريـون إىل السياسـة الفرنسـية، فجـن جنو�ـا وصـارت 

أجهز�ــا جمتمعــة متــارس سياســة اســتنكر�ا التشــريعات واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة، وحرمهــا 

  .ا�تمع الدويل أال وهي سياسة التعذيب والسجن واالعتقال
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دوا  ال اول

وأداف وأل 

 اذب

  
أو داب وأذا دوا.  

 بذل اأ.  

  قط رزة اا

  .واذب

را بذن اأ.  

  رقا  بذل واور ا

  .ازاري
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الثورة ( التعذيب يف املستعمرات الفرنسية وليد الصدفة أثناء حرب اجلزائرمل يكن 

، ويذكر هنا أّن اجلمهورية لالستعمارلقد كان الزمة " ماسو"و" الكوست"يف عهد  )التحريرية

مل يتوقف قط، على الرغم من أّن الوزراء كانوا  غري أّنه الرابعة كانت تنكر التعذيب رمسياً 

هو إبعاد كل " :1(Georges Bidault)"جورج بيدو"واهلدف يقول   يه وجيحدونهيتسرتون عل

  .2"عاف التواجد الفرنسي يف األقاليم�ديد بتفكيك أو إض

تــــأيت يف  متعـــددة ائـــر بارتكابـــه جــــرائميف اجلز  الفرنســــي ارتـــبط التواجــــد االســـتعماريولقـــد 

اجلزائـــر  أرض مـــهاقدأأن وطئـــت منـــذ  هـــذا االســـتعمار اجلـــرائم ضـــد اإلنســـانية، وانـــتهج تهامقـــدم

  : سياسة وحشية مهجية، ترتب عنها جرائم عدة منها

ســـــلب األراضـــــي و  ز العنصـــــريوالـــــبطش وامليـــــ واجلـــــرائم اجلماعيـــــة والفرديـــــة حـــــرب اإلبـــــادة

 لقـوانني اسـتثنائية جـائرة نيع اجلزائـريا خضـمت إوقـد غريهـا، واالعتداء علـى املمتلكـات واألوقـاف و 

سـلطة اسـتحوذت تم )الكولـون( ة، وتكـون جـراء ذلـك طبقـة مـن املعمـرينخارقـة للحريـات الفرديـ

طمــس مقومــات  يعــانون مــن نياجلزائــري 3نــدجياناألأو  علــى مجيــع االمتيــازات، بينمــا كــان األهــايل

  .4والتعذيب االضطهاد والقهرو الشخصية الوطنية 

كـان أو جسـديا   عنـه أمل أو عـذاب شـديدهو أي عمـل ينـتج  قانوينمن مفهوم  التعذيبف

يلحـــق عمـــدا بشـــخص مـــا بقصـــد احلصـــول منـــه أو بشـــخص ثالـــث علـــى معلومـــات أو نفســـيا، 

اعرتاف أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه فيه أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفـه أو 

إرغامه هو أو شخص ثالـث، أو عنـدما يلحـق مثـل هـذا األمل أو العـذاب ألي سـبب يقـوم علـى 

وعـــه، أو حيـــرض عليـــه أو يوافـــق عليـــه موظـــف رمســـي أو أي شـــخص يتصـــرف التمييـــز أيـــا كـــان ن

                                                 
1- )Georges-Augustin Bidault( :أليي" إلقليمالتابعة  "موالن"يف  1899 ديسمرب 05ولد بيدو بتاريخ  ،سياسي فرنسي"  

إىل  1946ان حزير  24رئيس احلكومة الفرنسية املؤقتة من  ،1983 جانفي 26األطلسي بتاريخ  "بريينيه"قليم إيف  "كامبو يل بان"وتويف يف 

 https://wikivisually.com/lang- .: متاح على املوقع.1946كانون األول   16
  اجلزائر، EDIF ،عيد دوانال: ، تراملستعمرات الفرنسية وكبح مجاح 1950-1944 :اجلمهورية الرابعة استعمارية،جمازر : إيف بونو -2

   .240، ص2000
 .التسمية اليت كانت تطلق على اجلزائريني -3
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وال يتضــمن ذلــك األمل أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو املــالزم  ،بصــفته الرمسيــة

اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب (أو الــذي يكــون نتيجــة عرضــية هلــا هلــذه العقوبــات 

هو انتزاع االعرتاف بالقوة من أشخاص و  ،1)إنسانية أو املهينةلالاملعاهدة أو العقوبة القاسية أو ا

حســـب اهلـــدف منـــه، فهـــو للتلـــذذ تـــارة وللتشـــفي تـــارة أخـــرى، ولإلهانـــة يف مشـــتبه �ـــم، يتنـــوع 

   حماولــــة ال إنســــانية تســــتهدف جتريــــد املــــتهم مــــن كــــل الصــــفات اإلنســــانيةحــــاالت كثــــرية، وهــــو 

رتبـة احليـوان شـويه جسـمه وروحـه وعقلـه والنـزول بـه إىل مالشجاعة واإلرادة والـذكاء واألمانـة وتك

خضـــاع اإلنســـان الفاضـــل للتخلـــي عـــن العقيـــدة وإجبـــاره علـــى اخليانـــة وهـــي إاململـــوك البـــائس، و 

ومارسـت شـىت  قـد اهتـزت فرنسـا غضـبالو اسـة الفرنسـية، يإ�ا الس، أقسى ما يعانيه اإلنسان احلر

ب اجلزائــري الــذي اســتعمرته قرنــا وثالثــني ســنة وشــق عليهــا أن تشــاهد الشــع السياســات القمعيــة

  .2إىل األبدو يعلنها على قمم اجلبال املدوية وا�لجلة بأن عهد االستعمار قد انقضى 

وخــــوف فرنســــا مــــن انتشــــارها  م 1954 نــــوفمرب 01 ومــــا إن انطلقــــت الثــــورة التحريريــــة يف

ممارسـة أبشـع  مضاعفة واحتضا�ا من طرف الشعب اجلزائري، حىت سارعت يف تعاملها معه إىل

الـــيت مل يتعـــرض هلـــا أي شـــعب حتـــت ظـــل قـــوة اســـتعمارية ســـاليب اإلبـــادة والتعـــذيب والتنكيـــل أ

جـل أن يتخلـى أة ال متت بصلة لإلنسـانية مـن أخرى، فقد تفنن الفرنسيون يف ابتداع طرق مهجي

ــــاع كــــل الشــــعب اجلزائــــري عــــن حقــــه الشــــرعي، واملتمثــــل يف املقاومــــة واملطالبــــة باالســــتقالل ب إتب

يف ذلــــك شــــرذمة مــــن معــــدومي الضــــمري  اهعداســــ، ياهلــــدف ذلــــك حتقيــــق األشــــكال املؤديــــة إىل

كانت هوايتهم احملببـة   ،ذوي اإلرادة الضعيفة وقوم وخونة من حركى والوطنية من بعض اجلزائريني

وبانتشــــار الثــــورة التحريريــــة وتعميمهــــا ضــــاعفت فرنســــا مــــن ، التعــــذيب والتمثيــــل جبثــــث قــــتالهم

  .3تها وجربو�ا وارتكا�ا جرائم وحشية ال يقبلها الضمري اإلنساينمهجي

                                                 
 .84، ص1968، الدار القومية، مصر، اجلزائر كفاح شعب ومستقبل أمة: محدي حافظ وحممود الشرقاوي -1

 الصاحل حممدينظر أيضا . 25، ص2003، معهد اهلوقار، جينيف، 01، طحتقيق عن التعذيب يف اجلزائر: منتدى باحثي مشال إفريقيا -2

 .134، 133ص ص ،2009، دار هومة، اجلزائر، ننسى وهذه جرائمهم؟كيف  :الصديق

 .07ص املرجع السابق، :زبري رشيد -3
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لقــد أصــبح حلــم الشــعب اجلزائــري يف نظــر الفرنســيني هــو مفتــاح املشــكلة، وهــذا هــو دون 

عنــد ســقوط احلكومــة الــيت اشــرتك فيهــا، ملــا رأى يف بيــان " الكوســت"شــك مــا كــان يفكــر فيــه 

دائمــا نصــب عينيــه أن يفصــل بــني الشــعب للصــحف أنــه جيــب علــى خليفتــه أيــا كــان أن يضــع 

اجلزائــري وبــني الثــورة، هــذا كــالم معنــاه جيــب حتطــيم قــوة املقاومــة الشــعبية يف حلــم هــذا الشــعب 

  .1نفسه بوسائل التنكيل به، إنه ال يطلب ألداء هذا الواجب جنودا بل يطلب جزارين

 إنسانية وغري قانونيـة منذ بداية الثورة كانت السلطات الفرنسية تلجأ إىل تصرفات غريإذا 

لتغطية عجزها املتنامي واملتزايد يوميا أمام التطورات اليت تشهدها  حىت يف إطار قوانينها الداخلية

  طنني، متجاهلــة القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، فكانــت تقــوم باختطــاف املــواالثــورة التحريريــة

ازدادت الوضـعية سـوءا بالنسـبة الثـورة مبرور الوقت وانتشار ، و 2تعذيبهم وقتلهم، وإخفاء جثثهمو 

ف تطحــن اللحــم البشــري، وكيــف للجزائــريني فقــد وقعــوا بــني فكــي آلــة مدربــة جيــدا تعــرف كيــ

  .3األخ بأخيه، و بابنها) الوشاية(م لإلقرار تضطر األ

والنشـرات  فعنـدما تتحـدث التعليمـات "تعـذيب"ال يستعمل أرشيف القـوات الربيـة كلمـة و 

ـــه بـيصــفون "اســتنطاق"عــن  ـــأو بال" العضــاليت" ـــــ  اســتعمال، فــإن "اإلرغــام حتــت"أو " مضــغوط" ــ

مــا عاينــه أحــد املــوظفني الســامني الــذي  د يكــون مرادفــا لكلمــة تعــذيب، ذلــك املصــدر وحــده قــ

لوا، فهم ئا قد سُ مدينة بوسعادة عما إذا كانو  نم ساأنام حني سأل  1959كلف بالتحقيق سنة 

" سـتوبإي"أيضا ما صرح به النقيب دفا هلا،مرا ارتأل�ا ص" عذبوا"هؤالء من هذه الكلمة معىن

ســـيدي  الـــرئيس بـــالتعبري ... " :مـــن مرتادفـــات صـــارت مشـــهورة حيـــث قـــالحـــني ضـــبط قائمـــة 

وبالفرنســـية " الضـــغط يف الســـؤال" :اقـــة يقـــالببأســـلوب الل" باالســـتخبارالقيـــام "العســـكري يقـــال 

                                                 
 .21ص ،2016الصادق سالم، عامل األفكار، اجلزائر، : ، تقشهادات حول ثورة التحرير :مالك بن نيب -1

 .41، صجع السابقر امل: زهري إحدادن -2

  كرونولوجيا جزئية-نصوص خمتارة  -ربى، مدخل لدراسة توصيفية عن معاناة شعبنا ومقاومته البطولية احملنة الك: العريب ولد خليفةحممد  -3
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هـو "عضلي"أن  يبدوو  ،الفاعلني كمرتادفاتمن قبل تستعمل تلك العبارات  ،"التعذيب" :يقال

  .1"لضحية للضرب املربحا، فهو أكثر إحياء بتعرض انتشاراالنعت األكثر 

مـن شـأ�ا أن حتـافظ علـى كرامـة اإلنسـان مهمـا 2رغم وضـع أسـس وقواعـد عامليـة للحـربو 

مـــارس  25يف الصـــادرة  90و 80كانـــت جنســـيته وانتمـــاءه العرقـــي أو الـــديين، ومـــن بينهـــا املـــادة 

عـدم اسـتخدام الضــابط وأعـوان الشـرطة القـوة واإلكـراه البـدين، قصــد "والـيت تـنص علـى م  1935

واليت حتدد طبيعـة  هانفسالسنة الصادرة يف  897أو املادة  "إجبار املوقوف على اإلدالء باحلقائق

3ومع ذلك طلت هذه القوانني جمرد حربا على ورق ،االستجواب
.     

هــي دوافــع التعــذيب وأســبابه وإىل أي شــيء يهــدف الفرنســيون مــن وراء لــذا نتســاءل مــا 

   ومن هي الشخصيات الفرنسية اليت مارسته؟ ؟ممارسته

أو داب وأذا دوا  

إن سياســة االســتعمار الفرنســي يف اجلزائــر وأســاليبه القمعيــة يف مواجهــة الثــورة اجلزائريــة مل 

حلــرب الدوليــة، وال حــىت القــوانني اإلنســانية ويف مقــدمتها تــراع يف جمملهــا أي قــانون مــن قــوانني ا

الـــيت أمضـــتها دول عديـــدة والـــيت جـــاءت لتحـــد مـــن وحشـــية احلـــرب، وكمـــا هـــو  4اتفاقيـــة جنيـــف

معلــوم فــإن فرنســا مــن بــني الــدول الــيت أمضــت هــذه االتفاقيــة، وتعهــدت بــأن تعمــل علــى تطبيــق 

فرنســـا هـــي آخـــر مـــن يلتـــزم بالتوصـــيات  القــوانني طبقـــا لتوصـــيا�ا، لكـــن احلـــرب برهنـــت علـــى أن

                                                 
  .66، 65املرجع السابق، ص ص: رافائيال برانش -1
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ملعامالت اإلنسانية وآخر من يقيم ميزانا للعدل يف معامال�ا ألسرى احلرب وللمـدنيني االدولية و 

1العزل
. 

علــى  واســتعملت تالــيت ســلط وســائلاألدوات الاالســتعمار الفرنســي غــين بأبشــع  لُّ جِ وِســ

  إنســــانية ووحشــــية مــــن هتــــك للعــــرضممارســــات ال  وهــــي، التنــــوع والتفــــننمــــن حيــــث اجلزائـــريني 

فرنســي بــاجلزائر الــيت يطبقهــا االســتعمار ال الفظيعــةإن العمليــات  ،وســلب لــألرض وقتــل وتعــذيب

لفـــرق اهـــي أن موقـــف تـــدهش بتعميمهـــا، ألن احلقيقـــة بكـــل بســـاطة م  1954منـــذ أول نـــوفمرب 

ريـد اإلنسـان تندرج يف نطاق سـيطرة جهـاز بوليسـي وعنصـري، يهـدف إىل جت الفرنسيةالعسكرية 

يف اجلزائــر عنصــراً مــن عناصــر ان التعــذيب كــ، ولــذلك  اجلزائــري مــن إنســانيته جتريــداً كــامالً مطلقــاً 

  .2كن أن ينفصل عنهوال ميال يفارقه  اجلهاز االستعماري

لذا نتساءل عن الدوافع الـيت جعلـت املسـتعمرين الفرنسـيني شـرطة ودركـا وجنـودا ومعمـرين 

إىل ممارســـة سياســـة التعـــذيب علـــى كـــل مـــن وقـــع حتـــت أيـــديهم مـــن وغـــريهم يلجـــأون باســـتمرار 

  ؟وغريهم ممن يساندون الثورة التحريرية اجلزائريني

إن اهلدف من وراء التعذيب هو خلق جو من الرعب يف نفوس اجلزائريني واإلبقاء عليه 

 حمل عن التعذيب املسؤولني أحد يف كل مرة حيل كان  ضحاياالإرهاق جل وأل بصفة دائمة،

من األحسن لك الكالم معي ألن زميلي لن :"للمعذب ويقولون خر حىت مينعوهم من النوماآل

  .3"يرمحك

 التعــذيب البســيكولوجي كــان يبــدأ باختيـــار توقيــت إلقــاء القــبض علــى املتهمـــنيهــذا إن  

يف حدود الرابعة صباحا وتطبيق التعذيب يف أي مكان، وباألخص يف خمـابر كمـا يصـفها  وذلك

ديــن الفرنســيني خمتصــة يف أنــواع معينــة مــن التعــذيب عــددها  يصــل إىل أكثــر مــن مئــيت أحــد اجلال

                                                 

 احلركة يف والبحث للدراسات الوطين املركز منشورات ،05ع  ،المصادر ،"اجلزائر يف الفرنسي االستعمار جرائم من": الدراسات مصلحة -1

 .209، 208ص ص ،2001 اجلزائر، ،1954 نوفمربأول  وثورة الوطنية

 للدراسات الوطين املركز منشورات ،05 ع ،المصادر ،"بيبلوغرافية حماولة :الثورة أثناء اجلزائر يف التعذيب ممارسةو  فرنسا": كوايت مسعود -2

 .225ص ،2001 اجلزائر، ،1954 نوفمرب أول وثورة الوطنية احلركة يف والبحث
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مركــزا علــى مســتوى القطــر اجلزائــري، وهــذه املراكــز ليســت  كالســجون وال املعــتقالت بــل ) 200(

  .1إ�ا حقا خمابر للتعذيب الوحشي متارسها أكثرية من الوشاة اجلزائريني واألقدام السوداء

 فرنســي ال تعتــرب حكــراً علـى املختصــني بــل مــن واجـب كــل عســكري اراالســتخبمهمـة إن 

أن ينشغل �ا أيضاً، هـذا هـو الـذي جعـل أعمـال العنـف تتضـاعف جتـاه أنـاس لـيس هلـم عمومـاً 

أبــدا فرصــة للقيــام بدراســة كميــة لظــاهرة  كــو�م جزائــريني، ومــع هــذا لــن تتــاحمــن خاصــية ســوى  

احلــاالت وكافــة املســتجدات الطارئــة، كافــة األمــاكن  كافــةزل  التعــذيب، فمــن املســتحيل القيــام بعــ

عــذيب أثنــاء احلــرب، فأســبابه للت حــة العامــة الشــاملةواحلركــات الــيت مــن املفــروض أن تشــكل اللو 

 اســـتنتاج، وأوجـــه حاالتـــه كثـــرية، لـــيس مثـــة مـــن ســـببية وحيـــدة تســـمح بتأكيـــد وجـــوده أو عديـــدة

  .3، ومنها االستنطاق والعقاب أو االنتقام2انعدامه

بضـــباط اجلـــيش  خمتلـــف أشـــكال القهـــرالتعـــذيب و ارتبطـــت أعمـــال العنـــف واإلبـــادة و لقـــد 

-Armand-Jacques Leroy de Saint( "أرنـــو ســـانتجـــاك لـــروا " :الفرنســـي مـــن أمثـــال

Arnaud(4 ، "هبليســـــــــــي" )Pellissier( ـــــــــــرال و  ،م19خـــــــــــالل القـــــــــــرن  وغريمهـــــــــــا  "ويجـــــــــــب"اجلن

)Bugeaud (أوســـاريسبــول "واجلنــرال)"Paul Ossaris (العشــرين املـــيالدي يف القـــرن وغريمهــا  

أنـه  وأضـاف  اعتمد على التعـذيب وهـو غـري نـادم علـى ذلـك ":علنا أنه هذا األخري أكدحيث 

ومـازالوا يـدعون أن  ، وبذلك ادعى اجلالدون الدفاع عن أنفسـهم"جزائريا 24شخصيا قتل بيده 

5افظة على حيوات إنسانية أخرىاحمل أدت إىلاحلصول على معلومات بالتعذيب قد مسح هلم 
.  

ر البـــوليس الفرنســـي يرتكـــب وميـــارس يســـبق االســـتنطاق ومـــن مث صـــاالتعـــذيب  رصـــالقـــد 

 إىل غــرض معــني مطلقــاال يرمــي  ويصــري التعــذيب شــيئاً قائمــا بنفســهتعــذيب، الالتعــذيب ألجــل 
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يب جــزء أن يســلموا بــأن التعــذالفرنســي وهلــذا فيجــب علــى املســتعمرين واملــدافعني عــن احلضــور 

  .1أساسي ال ينفصم عن اجلهاز االستعماري بأكمله

ـــــراالتكمـــــا مت ترســـــيم التعـــــذيب مـــــن طـــــرف    نوآخـــــري" بيجـــــار"و "ماســـــي": فرنســـــا جن

ة، ألن احلملــة العســكرية يف رأيهــا كانــت تقــوم شــفنــت بتنــبس بــاريس بومل  "غــودار"و "شــال"ــــــــكـ

عن املعلومة منعطفـاً متميـز اخلطـورة حـني  يأخذ البحث، إذ 2مبهمتها احلربية، وبعمليا�ا السلمية

يب ال يقـــدر بـــثمن، تســـري جمريـــات احلصـــول علـــى املعلومـــة يف حلقـــة ر كســـب حـــيرقـــى إىل مرتبـــة م

ذا كلمـــا مت وهكـــ ،ي بـــدورها إىل معلومـــات أخـــرىفضـــمعلومـــات ت فضـــيلة تـــؤدي فيهـــا املعرفـــة إىل

الـــيت حققــت فيهـــا جبهـــة  ، ففــي املنـــاطقاالســـتنطاققصــت احلاجـــة إىل ناحلصــول علـــى املعلومـــة 

عنـــدما  املصـــدر الوحيـــد للمعلومـــة، االســـتنطاقالتحريـــر الـــوطين ســـيادة تامـــة علـــى الســـكان يظـــل 

ذان وتكمــم األفــواه يكــون العســكر يف أشــد احلاجــة إىل مــن يــوفر هلــم تغمــض األعــني وتصــم اآل

يــز، حتــول يف هــذه احلالــة يكــون مــن الصــعب علــيهم التصــرف بتبصــر ومتي ،املعلومــة وينــري طــريقهم

  .3بية اجلزائريني إىل مصدر حمتمل للمعلومةلعندها أغ

يقــول إن املعلومــات الــيت اســتقيناها مــن خــالل جتربــة التعــذيب بغــض  "بيــار فيتــوري"لكــن 

 ان املعـذب ينطـق بـأي شـيءويفهم هذا بسهولة إذ ك ،النظر عن أي اعتبار خلقي كانت ضئيلة

أن الشــخص ذو العقــل البســيط : علمنــا شــيئا هامــاكمــا ت  تــاح قلــيال مــن هــذا العــذاب الفظيــع،لري 

رأينــا أن جــامعي األمــوال يفضــلون لــيال، يتحمــل العــذاب فيــتكلم ق الوالــذي ال يعلــم إال القليــل 

أمــا الشــخص املتطــور الطالــب ذو الثقافــة الفرنســية كــان ضــعيفا  ،املــوت علــى إعطــاء املعلومــات

التعذيب، وكثريا من هـذه املعلومـات غـري خيشى التعذيب ال ينطق إال ببعض املعلومات ليتجنب 

  لة النســاء فهــذه مســألة صــعبة، حيــث كــن غــري معفيــات مــن التعــذيبمــا مســاءأ، صــحيحة طبعــا

وضـع خـيط حـول : هن التلفون فقط وبطريقة تقليديةمعستعمل ا إال أنه كان من الدرجة األوىل،
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اريـــات، كانـــت النســـاء علـــى األذن، واخلـــيط الثـــاين يف اجلهـــاز التناســـلي، تـــتم مســـاءلتهن وهـــن ع

العمــــوم رقيقــــات عكــــس الرجــــال، كــــن يــــتكلمن كثــــريا لإلفــــالت مــــن قــــول احلقيقــــة، وقلــــيال مــــن 

  .1االعرتاف باحلقيقة املمزوجة بالكذب

على  أيديهممن وضع  الفرنسيني هذه الوضعية متكنفإن " فيات. ج"لكن حسب 

لكن  ،...صيلة أو قسمةف رئيس جمموعة أوغار هم أعضاء يف جمموعات الشغب، بعض الص

يف نظر ( اإلرهابعلى املسؤولني على هذا  أيديهمأ�م ال يتمكنون من وضع  أعتقد

  .2أل�م مل ينزلوا إىل الشارع )الفرنسيني

التعـــــذيب خطـــــأ اســـــتعماريا ميكـــــن أن يوجـــــد وميكـــــن أن ال يوجـــــد داخـــــل النظـــــام فلـــــيس 

    يب والتقتيــل وكــل أنــواع الوحشــيةعــذوجــود الت ، كــال، فاالســتعمار يقتضــي ويســتلزماالســتعماري

حملتــــل وبــــني العبــــد الــــذي ســــلط عليــــه االــــذي تقتضــــيه كــــل عالقــــة بــــني الســــيد التعــــذيب هــــو إن 

ما االحــتالل، وهــذه احلقيقــة يفهمهمــا البــوليس الفرنســي جيــدا، ولــذلك نــراه يغضــب ويثــور عنــد

أ�ـا ليسـت يف حاجـة يـرى اذا؟ ألن البوليس الفرنسي التعذيبات، مل يوجد فرنسيون حياولون تربير

ن أعمـــال الفـــدائيني ، إضـــافة إىل أدفـــاع أو تســـويغ باعتبارهـــا جـــزءاً مـــن النظـــام االســـتعماريإىل 

لــوطين يف كــل مكــان مــن القطــر اجلزائــري يضــع البــوليس الفرنســي االبطوليــة ومتركــز جبهــة التحريــر 

ال جبهــــة الشـــديد وخــــوفهم املســــتمر مـــن رجــــشــــاكل يســــتحيل حلهـــا، كمــــا أن حــــذرهم أمـــام م

ولكــن الباحــث وهــذا التــوتر الــذي يالزمهــم لــيًال �ــاراً،  التحريــر الــوطين، قــد يفســر هــذا االنفعــال

احلـاالت جيـد أن انفعـاهلم وجنـو�م أكثـر تعقيـداً مـن أن يرجـع إىل اخلـوف حينما يتعمق يف تلـك 

  .3املستمر فقط

فيـدال بيـري " لقـد بـني يا لدولـة مظفـرة،ا سـلطو تربيـر  شكل التعذيبيمن األمور الفعلية أن و 

إىل أي حــــد تفضــــح ممارســــة التعــــذيب اإلخــــتالالت الوظيفيــــة العميقــــة الــــيت متيــــزت �ــــا " ييكنــــا 

الـــروابط املوجـــودة بـــني  بفحـــص اعتمـــدت، أخضـــعت خمتلـــف األعمـــال الـــيت مهوريـــة الفرنســـيةاجل

                                                 

  .14، ص2001، 04ع ، مجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم الفرنسية" -1
2 -A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport J.Viatte, du 27-11-1961, Boite N°09H 79(38). 

 .50املرجع السابق، ص، من أجل إفريقيا :ز فانونتفران -3
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�ـا مل السلطة والتعذيب يف ا�تمعات املعاصرة، القصد من كـل ذلـك هـو الوصـول إىل اإلحاطـة 

مؤسسـة إذ صـار " يياكنـ"، فتحلـيالت "ولـةمصـلحة الد"تعد شساعة الداللة املتضمنة يف عبـارة 

من األمور البديهية املفروغ منها الربهنة على كـون التعـذيب يشـكل عنصـراً مـن جمموعـة األعمـال 

  .1التجاوزية اليت قد تعتقد دولة ما بضرورة احلاجة إليها

نظـــر املســـؤولني الفرنســـيني هـــو الوســـيلة املثلـــى للحـــد مـــن  إن القمـــع والـــبطش والتنكيـــل يف

انتصارات الثورة اجلزائرية، فانتشـرت مراكـز التعـذيب التابعـة للجـيش الفرنسـي وضـباط املخـابرات 

مــــن اجلزائــــريني أو مارســــت هـــذه املراكــــز إجرامهـــا ضــــد كـــل مــــن دخلهـــا و فـــوق الــــرتاب الـــوطين، 

يف اعتمــادهم " الغــالة" ديغــول متخوفــا جــدا مــن كــان، و وهــم يعــدون بــاأللوفاملســاندين للثــورة 

متباينـة يف التوائهـا وبتعقـدها مـع تطـرف  يف هـذا املقـام فإن مناهج الـرئيس الفرنسـي ،على العنف

وتصـميمهم علـى اعتمـاد وسـائل العنـف دون غريهـا، يف سـبيل التوصـل إىل إ�ـاء  "الغـالة" هؤالء

وحيـاول املسـؤولون الفرنسـيون تربيـر التعـذيب مبـا  ،2)القضـاء علـى الثـورة بـأي مثـن( املشكل احلـايل

إذا جيب أن يعرتف املعتقل مـن أجـل حيـاة األبريـاء، إن البحـث عـن " باإلرهاب"يسمى عندهم 

غـــري أن ... املعلومـــة يكـــون يف بدايـــة االســـتنطاق وهـــدف التعـــذيب هـــو احلصـــول علـــى املعلومـــة 

طــــرح م  1951ثــــري ففــــي عــــام احلقيقــــة خــــالف ذلــــك، فالتعــــذيب كــــان موجــــودا قبــــل احلــــرب بك

هـــــل هنـــــاك جســـــتابو فرنســــــي يف : "الســـــؤال بعنــــــف Claude Bowrdet(3" (كلـــــود بـــــوردي  "

  .4"اجلزائر؟

إن ممارســـة التعـــذيب هـــي إحـــدى خمـــازي ": يف هـــذا الصـــدد" هنـــري ســـيمون بيـــري"يقـــول 

تمرار ية الغربية، اليت ظلت ترضى �ـا باسـناإلنسانية وميكن اإليضاح أ�ا صارت أحد عيوب املد

                                                 
 .12املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -1

وطين منشورات املركز ال ،المصادر، "موقف املثقفني الفرنسيني من التعذيب والسجون واحملتشدات أثناء الثورة: "حممد األمني بلغيث -2

 . 189، ص2001، السنة 05، ع 1954للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

فرانس "، مؤسس وكاتب افتتاحيات للجريدة األسبوعية من الوجوه الفرنسية املتعاطفة واملتضامنة مع اجلزائريني يف كفاحهم ضد االستعمار -3

ندد مبمارسات التعذيب املسلطة على الوطنيني ) Libération" (ليبرياسيون"يدة ، ورفيق جر )France Observateur" (أوبسرفاتور

  .اجلزائريني التابعني للمنظمة اخلاصة

 .51، ص2013، دار دحلب، اجلزائر، التعذيب يف ميزان النقاش ملف جن مولري 1962 -1954اجلزائر : مليكة القرصو -4
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واستعيدت يف القرن العشرين حتت أشكال يكثر االعـرتاف �ـا أو  ،حىت �اية القرن الثامن عشر

1"يقل
.  

ال جمـــال هنـــا للحـــديث عـــن املفهـــوم العلمـــي للـــدليل، إذ يؤكـــد الواقـــع العملـــي بـــأن مفهـــوم 

تصـبح  كـن للحـدود القانونيـة أنمي ،يـةوجيعل من اجلزائـريني جمموعـة جان القابلية هو الذي يتفوق

  سيالة مما جيعل املشكوك فيه وقد حتول إىل جان حمكوما عليـه بعـد، إذن أهـًال لإلعـدام فمعـدوماً 

العسـكر  اكتشـفبعـد تعرضـهم للتعـذيب، " مربـاح"مت إعدام أنـاس كثـريين بسـهولة قـرب ،وهكذا

لي يعيشون يف جو من الكراهية واملقت جتاه األه رفاقهم جمموعة من اجلند باستخالفاملكلفني 

بـأن  افيـه وجـدير  اويف حالة نفسية من الرعب، بالنسبة إليهم يبدو مسبقاً بأن كـل أهلـي مشـكوك

  .2يعدم يف أقرب اآلجال

الـذي نشــر وثائقـه ا�معـة أثنــاء  "والتيـر ألابيــ" اعـرتف أحـد الضــباط الفرنسـيني وهـولقـد 

أصـبح مـن الطـرق الرمسيـة مبـا أن التعـذيب  : "، حيـث كتـب قـائال"وثـائق اجلزائـر" الثورة التحريريـة

 تبنـــت الطريقــــة القدميـــة املوروثـــة مــــن نيا�موعـــة الـــيت تقــــوم بتعـــذيب وجلـــد األبريــــاء اجلزائـــري وأن

القســـــطابو النازيـــــة، وأن التعـــــذيب أصـــــبح مـــــن الطـــــرق الرمسيـــــة الـــــيت تســـــتعمل للبحـــــث عـــــن مـــــا 

وضـــبط  للحصـــول علـــى املعلومـــات قصـــد التقليـــل مـــن العمليـــات الفدائيـــة "باالســـتنطاق"يســـمى

وإلجهاض الثورة وحتطيم أهداف وآمال الشعب اجلزائري املتمثلـة يف االسـتقالل  ،احلركة النضالية

، وفعـــال أن هـــذه األعمـــال املتوحشـــة الـــيت أصـــبحت عاديـــة بالنســـبة للجـــيش الفرنســـي يف واحلريـــة

اجلزائــر كانــت خطــة جهنميــة يقــوم بتنفيــذها الضــباط واإلشــراف علــى تطبيقهــا قصــد إمخــاد نــار 

3"لثورةا
.  

يقــاس عليــه مــدى قابليــة األشــخاص لتحمــل  بــدو أن هنــاك ســلماً مــواز للحضــاراتيكمــا 

لتعـــــــــذيب ا هـــــــــمالعنـــــــــف اجلســـــــــدي فاألســـــــــيويني مـــــــــثالً املنتمـــــــــون إىل احلضـــــــــارة القدميـــــــــة يالئم

                                                 
. 14، ص�1957يج شعبان، دار املعلمني للماليني، بريوت، لبنان، : ن الفرنسية، نقله ع01، طضد التعذيب: هنري سيمون -بيري -1

 .15، 14ص ص ،املرجع السابق: الصديق الصاحل حممدينظر أيضا 

 .51املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -2
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أما األفارقة فيناسبهم الضرب، ألن الرجل يعود إىل حالته احليوانيـة  ،"الرقيق"أو " البسيكولوجي"

كان حتضره قليال، حسب ما تطرق إليه منشور طيب حول التشويه يف اجلرائم املرتكبة   أسرع كلما

م، شــــكل أداة دعائيــــة  1957يف اجلزائـــر، هــــذا الكتيـــب الــــذي صـــدر بأعــــداد كبـــرية بدايــــة ســـنة 

لقد سامهت األحداث التارخيية والعادات والعامل الديين يف :" حقيقية للحاكم العام، إذ ورد فيه

  حبيــاة اإلنســان وامللكيــة واالســتهانةي املســلم ســلوكاً خاصــاً، مميــزاً باخلشــونة والقدريــة مــنح اجلزائــر 

، وهنـا للضـيافةاملقـدس  واالحـرتاماخلرافات والكذب،  ف، خاصا للشر  ومنح معىنريقالذل والتح

  الـيت جيـد نفسـه يف بعـض األحيـان يف التفريـق بـني اخلـري والشـر يف بعـض أعمالـه االسـتحالةنفهم 

 السـتعمالخـر ذريعـة اآل فيما بينهم على اخلصوص هـو ونمنح العنف الذي يرتكبه اجلزائري كما

  .1"العنف ضدهم

فإنـــه يف نظـــر " ســـالح سياســـي"وإذا كـــان التعـــذيب يف نظـــر اجلـــيش الفرنســـي هـــو مبنزلـــة 

يرمـي إىل تـدمري املقاومـة اجلزائريـة، وهكـذا فـإن م  1954ا كـان منـذ سـنة اسـتبداديً  ااآلخرين مسـعً 

مبسـاعيها هـذه يف مثلهـا عبثـا، وإن  مل تفـرط2مببادئهـافرنسا اليت تعترب نفسها مشعل حرية فخورة 

  .3كان سلوكها وتصرفا�ا مشوبة يف عمقها بااللتباس، فبدت وكأ�ا وقعت يف شرك تناقضا�ا

أمهيـة شخصـية الضـباط فهـم ال يتصـرفون  اتضـحتكلما نزلنا يف سلم املراتـب العسـكرية ف

وهكـذا ففـي  ،الوظيفة فحسب وإمنا يتصرفون أيضاً وفـق معـايري شخصـية متنوعـة اتوفق مقتضي

ربهم علـى أن يتخـذوا الوقت الـذي كانـت فيـه التعليمـات الرمسيـة حتظـر التعـذيب فلـيس مثـة مـا جيـ

ومـــن أجـــل تأكيـــد هـــذا " مشـــروعا"لقـــد كـــان التعـــذيب ، 4مـــن قضـــية التعـــذيبمواقـــف شخصـــية 

، مــن خــالل بعــض شــهادات يــدنفللت بلــةبرهن لــك بأدلــة غــري قاســأ )كمــال بوشــامة( الــزعم فــإنين

بـدأ باالستشـهاد لنل منـتظم مـن طـرف اجلـيش الفرنسـي، و على أن التعـذيب كـان يسـتخدم بشـك

مــــاي  05يف عــــددها الصــــادر بتــــاريخ " لومونــــد"، الــــذي كتــــب يف جريــــدة "لبيــــري جــــورج"بــــرأي 

                                                 
.21 ،20املرجع السابق، ص ص: ائيال برانشراف - 1  
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 .1934، املطبعة العصرية، مصر، 02عادل زعيرت، ط
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كانــــت هــــذه جمــــرد «جلزائــــر عــــن ا" أوســــاريسبــــول "، عــــن يوميــــات وحكايــــات اجلنــــرال م2001

ه، ســـرد يثــري الرعــب، دقيـــق و مقتطفــات، وهــي تعكــس الكتـــاب بأكملــه حســب قـــول الــذين قــرأ

سرد ال يطـاق كتـب بـأحرف مـن دم يف الدقـة ال ...مفصل للبشاعات اليت ارتكبت باسم احلرب

 وهنـا يكمـن... التعـذيبب الرعب و جاضغينة فيه وال مأخذ عليه يكاد يعكس االبتهاج بأداء و 

مربط الفرس، فالكتاب عبارة عن شهادة من اجلالد ضد وطنه وجيشـه وحكومتـه، جـرائم حـرب 

أو جرائم ضد اإلنسانية؟ إلينا يعـود احلكـم عليهـا، إ�ـا جـرائم شـخص يعـرتف مبـا يـدق الوصـف 

 ألنــه ارتكــب مــا تعجــز األلســنة عــن التعبــري عنــه، ارتكبــه رمسيــا باســم دولــة أذنبــت ذنبــا ال يغتفــر

  .1»عنه دت ذلك وعلمت بوقوعه فعال مث أغضت الطرفراأل�ا أ

أن " جـون مـريي"أكد م  1955الشرطة معناه التعذيب، ففي �اية عام  استنطاقن كما أ

ء تعلــق األمــر باملــدنيني أو بالعســاكر، وهــي ااألســاليب البوليســية أضــحت تســتخدم بانتظــام ســو 

مــن  ظ النظــام، بــل زادتــه تأججــاً بعيــدة كــل البعــد عــن حتقيــق هــدفها األساســي واملتمثــل يف حفــ

  هم شـعارات للدعايـةتوإطـارات وأكثـر مـن ذلـك أعطـ رجـاال )و.ت.ج( خالل منح حركة التمرد

ـــداء جنـــده لـــه، قـــدم آ ويفم  1957ويف جـــانفي   االنتشـــاربســـبب  اســـتقالته" جـــون مـــريي"خـــر ن

ليــات خــالل عم االعتــداءات تن، وأصــبححفــظ األمــ الواســع لألســاليب البوليســية لــدى قــوات

 انتـزاعأحد أوجه حرب اجلزائر بعد ما ختلت عن مهمتها القضائية وعن عالقا�ـا مـع  االستنطاق

 .2االعرتافات

حيـث أصـبح التعـذيب مـن م  1958لقد تفاقمت أعمال التعذيب ابتداء من شـهر مـاي و 

 3مزيـانللتعذيب مراكز مؤقتـة مثـل مزرعـة أ حيث فتحت ،املؤسسة ومن صالحيات املتخصصني

مقــال فــي ، فD.O.P( 4(رب مــن قســنطينة، وأنشــئت الفــرق امليدانيــة لتطويــق كــل اجلزائــريني بــالق

                                                 
  .164 -162، ص صاملرجع السابق: كمال بوشامة -1

 .28املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -2

  بلوس -رابح حليس وطوايبية جنيب، ميديا: ، ترمزرعة أمزيان؛ حتقيق حول مركز للتعذيب إبان حرب اجلزائر: جان لوك اينودي -3

الناصرية للدراسات ، "مزرعة أمزيان أمنوذجا: مراكز التعذيب أثناء الثورة اجلزائرية: "ينظر أيضا هواري قبايلي .2009قسنطينة، اجلزائر، 

 .68 -59، ص ص2012، ع خ، ديسمرب االجتماعية والتاريخية
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ذكـــر » ومهمــة جلـــيش االحــتالل كلــه البشــريالتعــذيب يف اجلزائـــر آلــة حاصــدة للحـــم «: بعنــوان

إخفاؤهــا أحيانــا، فقــد يــتم يعــد جمــرد هفــوات عــذيب وأنــه أصــبح جــزءا مــن النظــام ومل تواصــل الت

إن املعتقلني كانوا يستغلون يف عملية التنمية وبناء املساكن ، الفرنسية نفسهامسحت به احلكومة 

يف معتقـل " الطـوب"تبـني بـأن صـناعة  فقـد ،احلضرية كما هو معروف يف أشغال مجيع املسـاجني

كانـت وسـيلة مـن وسـائل  "عـني وملـان"قـرب  "سـطيف" بناحيـة "قصـر الطـري" مبنطقة قصر الطري

س املعتقلــون هــذه املهنــة طــوال أيــام الســنة ســواء يف الــربد القــارص أو يف التعـذيب اجلهنمــي، وميــار 

1احلر الشديد
.  

  عتقـل خمصصـا للمجاهـدين الـذين وقعـوا يف األسـرهـذا املأصـبح  م 1958في شـهر مـاي ف 

حيث أن أدوات البناء توضع داخله على  ،وهذا املعتقل عبارة عن ورشة عمل ميون نفسه بنفسه

ملســـاجني الـــذين يعملـــون باســـتمرار دون اســـرتاحة، وهـــذه اخلطـــة اتبعهـــا هـــذا ســواعد ا�اهـــدين وا

املركز ومراكز أخرى، وقد زود املعتقل جبميع الوسائل اليت حيتـاج إليهـا املسـجون مـن أكـل ولبـاس 

وغطــــاء نظيــــف، غــــري أن هــــذه الوســــائل بقيــــت عبــــارة عــــن معــــرض يتفــــرج عليــــه املســــاجني دون 

استعملها العدو حتسبا للرقابة احملتملـة مـن طـرف الصـليب األمحـر  االستفادة منها، و�ذه الطريقة

  .2الدويل والفرنسي

، وكــان كانــت القــوات الفرنســية مقتنعــة بــأن أغلبيــة اجلزائــريني تســند الثــوار طوعــا أو كرهــاً 

عــض برده أصــداء وجهــة النظــر تلــك يف تــمســؤول الســلك العســكري لقســنطينة " نــواري" اجلنــرال

، ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر فبالنســــبة للجنــــدي وحــــول أمــــن املراكــــز العســــكريةصــــلحية مراســــالته امل

القتال، فإن الشبهة حتوم حول كافة اجلزائريني، يف ذلك  إحدى مناطق يف الفرنسي الذي يزج به

رتدد داخــل أنفســنا بــأن أولئــك الرجــال الطيبــني الــذين كنــا نشــاهدهم يــبــدأ ":" بيــري لــوليني"يقــول 

                                                 
 .43ص ،1993 اجلزائر، جاهد،للم الوطين املتحف ،املعتقلني ذكريات: عزوي الطاهر حممد -1

موفم ، أنظروا إىل أطبائنا؛ وقائع املنطقة األوىل بالوالية الثالثة متبوعة مبلحمة سي محيمي...أنظروا إىل أسلحتنا: مجال الدين بن سامل -2

 .276 -271ص ص ،السابق املرجع: مالح عمارينظر أيضا . 311، ص2011للنشر، اجلزائر، 



وأشكال التعذیب وأھداف دوافع                                                 ولالفصل األ  

68 

اهلزيلة أو يسوقون بغاهلم يف املسـالك اهلادئـة، ميكـن أن يكونـوا أيضـاً وهم يزرعون فدادين احلجر 

   .1"جمندين، حىت وإن مل توجد حبوز�م أسلحة" ثوارا"

عمليــة االســتنطاق تعــد متهيــدا ألقســى أنــواع التعــذيب، ومتــارس مــع املعتقــل املضــطهد إن 

يش أو جبهـة التحريــر مـن أعمــال سـواء مـع جــ بشـىت الوسـائل إلرغامــه علـى االعــرتاف مبـا قـام بــه

، وجيــب عليــه أن يكشــف أســرارها، ويــدل فرنســا علــى الــوطنيني مســبال كــان أو جماهــدا أو فــدائيا

، وإذا وجــــد هنــــاك مــــتهم فــــإن االســــتنطاق يكــــون أوال، وإذا مل يــــتكلم 2الــــذين يســــاعدون الثــــورة

   .3بارهجفحينئذ هناك وسائل أخرى إل

مني، مضـــافة إىل الشـــكوك الـــيت حتـــوم يف زمـــن إن األفكـــار املســـبقة املألوفـــة يف شـــأن املســـل

 اً يــتم احلصــول علــى املعلومــةيــجيعــل مــن املشــكوك فيــه جان النــزالقاتفضــي حــىت إىل  احلــرب، قــد

 ىيقــة الــيت يعــذب �ــا اجلنــاة مث يقضــب املشــتبه فــيهم بــنفس الطر يمهمــا غــال مثنهــا، يــتم تعــذ منــه

" أرنو"الكولونيل  االستفزازيالضابط  م 1974يه سنة احلال، ذلك ما أكد عل اقتضىعليهم إذا 

 لســـري عنـــد �ايـــة احلـــرباأمـــره يف صـــفوف منظمـــة اجلـــيش  انتهـــىذلـــك الضـــابط الالمـــع الـــذي 

اجلزائـري يشـتبه بسـرعة يف كونـه مطلعـاً  نعلـى مسـلمة مفادهـا أ االستعالميعتمد مفهوم  )الثورة(

  .4على أمر ما، ومن هنا فهو يقرتف جناية الصمت

وميـارس  فهي مبىن خاص للتعـذيب منفصـال عـن التجمعـات5)السيلون( احلمراءأما الزنزانة 

وكل ذلـك إلرغـام املعتقـل  ،فيه أصناف العذاب النفسية واجلسدية واألعمال الالأخالقية الشنيعة

6على االستسالم لسياسة فرنسا وإراد�ا
.  

ائريـــة بـــني اجلز  الثـــورةمـــن أجـــل قمـــع كـــان ممارســـة التعـــذيب مـــن قبـــل اجلـــيش الفرنســـي،  إن 

  اعتـــرب التعـــذيب وقتهـــا وســـيلة حـــرب وعنـــف مقصـــودحيـــث  ،م 1962ومـــارس م  1954نـــوفمرب 

                                                 
 .43رجع السابق، صامل: رافائيال  برانش -1
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وجد  ولونياليةويف كنف العالقات غري املتكافئة اليت أسستها األوضاع الك ،أريد به كسب احلرب

أوضاع تسودها عالقة قوة اعتربت عاديـة ري مباشر وجسدي عن عبفهو ت ،التعذيب ليعمر طويال

فكانـت  ،علـى إذكـاء اختالهلـا)الثـورة اجلزائريـة(نظر اإلعالم، مث ساعد اندالع الصراع املسلح يف 

حتمـــل بالغـــا ضـــمنيا للمحـــاربني أو للمشـــتبه فـــيهم مـــن اجلزائـــريني، مفـــاده أن أســـباب القـــوة بيـــد 

أي (الدولــــة األم، بفضــــل األداة احلامســــة املوكلــــة إىل جالديــــن يتنكــــرون ملــــا قــــد يعتــــرب حقــــا هلــــم 

، وألن حــرب اجلزائــر قــد طالــت املــدنيني فــإن هــذه الفئــة يف أن حيرتمــوا باعتبــارهم بشــرا) ضــحايالل

1من اجلماهري عوملت باشتباه
.  

ر يــنعش يــة إذ البــد مــن خمــداملشــروبات الكحول ااولو يتوقــف احملققــون مــن حــني آلخــر ليتنــ  

با مـا كانـت تـدور هـذه األعصاب، يشربون اخلمر بكميات كبرية، كما كانوا يدخنون كثريا، وغال

كانــت ،  ، وتنتهــي عنــد حــدود الرابعــة أو اخلامســة صــباحاســاءالت مــن الســاعة التاســعة مســاءامل

ر األعصــاب تأثنــاء القســم الثــاين مــن الليــل فتتــو  األوقــات صــعبة بالنســبة للمحققــني حيــث تبــدأ

ومــات مهمــا  ســواء بفعــل الكحــول أو نقــص النــوم أو التعــب أو بفعــل الرغبــة امللحــة يف جــين املعل

  .2كان الثمن، ينجر عنها ممارسة الضرب املربح، والتعذيب الذي يأخذ شكال رهيبا

وزيــر الداخليــة اجلديــد كاشــفاً عــن الــروح الــيت ينــوي تطبيــق ذلــك " بــورجيس مونــوري"يقــول

أعتقــد بأننــا كنــا ســننجح لــو ســبق أن تصــرفنا بغلظــة أكــرب يف وقــت مــن األوقــات، وإذن :" وفقهــا

ء الضـعف جتـاه النـاس ال أظـن بأننـا قـادرون علـى شـيء بإبـدا ،لـى واملشـوهني أقـللكان عـدد القت

، فموقـف الـوزير يتميـز بـاللبس، فمـع تأكيـده "أنفسـهم خـارج األمـة بشـكل صـارخالذين وضـعوا 

يريــد مــن ..."  النــاس الــذين وضــعوا"... فــإن عبــارة "املتمــردين"بــأن القمــع موجــه حصــرياً ضــد 

ينبغــي أن نصــدم الــرأي  "العــرب اختــاذ"كان أيضــاً، فهــو مــن أنصــار هلــا أن يشــمل القمــع الســخال

  .3"العام، فنحد بذلك من رقعة التمرد
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   .14، ص، املرجع السابقمجلة أضواء تاريخية، "لتعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم الفرنسيةأساليب ا" -2
 .48املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -3



وأشكال التعذیب وأھداف دوافع                                                 ولالفصل األ  

70 

  وسيلة أخـرى إزاء الوسـائل احلربيـة م 1958مارس  13لقد استعملت القيادة الفرنسية منذ 

تتمثل يف تطبيق أساليب احلرب النفسية اليت شاهد الضـباط الفرنسـيون مبلـغ حـدودها يف حـرب 

احلرب اليت تقـوم علـى اإلقنـاع املنطقـي حتولـت بـني يـدي اجلالديـن الفرنسـيني  هذه، ةاهلند الصيني

إىل خليط غريب من التعذيب املنظم واإلرهاب الوحشي واملهازل املضـحكة، وقـد اسـتخدم هـذا 

لتوصــل إىل حتقيــق اإليقافــات احملليــة للقتــال الــيت حــاول الفرنســيون حتقيقهــا لاألســلوب خصوصــا 

  .1أمل عزل جيش التحرير الوطين عن حكومته، لكن احملاوالت انتهت بفشل ذريع على

على أي حال تقدم حتصل عليه اجلندي الفرنسي إذ أنـه ال يكلـف يف الغالـب بالتعـذيب و 

إال الــــذين يقبلــــون ذلــــك العمــــل، احلقيقــــة أن الــــتعفن األخالقــــي مشــــل كــــل اجلــــيش، فــــإذا كانــــت 

وهــي ال تعــد وال حتصــى فإنــه ميكــن القــول أيضــا بأ�ــا كانــت  التجــاوزات املشــينة حقيقــة واقعــة،

تلقائيـــة ويف أمـــاكن حمـــددة، لقـــد أصـــبح اجلـــيش كلـــه يف نظـــر املشـــرفني علـــى التعـــذيب أشـــبه بآلـــة 

  .2حاصدة يف نظام ال يفلت من شباكه أحد

كمــا كانــت انتصــارات جــيش التحريــر الــوطين دافعــا لتعــذيب اجلزائــريني، ففــي �ايــة شــهر 

 3م وبعــد اخلســائر اجلســيمة الــيت منيــت �ــا القــوات الفرنســية يف مشــتة احلوجيبــات 1957ديســمرب 

ألقـــي علـــيهم ... كانـــت القائمـــة حتـــوي أمســـاء بعـــض الســـكان...تكـــاثرت اعتـــداءات الفرنســـيني

  شخصـــا مث ســـيقوا إىل مدينـــة تبســـة حيـــث أودعـــوا الســـجن 35القـــبض يف احلـــال وكـــان عـــددهم 

   .4لتعذيب أطلق سراحهم مجيعاوبعد مرور أحد عشر يوما من ا

   هـــذا مـــا يفســـر األزمـــة األخالقيـــة عنـــد العقـــداء الفرنســـيني وجنـــوحهم إىل اليمـــني املتطـــرف

وبعــد املرتوبـول وصــعوبة املراقبـة مــن قبــل  هـذا االحنــدار سـامهت فيــه مميـزات النزاعــات االسـتعمارية

صليبية ضد الشيوعية ماحنـة طابعا آخر ميزته حرب  5السلطات السياسية، وزادت احلرب الباردة

                                                 
 .1959أكتوبر  05، 52ع : المجاهد -1

  .216املرجع السابق، ص: حممد العريب ولد خليفة -2
 .تابعة إداريا لدائرة الكويف كم،  20د التونسية بوشبكة حبوايل وعن احلدو  كم،  10إحدى بلديات تبسة تبعد عنها حبوايل  -3
 .1958 مارس 15، 20ع  ،المجاهد ،"...كلها تشهد) احلوجيبات(مشتة " -4

 مصطلح أطلق على الصراع اإليديولوجي بني املعسكرين الشرقي بقيادة االحتاد السوفيايت والغريب بزعامة الواليات املتحدة األمريكية بعد -5

 .املعسكر الشرقي تفككم وهو تاريخ  1989وإىل غاية  ثانيةال رب العامليةاحل
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ومت هكــذا تربيــر  بــذلك قــوة للتيــارات األصــولية الكاثوليكيــة ومشــجعة التمســك بفكــرة التخريــب

التعــذيب مبصــطلحات مســيحية، وعلــى عكــس فكــرة العســكريني الــذين يقــدمون أنفســهم علــى 

ملـون يف ذا�ـم أ�م جمرد منفذين لألعمال الدنيئة اليت فرضتها عليهم السلطات املدنية، فـإ�م حي

  .1)ديان بيان فو(عناصر ثورة اخلمسينات

 بذل اأ  

يف اسـتخدام أسـاليب  والدرك والعسـاكر الفرنسـيني وغـريهم الفرنسي البوليسكل من تفنن  

: أكثـــر تطـــورا اقتبســـوها مـــن الفصـــل اجلديـــد يف تـــاريخ التعـــذيب الـــذي كتبـــه النـــازيون يف أوروبـــا

لـــد جلَ ا، و 2عـــاد علـــى قـــارورة الزجـــاج واســـتعمال املـــاء والصـــابون وامللـــحالتجويـــع، التعطـــيش، واإلق

النفخ عن طريق الفم باهلواء أو املـاء، تغطـيس  ،بواسطة أعصاب الثريان، الطبع باحلديد الساخن

الـــرأس يف حـــوض احلمـــام أو يف برميـــل حـــىت االختنـــاق، متريـــر شـــحن كهربائيـــة تصـــل طاقتهـــا إىل 

روبـــري ( هـــذه األفعــال كانــت تثـــري يف نفســي االمشئــزاز اء اجلســمفــولط أو أكثــر يف كـــل أحنــ 220

  كنـت أعتقـد أ�ـا أفعـاال اسـتثنائية أو مبـالغ فيهـا   ، لكن وعلى غرار الكثري مـن أبنـاء جلـديت)بارا

يف أي حالـة   ... ألنـين رأيـت قبلهـا مغاربـة يف الـدار البيضـاء  أصدق ما كان جيـري ال وإن كنت

  .3بوليسكانوا خيرجون من خمافر ال

 واوارتكبـ النصـفو  السـبعالثـورة  تعذيب اجلزائـريني طـوال سـنوات علىون الفرنسي دأبلقد 

التعــذيب  معظــم الــذين يســاقون إىل مراكــزف ،النازيــة األملانيــة" تابوالقســ" صــاحلمــا عجــزت عنــه م

مباشــــرة، واألقليــــة يعــــودون إىل منــــازهلم مشــــوهني ومعطــــوبني ومعــــوقني هــــا إىل القبــــور نخيرجــــون م

  .4التعذيب اليت تطبق عليهم أصنافسديا وعقليا، وذلك بسبب قساوة  أشكال و ج

                                                 
الصادق عماري، إبراهيم سعدي، مراد أعراب، املراجعة : تر ،العنف، التعذيب واالستعمار من أجل الذاكرة اجلماعية: كلود ليوزو وآخرون  -1

 .174، ص2007مصطفى ماضي، دار القصبة، اجلزائر، : واإلشراف
  2015، دار املعارف للطباعة، اجلزائر، 1958 -1926الشهيد السبيت معارفية املدعو السبيت بومعراف :  بن نبيلي فركوسصاحل - 2

   .35ص
   .36ص 2013نشورات ألفا، اجلزائر، ، م02موسى أشرشور ومهين محدوش، ط: ، ترشهادة صحفي يف صميم حرب اجلزائر: روبري بارا -3

  4- حيي بوعزيز: ثورات اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين، املرجع السابق، ص197.
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يف  عنيفــا" ماســي" اجلنــرال كــان" :حتــدثت إحــدى املعــذبات عــن معــذبيها فقالــت عــنهم

األعنـف مـن " غرازيـاين"كان بأفضل منه، ولكن  " بيجار" اجلنرال مل يكنو وكريها جدا،  التعذيب

  .1ملة مل يكونوا كلهم من جنس البشرتمتع بالتعذيب، وباجلرا مقززا فاسدا يبينهم، وكان قذ

، كلمـــــين )إىل اجلزائـــــر( خـــــالل رحـــــاليت األوىل"": روبـــــري بـــــارا"يقـــــول الصـــــحفي الفرنســـــي 

أوروبيون ووطنيون من املسلمني عن التعذيب كممارسة عادية معممة منذ بداية الغـزو، والتقيـت 

ممــا حيصــل ووصــف يل األســاليب الــيت كــان بــدركي يف منطقــة القبائــل مــن أصــل فرنســي مســتاء 

ي أو املشــتبه يســتعملها زمــالؤه مــن األقــدام الســوداء الســتنطاق مناضــلي حــزب الشــعب اجلزائــر 

  .2"ميشلي"و "تيزي وزو"فيهم يف 

رئــيس البــوليس العــديل  "بودفــان"كوميســري بالعاصــمة و "لــوفردو"لقــد شــرح بدقــة كــل مــن 

ـــات فنيـــة ألصـــدقائهم بالبليـــدة ـــزات  جلـــدد يف الســـلك البوليســـي بعـــضواملنخـــرطني ا ايف حمادث ممي

  :للتعذيب ا أهم أسلوبني، وذكر أساليبهم

يف ري الــذي يظــن أن لــه دوراً هامــاً بعــد إلقــاء القــبض علــى اجلزائــ: اولاوب 

ال يلقـى عليـه ية جلبهة التحرير الوطين، يؤخذ إىل حمالت البـوليس العـديل، وهنـاك املنظمة احملل

ق، وهلــذا فأحســن ان البــوليس ال يعــرف االجتــاه الــذي جيـب أن يأخــذه االســتنطأي سـؤال، أل

ـــدما يقـــدم لالســـتنطاق هـــي أن يعـــذب مشـــبوهني آخـــرين أمامـــه  وســـيلة لتحطـــيم مقاومتـــه عن

وبالفعــل يــذهب البــوليس فيــأتون بنحــو عشــرة مشــبوهني يؤخــذون مــن عــرض الطريــق، أو مــن 

مخسـة وبعـد أن ميـوت  ع يف تعـذيبهم حـىت املـوتمث يشر  )كما هو يف الغالب(البوادي القريبة 

 .3عليه طاق يشرع اجلالدون يف إلقاء األسئلةأو ستة أمام املقصود باالستن

 وب امـن غـري أن يلقـى عليـه  الً ايف تعذيب املشـبوه حـ عيعتمد على الشرو : ا

رتف عـــويويتكــرر التعـــذيب مخــس أو ســت مـــرات، قبــل أن يشــرع يف توجيـــه األســئلة، أي ســؤال 

يطلــب الضــحية توضــيحات، ولــذلك أنــه مــن الصــعب عليــه الســكوت عنــدما " بودفــان"املفــتش 

                                                 
 .165، صاملرجع السابق: كمال بوشامة -1

 .36املرجع السابق، ص: روبري بارا -2

  .1957سبتمرب  05، 10، ع المجاهد، "اجلالدون الفرنسيون أمام حرب اجلزائر" -3
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حتطيم مقاومته، وبعد ذلـك يف احلصـة السادسـة أو السـابعة مـن التعـذيب يقـال جيب اإلسراع يف 

  .1يبدأ البوليس باالستنطاق وإمنا يبدأ بالتعذيب له أننا نصغي إليك، ويف كال األسلوبني ال

مراحل الثورة من بدايتها إىل �ايتهـا، وكانـت متثـل أقصـى  حبت عمليات التعذيبلقد صا

، وأصــــبح الفــــرد اجلزائــــري ال يســــاوي شــــيئا مقارنــــة مــــع بــــين جنســــه بالبلــــدان 2اجلــــرائم اإلنســــانية

  األخــرى، لقــد أشــرف علــى تلــك األســاليب الوحشــية يف مراكــز التعــذيب والســجون واملعــتقالت

: م �ـذه املهـام يف مراكـز خاصـة تلقـن أسـاليب وطـرق التعـذيب مثـلضباط أعـدوا خصيصـا للقيـا

 وتبسة والذي صارت له مقرات على مستوى تراب الوطن اجلزائـري ةبعناب )DOP( مركز الدوب

  .3ومدرسة جان داراك بسكيكدة

و�ارا بوترية جهنمية كانت جلسات التعذيب كاحلوض املكهرب وأنبوب املاء تتواىل ليال و 

 وغالبا ما"... ديشي"و " لفيفر"ل ؤه مثيف عليه زمالخيشى أن ين" ميلسان"كان  ... ال تطاق

ســاء مــن ورق امللفــوف احل يقــدمون إلــيهمبعــد أيــام مــن احلميــة ل، و كــأيامــا دون أ املعــذبون بقــىي

  .4يف القمامةت مرمية كان  ةمعدني يتم حتضريه يف أواين

  :ضة هلا إىل نوعنيميكن تصنيف أنواع التعذيب اليت كان املعتقلون عر و 

االعتداء البدين واجللد يف معظم الشهادات ممارسات  وردت: اذب ادي -01

والـبطن والصـدر والظهـر  واألذنىل لكمات وركالت تسدد حنو الوجـه إوهي تتباين من صفعات 

ن يـتم أويبدأ هذا التحطيم قبل بدأ االسـتنطاق ويسـلط علـى الضـحايا بعـد  ،التناسلية واألعضاء

رسـاغهم مـن قبـل جمموعـة مـن اجلالديـن الـذين يتنـاوبون أغـالل يف جتريدهم من ثيا�م وتوضع األ

واجللــد املوصــوف يف هــذه الشــهادات يــتم ضــمن نوبــات التعــذيب يكــون فيهــا الضــحايا  ،علــيهم

ويــذكر  ،عســكرية وعصــي وأحزمــةكهربائيــة   كســالأة طيــادي ويــتم اجللــد بواســألعــراة وموثــوقي ا

  . آلة صلبةبواسطة  واأليديرجل لى األص الضرب عبعض الضحايا حص

                                                 
 .52املرجع السابق، ص، من أجل إفريقيا :فرانتز فانون -1

 .1958جويلية  02، 26، ع المجاهد، "كيف عذبين جنود املظالت" -2

  .175، ص1986 لبنان، ، دار الشورى، بريوت،01، طالثورة اجلزائرية: مصطفى  طالس -3
 .164املرجع السابق، ص: بوشامةكمال  -4
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خــالل الثــورة التحريريــة أبشــع صــور التعــذيب الوحشــي الــذي التعــذيب اجلســدي بلــغ لقــد 

رن العشــــرين، ضــــد املعتقلــــني واألســــرى واملســــاجني واملناضــــلني الــــوطنيني قــــعرفتــــه اإلنســــانية يف ال

فالتعــذيب ، 1رجــاال ونســاء ائــرياملخلصــني لــوطنهم وعقيــد�م وثــور�م وضــد عامــة الشــعب اجلز 

واألمثلـة كثـرية   اعتهاأن املتطرق هلا يبقى مذهوال من فظاجلسدي متعدد الصور واألنواع، حيث 

ال تعــد وال حتصــى، وهــاهي بعــض األســاليب الوحشــية املقــدرة بالعشــرات مــع العلــم أن القائمــة 

  .2تبقى مفتوحة

لتعذيب كان أمرًا منظمًا متاماً، ومل ا استعمال:"يف شهادته" بيري براون"ي ميقول احملا

يف البداية طريقة  انتشارايكن التيار الكهربائي منتشرًا جدًا يف ذلك الوقت، فأكثر الطرق 

وكان اجلالدون أيضًا يستعملون خمتلف األدوات مثل العصي، والزجاجات  يف احلمام3الغطس

اضي التحقيق الذي قال يل يف يف الدبر، بلغين يومًا أّن أحد األشخاص أعتقل وذهبت إىل ق

  .4"أتعرف ماذا يفعلون بزبونك؟ إ�م جيلسونه فوق الزجاجة يبدوا أنّه حيب هذا:" جو من املرح

ب املســتنطقني كــانوا لوكيــل اجلمهوريــة بــأن العــر  "تروبــري دوالفينيــا"صــرح ذلــك  نطــاق يفو 

ظــــل التعليــــق ملــــدة يو ىل أيــــديهم وكانــــت األيـــدي مربوطــــة يف ظهــــورهم إمعلقـــني حببــــال مشــــدودة 

وهو ما تكشف عنه الصورتني املبلغتني إليه، حيث تكشفان عـن تلـك املمارسـة، ففـي  ساعات،

نــوع مــن بــراثن علقــت حببــل يف عــاه مربــوطني وراء ظهــره وشــدت يف ااألوىل شــاهد رجــال عاريــا ذر 

اعـاه ذر  ،ويف الثانيـة الـيت أخـذت مـن فـوق جـدار تظهـر رجـال مربوطـاً مباشـرة مـن زنديـه ،السقف

  .5أكثر متدداً يبدو ظهره راجحا إىل األمام

يضاف إىل ذلك حرق اجلزائريني وهم أحياء بعد القبض عليهم وإخـراجهم مـن مسـاكنهم 

ال ذنــب هلـــم ســوى أن القـــوات الفرنســـية خســرت العديـــد مـــن جنودهــا يف مواجهـــة أو كمـــني أو 

                                                 
 .141، صاملرجع السابق: حممد الصاحل الصديق -1
  .179، ص2007اجلزائر، ، دار الغرب، وهران، رية يف الثورة وجرائم االستعمار الفرنسيمن مالحم املرأة اجلزائ: حممد قنطاري -2
 .24ينظر امللحق رقم  -3

  اجلزائر، EDIF ،عيد دوانال: ، تروكبح مجاح  املستعمرات الفرنسية 1950-1944 :اجلمهورية الرابعة ،جمازر إستعمارية :إيف بونو -4

   .244-243، ص ص2000

  .76ص املرجع السابق: افائيال برانشر ينظر أيضا  .1957نوفمرب  15، 12، ع المجاهد، "من هم اجلالدون النازيون؟: التعذيب" -5
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بالقاعدة  )ناحية سوق أهراس( ةمعركة مع عناصر جيش التحرير الوطين، فبعد معركة الرتيل الثاني

م أحرق العدو الفرنسي ستة مدنيني وهم على قيـد  1956مارس  25الشرقية واليت كانت بتاريخ 

شــــبوب مســــعود، العروســــي خلضـــر، جنــــان بــــولعراس، عبــــد اهللا بــــوطجني، ســــعدي : احليـــاة وهــــم

يش قــام اجلــإمساعيــل وشــائب نــاجي، وبعــد وشــاية مــن طــرف العميــل ســعدي صــاحل بــن ســلطان 

شخصـــــا مـــــن ســـــكان املنطقـــــة مث قيـــــدهم  72بإلقـــــاء القـــــبض علـــــى  "تـــــريل"الفرنســــي يف منطقـــــة 

باألسـالك مـن أيـديهم وأرجلهـم وأعنـاقهم داخـل األكـواخ حيـث مت رشـهم بـالبنزين وأشـعل فـيهم 

  .1النار وأحرقهم مجيعا

إىل الدشـــرة  دركأغســـطس علـــى الســـاعة الثانيـــة بعـــد الظهـــر جـــاء فريـــق مـــن الـــ 15يف يـــوم 

فعــذب مــدة  "تــافراوت"بــدوار  "أوالد جفــال"مــن دشــرة  "مســعود"ألقــوا القــبض علــى املســمى و 

فــرغ الــنفط أســاعة بالضــرب علــى رأســه، مث أخــذ وربــط إىل محــار وجــر علــى األرض، وبعــد ذلــك 

دشــرة ، ويف علــى املســكني وجعــل يف بيــت كــان فيــه التــنب وأشــعل فيهــا النــار فــأحرق الرجــل حيــا

   .2السلع وصب اجلند على رجل وطفل صغري النفط وأحرقومها سيدي عبد العزيز أخذت

تتبادل الفرق فيما بينها كيفيـات ووسـائل االسـتنطاق، حيـث كانـت كثري من األحيان يف  و 

يقوم البعض باستنطاق املعذب وهو يف وضعية أفقية عار ومقيد األطراف  إذهلا مدارس خاصة، 

  خــر فيفضـل الوضـعية العموديــةعض اآلالـب ، أمـا"بيكــو"وموضـوع فـوق سـرير مــن اخلشـب يسـمى 

تعرفــت علــى : "بيــار فيتــوري"، يقــول اجلــالد 3فيكــون املعــذب مربــوط األيــدي بسالســل حائطيــة

يف شـــرج املعـــذب، كمـــا اســـتعمل  "دلبيـــك"أحـــد الضـــباط الـــذي اســـتعمل كيفيـــة احملـــول املســـمى 

مـن القطـن �ـا كحـول  لسـنة النـار علـى الـرجلني، أو وضـع قطعـةث يرمي بأحي )شاليمو( امللحام

لة كان ميكن استبدال ءاألعضاء التناسلية، أو تطفأ سجائر على جسمه، طبعا خالل املسا على

  .4فوق باب موضوع أفقيايربط املعذب عاريا متاما فوق طاولة واسعة أو : طريقة بأخرى كالتايل

                                                 
 .57، 55رجع السابق، ص ص، املالشهيد السبيت معارفية املدعو السبيت بومعراف: صاحل بن نبيلي فركوس -1

 .1957أغسطس  05، 08ع ، المجاهد، "فنونه وأساليبه الوحشية: التعذيب الفرنسي يف اجلزائر" -2

 .29ينظر امللحق رقم  .1959 ماي 01، 41ع ، المجاهد ،"أعمال توحش رهيبة يف املدن اجلزائرية": علي كايف -3

  .13، ص، املرجع السابقمجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم الفرنسية" -4
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يب حمتفظـًا حتديـداً بـذكرى تعـذ" جـان"يظـل العريـف  :اذب رب ارح  -أ

مل يفاجئنـا املشـهد، فالـذي فوجئـت بـه هـو الـروائح " :يف ذاكرتـه بامسـه احـتفظأول سجني، وقـد 

كهــــذه عنــــدما نضــــرب يتهــــاوى علــــى اإلمسنــــت، الــــرأس الــــيت تصــــدم، أشــــياء   ... األصــــوات ...

توجـــد إنبعاثـــات هـــذا نعـــم هـــذا  نوعيـــات العـــرق، نعـــم، الصـــيحات والـــروائح، فمـــن والصـــرخات

   فيعترب أن السمع يف هذه احلالة هو احلاسة الـيت تؤسـس للمعرفـة" ان لومورج"أما  ،..." املشهد

أعــرف اآلن  " صــرخات"يفضــل الكثــري التحــدث عــن  اً مــا يســمع اجلنــد صــيحات الضــحاياكثــري 

إذ  ،1وهــي تنتهــي يف شــكل شــهيق أطفــال "الصــرخات الناعيــة"كيــف ميكــن أن تــدوي يف تلــك 

ه ويثبتونه يف مكان ما بالساحة، وحيضرون جمموعة مـن يأخذون املعتقل ويعلقونه من رجليه ويدي

املعتقلني يتفرجون على مشهد تعذيب أخيهم وذلك لرتهيبهم وبث الرعب واخلوف يف نفوسـهم 

عساهم يستسلمون إلرادة العدو وينضـمون إىل صـفوفه، وتبـدأ العمليـة بواسـطة اللكمـات القويـة 

، وباســـتخدام العصـــي وقضـــبان 2احلساســـة الــيت توجـــه إىل كامـــل أطـــراف اجلســـم وخاصــة املنـــاطق

ــــد والســــياط اخل، وهلــــذا أصــــيب العديــــد مــــن املعتقلــــني بــــأمراض نتيجــــة تضــــرر بعــــض  ... احلدي

  .3األعضاء

بصفته متعوداً على املعارك اليت خاضها يف اهلند الصينية كمـا " أوساريس بول"اجلنرالأكد 

 يالقتال والذي يعتقد بأنه قض ظروفن السجني الذي صدم بأبم  1955 خاضها يف اجلزائر يف

بأن األمـر لـيس كـذلك، يف كنـف هـذه األجـواء الصـاخبة يشـرع فـوراً عليه، مث يتبني له يف النهاية 

مــن غــري أن ال أخفــي عــنكم بــأن هنـــاك مــن يتلقــى بعــض الــركالت يف القعــر هـــذا  ،يف احلــديث

لشخص من أجل إجباره أكيد، لكن ال يصل بنا األمر إىل حد ما ندعوه بالتعذيب، أي إيالم ا

أســاليب إكراهيــة  اســتعمالعــن نفســه أنــه جلــأ يومــاً مــا إىل " أوســاريس بــول"علــى النطــق، ينفــي 

                                                 
 .63، صاملرجع السابق: رافائيال برانش -1

2
 - Hamid Bousselham: quand la France torturait en Algérie, editions Rahma/ Anep, 

Algérie, 2001, p162. 
نوفمرب ، 07، ع مجلة التراث، "1962-1954 أساليب التعذيب والتنكيل اليت مارستها فرنسا ضد الشعب اجلزائري": علي خالصي -3

  .25، ص1994
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جسدية قوية خارجاً عن الركالت يف القعر، أما املياه وأشياء من هذا النوع فـال، غـري أنـه يعـرتف 

  .1الكهرباء استعملضمنياً أنه  

 اعتقالــهبعــد  "حمــي الــدين حســني" خربنــا أنكــد ذلــك ا�اهــد بوطالــب لعروســي الــذي أأ

قـط مـع اختيــار رب فضـومت تعذيبـه بال )مكـان خــاص بالتعـذيب( مبدينـة الشـريعة أخـذ إىل احلمـام

التهمــة الــيت و ...)  ، أســالك معدنيــةجلــد، شــحم "ســوط" كارفــاش(  الــذي سيضــرب بــه الســوط

  .2وجهت إليه هي متوين ا�اهدين

للهـول  يـا... إن انتهينـا إىل الشـارع حـىت رأينـا منظـرا غريبـا  وما : "...يقول عبد اهللا ركييب

، أيـديهم مرتفعـة إىل احتشدوا علـى جـانيب الشـارع شيوخا وشبانا... لقد خرج الناس مجيعا ... 

والبعض اآلخر على ركبتيـه ... ويستند إىل شجرة ... البعض يقف على رجل واحدة ... أعلى 

لصــفوف وهــم يصــرخون يف هـــذه الكتــل البشــرية ويضـــربو�م واجلنــود يروحــون وجييئــون بـــني ا... 

  .3... "بالسياط 

األيـدي، األرجـل، اهلـراوات ( بشـىت الوسـائل كـانأكد كل من حاورنـاهم علـى أن الضـرب  

ـــريني املوقـــوفني مـــن طـــرف الســـلطات  ...)والعصـــي، الســـياط بكـــل أنواعهـــا يســـتعمل ضـــد اجلزائ

سيلة تعذيب يتعرض هلا املوقوف، وميارس من طـرف الفرنسية أيا كان املقبوض عليه، وهو أول و 

  ....البوليس واجلنود واحلركى وعناصر الكولون وغريهم

اذب ه -ب
4

  ينقــل املعتقلـــون والســـجناء إىل وادي قريــب مـــن املعتقـــل أو

الســجن تتجمــع فيــه امليــاه الراكــدة واألوســاخ والقــاذورات، وتنبعــث منــه الــروائح الكريهــة الــيت ال 

فضــال عــن الزجــاج املكســور واجلــراثيم املعديــة واحلشــرات الضــارة، وخيتــار املشــرفون علــى   تمــلحت

املعتقل وعلى التعذيب فصل الشـتاء وباخلصـوص األيـام شـديدة الـربودة، وحتديـدا منتصـف الليـل 

فيقومـــون بـــإخراج املعتقلـــني حفـــاة عـــراة وجيـــرو�م مباشـــرة إىل الـــوادي فيلقـــو�م فيـــه ويعملـــون فيـــه 

                                                 
  1     .57رجع السابق، صامل :رافائيال برانش -

د ، قسمة ا�اهدين، دائرة  45سا و 15على الساعة  2014ماي  17شاهد على التعذيب، بتاريخ : لقاء مع السيد بوطالب لعروسي -2

      .الشريعة، والية تبسة
 .58، ص1985، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1958 -1954ذكريات من الثورة اجلزائرية : عبد اهللا ركييب -3

 .09ورقم  08ينظر امللحقني رقم  -4
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، أو يعلـــق املشـــبوه مـــن رجليـــه يف ســـلك حديـــدي ملولـــب ميـــر جبـــرارة معلقـــة يف 1عات طويلـــةلســـا

السـقف، مث يغمـس رأسـه يف إنـاء ضـيق مملـوء باملـاء حـىت يشـرف علـى االختنـاق، مث خيـرج لبضـع 

، أو توضـــع خرقـــة مبللـــة علـــى األنـــف مث يصـــب املـــاء يف الفـــم 2حلظـــات لـــيغمس فيـــه مـــن جديـــد

نصـف إىل سـاعتني حـىت خيـرج املـاء مـن مجيـع املنافـذ، حـىت إذا أغمـي وتدوم العمليـة مـن سـاعة و 

  .3على املعذب يعمل اجلنود على إيقاظه باملاء البارد وبالضرب الشديد

إىل  15إيصــال املــاء يف فــم املعــذب مــن  إىل الكهربــاء لة القويــة كــان يضــافءوخــالل املســا

واألنـف معـا حـىت يغمـى عليـه، كثـريا لرتا مبساعدة أنبـوب أو قمـع، أو بوضـع منـديل يف الفـم  30

ختنـاق بسـبب ذلـك بانفجـار الـبطن أو االما كانت تؤدي هذه الوسيلة يف التعـذيب إىل املـوت و 

 "مــري"أو  "تيبــول": ميــزج بعــض املســتعملني املــاء بــبعض املطهــرات مثــل ،يف الــرئتني املــاء تســرب

  .5ن املوت مؤكداويف هذه احلال يكو  4إضافة إىل األوساخ والبول

رجــال مسنــا فــوق جلــس أكثــر ال: "م 1957ارس مــ 25الــيت اقتيــدت ليلــة " كــورنيلي" قــولت

نظراً " جرييكانة"اسطة خر يصب املاء فيه بو آمفتوحاً بينما كان  عن فمي وأبقاه معديت فكشف

يف البداية ركالت يف عظـم السـاق مث جلسـوا  أخذ هؤالء الرجال يوجهون إيل ،تفاضناالحملاوليت 

 "جرييكانــات"ثــالث يــدة وصــبوا يف فمــي حمتــوى أزيــد مــن أعــادوا الكــرة مــرات عد علــى فخــذي،

ثار احلبـال، صـعدوا آركوا زندي وكاحلي من أجل إزالة عندها توقفوا، مسحوا جسدي ورأسي وت

  .6"له حتت التعذيببكتابة ما أجربوين على قو  فوراً ورقة وهم يأمرونين األمانة وسلموا يليب إىل 

  .6"التعذيب

                                                 
ينظر  .63، ص1986نوفمرب  14، 02، السنة 79ع  ،مجلة أول نوفمبر، "نبذة تارخيية عن معتقل قصر الطري": بلقاسم بوخارب -1

  .1957أغسطس  05، 08، ع المجاهد، "فنونه وأساليبه الوحشية: التعذيب االستعماري يف اجلزائر"أيضا 
 20 ،09ع ، المجاهد، "عذيب والتدمري وا�ازر اجلماعية والتقتيالت بال حماكمة وا�اعة املنظمة فرنسا توايل جرائمها باجلزائربالت" -2

  .Hamid Bousselham: op.cit, p172-:                                                      ينظر أيضا  .1957أغسطس 
فنونه : االستعماري يف اجلزائر التعذيب"ينظر أيضا . 1957نوفمرب  15، 12، ع المجاهد، "؟النازيون نمن هم اجلالدو : التعذيب" -3

  .1957أغسطس 05، 08، ع المجاهد، "وأساليبه الوحشية
  

 

 .1959جويلية  13، 46ع  ،المجاهد، )"اجلرح املتعفن(مقتطفات من كتاب " -4

  .13، صاملرجع السابق ،مجلة أضواء تاريخية ،"لفرنسيةأساليب التعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم ا" -5
 

   .163املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -6
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بعــد ســويعات قالئــل ســاقين اجلنــود إىل غرفــة مبللــة قــذرة  : "بني اجلزائــرينييقــول أحــد املعــذ

مـــن املطـــاط ملولـــب ) أنبـــوب مـــاء(كـــان قـــد ألصـــق باحلنفيـــة املوجـــودة يف أحـــد جـــدرا�ا حلقـــوم 

الشكل، والحظت يف إحدى الزوايا من تلك الغرفة أسالكا وحـذاء قـدميا، طـرحين اجلنـود بعنـف 

عة من القماش املتني مث فتحوا احلنفية اليت بـدأ ماؤهـا يسـيل على األرض ووضعوا على وجهي قط

بغزارة، وبني اآلونة واألخرى كان اجلنـود يرفعـون اخلرقـة عـن وجهـي مث يعيـدو�ا، وعنـدما ضـعفت 

وأصبحت عاجزا عن احلركة قلبوا الوضعية اليت كنت عليها حبيـث متكنـت مـن إخـراج كميـة كبـرية 

  .1"عهمن املاء الذي أجربوين على ابتال

كــــان مـــن بـــالد القبائــــل الـــذي عـــذب   ص التــــايل الشـــخأن  2"هيـــيب بشــــري"يـــذكر عمـــي و 

لضـبط يف قنـاة السـويس يف حـرب باو  ،يف مصـر بهالقدر  هوالذي مجع "برج منايل"وبالضبط من 

أنبـوب املـاء يف الفـم  اسـتعمالو لتعـذيب عـن طريـق التعليـق والضـرب ، الذي مورس ضـده ا1973

 ملاســــتعيف إحــــدى اخلرجــــات مــــع أحــــد اجلنــــود و ، مــــن مجيــــع املنافــــذ أصــــبح املــــاء خيــــرجحيــــث 

  .3فر إىل اجلبل بعد أن جرده من سالحهاجلندي الفرنسي و  على وجه هب ىمر مسحوق الشمة و 

إذا يســتعمل املــاء إمــا باإلدخــال عــن طريــق األنبــوب مــن الفــم حــىت خيــرج مــن مجيــع املنافــذ  

اء يف الفــم، أو عمليــة التغطــيس يف األحــواض أو باســتعمال القمــع وســكب كميــات كبــرية مــن املــ

أو يف ميــاه البحــر، أو بســكب امليــاه علــى جســم املعــذب إلقفــال الــدارة الكهربائيــة والزيــادة مــن 

أو أخـــذ املعتقلـــني إىل امليـــاه الراكـــدة ونـــزع ثيـــا�م وإنـــزاهلم لـــيال عنـــدما تـــنخفض درجـــات ، قو�ـــا

     .س بالعطش الشديد، أو إعطاء املعذب مياه ماحلة عندما حياحلرارة

هذا األسـلوب املرعـب مـن التنكيـل الـذي ذكـر يف كثـري  إن اذب رء -ج

بكثــرة أثنــاء الثــورة كمــا يــؤمل الــذاكرة ألنــه اســتخدم   ، مــن الشــهادات حيــدث أملــا فظيعــا يف اجلســد

  .التحريرية من قبل السلطات االستعمارية الفرنسية

                                                 
  ينظر أيضا .1958 جويلية 02، 29ع ، المجاهد ،"كيف عذبين جنود املظالت" -1

 -Hamid Bousselham: op.cit, p182. 
، هو عاكف 1973ن الكلية العسكرية بالقاهرة، شارك يف حرب بدوار أوالد سيدي عبيد، خترج م 1936، من مواليد ضابط متقاعد -2

 .اآلن على كتابة مذكراته

 .د، منزل املعين، دائرة نقرين، والية تبسة30و 8، الساعة  2014ماي  02لقاء بتاريخ : بشري هييب -3
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طـــورت وســـائل التعـــذيب بفضـــل اإلبـــداع والتفـــنن، مث اخرتعـــت وســـائل جمديـــة جـــدا، وتإذ 

 هلــا تيــار كهربــائي مرتفــع جــدا عكــس التلفــون gégéne(1( "الجيجــان" أن اكتشــف يف األخــري

EE8 إال أن الفرق مل تكن لديها هذه الوسيلة، فغالبا ما كانـت تطلبهـا مـن مصـاحل الالسـلكي ،

  .2القريبة منها

تـتم يف الليـل وآثارهـا قـد  عضـاء التناسـلية خاصـة،وهي طريقة عادية مألوفة متارس على األ

تعج املصادر بالشهادات عن ممارسة التعذيب من قبل و  ،3ختتفي مع قليل من التداوي الضروري

حــول األذن وخــيط آخــر يف الفــرج  "الجيجــان"يوضــع خــيط التلفــون أو  ،تااالســتخبار مصــاحل 

  .4بل األجوبة مبساعدة املرتجميقوم املستعمل بتحريك اجلهاز الكهربائي واحملقق يستق

هناك الكثري من الراويـات الـيت مت التصـريح �ـا أثنـاء احلـرب، حتـدثت عـن تلـك املمارسـات 

مــن جهتــه احلــديث " أوســاريس بــول" يفضــلإذ ، 5مولــد الكهربــاء اســتعمالوبصــفة أخــص علــى 

هــو أقــل مــن فولــت و  12بقــوة حممولــة، أعتقــد أ�ــا تتــيح تيــاراً ويصــفه بكونــه آلــة " جيجــني" عــن

:" اسـتعماهلااآللـة، فقـد قـام بوصـف كيفيـة  اسـتعملالواقع عادة من غـري أن يعـرتف صـراحة بأنـه 

خـر يف املوضـع الـذي تريـده يف اجلسـد، آطباً كهربائيـاً لنقـل يف األذن، و يتمثل ذلك يف أن تضع ق

كانـت يف   مث تدير اآللة فينتقل التيار، جربت ذلك على نفسي كي أعرف األثر الذي حتدثه، لـو

لـيس عـذباً لكنـه مـر متناويل جلئـت �ـا وجلربتهـا عليـك كـي تـرى الشـيء الـذي أعذبـه، هـو أن األ

التخــوف هــو  ،فولــت 220تافــه ولــيس كمــا قــد يتصــوره مــن يضــع إصــبعه يف مأخــذ التيــار بقــوة 

لــئن  املوقــع الــذي تضــعون فيـه القطــب الثــاين، اختيـارالـذي يضــع الفــارق، كمـا يرتتــب األمــر عــن 

                                                 
  .أي مولد" جينراتريس"املقطع األول مكرر لكلمة تعذيب وهي يف التستعمل آلة جينجن  -1

  املرجع السابق: ينظر أيضا باتريك إفينو، جون بالنشايس. 1958جويلية  03، 26، ع المجاهد، "كيف عذبين جنود املظالت" -2

 املرجع السابق، مجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم الفرنسية"ينظر أيضا . 251 -249، ص ص01ج

  .13ص
3- Hamid Bousselham: op.cit, pp180, 181. 

  .1959جويلية  13، 46ع  ،المجاهد، "شيء عن التعذيب والتقتيل االستعماري"ينظر أيضا  -
أساليب "ينظر أيضا . 1957أغسطس  05تاريخ ، ال08، ع المجاهد ،"فنونه وأساليبه الوحشية: التعذيب االستعماري يف اجلزائر" -4

  .14، صاملرجع السابق، أضواء تاريخية مجلة ،"التعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم الفرنسية
  

  

5- Hamid Bousselham: op.cit, p169.  
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 علــى هــذا، لقــد جربتــهوأؤكــد لــن يكــون عــذباً، لكــن أقــول  ملموه يف الــنقط احلساســة فــاألوضــعت

مــــر ال يصــــل إىل حــــد اخلطــــورة وال يعــــرض للهــــالك وإال حلــــدثت نوبــــات قلبيــــة  علــــى نفســــي واأل

  .1"كثرية

، إذ يعــرى املعــذب مــن التعــذيبفقــدوا عقــوهلم جــراء هــذا النــوع  عــذبنيمــن امل اكثــري لكــن  

مـــن املـــاء لتنغلـــق الـــدارة ) دلـــوا( عليـــه ســـطال ويرمـــىطرافـــه تـــربط أ "العمليـــاتطاولـــة "وميـــدد علـــى

ويف ذلـــك الوقـــت يوضـــع التيـــار الكهربـــائي يف األمـــاكن األكثـــر حساســـية للشـــخص  ،الكهربائيـــة

األذن، اللســـان أو األعضـــاء التناســـلية أو الثـــديني، وليكـــون مفعـــول : ســـواء كـــان رجـــال أو امـــرأة

مــع اجلــدار وتوضــع رجــاله يف إنــاء  للمعــذب ليــة يــربط اجلســد العــاريالتيــار الكهربــائي أكثــر فعا

مملــوء باملــاء، مث يوضــع التيــار الكهربــائي عنــد كــل اجلســد وهــذا النــوع مــن التعــذيب طبــق خاصــة 

  .2على البنات

ن إحــول التعــذيب فــ كاتــب إحــدى الشــهادات األوىل" سينســالس هوتــان"حبســب تعبــري 

نمــا ال يــدفع الضــرب ضــرورة إىل الصــراخ، عنــدما يســتعملون مولــد الكهربــاء يــدفع إىل الصــراخ بي

الصـراخ بينمـا املولـد الكهربـائي يـدفع النـاس إىل بو ركالت فإن األشـخاص ال يشـعرون لكمات أ

  .3أن الضحية قد حرم من كرامته اإلنسانية صراخ حقاً، تشري تلك الصرخات علىال

 للتعـــذيب يف حـــوض املـــاءخضـــعت والـــديت ": عـــذيب �ـــذه الطريقـــةشـــاهدة عـــن الت تقـــول

وكـان عمـره ال أمـام عينيهـا هـا أصـغر أبنائ حـاولوا شـنق يـوم املكهرب خالل ثالثة أسـابيع، وذات

يتجاوز ثالثة أعوام، كـان ذلـك فظيعـا، ومل يـنج الطفـل املسـكني إال بعـد خضـوعه لعمليـة إنعـاش 

  .4"واليوم مازالت الوالدة العجوز تتذكر دون ضغينة ذلك املوقف

                                                 
ص ، املرجع السابق: رافائيال برانشينظر أيضا . 1957نوفمرب  15، 12، ع المجاهد، "من هم اجلالدون النازيون؟: التعذيب" -1

  .258، ص01املرجع السابق، ج: ينظر أيضا باتريك إفينو، جون بالنشايس .59، 58ص
  

مقتطفات من  "ينظر أيضا  .45، ص1988جويلية، أوت ، 95 -94ع  ،مجلة أول نوفمبر، "مركز قندورة الرهيب": عبد العزيز وعلي -2

  .1959 جويلية 13، 46ع : المجاهد، )"اجلرح املتعفن(كتاب 

.63املرجع السابق، ص: رافائيال برانش - 3
  

 .165صاملرجع السابق، : كمال بوشامة -4
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مـــبلال ونظرا�ـــا شاخصـــة، جـــيء �ـــا شـــعرها  كـــان" لوســـي"عـــن " روين أ ليـــتو ك" تقـــول 

طـاب قرأيتهم يثبتـون أ  تصرخ" كوليت"ت بينما كان ءيث جردت من مالبسها لتلف يف غطاح

كـانوا يصـبون علـى " لوسـي"ق الكهرباء يف أجزاء مـن جسـدها، شـاهد�م ميارسـون حمـاوالت خنـ

كنــت أشــاهد  ذلــك كلــه مــن  صــبو�ا مــن وعــائني كبــريينمتواصــال مــن ميــاه يئيــدا فقــاً و دوجههــا 

  .1لكي أرىخر األغالل يدي تتم دعويت من حني آل زاوية يف القاعة عارية تشد

غطــــوا رأســــي بقنــــاع :"... م 1957ارس مــــ 25الــــيت اقتيــــدت ليلــــة " كــــورنيلي"تقــــول كمــــا 

" االعرتافغرفة "بـ  يف جناح قالوا يل هزءاً أنه مسي 2أسدل عين  كل شئ وأنزلوين وسط احلديقة

بنكت غليظة ومبالمسات حمرجة  يعل ا�الواهنا مت جتريدي من كل ثيايب، وربطوا أيدي ورجلي، 

ـــات، شـــرع اجلـــالدون املكلفـــون يب يف تثبيـــت  جـــداً، بينمـــا توجـــه أحـــدهم إلعـــادة تعمـــري البطاري

  مالاآلتــأثري  أوال يف ثــديي ونظــراً لكــون رجلــي مربــوطتني فقــد ســقطت حتــت ةالكهربائيــ األقطــاب

ثبتــوا األقطــاب يف منــاطق املبــيض يف اجلهــة مل شــديد يف أســفل الظهــر، بعــد ذلــك أشــعرت بتيــار 

، مـددوين بعــد ذلـك يف غطــاء انقطــاعدون رية التيــار تتزايـد تـرقبـة، كانــت و الداخليـة للفخــذ ويف ال

  .3القناع يغطي رأسيولفوين فيه وربطوين بإحكام، ظل  مبلل

وذلــــك  ،الكهربــــاء تعذيبــــه باســــتعمالفبعــــد القــــبض عليــــه مت  "ميــــدزرفــــاوي عبــــد احل"أمــــا 

ه بوضعها يف أذنه وأعضائه التناسلية ومن قوة الكهرباء وشدة األمل نزعت حلمة أذنه نتيجة جذب

املوصــــل �ــــا، كمــــا ذهبــــت ذكورتــــه نتيجــــة تــــأثر اخلصــــيتني بالصـــــعقة  الكهربــــائي للســــلك بقــــوة

  .4الكهربائية

  البـاب واسـعاً للتجـاوزات خـيص بـإطالق النـار علـى الفـارينفـتح الرت  رة اطب  -د

ولقــد تضــمن  ،أوامــرهم ألشــخاص معينــني بالســري أمــامهم وأطلقــوا النــار علــيهم العســكر فأصــدر

أوت  17يف األحــداث الــيت وقعــت يـــوم . أ. ســنطينة جتــاه قتلــة الســـيد حممــد بــنحكــم حمكمــة ق

                                                 
   .155املرجع السابق، ص: فائيال برانشرا -1
 .تكون عملية التعذيب حسب الوصف قد أجريت يف إحدى الفيالت أو املزارع وما أكثرها -2
 .163املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -3
 .د، منزل املعين، دائرة نقرين، والية تبسة30و 8، الساعة 2014ماي  02لقاء بتاريخ : بشري هييب -4
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 "أطروحـة اهلـارب"تويات جيبه، عبـارة إن ن حمبعد أن جرد م اغتيلالذي  "اخلروب"يف م  1956

كتشــفة فكــم هــو ن بعــض احلــاالت املمــن إذا تعلــق األمــر هنــا حبالــة لكــ ،املقتــول مل تقنــع القضــاة

برصاصـــات دخلـــت مـــن قبالـــة  اغتيـــاهلممت   ق علـــيهم هـــذه الصـــفةمل تصـــد عـــدد اهلـــاربني الـــذين

 "هـــارب مقتـــول"عبـــارة  مالاســـتعمثـــىن مثـــىن باأليـــدي، بالفعـــل فقـــد أصـــبح اجلســـد أو مربـــوطني 

  .1عشوائية بغطاء املشروعية اغتياالتوسيلة عملية لتغطية 

وي اخلـــربة بامتيـــاز يف انتـــزاع كـــان عمـــي ورفيقـــاه يف أيـــدي الـــدرك ذ: يقـــول كمـــال بوشـــامة

عشـرة أيـام مـن أفظـع مـا يكـون مـن التعـذيب مـن أجـل انتـزاع اعرتافـا�م، ولكـنهم  ... االعرتافات

اعة، فلــم يتســرب شــيء خــالل هــذه االســتجوابات القاســية غــري اإلنســانية كــانوا يف غايــة الشــج

لقـد أجهـز ، هو يف خضم عمليـة سـلمية إمنا اليت حتط من قدر نظام يدعي العدالة بل ويزعم أنه

مــــن أجــــل تســــويغ املالحظــــة ، علــــيهم خــــارج مقــــر الــــدرك أثنــــاء ســــخرة مجــــع احلطــــب التقليديــــة

مات التقليدية؟ قامت قـوات حفـظ النظـام بـإطالق النـار علـى ملا مل يستجيبوا للتعلي: "االعتيادية

 الســـتكمال ا مـــن مقـــر الـــدرك، حيـــث كـــانوا موقـــوفنيثالثـــة أشـــخاص خـــارجني عـــن القـــانون فـــرو 

صــدى : يف صــفحة احلــوادث اليــوم التــايل صــباح أغلــب الصــحف الصــادرة، كتبــت "اســتجوا�م

لتعـــذيب وحشـــي إذ أن بعــــض فيقــــاه احلقيقــــة أن عمـــي تعـــرض هـــو ور زائـــر، الربقيـــة اليوميـــة، و اجل

دي بعـد جـاحلملة الذين مل يكونوا يقبلون تلـك الوحشـية، أخـربوا  جيشالضباط من بني شباب 

ه ربطــت أرجلهــم خبيــول كانــت تســحبهم بســرعة وهــي تــدور بســاحة يــأيــام قليلــة بــأن عمــي ورفيق

، مل يبـق حةسـالمقر الدرك، كانت رؤوسهم ترتطم بعنف بالصـخرات العظيمـة الثابتـة يف أرضـية ا

هـاز عليهـا كـان مواتيـا، وكـانوا قبـل ذلـك قـد تعرضـوا ملسلسـل جاإلمنهم إال أشالء ممزقـة حمطمـة و 

  .2...احلوض املكهرب، اإلرهاق واألرق: التعذيب املعهود

وصــل إىل مركــز قيــادة العمليــات يف الفــوج الثــامن  18م علــى الســاعة  1956أوت  26يف و 

الســـــرية األوىل والرابعـــــة، مت  ملشـــــتبه فـــــيهم، جـــــيء �ـــــم مـــــن قبـــــلن اللمظليـــــني قرابـــــة األربعـــــني مـــــ

30و 22، علــى الســاعة  واالســتنطاقإخضــاعهم للفــرز 
مــن مركــز " فــافروليرينوييــل  "فــر الرقيــب د

                                                 
.82املرجع السابق، ص: ال برانشرافائي - 1 

 .168املرجع السابق، ص: كمال بوشامة -2
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" فــافروليري" القيـادة مـع سـجني تونســي كـان قـد كلـف حبراســته، بعـد أربعـني سـنة مــن ذلـك فسـر 

غــداً ســخرة " الــيت قيلــت لــه حــني تســليمه الرجــل الفعلــة بالكلمــاتلــذي دفــع إىل تلــك االســبب 

  .1"احلطب

إخطارات العائالت الفرنسية بسجن ذويهم أو هذا رد عن حاالت االختفاء، متثل يف     

، لكن يرغبون تكم، وأجروا حتقيقاااستغربوا مالحظ) أصدقاءنا االثنني(صديقانا ": باختفائهم

  . 2"ساعدهم ذلك يف أحباثهمعامل حىت يمن سيادتكم بذكر بعض األشخاص وامل

وبالصاص باملاء األبيض، تبسة مت إطالق الرصاص على  م 1956أكتوبر  29بتاريخ   

خالل )حسب التقرير الفرنسي(يوسفي إبراهيم الذي كان حياول الفرار : العميل الثوري املدعو

 . 3عملية نقله

داخـــل يوضـــع مــن ســتة إىل مثانيــة أشــخاص  اذب دال ر ار    -ه

  سـم 60الربميل حبيث يتعذر علـيهم النـوم، كـل برميـل بـه فتحـة صـغرية مـن األسـفل طـول قطرهـا 

بـــــ "طورنــــو"فــــي ضــــيعة املعمــــرف ،4ميكــــث بــــه املســــاجني مــــن عشــــرين إىل مخســــة وعشــــرين يومــــا

حيــث  ،باســتعمال صــهريج اخلمــر يف تعــذيب الرجــالقــام اجلنــود الفرنســيون شــرق جبايــة "أوقــاس"

ــــوا مث باملســــاجني ويغ او�ــــمــــن األكســــجني وميلؤ يفرغو�ــــا متامــــا  لقو�ــــا علــــيهم حــــىت حيرتقــــوا وميوت

  .5...خيرجو�م ويعوضو�م بآخرين وهكذا

مـن شـكوى تقـدم �ـا أحـد الوجهـاء  انطالقـام  1957ىل شهر مارس إتعود القضية األوىل 

 وج املشـــاةطـــرف فرقـــة فـــأقاربـــه مـــوتى علـــى إثـــر تـــوقيفهم مـــن ثنـــني مـــن ااجلزائـــريني بعـــد أن وجـــد 

علــى إثــر   اختناقــاكشــف التحقيــق عــن وجــود مخــس وأربعــني جثــة، تعلــق األمــر بأشــخاص مــاتوا 

                                                 
   .111املرجع السابق، ص :ال برانشيائراف -1

مراسلة داخلية، مذكرة : مساجني عسكريني جزائريني قبض عليهم وهم حيملون السالحأرشيف اللجنة الدولية للصليب األمحر، فيينا،  -2

 .Raoul Salan( 20/12/1957- 03/12/1958( " راؤول ساالن" اجلنرال

3-Archive Vencenne, synthèses des renseignements parvenus au centre de liaison et 

d'exploitation de l'arrondissement de Tébessa sep et nov 1956, DNO2, Boite NO01H 
1454. 

  .1957نوفمرب  15، 12، ع المجاهد، "؟النازيون من هم اجلالدون: التعذيب" -4
 

 .200املرجع السابق، ص ،ع عشر والعشرينسثورات اجلزائر يف القرنني التا :حيي بوعزيز -5
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قبيـــة بعـــد ذلـــك يف منطقـــة حمرمـــة، اســـتعملت األجثـــثهم شـــتت  مثحبســـهم يف صـــهاريج للخمـــر 

ضــية مشــا�ة متامــا قللحــبس، بعــد شــهر مــن ذلــك وقعــت  دفصــكأمــاكن وفر�ــا ال) القبــوات(

شخصــاً مــن املشــتبه  23لعمليــة تفتـيش أســفرت عــن توقيــف الــدواوير حيـث تعــرض ســكان أحــد 

   التــابعني لــنفس الفرقــة نظــراً ملــا أبــدوه املشــتبه فــيهم مــن موقــف متعــالىل الــدرك إوتســليمهم  فــيهم

مت اإلغـــالق علـــيهم يف إحـــدى قبـــوات اخلمـــر بـــأمر مـــن ضـــابط املخـــابرات التـــابع للكتيبـــة علـــى 

تفقـــد حلـــدوث أي أمـــر غـــري ضـــابط الصـــف الـــذي قـــام جبولـــة الالســـاعة الثالثـــة صـــباحاً، مل يشـــر 

 انبعــاثمشـتبه فــيهم بواسـطة  17 اختنــاقمتــت معاينـة م  1957أفريـل  17ي، يف صـباح يــوم دعـا

  .1موقوفاً  23ـــــ ثاين أكسيد الكربون، من بني الـ CO2غاز 

كــان اجلنــود الفرنســيون يأخــذون املعتقلــني إىل مكــان   اذب  اطوب   -و

جيـــربو�م علـــى حفـــر الـــرتاب وجلـــب املـــاء، وجيـــدون أمـــامهم تبنـــا وشـــوكا يابســـا وأســـالكا شـــائكة 

وعجنهــا باألقــدام احلافيــة، مث ينقــل اخللــيط إىل مكــان ) األتربــة(وزجاجــا مكســرا فيــؤمرون خبلطهــا 

آخــر لصــنع الطــوب، وخــالل هــذا العمــل جنــد أقــدام املعتقلــني ممزقــة بالزجــاج ومبضــعة وأكتــافهم 

  .، يستعمل هذا النوع من الطوب عادة لبناء املعتقالت2مثخنة باجلروح مسلوخة

ولكــي نصــنع الطــوب الــذي يســتخدم يف بنــاء هــذا : "يقــول أحــد املعتقلــني يف قصــر الطــري

املأوى، علينا أن حنفر األرض، نبلل الرتاب املمزوج بـالتنب، نقـوم مبـلء القوالـب مث صـبها، نرتكهـا 

 . 3عطينا لبنات مصنوعة من الرتاب والتنب تدعى الطوبهذا ي: جتف حتت حرارة الشمس

وهـذا العمـل ال يقـل مشـقة عـن صـناعة  و  اذب ر ارة    -ز

إذ يؤمر املعتقلون جبمع احلجارة وتكسريها ببعضها حىت تتفتت وتتحول إىل حصى من   الطوب

ي تقلل من اجنـراف األتربـة أو أو لبناء مدرجات على املنحدرات ك النوع الذي تعبد به الطرقات

، وتبــدأ العمليــة مــن طلــوع الشــمس إىل غرو�ــا، حيــث لتــدعيم اجلســور واملصــبات املائيــة لألوديــة

ذلك إرهاقا شـديدا، حيـث يضـربون احلجـر بـالفؤوس، وينـتج عـن ذلـك  جراء من  املعتقلونيعاين
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غالبـــا مـــا تكـــون ، خاصـــة األقـــدام الـــيت تطـــاير الشـــظايا مـــن األحجـــار فتلحـــق الضـــرر بالشـــخص

  .1حافية، فينجم عن ذلك جمموعة من اجلراح

كـــان اجلنـــود الفرنســـيون يف حركـــة : أمـــا الطريقـــة األخـــرى فيعـــرب عنهـــا أحـــد املعتقلـــني بقولـــه

 مستمرة، أخذوا يصطفون يف صفني متقابلني بني اجلندي واآلخر مسافة ال تتجاوز املرتين، على

يف االخنفـاض شـيئا فشـيئا  تبدأ من نقطة مرتفعة مث تبدأ ئيت مرت، كانت املسافةمسافة تزيد عن امل

حـــىت تنتهـــي إىل حفـــرة كبـــرية، ويف أعلـــى نقطـــة منهـــا توجـــد كتـــل مـــن الصـــخر واحلجـــارة خمتلفـــة 

ســتنقلون هــذه : ، تقــدم أحــدهم وهــو يقــول"كومنــدان"األحجــام، وجــاء أربعــة ضــباط يتقــدمهم 

ستمرون بني صفوف اجلنـود، سـتجرون األكوام الصخرية من أعلى نقطة إىل أسفل دون توقف، 

جيـــري ســـنطلق عليـــه النـــار، بـــدأنا يف رفـــع احلجـــارة، وكنـــا جنـــري بـــني  صـــعودا وهبوطـــا، والـــذي ال

 بالســياط أو مبـؤخرة البنــادق أو بالركــل الصـفوف، وعنــدما منـر أمــام جنـدي ينهــال علينــا بالضـرب

  .2ملناظروسخريتهم وهم يتلذذون �ذه ا وال يسمع املرء سوى ضحكات اجلنود

ذلــك يف مســاحة خاصــة باملعتقــل علــى  يكــون اذب ري  ازج   -ح

 م، فرشــت أرضــها بالزجــاج املكســور واحلصــى احلــادةكــ01أكثــر مــن  تقريبــا شــكل دائــري قطرهــا

على اجلري فوق هذه املسـاحة حفـاة والكـالب مـن خلفهـم تطـاردهم، وينجـر  املعتقلني فريغمون

هــــم تتبضــــع بالزجــــاج ويــــدخل فيهــــا احلصــــى، كمــــا تــــنهش الكــــالب عــــن هــــذه العمليــــة أن أرجل

ويتلقــون الضــرب مبــؤخرة البنــادق علــى ظهــورهم فتلحــق �ــم أضــرارا تــؤدي أحيانــا إىل    أجســامهم

  .3كسر عظامهم، باإلضافة إىل اإلجالس على الزجاج املكسر

عتـرب بدايـة عـذاب مقيـت ي الشـمس إن طلوع اذب ر واردم واء -ط

، حبيث ترى كل معتقل حيمـل علـى كتفـه معـوال وجمرفـة ويسـري بانتظـام إىل مكـان حفـر للمعتقلني

الرتاب، مث يطلب من املعتقلني ردم كل ما حفروه يف مكان آخر، ويبنون أسوارا وإذا أمتـوا بناءهـا 
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وا أمروا �ـدمها مـرة أخـرى، وهكـذا علـى مـدار األيـام واألسـابيع والشـهور والسـنوات حـىت ال يعرفـ

  .1الراحة وال يشعرون �ا

الل شـــهر وخـــ) حاليـــا ثنيـــة النصـــر"(ثنيـــة اخلمـــيس"ببلديـــة " أوالد ســـيدي عمـــر"فـــي قريـــة ف

 مث لـيًال وأمـروهم حبفـر خنـدق كبـري ةالفرنسـيون كـل رجـال القريـمجع اجلنـود م  1957مارس سنة 

ور زوجـــا�م ك حبضـــلـــهم اثنـــان وأربعـــون رجـــًال، وذدوكـــان عـــدخـــر أعـــدموهم فيـــه واحـــداً وراء اآل

مـروهم حبفـر خنـدق كبـري وأعـدو أكثـر مـن مئـيت شـاب مجع جنود ال "املعاتقه"ويف قرية ، فاهلموأط

داخله وأرغموا الباقي علـى ردم اخلنـدق بـالرتاب علـيهم  ممنهم أحد عشر شاباً ورموه مث اختاروا

  .2وهم أحياء حىت ماتوا

ليب والطـرق الوحشـية رغـم تعـدد الوسـائل واألسـا اذب ل اب  -ي

إلرهاب وإخضاع املعتقلني، فإ�ا تلجأ إىل استعمال وسائل أخرى  تاليت تعتمدها إدارة املعتقال

وتســــليطها علــــى لكــــالب أبشــــع يف مواجهــــة اإلنســــان اجلزائــــري، حيــــث اجتهــــت إىل اســــتخدام ا

يكون ا�اهدين، وكانت هذه الكالب من نوع خاص، وكان التعذيب يتم بواسطة طرق عديدة 

  .3الصراع فيها فرديا، مجاعيا، أو باملطاردة

لقــــد جاؤونــــا بــــالكالب، أمســــك كــــل جنــــدي بكلــــب يف سلســــلة يف يــــده، كانــــت كالبــــا 

بوليســية ضــخمة، بــدأت تزجمــر زجمــرة رهيبــة، كانــت حتــاول االنفــالت مــن أيــدي اجلنــود، وارتســم 

  أنيـاب هـذه الوحـوش أكثر حىت نتجنـب يف نقل األحجار الرعب على الوجوه، حاولنا أن نسرع

، كانت عيوننا ونال منهم العياء نظرا للجهد الكبري الذي بذلناه لكن ال فائدة فقد تعب اجلميع

رتقــب اللحظــة الــيت احلامســة تــنقض فيهــا هــذه احليوانــات املرعبــة، وانطلقــت و الكــالب نتتجــه حنــ

كـان الكلـب يقـف   ، كانـت تـنهش أيـدينا وأرجلنـا وأكتافنـا، فقـدهذه الوحوش تطاردنـا يف جنـون
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إذا مل تفــــد : أمــــام الشــــخص ويواجهــــه مث خيمشــــه يف وجهــــه، واجلنــــود يقهقهــــون، وقــــال أحــــدهم

  .1الكالب سنبحث عن شيء آخر، هذا هو عملنا البحث عن أية وسيلة إلرها�م

وعنــدما : "يف الصــفحة الواحــدة والثالثــني" حمــامون بــدون حــدود"يف كتابــه " ســارج"يقــول 

، يغلقـون )بريجـي(ه يعين تقدمي رجال جمردين من ثيا�م إىل كالب شـرطة يقتضي األمر ذلك فإن

  .2"عليهم مع كالب من نوع بريجي أملاين بعد أن حيرموا الكالب من األكل

قلـــع : يفويتمثـــل هـــذا النـــوع مـــن التعـــذيب  اذب و ادي   -ك

ســـامري امللـــى الزجـــاج وعلـــى األســـنان واألظـــافر، بـــرت األصـــابع واألذان، فقـــأ العيـــون، اإلجـــالس ع

املثبتـــة يف ألـــواح خشـــبية، الســـحب أو اجلـــر علـــى أرضـــية مســـمرة، دق األصـــابع باملطرقـــة، ســـحق 

حشر األصابع بـني البـاب وإطـاره مث اإلقفـال عليهـا، إدخـال السـكني يف اجلسـم بصـورة   األرجل

لـــة شـــعر إزا، 3إحـــداث جـــروح يف أجـــزاء مـــن اجلســـم مث يفـــرك اجلـــرح بكميـــات مـــن امللـــح تدرجييـــة

ق الشـــوارب، إطفـــاء بقايـــا الســـجائر يف اجلســـم، إشـــعال النـــار يف أهـــداب العيـــون، حـــر  احلواجــب

منــــاطق مـــــن اجلســــم، إشـــــعال أعــــواد الثقـــــاب يف أطــــراف األصـــــابع ممــــا يتســـــبب يف آالم يتعـــــذر 

  .4وصفها

وبعـد أن  ن إىل املراقـد للنـوم،و حينمـا يـأوي املعتقلـ اذب رن ن اوم -ل

بالضرب املصحوب بالصياح، ليـتم نقلهـم  محراس املعتقل، فيوقظو�م �ؤ فاجثلث الليل ي ميضي

   .5من جناح إىل جناح وهكذا يقضي املعذبون ليلهم يف التنقل بني املراقد

اعتمـادا علـى شـهادة ا�اهـدين الـذين ذاقـوا  اراد  اذب ززات -م

، فـإن الزنزانـة اسـتخدمت  الـيت يتمتـع �ـا املسـاجني قـوقعذاب األسر ومرارة احلرمان حىت من احل
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إذ ال  ،يرمــي فيهــا املعتقــل لعــدة أيــام ويبقــى خالهلــا جالســا أو قائمــا فقــط كوســيلة تعــذيب هلــم

  .1ميكنه أن يقوم بأي حركة، وخيرج منها البعض فاقدي العقل أحيانا

ال املخلـة باحليـاء تتمثـل يف اللجـوء إىل ممارسـة األفعـ اذب ن ا -ن

علــــى املعتقلــــني وعلـــــى مــــرأى اجلميـــــع مــــن طــــرف اجلنـــــود الفرنســــيني، وهـــــم مكبلــــون بـــــاألغالل 

ومل يتــــورع اجلنــــود الفرنســــيون يف تســــليط الكــــالب املدربــــة علــــى ممارســــة مثــــل هــــذه    والسالســـل

حيــث يطلــب مــن الســجني التجــرد مــن ثيابــه وأخــذ وضــعية االحننــاء ليصــعد  األفعــال الشــيطانية

، ويقــال أن هــذه 2قيقــةد ثالثــنيكلــب علــى ظهــره وميــارس عليــه اجلــنس احليــواين ملــدة تزيــد عــن ال

  .3دربت ملمارسة هذا الفعل يف مراكز احللف األطلسي بأملانيا الغربية" الشاذة"الكالب

ن بــالقوة إىل املصــحة، ويقــوم ممــرض بأخــذ  و املعتقلــ يأخــذ اذب ذ ادم  -س

ـــرة األشـــغال الشـــاقة ودون مراعـــاة  كميـــات مـــن دمهـــم، وهـــذا رغـــم ضـــعف وســـوء تغـــذيتهم وكث

ل مغذي يعوض مـا أخـذ مـنهم كمـا هـو ودون فحص، وال حيصلون على أي أكاملقاييس الطبية 

متعــــارف عليــــه يف املستشــــفيات حــــني يتــــربع األشــــخاص بــــدمائهم إلنقــــاذ مــــريض أو جــــريح مــــا 

  .4مصاب

02- ب اذا ني السياســـينيضـــد املعتقلــ طبــق هـــذا األســلوب يف البدايــة  

إلجبـار املـتهم أو املعتقـل علـى االعـرتاف والتخلـي  "ديغـولشـارل "مت تعميمـه يف عهـد  بعد ذلك

  5عـــن مبدئـــه الثـــوري، وتـــتم العمليـــة بإلقـــاء أســـئلة حتمـــل متهيـــدا للتهديـــد بالقتـــل والوعـــد بـــاإلفراج

بواســطة الربهنــة علــى ظــر تاملندرات الشــخص ينبغــي بــث الــذعر وشــل قــ: ""ولــكف"يقــول النقيــب

   لتــقاألكثــر قــذارة واملســاومات احلقــرية والتهديــد بالالشــتائم يــه أيضــاً يف إخــراج تســاهم ف  عجــزه

  .6"استعماهلاكل هذه األساليب وارد 
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تتعامــل اإلدارة االســتعمارية مــع املعتقلــني علــى حســب مســتويا�م وثبــا�م علــى املبــادئ  إذ

متابعة مراسالت املعتقلني، ألن اإلدارة تطلع على الصـادر الوطنية، ويعتمد يف ذلك أحيانا على 

مـــن الرســـائل وعلـــى الـــوارد منهـــا، وبـــذلك تكتشـــف تفكـــري املعتقلـــني، ومـــن مث تعتمـــد إىل طريقـــة 

 نقـــلواع التعـــذيب، وأحيانـــا تلجـــأ إىل االســـتدراج وإعطـــاء الوعـــود بـــاخلروج أو الرتهيـــب بشـــىت أنـــ

  .1كان  من معتقل إىل آخر مث تعيده حيث املوقوف

الوافـدين اجلـدد علـى املعتقـل بالتهديـد، لتغــرس  الفرنسـية ومسـاعدوها اإلدارة كمـا تسـتقبل

مـن الدعايـة الكاذبـة بواسـطة إذاعـة  هيف نفوسهم اخلوف، ومتأل قلو�م بالرعـب، مـع مـا يصـادفون

، الــــيت تصــــور عظمــــة فرنســــا وحضــــار�ا وقو�ــــا، وتقــــبح مــــا يقــــوم بــــه ا�اهــــدون "صـــوت الــــبالد"

كمـــا ميـــدحون فرنســـا وميجـــدو�ا دعـــاء بـــأن الثـــورة قـــد انتهـــت، ومـــن كـــان معهـــا فهـــو خمطـــئ،  واال

ويشـــيدون بعظمتهـــا، ويعمـــل املشـــرفون علـــى إدارة املعتقـــل علـــى حتطـــيم املعنويـــات وجـــرح شـــعور 

ويـأتون بـبعض املعتقلـني الـذين ختلـوا  ،2املعتقلني بالسب والشتم وخمتلف اإلهانـات اللفظيـة يوميـا

الثورية وحتولوا إىل عمالء ليعرتفوا أمامهم بأ�م كانوا على ضالل عندما انضـموا إىل عن مبادئهم 

   .3الوطين جيش التحرير

كمـــــا يعملـــــون علـــــى نصـــــب مكـــــربات الصـــــوت يف كـــــل مرقـــــد ليبـــــدأ احلـــــديث لـــــيال عـــــن   

ا�اهــدين، فينعتــو�م بشــىت األوصــاف الشــنيعة كالقتلــة وا�ــرمني وســفاكي الــدماء واخلــارجني عــن 

قــانون وقطــاع الطــرق ، ولبــث الرعــب يف نفــوس املعتقلــني يقــوم اجلنــود مبــدامهات ليليــة للمراقــد ال

وخيرجون أحد املعتقلني، بعـد أن يشـيعوا يف املرقـد بأنـه تقـرر قتلـة فيأخذونـه إىل الزنزانـة االنفراديـة 

  .4فيمكث �ا مدة، مث حيول إل مرقد آخر، فيعتقد زمالؤه بعد طول غيابه بأنه قتل فعال

ويف حاالت أخرى كثرية يأخذون املعتقل إىل احلجز االنفرادي، وبعد مدة من الـزمن يعـود 

لقـد : اجلنود إىل مكان احتجـازه، ليقفـوا بـالقرب منـه ويتبـادلون أطـراف احلـديث، فيقـول أحـدهم

                                                 
، باتنة، اجلزائر 03، مجعية التاريخ والرتاث األثري، ع مجلة التراث، "املعتقالت يف اجلزائر أثناء الثورة التحريرية: "حممد الطاهر عزوي -1

  .92ص، 1988
 .31، املرجع السابق، صذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -2
  .42، صاملرجع السابق، "ومواقفكفاح : "طمنيبوالجودي خلضر  -3
  .31، املرجع السابق، صذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -4
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فيجيبــه  ك هــذا إىل يــوم الغــدتقــرر قتــل الســجني، فهــل نبــدأ التنفيــذ أم نقتــل الســجني اآلخــر ونــرت 

نرتكــه إىل يــوم الغــد، ويكــون املعتقــل تــابع هــذا احلــديث فيصــاب بالرعــب انتظــارا  :خــردي اآلاجلنــ

  . 1ملصريه

كــــانوا ميــــررون املشــــبوه   حيــــث أو أزواج املســــجونني،املســــاومة بالعائلــــة  أخــــرى هــــي طريقــــة

 اســمواحــدة منهــا يوجــد ويف  فأمــام بــاب توجــد فيــه أمســاء النــاس املوجــدين داخــل الغــر  بانتظــام

أمـام الزنزانـة  ا القـبض علـى زوجتـه وإمنـا ميررونـهألقـو ومل يقولـوا للمشـبوه أ�ـم  امسهاوضعوا  ،الزوجة

" علــى ذلــك بكــل تأكيــدلــن يقــدموا :" ل املشــبوه يف نفســهو قــيعنــدها  ،امسهــاالــيت حيمــل البــاب 

أي عقلـه ومل يصـدر منـه  اسـتعمالالـذي كـان عمـره شـهرين فقـط، حـاول  ابنهأل�ا كانت ترضع 

 لـدى املظليـنيمعلومـات  ىعـه ذلـك مـن النـوم وحـاول احلصـول علـمل مين األخـري يف لكن فعل،رد 

بعـــد دورات تعـــذيب  مـــن زوجتـــه وأوالده مت نقلـــه قصـــرا باالنتقـــام" هنـــري عـــالق"كمـــا مت �ديـــد 

ن يعــرف بأنــه أبأ�ــا صــرخات زوجتــه دون  انــة يســمع منهــا تعــايل صــرخات يعتقــدإىل زنز عديــدة 

  .2خمطئ

إجبــار الــذي كــان يلــف مراقــد املعتقلــني، إضــافة إىل  يضــا، الظــالم الــدامسومــن الوســائل أ

املعتقـل علـى نــزع ثيابـه والبقــاء عاريـا أمــام زمالئـه أو تسـليط الكــالب علـيهم، وهــذا يعتـرب شــكال 

مــــن أشــــكال الطعــــن يف الكرامــــة وحتطيمــــا لنفســــية اإلنســــان اجلزائــــري، ممــــا جيعلــــه دون مســــتوى 

  .3تحق أن يقابل بإنسان مثلهاإلنسان يف الكرامة فال يس

تعرفــه جيــب أن تعــرتف لنــا بكــل مــا «: للمعتقــل "شــابان"يف بدايــة االعتقــال يقــول النقيــب 

لـف يالنقيـب  هـذا، وبـأمر مـن »إال فـإن لـدينا وسـائل تنطـق الصـخرعن جبهـة التحريـر الوطنيـة و 

كان املعتقلـون و روق، كي ال تظهر آثار احل  ج املبلل على أطراف املعتقل الذي يريد تعذيبهاإلسفن

  .4األناملان الثقاب املربية بني األظافر و ز عيدالذي كان يغر " ميلسان"محة الرقيب حتت ر 

                                                 
  .156، صاملرجع السابق: بوعالم جنادي -1
   .161املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -2
 .13، ص1980، ، وزارة الثقافة، اجلزائر44ع ، مجلة ألوان، "العذاب والتعذيب": عمار بن زايد -3

Hamid Bousselham: op.cit, p182.  -4   
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  باخلــارج اتصــالحمــرومني مــن أي  أنفســهماألخــرى للجــدار جيــد املشــتبه فــيهم مــن الناحيــة 

ان، واملسـاء يالً يف معظـم األحيـلـعسكر الذين تولوا عملية توقيفهم وموضوعني كلية حتت رمحة ال

حيـث  واالسـتنطاقلفـرتات الـيت متـارس فيهـا الكثـري مـن عمليـات التعـذيب ا من أهـم امهالليل  وأ

األخــرية مقصــودة مــن قبــل  ومــن املعلــوم أن هــذه اجلزئيــة ،ف إىل التعــب عامــل احللكــة احملــريةاضــي

ام علــى إدخــال رأس ضــحاياهم يف قنــاع يفقــدهم عنصــر تــوازن هــ بانتظــام ذ حيرصــونإ  العســكر

حيـث يعجــزون عـن حتديــد مــوقعهم يف املكـان، وعــن رؤيـة مصــدر الضــربات، عـالوة علــى القنــاع 

بشــكل مــنظم حبكــم ســدي بتجريــد الضــحايا مــن مالبســهم يــتم اإلعــالن عــن دورة التعــذيب اجل

فمن شـأن ذلـك أن يضـاعف مـن بسني ومسلحني فيهم عرياً عمياً حبضرة رجال ال وجود املشتبه

  .1ضعافهمإ زيد منيوضعهم و  نهوا

  :ما يلي الرائج واملمارس بكثرة التعذيب النفسي ومن

زع اب -أ
2

  جتريــد أفــراد األســرة أو العائلــة يف مكــان واحــد مــن مجيــع ثيــا�م كمــا

مس والضـرب للتخويـف والرتهيـب، فتنتهـك العسـاكر لوهـم يتفرجـون علـيهم ويقومـون بـال  ولـدوا

   اجلميـع، كقتـل األب أمـام عائلتـه وأفـراد أسـرتهأعـنيمـام الفرنسية والعمـالء أعـراض أفـراد األسـرة أ

، إال أنـه ...احلرمـاتقتل األوالد مبحضر الوالدين للمبالغة يف اإلرهاب واحلـرب النفسـية، انتهـاك 

يف الواقــع رغــم كــل الوســائل اجلهنميــة املســتعملة مــن ضــغوطات و�ديــدات وتعــذيب كــان أفــراد 

  .3كاتهذه االنتها  شاهدةت على ماألسرة يغمضون أعينهم ويفضلون املو 

تقتــل مجاعــة مــن الرجــال بعــد أن  فبعــد أن حتاصــر و�ــاجم القــوات الفرنســية قريــة جزائريــة

هانـــة والتعـــذيب، مث تتفـــرغ للنســـاء واألطفـــال فينـــزع اجلنـــدي جتـــرب علـــيهم فنونـــا خمتلفـــة مـــن اإل

هانــــات رتكبـــون اإلالفرنســـي عـــن الصــــبايا واألبكـــار ثيــــا�ن وخيرجـــوهن مــــن بيـــو�ن عاريــــات مث ي

                                                 
  .161، 160املرجع السابق، ص ص: فائيال برانشرا -1
 .15ينظر امللحق رقم  -2

  129ع ، مجلة أول نوفمبر، "1962-1954صفحات من جرائم اجليش الفرنسي يف اجلزائر خالل الثورة التحريرية ": بزيان سعدي -3

  .18ص



وأشكال التعذیب وأھداف دوافع                                                 ولالفصل األ  

93 

ك قص، وكثـريا مـا يقتلـون أولئـر الفاحشة على مرأى ومسمع من ذويهن، وأحيانا جيربوهن على الـ

  .1مث يهدم باملتفجراتمث يرمى جبثثهن يف خندق أو كهف  النسوة وميثلون �ن أفظع متثيل

ملشــاعر مل تــرق إىل درجــة ا ابــدائي ايعتــرب الفرنســيون املــرأة اجلزائريــة كائنــ اب -ب

املرهفة، إ�ا ولدت لكي يتمتع �ا اآلخرون دون اخلضوع ألي قانون أخالقي معروف وال دخل 

ــــات أحيــــاء مــــن الدرجــــة  للمشــــاعر يف األمــــر، إن العنصــــرية واحتقــــار النســــاء جيعــــل مــــن اجلزائري

الســـفلى، وهـــو موقـــف يســـمح باغتصـــا�ن وال مســـاس هنـــا بكـــرامتهن مبـــا أن اللعبـــة خاليـــة مـــن 

اليت تقنن العالقات بني اجلنسني يف فرنسا، وانطالقا مـن هـذه املسـلمة يسـمح الكثـري  املمنوعات

مـــن الفرنســـيني ألنفســـهم ممارســـات حمـــذورة ومنبـــوذة مثـــل اغتصـــاب غـــري البالغـــات مـــن الفتيـــات 

  .   2اجلزائريات وغريهن

 ن انتهــاك اجلنــود الفرنســيني للحرمــات فصــل طويــل ال �ايــة لــه، وصــفحة شــنيعةلــذا جنــد أ

را  قليلــة منهــا نظــرا لكثر�ــا وللشــعور أســطنكتــب إال  نســوداء تفــوق كــل وصــف، وال نســتطيع أ

باالنقباض واالمشئزاز من احلديث عنها، حيـث مل تسـلم قريـة مـن هـذه الفـواحش واملوبقـات الـيت 

اخللقــي، ومــارس  اإلجــراماإلنســانية، كمــا أن اجلنــدي الفرنســي قــد ختصــص يف ينــدى هلــا جبــني 

هـــذه الفظـــائع املرتكبـــة  بعـــه اخللقـــي الـــذي يعســـر عليـــه االنفـــالت منـــه، أصـــبحت طالرذيلـــة حـــىت

خارجــة عــن نطــاق األعمــال العســكرية البحتــة بــل تــدخل يف نطــاق اجلــرائم الفرديــة الــيت تعاقــب 

قانونيـة يشـجع  يف العـامل، ومـع ذلـك فهـي يف نظـر القـادة والضـباط الفرنسـيني القـواننيعليها كل 

  .3مرتكبها بالرتقية

اجلزائـــر والـــيت شـــرع فقـــط يف دراســـتها مـــؤخرا ) ثـــورة(كـــان مـــن بـــني مظـــاهر عنـــف حـــرب و 

، فأثناء مدامهة املدن والقرى خاصة يقوم العسكريون بإخراج السكان من "االغتصاب"عمليات 

بيو�م، يضعو�م خارج القرية لتفتيش املنازل، فكانوا يعلمون بأن فـروج البنـات والنسـاء سـتفتش 
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إنكار إنسانية اخلصم، تأكيـد القـوة وإهانـة : براز الرابط بني االغتصاب والتعذيبأيضا، وميكن إ

ــــام للضــــحايا واملغتصــــبني وللوســــط جيعــــل مــــن عمليــــة جــــرد مــــدقق أمــــرا  العــــدو، إن الصــــمت الت

مســتحيال، فغالبــا مــا يــرتك املغتصــبون الــذين يعــاقبون مــن طــرف بعــض الضــباط أو حيــالون أحيانــا 

   .1ابأمام العدالة من دون عق

ب أفـراد األســرة اغتصـاعمـالء أعـراض النسـاء اجلزائريـات و التنتهـك العسـاكر الفرنسـية و لـذا 

ة وأســـالك األمـــن املدنيـــة بالضـــرب وبالتهديـــد ، حيـــث جتـــرب العســـاكر الفرنســـيأمـــام أعـــني اجلميـــع

خيـه حرمة أخته أو زوجـة أ بانتهاك االبنتأمر فراد األسرة أمام أعني األبناء و املخدرات أباملوت و 

أو  ابنــهحرمــة زوجــة  بانتهــاكأو تــأمر األب  ... أو عمتــه أو خالتــه أو أي واحــدة مــن احملرمــات

  .2ابنتهالتعدي على 

أن هـــذه العمليـــة عاديــة خـــالل حـــرب اجلزائــر، إن هـــذه احلقيقـــة  الفرنســيونيــرى العســـاكر 

أكــد بعــد ســنني خلــت فجــاءت علــى لســان بعــض ا�نــدين القــدامى وبعــض النســاء اجلزائريــات، 

فرنسي وهو عسكري متقاعد أن السيدات كن يتعرضـن هلـذه الفـواحش تسـع مـرات  عيان شاهد

علـى عشـرة، عكـس مـا كــان يصـرح بـه بعـض العسـكريني الفرنســيني الـذين نفـوا هـذه اخلبائــث أو 

قــد مــورس االغتصــاب علــى غالبيــة النســاء املعــتقالت يف الفــرتة مــا بــني ســنة فقللــوا مــن أمهيتهــا، 

  .3واألرياف خاصة عامة يف املدن 1962وسنة  1954

األول بغــــــرض  :نوعــــــان مــــــن االغتصــــــابوحســــــب بعــــــض قــــــدامى ا�نــــــدين فــــــإن هنــــــاك 

اليت جـرت بـني  "شال"فأثناء عملية  ،إلشباع غريزة اجلند وهو ما كان سائدا والثاين، االستنطاق

ر مورس االغتصاب على نطاق واسع لغرض الضغط على جيش التحريم  1962وم  1959سنة 

كمـــا يـــروي بعـــض املمرضـــني العســـكريني أن االغتصـــاب كـــان عاديـــا، حيـــث أنـــه وعنـــد   ،الـــوطين
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مدامهــة القــرى يشــري الضــباط إىل اغتصــاب النســاء ولكــن يف ســرية، فكــانوا يقومــون �ــذا العمــل 

  .1ويعتربونه من امتيازا�م أل�م كانوا حيسبونه من غنائمهم

ا كنــت أمســع باالغتصــاب، أعــين االغتصــاب نــادرا مــ"يقــول أحــد اجلنــود الفرنســيني خببــث 

 ال حيتــــاج إىل إذا أراد حمققــــا النيــــل مــــن امــــرأةو مبفهومــــه احلــــايل أي التعــــذيب اجلســــدي وبــــالقوة، 

االعتداء اجلسدي، ما كان عليه أن يقوم به سوى الضغط املعنوي علـى السـجينة أو التلمـيح هلـا 

  .2"بإطالق سراحها فقط

ات خـــالل الثـــورة التحريريـــة لالغتصـــاب أثنـــاء االعتقـــال لقـــد تعرضـــت كثـــريات مـــن اجلزائريـــ

أنــه حضـر حــوايل " هنـري بيــوت " أنفســهم، حيـث أدىل ا�نـد وهـذا بـاعرتاف ا�نــدين الفرنسـيني

مـن النسـاء  9/10مئة حالة اغتصاب طيلة العشرة أشهر اليت قضاها كمجنـد يف اجلزائـر، أي أن 

  .3يط يتعرضن لالغتصاباللوايت ينقلن إىل املراكز بعد عملية التمش

رمـة وشـرف فتـاة يف سـن السـابعة عشـر انتهك سـتون جنـديا فرنسـيا حم  1957عام في ف

وذحبوا سبعة عشـر " يراثنااء نايت بعأر "يف  "آيت خليلي"بلدية  "يعلى أبو"تباعا وذلك يف قرية 

ام نســيني �تــك شــرف أم أمــشــيخاً مســنا علــى شــكل حنــر اجلمــال، كمــا قــام بعــض العســاكر الفر 

لباســه بــالقوة ورمــوه علــى فتــاة عاريــة علــى ض، وقــاموا بنــزع فــرفأبنائهــا، وأمــروا شــيخا بنــزع لباســه 

�ـم الشـيخ بفـض نود بفض بكارة  البنـت بأصـابعه، واشكل وضع لعملية جنسية، وقام أحد اجل

  .4بكار�ا وألصق التهمة به

ل إمخــاد الثــورة فعــال لقــد حطــم االســتعمار الفرنســي كــل شــيء يف اجلزائــر وذلــك مــن أجــ

ايت تــرتاوح أعمــارهن مــا بــني تســعة عشــرة ســنة ث قــام باغتصــاب معظــم فتياتنــا اللــو التحريريــة، حيــ

قــام عــدد مــن اجلنــود يف إحــدى قــرى الواليــة الثالثــة بفــض بكــارة  ، حيــث5ومخســة وعشــرين ســنة
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مجـع شـيوخاً وشـباباً، كمـا هـم، رجـاال ونسـاء، عدد من الفتيات علـى مـرأى مـن سـكان القريـة كل

دين وأودعــوهن الســجن مــع حرمــا�ن هــنســاء ا�ا "إيعكــرون"اجلنــود الفرنســيون يف إحــدى قــرى 

ـــا وثالثـــني يومـــا حـــىت اضـــطررن أن يشـــربن مـــا علـــى  ء بـــوهلن ويقســـمنهمـــن األكـــل والشـــرب ثالث

  .1بعضهن ويف كل ليلة يتعدى اجلنود على شرف إحداهن

رجــال هــذا العمــل  20ايل ، مــارس حــو ن مئــة عســكريمــن ضــم أنــه "بيــار فيتــوري"يضــيف

، وكانـت الفرصـة مناسـبة ومتاحـة خاصـة أثنـاء عمليـات الرقابـة أو احلصـار الـيت كنـا )االغتصاب(

  أغلـــب الســـجناء الـــذين كـــانوا يف كتيبـــا�م نســـوة تعرضـــن للتعـــذيب واالغتصـــاب، وأن نقـــوم �ـــا

أنــه يف شــهر : الــذي كــان جنــديا يف الشــمال القســنطيين" جــان فــوييب"ويقــول مــن جهتــه العريــف 

كـــان كـــل الرجـــال يف اجلبـــال أو جـــر �ـــم إىل معســـكرات التجمـــع الـــيت حتيطهـــا م   1960أكتـــوبر 

األســــالك الشــــائكة بناحيــــة امليليــــة، تصــــوروا مــــاذا كــــان ينتظــــر النســــاء؟ يقــــوم ثــــالث مرتشــــحني 

مني يف قبو وهن رأيت أربعة نساء قد ر م  1961باستنطاقهن باستمرار داخل بيو�ن، ويف مارس 

هن بالفـأس وضـربت أثـداؤ عرضن للتعـذيب كـل يـوم، إذ رشـت أجسـادهن اجلرحيـة بامليـاه املاحلـة يت

وهــن عاريــات، ماتــت ثــالث مــنهن جــراء هــذا التعــذيب مث جــر جبثــثهن إىل حافــة الطريــق املــؤدي 

إىل القــل، لقــد كانــت الفرصــة متاحــة لنــا أيضــا خــالل عمليــات املطــاردة واالعتقــال الــيت كثــريا مــا  

  .2ة املفعول، فتؤخذ امرأة واحدة أو اثنتان لصاحل اجلنودكانت ساري

عليها جنسيا  االعتداءمت  حامال امرأةأن  "هييب  بشري "لعمي  "بوشوشة الطاهر  "يروي 

، كمــا بطنهــا وهــي حيــة وأخرجــوا اجلنــني مت بقــرى مــا يف بطنهــا أهــو ذكــر أم أنثــى و مث راهنــوا علــ

  .3امللتعرية وملس األعضاء احلساسة يف جسمه "ةمهنية بن جد"و  "زرفاوي فاطمة  "تعرضت 

قام العدو جبمـع أخ مـع أختـه يف سـاحة عموميـة وكـان األخ يعمـل يف  "مشرتاس"ويف قرية 

ـــــد مصـــــلحة ـــــذايت واألخـــــت تعمـــــل لصـــــاحل ال الثـــــورة واســـــتغلت أخاهـــــا يف احلصـــــول علـــــى فاع ال
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نكاحهـا أمـام مـرأى اجلميـع   رغم اجلنود البنت علـى نـزع ثيا�ـا وأرغمـوا أخاهـا علـىأو  املعلومات،

  .1واضطرت بعدها البنت أن تغادر القرية إىل العاصمة واختفت بصفة �ائية

عمرها سبعة عشـر " أكسيم ذهبية  "ببالد القبائل هتك عرض البنت " امللحم"يف منطقة 

وعمرهــا مخســني ســنة مــن منطقــة " خوالــدي ذهبيــة  "ســنة مــن طــرف ثالثــة جنــود قوميــة، وألن 

  .2كانت تريد البقاء يف بيتها فقد مت تعذيبها وهتك عرضها مث القضاء عليها ،"بوجهة"

توجهت قوات من اجلنود الفرنسيني فقتلـوا مـدنيا " سالنيس"قرب قرية " بابار"وإىل ناحية 

وجماهـــدا مريضـــا كــــان يعـــاجل، مث أخـــذوا معهــــم فتـــاتني إحـــدامها أخــــت ا�اهـــد وامـــرأتني، وســــيق 

نسي وبعد حماوالت االستنطاق فعلوا باملرأتني ما ال يتصور، حيـث اعتـدى أربعتهن إىل املركز الفر 

  .3ستني جنديا على شرفهما

مجـع العـدو الفرنسـي  ،يف اليوم الثاين مـن معركـة اجلـرف األمحـر عـني صـابون بسـوق أهـراس

ســكان دوار املخاخــة ودوار ذراع لعــراش ودوار شــعبة الــريش حــول دار دحيلــي حممــد بــن عمــارة 

ووزعهــن علـى عـدد مـن األكــواخ  ،بعــدما عـزل النسـاء عـن الرجـال ،عشـرات مـن اجلنـودوطـوقهم ب

، وأمر اجلنود �تك أعراضهن واغتصـاب كـل الفتيـات املوجـودات يف قبضـتهم ومل تـنج أي ا�اورة

  .4إمرأة 150مرأة أو فتاة من االعتداء وكان عدد النساء يقدر حبوايل إ

الــــيت دافعـــت عــــن الســــجينات " جيزيــــل حليمـــي"تقــــول احملاميـــة الفرنســــية نـــتج عــــن ذلـــك 

غالبــا مــا كانــت النســاء املغتصــبات تنهــار أعصــا�ن وتــنحط : "اجلزائريــات أثنــاء الثــورة التحريريــة

معنويـــا�ن لدرجـــة أ�ـــن حـــاولن االنتحـــار، الســـيما مـــن ويـــالت التعـــذيب، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك 

الســب والشــتم مث االغتصــاب إهــانتهن بإرغــامهن اجللــوس علــى زجاجــة حتــت الضــربات املربحــة و 

مــــن قبضــــة هــــؤالء  مل تفلــــنتايت ال تتعــــد أعمــــارهن مثــــاين ســــنوات حــــىت الفتيــــات اللــــو  ،اجلمــــاعي

، ويبقــى مـن الصـعب حصــر 5"الوحـوش ونتيجـة لــذلك أغلـبهن مل يسـتطعن الــزواج إىل يومنـا هـذا

                                                 
  .200املرجع السابق، ص ،ع عشر والعشرينسثورات اجلزائر يف القرنني التا :حيي بوعزيز -1
 .265املرجع السابق، ص: بوعالم جنادي -2
 .76املرجع السابق، ص، صفحات من جهاد اجلزائر: حممد الصاحل االصديق -3

 .50، املرجع السابق، صالسبيت معارفية املدعو السبيت بومعراف الشهيد: فركوسبن نبيلي  صاحل - 4

  .16، صاملرجع السابق، مجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم الفرنسية" -5
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ـــالعـــدد املنتهكـــات أعراضـــهن، ألن  ـــاء النســـوي أو اإلســـالمي غالبـــا مـــا من ع النســـاء كرامـــة واحلي

  .1اجلزائريات أن يتحدثن عن انتهاكهن يف الساحات العمومية وأقل من ذلك أمام احملاكم

أن أحد " :يذكر مؤلف هذا الكتاب االغتصابعمليات تنفيذ من طرق التصدي ل

طلب من أبيه أن يرتك النساء وحدهن " تازبنت"بعد حماصرة منزهلم الكائن بدوار جنود العدو 

إىل القبطان املوجود خارج الديار، لكن والده تفطن فورا إىل حيلة أولئك  وخيرج معه ليقوده

األغبياء فاشرتط خروج النساء أوال وإحلاقهن بنساء الدوار مرمتيا على األرض، يف ذلك الوقت 

تسللت فيه أمه وأخته زينة وأم اخلري إىل خارج الدار وأطلقن سيقا�ن للريح يف اجتاه دار عمه 

عتصم بالقرب منها بقية نساء الدوار مشدودة أيديهن ببعضهن استعدادا لصد الذي ا" موسى"

  .2"أي اعتداء على شرفهن فوصلن إىل اهلدف بسالم

فــراد معنويــات أو وتأثريهــا علــى حيــاة  االغتصــابو للعمليــة اخلطــرية يف هتــك العــرض  نظــرا 

ادة الثــورة أوامرهــا أعطــت قيــ ،أفــراد الشــعب اجلزائــري بصــفة عامــةاألســرة الثوريــة بصــفة خاصــة و 

القضــاء عليــه مهمــا كانــت  الصــارمة مــن القاعــدة إىل القمــة بــالقبض علــى الغاصــب املعتــدي أو

ة لـــــو كلفــــت العمليـــــة عـــــدة أرواح مــــن ا�اهـــــدين أو املناضـــــلني حــــىت يكـــــون عـــــرب التضــــحيات، و 

 يف أمــام املــواطنني هيف الطرقــات العامــة أو التمثيــل بــ ، حيــث كــان يلقــى جبثــة املغتصــبلآلخــرين

إلقــاء رأســه يف األمــاكن يف فمــه و  يووضــع جهــازه التناســل هاملــدن والقــرى واملداشــر، أو قطــع رأســ

، ممــا أدى إىل أو رمــي صــور هلــا يف الطرقــات واجلبــالنشــر ، و االغتصــابالـيت متــت فيهــا عمليــات 

، و�ـذه خلـوف يف صـفوف العسـاكر الفرنسـية والعمـالء مـن خونـة الـوطن والثـورةاالرعـب و  انتشار

  .3االغتصابالطريقة قلت عمليات 

اســــــتخدم التعــــــذيب حبــــــق النســــــاء اجلزائريــــــات ويف مقدمــــــة ذلــــــك  الفرنســــــي املســــــتعِمرن إ

وإمنـــا كإســـرتاتيجية " انتـــزاع املعلومـــات"أو " العقـــاب"االغتصــاب اجلنســـي، لـــيس كأحـــد أســـاليب 

                                                 
 .267املرجع السابق، ص: بوعالم جنادي -1
  .63، ص2015رحلة للنشر، اجلزائر، ، ال"تبسة"1954عائلة وثورة من قصص أوالد سعد نوفمرب : محدان سعدي -2

 .180املرجع السابق، ص: حممد قنطاري -3



وأشكال التعذیب وأھداف دوافع                                                 ولالفصل األ  

99 

يل املغتصـبات ، لكنهـا مل تفلـح يف استسـالم أهـاعسكرية هـدفها منـع ا�يـار سـيطرته االسـتعمارية

  .وإمنا أجج ذلك روح القتال لديهم، وأصروا على مواصلة العنف الثوري

 زةا  رق وااط بذ  

اجلزائـريني وتعـذيبهم  ب اليت انتهجتهـا األجهـزة الفرنسـية يف قمـعلياإىل األس نابعد أن تطرق

التعـذيب يف هـذه  ارسمتـ تاليت كان على هذه األجهزة سنتعرف ، اآلنمبختلف الطرق والوسائل

تعــذيب قبــو حــول إىل غرفــة للتعــذيب، جدرانــه ملطخــة بــدماء كــل مركــز يوجــد ب، حيــث املنطقــة

الــذين مــروا بـه، وعلــى أرضــه لــوح خشـيب وضــعت عليــه سالســل وكماشــات ) املعتقلــني(السـجناء 

تفــوح منــه رائحــة   ركــحديديــة لــربط اليــدين والــرجلني، يوجــد يف أحــد أركانــه بــرميال مليئــا مبــاء ع

ــــة أو  ــــه الفدائي كريهــــة يســــتعمل لغطــــس رأس الســــجني حــــىت يغمــــى عليــــه كــــي يقــــر علــــى أعمال

التنظيميـــة، وأمـــا أدوات التعـــذيب األخـــرى فهـــي عديـــدة ومتنوعـــة بـــدءا بـــالكالب، مث امللزمـــة أو 

  .1)شاليمو(املقبض أو نافخة نار

ـــــري منطقـــــة الشـــــر ازدادت مراكزهـــــا يف تعـــــددت أجهـــــزة التعـــــذيب و  لقـــــد ـــــة (ق اجلزائ عمال

لــة مبــا الدو  أمــن نظــرا الشــتداد الثــورة، حيــث كانــت أجهــزة كغريهــا مــن منــاطق الــوطن) قســنطينة

 غــــريإىل جانــــب بعــــض املنظمــــات الســــرية و  ،كانــــت معروفــــة للجميــــعفيهــــا الشــــرطة واجلندرمــــة و 

 الشــرعية، كمــا ظهــرت أجهــزة ســرية متخصصــة يف التعـــذيب تزامنــا مــع اشــتداد الثــورة مــن جهـــة

ذلـك بعـد إعـادة هيكلـة األجهزة الفرنسية مـن جهـة ثانيـة و ت اتطور ، و م 1957خاصة بعد سنة و 

2(تطــور مــا يســمى مبركــز التنســيق بــني األســلحة مبــيالد و  ،ت املختصــة يف املعلومــاتاهليئــا
CCI( 

الــــــذي أصــــــبح خمتصــــــا يف  )DOP( عما جبهــــــاز التــــــدخل مــــــن أجــــــل الوقايــــــةمــــــد م 1957 ســــــنة

  .3االستنطاق

سـتنطاق يف عمليـة اال هامـا كان للبوليس الفرنسي دورا  )ارط )وسز ا -أ

ة شــرطآنـذاك املسـمى بالشـرطة القضـائية و كـان جهـازه األساسـي و ، عـن طريـق التعـذيب يف املـدن

                                                 

  1- "خمابر التعذيب"، مجلة أضواء تاريخية، املرجع السابق، ص11.

 Centre de coordination inter arme. -2 
3- Pierre Vidal-Naquet: La torture dans la République (1954-1962), Edition Hibr 
Algérie, 2012, p31.   
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 17 سومر املدعم مب م 1955 أفريل 03 صدور قانون االعتقال يفعد حىت باالستعالمات العامة و 

يف هـــذا الصـــدد  ،املعتقلـــني1يف حمـــالت طاقباالســـتنوم كـــان هـــو الـــذي يقـــ م 1956 مـــارس

عــــن جتــــاوزات البــــوليس الفرنســــي خــــالل هــــذه الفــــرتة مبمارســــة  )M.Maivey( "ميفــــاي.م"يؤكــــد

العـار مـن املؤسـف و ف "... :يلـي مـام  1955 ديسـمرب 13 التعـذيب حيـث جـاء يف تقريـره املـؤرخ

 املمارســات الــيت كانــت تقــوم �ــاو  بتصــرفات تــذكرنا بتلــك األســاليبأن البــوليس الفرنســي يقــوم 

  ، كانـت توجـد يف املـدن الكـربى والــدوائر"حمافظــة الشـرطة"، يطلـق علـى ثكنـا�م اسـم "الغسـتابو

، ومل 2أما البلديات املختلطة وغريها فقد كانت حتت إشراف الشـرطة البلديـة جبانـب مركـز الـدرك

  .3يكونا ينسقان اجلهود واملعلومات فيما بينهما

وبعد مرور م  1957من سنة  ابتداء: )CTT-ت.م.م(راز ارز واول ز  -ب

االعتقاالت يقول التقرير الفرنسي أن  ،مات اخلاصة بسريهاجاءت التنظي ئهان إنشاشهرين م

أو يف  ،اإليواءأو مراكز  ،والتحويل مراكز التجميع :ةاآلن يف اجلزائر هي إحدى ثالث اإلدارية

 02مركزا إضافة إىل  84يوجد يف اجلزائر  :راكز التجميع والتحويلسبة مل، بالناملراكز العسكرية

وحراسة  اإلدارةكل هذه املراكز تدار من طرف   ،مركزين يف الصحراء أي أن كل قطاع به مركز

  .4السلطة العسكرية

حيتـوي كـل مركـز  ،وختضـع ألوامـر قائـد التابع للقطـاع االستخباربط توضع حتت إدارة ضا 

مـن اجلــيش والشــرطة  اختصاصــينيمشـرتك يوضــع حتـت تصــرف  اســتنطاقعلـى مركــز  فـرز وحتويــل

يف ســــلم صــــاحله لرتتيــــب واضــــح ختضــــع م، ســــيد املركــــز حقــــاً  االســــتخباروالــــدرك، يعتــــرب ضــــابط 

غـري الرمسيـة الـيت تصرف املطلق يف مضـمون التحقيقـات السلطة العسكرية بال ظاملسؤوليات، حتتف

الســــلطة  نالعدالــــة إال بعــــد أن تعلــــ ه إىلايا الــــيت عوجلــــت فيــــجتــــري فيــــه، ال ينبغــــي حتويــــل القضــــ

                                                 
 .يطلق على كل مناطق االستنطاق والتعذيب -1
، دار البعث  "1962- 1954"حرب اجلزائر ومراكز اجليش الفرنسي للقمع والتعذيب يف والية سطيف: عبد الكرمي بوالصفصاف -2

 .168، ص1998قسنطينة، اجلزائر، 
 .91، ص2011مجال شعالل، موفم للنشر، اجلزائر، : ، ترالفالقة: عز الدين -3

4-A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport de la commission de Sauvegarde des Droits et 
Libertés Individuels, Boite N°11H 65(68).   
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ذ تشــكل جمــاالت الغمــوض إنــا ملفتــة للنظــر، علــى ذلــك، أمهيــة العبــارات هوافقتهــا مالعســكرية 

فيهـا، ال أحـد  ليات العنف اليت تـتمفرز والتحويل وعملاي مرتكز مراكز رمسلشاط غري انالتابعة لل

من جيهلـه مـن جهـة أخـرى، فبـدال مـن إجبـار العسـكر علـى يدري ما الذي جيري فيها وليس مثة 

  .�1ماممارس ستاراً لتربير واختاذهاالشرعية يتم تكييفها لصاحلهم  احرتام

واعتمــادا ، C.C.Tكــان املشــتبه فــيهم يوضــعون حتــت اإلقامــة اجلربيــة مبراكــز الفــرز والعبــور 

واالعرتافــات  تملــني وكــذا علــى املعلومــاتاحمل) ا�ــرمني(علــى عمليــات مجــع املعلومــات املتعلقــة بــــــــــ

بناء علـى املعلومـات الـيت حتصـلنا عليهـا فـإن ، و تنتزع حتت التعذيب اجلماعيكانت   مااليت غالبا 

يف مركـز الفـرز والتحويـل وهـذا  )اجلربيـة(كل شخص مقبوض عليه يتم وضعه يف اإلقامـة احملروسـة

    .2عشرون ساعة اليت مت فيها القبض عليهبواسطة قرار من نائب عامل العمالة خالل األربع و 

ادة األمــــن كانـــت هـــذه اإلدارة حتـــاول إعـــ  DST3(( امدر     -ج

الطبقــة السياســية ( لــرؤوس السياســية الثوريــة األساســيةذلــك بالقضــاء علــى ااإلقليمــي يف اجلزائــر و 

تمثلــــة يف محايــــة احلــــدود بــــالرغم مــــن صــــالحياته احملـــدودة امل ،تقــــود الثـــورةو  فجــــرت الــــيت )املثقفـــة

جلزائــر جــزء ال يتجــزأ ني الفرنســيني أن اا بعــني االعتبــار اعتقــاد املســؤولياإلقليميــة فقــط، إذا أخــذن

، وتثبـت الوثـائق 4ا تابعا هلا فليس من صالحياته التـدخل يف إقلـيم فرنسـامن فرنسا، وتعترب إقليم

رتاب الوطين اجلزائـري مـن خـالل توقيـف األرشيفية الفرنسية امتداد نشاط هذه الفرقة إىل كامل ال

 .5اجلزائريني واستجوا�م

 خر مل ينجاالستنطاق يف املدن فالريف هو اآلإذا كان البوليس سيد  )ادرك( ادر -د

ان إذ ك  االعتقالهو سيد االستنطاق و  الدركهاز حيث كان ج ،من القمع خالل هذه الفرتة

حنن : "ناصر من الدرك الفرنسي يف حمضر استجوابيقول ع ،يقوم بدور البوليس يف الريف

الريان "، "كوبرا ك فاي"اللوجستية،  مارشال وقائد الوحدة" ريو مارك"املمضون أسفله 

                                                 
1-A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport de police divers 1957, Boite N°1F252. 

 .230، ص01جاملرجع السابق، : باتريك إفينو، جون بالنشايس -2
3- Direction de sécurité territorial.       .                                                            39ينظر امللحق رقم  -

 .304 -299، ص ص01، جاملرجع السابق: باتريك إفينو وجون بالنشايس -4
5- A.N.O.M, Aix- en Provence, télégramme, 18-12-1957, Boite N°09H 79/38. 
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دركيني ننقل إليكم العمليات التالية اليت قمنا �ا بالزي "برييز فرانسوا"، "ديفور جان"، "جياليل

م، على الساعة الثالثة مساء تبعا حملضر  1957ر أكتوب 13يوم الرمسي وطبقا ألوامر رؤسائنا، 

  .1..."لفرقتنا توقيف عمراوي حممد بن معمر استمعنا إىل 949مساع رقم 

أن " ضد التعذيب" )Contre La Torture( يف كتابه " هنري سيمونريبي" يؤكد حيث   

لديات البيب بشراسة، فكان سيد االضطهاد والقمع يف اجلندرمة هي األخرى مارست التعذ

كما جاء يف ،  ، مستندا يف ذلك إىل شهادات جنود فرنسينيفارياألو الدواوير و  الصغرى

أن جهاز اجلندرمة ميارس أساليب أكثر م  1955لسنة  )M. Maivey( "ميفاي.م"تقرير

  .2ثارا جسمانيةآأي تلك اليت ترتك  ،بشاعة

ريني حول قطعة أرض ني اجلزائعلى إثر خالف بني أحد املعمرين وأحد الفالحيذكر أنه 

إياها أحد القياد بغري حق، حضر رجال الدرك بعد شكوى قدمها املعمر وألقوا القبض  باعه

على بعض الفالحني الذين عذبوهم بواسطة الكهرباء، وهي ممارسات كانت تطبق قبل حرب 

تشماً، ألنه  كان حم  ا، ويف مجيع أحناء مشال إفريقيا، ولكن احلديث عنه)الثورة التحريرية( اجلزائر

يف ذلك الوقت متنع البوح ، مث أن الرقابة السارية )التعذيب بالكهرباء( كان حكراً على األهايل

  .3يف مثل احلالة اليت ذكرت

يف املكان الذي كنـت فيـه، جنـوب تبسـة، كنـا ال نـرى «: 4"روبار بونو"يقول إثباتا لذلك 

األشـخاص الـذين كـان الـدرك العسـكري  هـايل، كنـا نـراهم يف التمشـيطات وهـمإال القليل من األ

يعــذ�م فيمــا بعــد، كــان الــدرك العســكري هــو الــذي يقــوم بالتعــذيب علــى العمــوم، كــان هنــاك 

بعض الكتائب من اجلنود إىل جانبهم الدرك العسكري الذي يتكلف باالستنطاق وكان رد فعل 

اك مــن قبــل مــن بــني والــذين كــانوا آنــذ" الصــغارالء البؤســاء مــن األحســن أن نطعــم هــؤ : "اجلنــود

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport No958, 13-12-1957, Boite N°09H 79/38. 

 .51، صالسابق رجعامل :هنري سيمون -بيري -2
  اجلزائر، EDIF ،عيد دوانال: ، تروكبح مجاح  املستعمرات الفرنسية 1950-1944 :اجلمهورية الرابعة استعمارية،جمازر  :إيف بونو -3

  .73، ص2000

، وهو صاحب اقتناع عميق مناهض لالستعمار، لقد نظم يف مرسيليا االحتجاجات األوىل للمجندين أثناء املغادرة إىل 1929ولد سنة  -4

كبرية، لقد سجن يف بومات   ضجة اليت أثارت" م النمامشةسل"شهادته كجندي " إسربي" جملة يف 1957اجلزائر، لقد نشر يف أفريل 

"Boumettes " مبرسيليا لسبب نشاطاته الداعمة لألفالنF.L.N  1962وأطلق سراحه بعد إمضاء اتفاقيات إيفيان يف جوان.  
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اجلنــود بقــوا علــى طبيعــتهم، لقــد رأيــت جنــودا يســرقون أشــياء أثنــاء التفتــيش وكانــت األشــياء ال 

  .1"قيمة هلا

  قـة الفـرق العسـكريةفيف مرا )الثـورة( الدرك طوال الثماين سنوات اليت عرفتهـا احلـرب استمر

م  1955جــــانفي  19 بتــــاريخ "ســــبيللمان" حيــــث تــــذكر مدونــــة املصــــلحة الصــــادرة مــــن اجلنــــرال

حتـت تصـرفها خاصـة مـن  عالدرك الـوطين توضـ ة منأن تشتمل الكتيبة على مفرزة صغري بضرورة 

يف مصــيدة الظرفيــة احلربيــة، حبيــث مــا إن يقــع أحــد وا بــدورهم أجــل إقامــة احملاضــر، غــري أ�ــم وقعــ

 يســاءلونلــدرك وممارســة العنــف عليــه، فيتــدخل ا اســتعمالىل إحــىت مييلــون  اجلزائــريني بــني أيــديهم

  .2خرآمكان إىل  استنطاقاملشتبه فيهم يف مقرا�م ويقتادو�م من مكان 

م قبـــل وصـــولنا إحـــدى القـــرى بيـــوم  1957نـــوفمرب  16يف " جـــورج فوغيـــل"يقـــول اجلنـــدي 

كلم، فأوقفنا كل الرجال   05يف دوار يبعد عنها حبوايل  )راتيساج(واحد سامهنا يف عملية متشيط 

دهم ثالثــــون، وأغلقنــــا علــــيهم يف مركــــز اجلندرمــــة، وبقــــوا يف ذلــــك املركــــز الــــذين وجــــدناهم وعــــد

أ�ـــم بلغـــوا �ايـــة الضـــعف بـــدأوا  وامســـجونني مـــدة مثانيـــة أيـــام بـــال أكـــل وال شـــراب، وعنـــدما رأ

يستنطقو�م ويعذبو�م مع أ�م كانوا عبارة عن أشباح وهياكل حيـة، ذلـك أن اجلندرمـة كثـريا مـا 

حـىت أ�ـم حيـاولون  اإلنسـانيةل ملعونـة، فيهـا مـس حقيقـي بالكرامـة يسلطون علـى األسـرى وسـائ

  .3أن جيعلوا من األسرى حيوانات

  الـزرق، اخلضـر قبعـاتال( أنواعهـا ختلـفكانـت الوحـدات مب  اودات ار -ه

إذ يوجـد يف كـل ثكنـة  العمليات العسكرية،متارس التعذيب أثناء  )...اللفيف األجنيب، املظليون

اجلــيش ص للتعــذيب جمهــز بأحــدث الوســائل وأغلبهــا كانــت قــد اســتعملت مــن طــرف جنــاح خــا

عن املؤسسـة العسـكرية الـيت كـان " ليوالت" األملاين خالل احلرب العاملية الثانية، وكتب الضابط 

ينتمـــي إليهـــا بـــأن اجلالديـــن كـــانوا ينـــامون أثنـــاء النهـــار ويقومـــون �جومـــات ســـرية يف الليـــل لقتـــل 

ق املنازل والبيوت القصديرية وأهلها، أو النتهـاك حرمـات املسـلمني يف خمـابئهم أم األبرياء أو حلر 

                                                 
 .170املرجع السابق، ص: كمال بوشامة  -1
 .89 -87املرجع السابق، ص ص: رافائيال برانش -2

 .1958 ماي 29، 24ع ، المجاهد، "وشهد شاهد من أهلها" -3
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فبعـد الشـتم والضـرب يـأيت نقـل  ،1الصطحاب املشبوهني وتعذيبهم داخل الغرف املخصصة هلـم

  2ركــز القيــادة العســكرية، حيــث يوجــد ضــابط املخــابرات املخــتص يف االســتنطاقمإىل  بــه املشــتبه

مل لقــد تأكــد اآلن أن جنــود املظـــالت "ه جريــدة ا�اهـــد يف أحــد أعــدادها ويؤكــد ذلــك مــا نقلتــ

خيربــوا مركــزهم للقضــاء علــى الوثــائق الــيت كانــت موجــودة بــه، بــل أ�ــم خربــوه حــىت حيطمــوا معــه 

  .3"ران السرية اليت حيرق فيها اجلزائريوناألف، و القاعات اليت كانت خمصصة للتعذيب

شـــــاهد جلزائـــــريني يعـــــذبون مـــــن طـــــرف العســـــاكر صـــــور متثـــــل م( إىل جانـــــب تلـــــك الصـــــور

ال نائمـة يف حجـرات ز شك، كم من صور ال تـلدع جماًال لال ت ا�اماليت تعترب بيانات  )الفرنسيني

الســـقوف الفرنســـية، فمـــن مجلـــة األلفـــي صـــورة الـــيت أعارهـــا ســـبع وعشـــرون مـــن قـــدماء احملـــاربني 

ــــو" الفرنســــيني إىل ــــه حــــول صــــور" كلريمــــوس كوب ــــراء أطروحت ــــدين يف اخلدمــــة ال إلث عســــكرية ا�ن

ونشـر  ،أنـه ال توجـد فيهـا مشـاهد حـرب كثـرية والتعـذيب مـن بـاب أوىل العاملني يف اجلزائر يبـدو

ورة صرديئة للوعية النم رغم ال 1957واحدة يف أحد أفواج املدفعية املعسكرة يف بالد القبائل سنة 

   اهلــواء الطلــق أنكــب عليــه جنــديانامللتقطــة فإ�ــا ال متنــع مــن رؤيــة رجــل مثبــت علــى األرض يف

تنتشــر  ؛خــر مولــد هــاتف عمليــايت موضــوع فــوق منضــدة، يف صــورة أخــرى مل تنشــرآبينمــا يــدير 

  .4األجساد واألوجه املشوهة بالتعذيب

  ومـن معركـة اجلزائـرلديه جتربة حربيـة يف اهلنـد الصـينية  إن اجليش الفرنسي الذي يعتقد بأن

قصـد عـزل عناصـر جـيش التحريـر الـوطين عـن الشـعب والتقلـيص  قد قـام بتوسـيع طـرق التعـذيب

معـــىن ذلـــك أن ، م 1955ظهـــور اجلنـــود اجلالديـــن يرجـــع إىل شـــتاء و ، 5مـــن عـــدده وطـــرق متوينـــه

مــن انطــالق  التعــذيب خــالل مــا يقــرب مــن عــامالفرنســي ظــل هــو وحــده الــذي يتــوىل  سالبــولي

                                                 
 .138رجع السابق، صامل: عبد ا�يد عمراين -1

 20، 09ع ، المجاهد، "بالتعذيب والتدمري وا�ازر اجلماعية والتقتيالت بال حماكمة وا�اعة املنظمة فرنسا توايل جرائمها باجلزائر" 2-

  .1957أغسطس 
  .1961ماي  22، 56ع : المجاهد -3
 .77املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -4

 .138ع السابق، صاملرج: عبد ا�يد عمراين -5
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رنسـية مـن خـالل الفالتعـذيب  أسـاليب ، وقد عرف الناس اآلن بعض التفاصيل املدققة عنالثورة

  .1عديد الشهادات املتواترةما جاء يف 

نيـة املفتوحـة احملتشـدات امليدامل حتـول   )CDP(ؤت اوف  اراز  ود -و

 ؤقــــتامللتوقيــــف لأيضــــاً مراكــــز فــــرز والتحويــــل فقــــد جنــــدها لمراكــــز ل ىلإمــــن قبــــل اجلــــيش كلهــــا 

)CDP( خـــــل هـــــذه املراكـــــز جيـــــد العســـــكر أنفســـــهم منفـــــردين اد ،مت إنشـــــاؤها أثنـــــاء العمليـــــات

  ضـــيات العلميـــاتتيات شـــرعية لكـــن علـــى مقمقتضـــهنـــا ال تتأســـس علـــى  فالقواعـــد ،بأنفســـهم

هذا النوع من املراكـز شـهادة مثينـة جـداً، إذ مت تعيينـه بتـاريخ جويليـة حول " إيفون" يعترب حديث

كبـرية  علـق األمـر بـأوىل جتربـة لـه يف عمليـةكانت ذكرياته دقيقـة جـداً إذ ت   ببالد القبائلم  1957

مت إرسـال الفرقـة م  1957أوت  05إىل  03ومع التعذيب بعد شهر من وصوله وذلك من تـاريخ 

، قامـــت بتمشـــيط املنطقـــة وأســـر الـــبعض أثنـــاء العمليـــة  مـــدالســـابعة يف مهمـــة الرتحـــال الطويـــل األ

ذكر أنـــه كـــان لـــديهم يف اليـــوم كمـــا يـــالرجـــال يف حمتشـــد حبســـوا فيـــه  جبمـــع كافـــة " إيفـــون"كلـــف 

  .2لكل فرع وبأنه حمظور عليهم أن يأتوا بأي رجل حي إىل املخيم امعين ااألخري عدد

هــي وحــدات منتشــرة يف  G.M.P.R3(( ارق ار وس ار -ز

م يف صـفوفها جمنــدين ضــأورويب اجلزائـر، وتجنـدت مــن  �ــااإطار معظـم و  ،4خاصــةاملنـاطق الريفيـة 

مارسـت مـن أجـل إقـرار األمـن يف الريـف، و  تعمـلريني وكانت تسـاعد الوحـدات العسـكرية و جزائ

، أصـــبحت تســـمى يف عـــام علـــى الثـــوار أو املشـــتبه فـــيهم القـــبض هـــي األخـــرى التعـــذيب بإلقـــاء

  .5م 1962قدر تعدادها بعشرة آالف رجل عام ) GMS(املفارز املتنقلة لألمن م  1958

عتمــاد علــى رمحــة النقيــب املثقــف الــذي ال يــؤمن بوجــود هــذه الفــرق اخلاصــة تشــتغل باال

ــــأس واألمل وخاصــــة أمل الغــــري، لقــــد كــــانوا جمموعــــة مــــن األفــــواج يشــــتغلون يف هــــذه األعمــــال  الي

                                                 
 .51، 50السابق، ص ص املرجع ،من أجل إفريقيا :فرانتز فانون -1

 2 .238، 237ص ص املرجع السابق، :ال برانشيائراف -
3- Groupe Mobil de la Police Pural.  

 4- شارل روبري اجريون: تاريخ اجلزائر املعاصرة، تر: عيسى عصفور، منشورات عويدات، بريوت- باريس، 1982، ص163. 
، مركز دراسات 01، ط1999 -1958شهادة عن حزب فرنسا احلاكم يف اجلزائر  يف أصل املأساة اجلزائرية: عبد احلميد براهيمي -5

 .   27، ص2001الوحدة العربية، بريوت، لبنان، 
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ويدخنون لكي يتمتعوا باملناظر البشعة ولكي ال ميلوا من هذا ) من ضمنها التعذيب(الالإنسانية 

  العــراة، واحــدا تلــو اآلخــر مــن الصــباح إىل الليــل الــروتني، وهــدفهم ينحصــر يف تعــذيب املســاجني

 .1وحتت رقابة مشددة هليئة االستنطاق

حمــل الفــروع اإلداريــة هــي أجهــزة إداريــة حلــت  SAS(( ارق ادار ا -ح

  هـذه األخـرية مـن طـرف جبهـة التحريـر الـوطين دور ما مت إجهـاضبعـد2)املكاتـب العربيـة( القدمية

د احلـاكم آنـذاك لتسـن "جـاك سوسـتيل" مـن طـرفم  1955سـنة ) SAS(أنشأت هذه املصـلحة 

فكـان املعلــم واإلداري  ،3ه عــن جبهـة التحريــرعزلـوإلبعــاد الشـعب و  ،إليهـا مراقبـة الريــف اجلزائـري

اجلــيش الفرنســي هــي أداة أساســية يف احلــرب لــذا يــويل مــون مبهــام عســكرية، و يــب يقو بحــىت الطو 

أنشــئت بنايــة  ) تبســة(، ففــي الشــريعة 4قمــع البوليســي يف الريــففهــي أجهــزة ال  اهتمامــا كبــريا هلــا

حـد يـدري بـأن دهليـزا  أو�ا مسبح كبري ومل يكـن كبرية كانت تابعة للفرق اإلدارية واالجتماعية، 

كبـــريا أنشـــئ حتتـــه، حيـــث يـــتم تعـــذيب وإعـــدام مئـــات املناضـــلني اجلزائـــريني مـــن خمتلـــف نـــواحي 

الــذي " دوب"متــوه علــى هــذا الــدهليز بالدعايــة حلمــام  املنطقــة، كمــا كانــت الســلطات الفرنســية

، خــالل 5"كونــور"أنشــئ حتتــه مركــز التعــذيب واإلعــدام أيضــا،  كــان املركــز حتــت قيــادة النقيــب 

عمليـــات حفـــر عاديـــة باملكـــان املـــذكور مت العثـــور علـــى مقـــربة مجاعيـــة ألكثـــر مـــن ثالمثئـــة هيكـــل 

  .رهاعظمي مثلت إبادة مجاعية لسكان املنطقة وما جاو 

مـــن القـــوم رق فـــبـــدأ تكـــوين  )ار( اودات ار ازار   -ط

  م 1958إىل احلكـم منـذ  "ديغـول" اجلنـرال ءيا بعد جمـفيه عالتوسمنذ بداية الثورة، ومت  اجلزائريني

للحـركيني  اإلمجـايلقدر العدد ، 6الفرنسية توتعددت مهامهم ضمن القواتضاعف عددهم  لقد

                                                 
 .139، 138املرجع السابق، ص ص: عبد ا�يد عمراين -1
 .163، املرجع السابق، ص عاصرةتاريخ اجلزائر امل: جريونشارل روبري أ -2

3 - A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°07 sas 68. 
ديوان عياش سلمان،  :، تر2، ط1954إىل اندالع حرب التحرير 1871من انتفاضة  تاريخ اجلزائر املعاصرة: شارل روبري أجريون -4

  . 163، ص1983املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
ينظر . 42، ص2007اجلزائر،  ،، دار اهلدى، عني مليلةيقة مذكرات عن ثورة التحرير الوطين وما بعد االستقاللاحلق: عمار جرمان -5

 .05امللحق رقم 
6- Alistair Horn: histoire de la guerre d’Algérie, Traduit de L’anglais par: Yves du 
Guerny, E04,  edition Dahlab, Algérie, 2007, pp263, 264. 
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حبسـب ) 200000(حبـوايل مئـيت ألـف م  1962و 1954 بـني عـامي للحركيني العـاملني كإضـافيني

وارتكــاب أبشــع اجلــرائم ضــده، حتملــوا مســؤولية التنكيــل بالشــعب و ، 1الــوزارة الفرنســية للجيــوش

البنات ويهتكون و والنهار ويعتدون على حرمات النساء  لواملنازل يف اللي ىفكانوا يقتحمون القر 

عليــه مــن احللــي ا جيدونــه ويقــدرون ويســلبون وينهبــون كــل مــ لقــرىاو  لوحيرقــون املنــاز   نأعراضــه

الزائـدة عـن حاجـا�م  تون البـاقي، ويفسـدونه ويقتلـون احليوانـايـة ويتلفـواأللبسـة واألغذ ةواألمتع

 بـاملواطننيلنساء، ويغـررون ويعذبون الشيوخ الكبار واألطفال الصغار وا ملة،ويعتقلون الناس باجل

بــــة مث يكشــــفون عــــن الغــــذاء واملعلومــــات املطلو و ، ويطلبــــون املــــأوى ا�اهــــدينفيتظــــاهرون يف زي 

بتعــــذيبهم وعقــــا�م مبختلــــف  بعــــد ذلــــك أن يتوصــــلوا إىل مــــا يريــــدون، ويقومــــون دبعــــ حقيقــــتهم

مصـــــادرة أمالكهـــــم وثـــــروا�م وأمتعـــــتهم وســـــوقهم إىل مراكـــــز القـــــوات و الوســـــائل والـــــبطش �ـــــم، 

 ةالفرنســـي  دارةلـــإلزائريـــة الـــيت أعلنـــت والءهـــا اجل مـــن أهـــم الوحـــدات العســـكرية ، وهـــم2الفرنســـية

  .3مارست التعذيبملواجهة الثورة و 

يف الشــريعة مــن احلركــى يرغمــون املــواطنني علــى آداء التحيــة " كونــور"النقيــب  كــان مرافقــو

بوخضــرة عيــدودي، نــاجي ســلطاين  : للنقيــب والتغــين بأشــعار شــعبية متجــده  ومــن هــؤالء ا�ــرمني

" بـريو"د، خمتصون يف النهب والتعذيب والقتل، كما ينشطون مـع النقيـب مسعود بوطرفة، هدهو 

  .4"علي اجلريف"يف محام 

 )5ز ا ارا -ي
DPU(  االضـطهاد هو جهـاز يسـاهم يف التعـذيب و

 "روبـــار الكوســـت"مت تأسيســـه مـــن طـــرف مصـــاحل ،االضـــطهاد داخـــل املـــدن العمرانيـــة الكـــربىو 

)Robert Lacoste( يف معظمـــه مـــن  يتكـــون فهـــو مبثابـــة بـــوليس إضـــايف م 1957 مـــارس 04 يف

بإنشــاء هــذا اجلهــاز أصــبح كــل منــزل و  ،لــذين كــانوا يف املنظمــات العنصــريةاألوروبيـني العنصــريني ا

                                                 
 .   25املرجع السابق، ص: عبد احلميد براهيمي -1
   .193، 192صاملرجع السابق، ص  ،ع عشر والعشرينثورات اجلزائر يف القرنني التاس :حيي بوعزيز -2
طين و رات املتحف الالصادق عماري، مصطفى ماضي، منشو : ، تر1974- 1898 مصايل احلاج رائد الوطنية اجلزائرية: بنجامني سطورا -3

       .232، ص1998جاهد، اجلزائر، للم
 .43املرجع السابق، ص :عمار جرمان -4

 Dispositif de Protection Urbaine. -5  
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كــــل منــــزل أو جممــــع ســــكاين ول مــــنهم، املــــدن الكــــربى لــــه مســــؤول أو جممــــع ســــكاين أورويب يف

هــذا مــن أجــل مراقبــة حتركــات الــوطنيني اجلزائــريني عامــة مبــا فــيهم و  ،جزائــريني مســؤول جزائــريلل

  .1األوروبيني

 هـي CRA2(( أو رز اوت وار   رز ات وال -ك

هــدفها  3موضـوعة حتــت سـلطة قائــد الناحيـة انية،أجهـزة امتــدت علـى مســتوى التجمعـات الســك

وضـعت  ،وحـدات أو أو منظمـات اأفـراد ،خـابراتصـاحل املحتقيق االسـتمرارية والتـدخل املوحـد مل

الثـاين حتت إشراف املكتب الثاين للقيادة العليا للمنطقة واملكتب حتت مسؤولية ضابط الناحية و 

 عم بالبحــث عــن املعلومــات مــن أجــل قمــعلــى رأس كــل جهــاز قائــد يقــو لقيــادة األركــان العليــا، و 

وحـدات : هـيمت إدمـاج هـذه الوحـدات و  يـق هـدفهامـن أجـل حتقخاليا جبهة التحريـر الـوطين، و 

 ابأنواعهــــ شــــرطةال، )SAS(الفــــروع اإلداريــــة اخلاصــــة ، املتنقــــل دركالــــو  دركالــــوحــــدات  ،القتــــال

 ، الفــرق اجلهويــة لألمــن)PJ(الشــرطة القضــائية ، )PRG( االســتعالمات العامــة شــرطة( املختلفــة

)CRS((  ،ى هــذه األجهــزة وحــدات قتاليــة تســمىكمــا توجــد لــد )مســلحني تضــم) ودالكومنــ 

، إن هـذا 4أو القسـمتعمل مع الكتيبـة املخصصـة للناحيـة و  ،جندرمة، مفتشي الشرطة ،جزائريني

علــى القــانون فأعمالــه تنــدرج يف إطــار النظــام البــوليس الــذي ميــارس التعــذيب يف اجلزائــر ال خيــرج 

   االســتعماريللنظــام ولــذلك فهــو عنــدما يتــوىل التعــذيب يقــيم الــدليل علــى وفائــه  االســتعماري،

خـر غـري التعـذيب، إن كـانوا ال يريـدون كما أن اجلنود الفرنسـيني ال يسـتطيعون أن يفعلـوا شـيئاً آ

   .5له سلوك اجلالدينالفرنسية فكل فرنسي يف اجلزائر  إدانة السيطرة

يــة عســكرية موحــدة بانــدماج يقــوم هــذا اجلهــاز بعمليــة االســتنطاق علــى مســتوى كــل ناحو 

ر صـــدو  ،علـــى ضـــرورة تأسيســـها "تروبـــار الكوســـ" حيـــث أكـــد ،البـــوليساجلـــيش واملخـــابرات و 

                                                 
1  - Alistair Horn: op.cit, p206. 
2- Centre de Renseignement et Action.  

 .250ص ،01ج املرجع السابق،: باتريك إفينو، جون بالنشايس -3
4- Pierre Vidal-Naquet: les crimes de l’Armée française Algérie 1954-1962, EDIF 
Algérie, 2001, p119.              

  .55، 54صص املرجع السابق، ، من أجل إفريقيا :فرانتز فانون -5
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أيـن  ،م مراكـز االسـتنطاق موحـدةيأمهيـة تنظـ"  :مما جاء فيه ما يليو م  1957أفريل  11مرسوم 

  .1"لإلسراع يف التحقيقات اهذيس املختلفة تعمل جنبا إىل جنب و مصاحل البوليكون اجليش و 

 قـدر عـددها عـرب كامـل الـرتاب الـوطينز يف اجلزائـر، و م أنشئت عـدة مراكـتنفيذا هلذا املرسو 

أي مبعـــدل واحـــد علـــى مســـتوى كـــل  ،)CRA(ا مركـــز  )80( ثمـــاننيبم  1959وم  1958ســـنيت

أل�ـا متخصصـة  )DOP(أما أساليبها تشـبه ، فهي تابعة وظيفيا للجيش ،ناحية عسكرية فرنسية

يف نـــــدوة  Godard(2( "رقـــــودا" املعلومـــــات، حيـــــث شـــــرحها الكولونيـــــل اســـــتغالليف البحـــــث و 

  .3م 1957ديسمرب  12صحفية منظمة من طرف احللف األطلسي يف 

فيهـا ميـارس التعـذيب علــى  ،كــز االسـتخبارات والعمـلا مركـزا مـن مر  4"أمزيـان"تعتـرب ضـيعة 

نطاق واسع، وضع هذا اجلهاز حتت سلطة قائد قطاع قسنطينة ونتيجـة لـذلك فإنـه حتـت سـلطة 

اجلــيش، مهمتــه البحــث عــن يش منطقــة قســنطينة وكــذلك أركــان ســلك املكتــب الثــاين ألركــان جــ

بـــــالتخطيط وتنظـــــيم عمليـــــات القمـــــع ضـــــد  وتقييمهـــــا وتبليغهـــــا إىل األجهـــــزة املعنيـــــةاملعلومـــــات 

و، لقــد وضــع حتــت تصــرفه كتيبــة املشــاة الســابعة والعشــرين ووحــدات مــن الــدرك الــوطين .ت.ج

لشرطة القضائية وشرطة احلدود تعالمات العامة واشرطة االس: باإلضافة إىل مصاحل مدنيةاملتنقل 

تهــا هــي وحــدة رأس حربن احلضــري ووحــدات مــن احلــرس اجلمهــوري، وأهــم مــن ذلــك فــإن واألمــ

جنـــيب فيـــف األلالـــيت كانـــت مكونـــة مـــن احلركـــى والـــدركيني واملفتشـــني وجنـــود مـــن ال الكومنـــدوس

 .5قدام السوداء وغريهم من حثالة اجليشواأل

هـي وليـدة حـرب اهلنـد الصـينية  )ح.ع.إ( وال وا   ما   -ل

ابتـداء مـن ، هي مثرة عملية تفكـري واسـع متـت املبـادرة �ـا عنـد اخلـروج مـن احلـرب العامليـة الثانيـةو 

أي أن األجهــزة املختصــة يف  )CCI( يهــو  ،ه اآللــة إىل منظمــة أكثــر تنظيمــاجويليــة حتولــت هــذ

                                                 
1- Pierre Vidal-Naquet: La torture dans la République(1954-1962), op.cit, p50.  

 .واشتهر بتنفيذ اإلعدام يف األماكن العمومية دون حماكمة 1957 يدي إىل غايةكان قائدا لألطلس البل -2

  , p160. op.cit, )1962-(1954 torture dans la RépubliqueLa Naquet:  -Pierre Vidal -3  
ينظر أيضا  .املرجع السابق: جان لوك اينوديحول هذا املوضوع ينظر . بالقرب من قسنطينة كان ميارس التعذيب بداخلها مزرعة أمزيان -4

 .املرجع السابق: هواري قبايلي

 .185املرجع السابق، ص: بوعالم جنادي -5
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حيـث يقــوم هــذا اجلهــاز ، )CCI( ممــا أدى إىل مــيالد وتطــور ،املخـابرات نظمــت نفســها بنفسـها

بأعضـــاء ويعمـــل يف حلقـــة مغلقـــة ويف أمـــاكن خمتـــارة و  ،بـــالربط والتنســـيق بـــني املختصـــني واجلـــيش

، �ا دائما عناصر من مصاحل استخباراتية ملختلف األسالك العسـكرية وكـذلك عناصـر 1خمتصني

D.R.Mتخبارات العسكرية تنتمي إىل املصاحل اخلاصة مثل مديرية االس
2.  

لقــد وقــع يف كــل أحنــاء القطــر اجلزائــري « ):ص(يقــول الضــابط الــذي رمــز إىل امســه بــالرمز 

اليت هي " األعمال الوقائية"على ما أظن إتباع طريقة استثمار اإلرشادات، وذلك بإنشاء فصيلة 

ة مـــن أنـــاس وهـــي مرتكبـــ ،ليســـت ســـوى كوكبـــات متنقلـــة مـــن اجلنـــود مهمتهـــا اســـتنطاق األهـــايل

يف األنفـس بعـض الـذكريات وال  يثري يرتدون أزياء صفراء ويف بعض األحيان سوداء ويف ذلك ما

 .3»نعرف عن هويتهم شيئا سوى كو�م جنودا ال يعلم أحدا مأموريتهم بالضبط

 رأي العـــام الفرنســـيســـخط الـــالضـــجة اإلعالميـــة اليســـارية و : ود أســـباب تأسيســـها إىلعـــوت

فيــه املنظمــة  ةبســبتوامل "عــالقهنــري " واعتقــال "بومنجــل"و "أودان" لبعــد مقتــ) اإلنســاين(

ل ن منظمـــة قمعيـــة إرهابيـــة أقـــوى حتـــل حمـــي، أي تكـــو "أوســـاريسبـــول " وعلـــى رأســـها ،اإلرهابيـــة

إدماج كامل أجهزة املخابرات سواء بوليسية أو وإىل ، )DPU( املنظمة األوىل تكون منفصلة عن

باتساع نطاق هذه املنظمـة خـارج اجلزائـر  ،التحقيق راع يفذلك لإلسو  ،يف جهاز واحد عسكرية

  .4اصمة لتشمل كامل الرتاب الوطينالع

للــرد علــى التقنيــات املســتعملة مــن قبــل االســتعالم والعمــل واحلمايــة جــاءت مصــلحة كمــا 

يف يني أيضا مبثابة ثأر أخذه العسـكر مـن املـدن واعتربت) الوطنيني التحرير جيش وجبهة( اخلصم

) احلمايـة" (أ"ىل ثالثة فـروع خمتلفـة األحجـام، مل يلبـث فـرعإال، مت تقسيم هذه املصلحة ا ا�هذ

االســـتعالم يف مصـــلحة  أن حتـــول إىل فـــرع أساســـي" مـــان روواكلي"املســـري مـــن قبـــل قائـــد الســـرية 

                                                 
   .247املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -1
 .244املرجع السابق، ص: بوعالم جنادي -2

 .1960 جانفي 11، 59ع ، المجاهد، "رتفون بعجزهم عن قهر الشعب اجلزائريسيون يعالضباط الفرن" -3

 .54املرجع السابق، ص: رشيد زبري -4
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هـذا به ترتبط املفارز امليدانية للحماية، فكما ورد يف املدونـة الوزاريـة  مت إنشـاء  ،والعمل واحلماية

 .1الفرع من أجل أن يكيف لصاحل القيادات العسكرية

هــو و  )DOP(هــو جهــاز علــى مســتوى كامــل الــرتاب الــوطين و  أســس هــذا اجلهــاز فروعــا لــه

ا هلـو  ،القيـادة العسـكرية القيادة املركزية بـاجلزائر الـيت تتمتـع باالسـتقاللية التامـة عـن )CCI( ـتابع ل

  .2ة للجيشهي موازيممثليها على مستوى القيادات و 

خـاص �ـا الثـاين وتـرتبط أيضـا بسـلم قيـادي  ح تشكل هيكلة متميزة عن املكتـب.م.إن م

 هاــــــــــثقيلة عواقب باستقالليةخبصوص العمليات اليت تقوم �ا بأمر من املكتب الثاين، فهي تتمتع 

ينبغـي أن  ،أفضل دليل على ذلك هي حمتويات تقارير احلوصـلة الـيت توجههـا إىل املكتـب الثـاين 

عـــــدد األشـــــخاص ، عـــــدد األشـــــخاص املوقـــــوفني مـــــن قبلهـــــا :تتضـــــمن أرقامـــــاً عـــــن ثالثـــــة أمـــــور

تضـمن األمـر األول خمالفـة للتوزيـع النظـري يفوراً  .وعن الناس الذين مت العثور عليهم، املستنطقني

ســها ، مادامــت تتــوىل بنفســتغاللتنظيمــاً مكلفــاً باال باعتبارهــاح .م.املشــار أعــاله حيــث متثــل م

   .3مهمة توقيف األفراد وال ترتك املهمة لآلخرين وباألخص املكتب الثاين

جيب االعرتاف بأن التعذيب كان   DOPز ادل ن أل او -م

موجودا قبل إنشاء هذه الفرق، إذ مورس يف مجيع املراكز العسكرية منذ احلملة على اجلزائر 

كان ميارس بشكل تقليدي حمض غري مدروس، وهل بصفة دائمة ومستمرة، لكنه يف البداية  

يعترب الضرب أو غسل األدمغة تعذيبا؟ إمنا بعد إنشاء الفرق دخل التعذيب مرحلة اجلد، 

فأصبحت له وسائل جادة صناعية، أما بصفة رمسية أو غري رمسية فلم يكن موجودا، إذ يقول 

مل تنطق أمامنا هذه العبارة ولو مرة  خالل سبع سنوات قضيناها يف اجلزائر" بيار فيتوري"اجلالد 

واحدة، إذا مل يكن هناك تعذيب أو جالدين أو معذبني الشيء الوحيد الذي كان موجودا هو 

  .4مستجوبون وجميبون االستنطاق

                                                 
 .248املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -1
 .63املرجع السابق، ص: رشيد زبري -2

  .251املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -3

  4- "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم الفرنسية"، مجلة أضواء تاريخية، املرجع السابق، ص13.
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 ي كلــف بالتنســيق بــني اجليــوش، تعلــق األمــر يفديف اجلزائــر مركــز عــام  1957ســنة  ظهــر

، العمــل االســتعالملتنظــيم التجســس املضــاد خمــتص يف  احلقيقــة بعمليــة تغطيــة علــى جهــاز واســع

 واحتفظـتفشيئاً عرب الرتاب اجلزائـري  به هياكل صغرية تعددت شيئا ارتبطت ،)RAP( واحلماية

  .DOP(1( -ج.م.مضة مابتسمية غ

مهمتـه القضـاء علـى خاليـا  )CCI( ز التنسـيق بـني القطاعـات العسـكريةهو فـرع مـن مركـو 

كـــان جهـــاز   إذ ،و تنظـــيم عســـكري يـــدخل يف نطـــاق احلـــرب احلديثـــةجبهـــة التحريـــر الـــوطين، فهـــ

وهــــو مؤسســــة عســــكرية مهمتهــــا تعــــذيب  ،)CCI( لوقايــــة فــــرع مــــن فــــروعالتــــدخل مــــن أجــــل ا

واســـتنطاق اجلزائـــريني املعتقلـــني واألســـرى، الـــذين غالبـــا مـــا كـــانوا يعـــدمون، وكانـــت تعمـــل حتـــت 

  .2إشراف فرق عسكرية خمتصة

إضـــافة إىل ثالثـــة مرتمجـــني  اعســـكريمـــن عشـــرين ) DOP(هـــاز جل الطـــاقم البشـــري يتكـــونو 

لـــة ألعضـــاء هـــذا اجلهـــاز بذيـــتم انتقـــاءهم بعـــد فحـــص ســـيكولوجي وأخالقـــي واســـع، و  ،وكاتـــب

 هلكــن خارجــو  ،يرتــدو�ا داخــل املركــز "جنمــة فـوق مشــعل" عسـكرية خاصــة عليهــا عالمــة خاصــة

 متنوعـــــة وجـــــد متطـــــورةكثـــــرية و   لـــــديهم وســـــائلو  ،ةيـــــالبجأو ا لعمليـــــات يلبســـــون برنوســـــأثنـــــاء او 

  .3سدساتاملشاش أو ر مسلحني بالو " ...مسجالت ،وسائل اتصال ،سيارات"

من ضابط برتبة نقيب، إضافة إىل ضابطني  )DOP(كانت تتشكل الفرقة العملية للوقاية 

أو ثالثــة ضــباط مســاعدين، وأربعــة أو مخســة مــن صــف الضــباط، ومــن مخســة عشــر إىل عشــرين 

فرقــة مــرتجم أو أكثــر مــن هــذا العــدد مــن الوشــاة اجلزائــريني أو مــن األقــدام  عســكريا، كــان لكــل

الســــوداء، عومــــل هــــؤالء املوظفــــون معاملــــة خاصــــة ال ســــيما بالنســــبة للمجنــــدين مــــنهم، فكــــان 

االنضباط ذاتيا، حيث يسمح لكل واحد منهم ارتداء اللباس املدين، ويتمتع مبزايا خارقـة للعـادة 

                                                 
  .247املرجع السابق، ص: يال برانشرافائ 1-
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يســتفيد مــن اهلــدايا مبناســبة عيــد املســيح، ومعفــى مــن احلراســة  واردة مــن صــندوق خــاص، كمــا

 .1وغريها من األشغال اخلاصة با�ندين، كما يسمح له بالدخول إىل مقر ندوة املركز

صاصــني اخت هأن أعضــاء "ماســو"يقــول، )DOP( فالتعــذيب أصــبح مــن اختصــاص جهــاز

أعضـــاء هـــذه املنظمـــة يتقنـــون أصـــبح الـــذين ميتنعـــون عـــن الكـــالم، فيف اســـتنطاق املشـــتبه فـــيهم و 

احلـرق  ،كهربـاءال" ال ميارسـون الطـرق التقليديـة فقـط حبيـث أصـبحوا ،يبدعون يف جمال التعذيبو 

وإمنــــا تطــــور جمــــال التعــــذيب واالســــتنطاق وتعــــدى ذلــــك إىل االغتيــــاالت "  ...مــــاء ،بالســــيجارة

  :تكون يف احلالتني اآلتيتنيو 

   ل ملبادئـه الفضـيلة واسـتحالة اإلفشـاء باملعلومـاتاملعتقـ وأفيـه تعصـب املشـتبه عند  :األوىل

وظلـــت  )فدائيـــة( أو املعتقـــل قـــام بعمليـــات إرهابيـــة املشـــتبه فيـــه أن التأكـــد مـــنفهـــي  :أمـــا الثانيـــة

عمليــات التعــذيب متواصــلة داخــل خمــابر حقيقيــة هلــذا الغــرض وســط هــذه املفــرزات املتخصصــة 

ت الدقيقـــة واملتكـــررة، ورغـــم كـــون هـــذه علـــى الـــرغم مـــن تـــذمر جمموعـــة مـــن الصـــحف والتنديـــدا

 .2العمليات مسيئة للبشرية فقد اعترب�ا السلطة كجزء ال يتجزأ من احلرب الثورية

ــــيت   ــــك التنظــــيم اإل :ســــعى إىل حتقيقهــــايومــــن األهــــداف ال السياســــي جلبهــــة داري و تفكي

شـؤون االجتماعيـة ري التسـيو  والـيت تقـوم جبمـع األمـوال ،التحرير الـوطين يف كامـل الـرتاب اجلزائـري

أي انتقاء األخبـار عـن كـل حتركـات جـيش التحريـر الـوطين  ،احلصول على املعلومات ،للجزائريني

بإدمـاج  )سـسجالت( إنشاء شـبكة العمـل السـري ،نفسيةال تهحالو  ترقياتو  مشاكلو  تنقالتمن 

إفسـاد  ،عن العمل الثـوري التحرير الوطين أو بعض املناضلني الذين تراجعوا جيش أعضاء داخل

جتنيــد أعضــاء جــيش التحريــر الــوطين يف  ،ذلــك بنشــر أخبــار خاطئــة يف وســطهمتســميم الثــوار و و 

 . 3ىاجليش الفرنسي خاصة احلرك

كـــذلك و  )DOP( أصـــبح مـــن اختصـــاص جهـــاز )م 1961-م 1957( خـــالل فالتعـــذيب

املنظمـة الوحيـدة علـى امتـداد  )DOP( أصـبحم  1959ولكـن ابتـداء مـن سـنة  )GRA( جهـاز

                                                 

 1- "خمابر التعذيب"، مجلة أضواء تاريخية، املرجع السابق، ص12.
 

  .247، ص01املرجع السابق، ج: إفينو، جون بالنشايس باتريك -2

 .58املرجع السابق، ص: رشيد زبري -3
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 اكمـ  ،ب كـل مصـاحل املخـابراتقـار وترااألخبـائري اليت تقوم جبمـع املعلومـات و رتاب الوطين اجلز ال

شــــت هــــذه تالم  1961ابتــــداء مــــن ، و  )CTT(العبــــور لك مراكــــز االعتقــــال للفــــرز و تراقــــب كــــذ

)OAS( ها بتأسيس منظمة اجليش السريو املنظمة مث قام ضباطها وقياد
1.  

اء هــــذا اجلهــــاز، تبــــدأ باالســــتنطاق العــــادي إىل كانــــت املســــاءلة بارعــــة مــــن طــــرف أعضــــ

االسـتنطاق القـوي املثـري إىل اجلــد مثـري مثلمـا كــان سـائدا يف القـرون الوســطى، ففـي بدايـة نشــأ�ا 

 passage a)قامت الفرق بتطبيق نفس الوسائل املستعملة يف املراكز العسـكرية، الضـرب املـربح 

Tabac)الكهربـــاء أو التليفـــون الريفـــي ، )EE8 Téléphone de Campagne( إذ تقيـــد ،

األطراف األربعـة للسـجني ويـتم متريـر الكهربـاء علـى األعضـاء األكثـر حساسـية كـاألذن واللسـان 

يعــد خطــأ جســيما جمــرد يقــول أحــد الضــباط أثنــاء عمليــات التعــذيب أنــه ، واألعضــاء التناســلية

ألن الفـرق هلـا سياسـة مل تكـن هنـاك عقوبـة،  ب مـن املـاء لكـنالتعاطف مع سجني أو مده بكو 

ألننا كنا نعلم " البوتيك "غسل األوساخ بني العائلة فاملسألة خاصة بالفرق، فلم نكن نرتك أبدا 

وهو القيادة العامـة  CCIأكثر من الالزم، رأينا الكثري أيضا ألن مركز التنسيق ملختلف األسلحة 

خــارج نطاقــه، إنــه حملــيط يفضــل إبقائنــا حتــت ســيطرته، حــىت ال تتســرب أي معلومــة  DOP فــرقل

   .2عجيب حميط مغلق أين حرفت وغريت كل القيم

ومـن أجـل حتقيـق ذلـك جيـب : "... عـن أعضـاء هـذا اجلهـاز"3جورج بويس"يقول اجلنرال 

أن يتصــف املســؤول بصــفات احلــاكم الصــارم وباخلصــوص جتــاه أولئــك األفــراد الــذين يأتونــه مــن 

حتت السلطة املباشرة للمركز باجلزائر العاصمة حيـث   الذين كانوا) دوب(خلية املفرزة للمحافظة 

  .4..."كانوا يتميزون ببعض اخلشونة جتاه السجناء

                                                 
, p35. op.cit, )1962-(1954 épubliquertorture dans la La Pierre Vidal Naquet:  -1 

  .14ص رجع السابق،، املمجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم الفرنسية" -2
  "لوكالرك"اشتغل يف الدبابات باملشرق وإفريقيا وبفرنسا خالل احلرب العلمية الثانية مع " سان سري"وهو خريج مدرسة  1912ولد عام  -3

احملافظ " كريستان فورشي"م، مث رئيس ديوان 1960و 1959م مث مبقاطعة جباية يف 1958أصبح بعد ذلك قائدا للفرقة الثامنة للسبايس يف 

، مث أصبح جنراال بسلك اجليش، مث مديرا ملعهد الدراسات العليا للدفاع الوطين، ألف )م1962أفريل إىل جويلية (للجمهورية باجلزائر األعلى 

 . حول حرب اجلزائر(La Grotte) "املغارة"كتاب 

 .139، 138، ص ص02املرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بالنشايس -4
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أفريـــل  23بتـــاريخ  تشـــكلت  )اد اراء(  ار ارظا -ن

طــرف املســتوطنني األوروبيــني، وهــي عبــارة عــن ميليشــيات مســلحة عرضــها تنفيــذ  مــن م 1955

اجلزائــريني بتوجيــه وتشــجيع وتســليح ومتويــل مــن طــرف ســلطات االحــتالل  عمليــات إرهابيــة ضــد

خلــيط مــن املتشــوقني  ، وهــي1، وهــي قــوات مســاعدة ألجهــزة األمــن الفرنســية املدنيــة والعســكرية

واملتعصبني واملشاغبني من اليمني املتطرف أو من أعوان الفرنسيني للجوسسة واجلوسسة املضـادة 

حل االســـــتخبارات، أو عناصـــــر ينتمـــــون إىل مديريـــــة االســـــتعالمات والتـــــابعني هلـــــم أو فـــــروع مصـــــا

العســـكرية الـــذين مت تعييـــنهم يف القواعـــد العســـكرية املبثوثـــة عـــرب اإلقلـــيم األملـــاين يف إطـــار منظمـــة 

  .حلف مشال األطلسي

تنشـــط ســـريا مكونـــة مـــن عناصـــر الكولـــون العنصـــريني، يطلـــق ة غـــري قانونيـــة ظمـــهــي منإذا 

قــد فرضــت اب خلقــت الرعــب والفــزع يف األوســاط الشــعبية، و ضــادة لإلرهــعليهــا باملنظمــات امل

ذه فــروع هلـــ أســـيسمت تو  ،ملنـــاطق الــيت يقطنهــا املعمـــرون بكثــرةهــذه املنظمــة وجودهـــا خاصــة يف ا

، كــــان إجــــراملــــيت كانــــت متــــارس التعــــذيب بوحشــــية و او  ،عــــرب املــــدن الصــــغرى والكــــربى ةاملنظمــــ

كســـري العـــريب يف املدينـــة، ويف أحيـــان أخـــرى يتحركـــون عناصـــرها يتخـــذون أول ذريعـــة ليقومـــوا بت

  .2بالتواطؤ مع عناصر الشرطة ودعمها ومساعد�ا أو مع اجلنود وكذلك مع القضاة

را  بذن اأ  

خاصـــة ضـــد  بيف ابتكـــار وســـائل وطـــرق التعـــذي الفرنســـي لقـــد تفـــنن جـــالدو االســـتعمار

مــع اإلشــارة إىل أن   وجــيش التحريــر الــوطين املعتقلــني السياســيني والعســكريني مــن أعضــاء جبهــة

عمليـــات االســـتنطاق والتعـــذيب أثنـــاء الثـــورة كانـــت جتـــري يف كـــل مكـــان فحيثمـــا وجـــد املـــواطن 

  . 3وغريها ، يف أماكن التجميع والفرزالشارعو اجلزائري يعذب ويستنطق، يف البيت 

                                                 
، ص 2015، دار املعارف للطباعة، اجلزائر، 1958 -1926شهيد السبيت معارفية املدعو السبيت بومعراف ال: صاحل بن نبيلي فركوس -1

 .147املرجع السابق، ص: ينظر أيضا بشري كاشه الفرحي. 33، 32ص

 .231املرجع السابق، ص: بوعالم جنادي -2

  .26، ص2002نوفمرب ، 472، ع جلة الجيشم ش،.أمال ف :، تر"املمارسات االستعمارية أثناء الثورة" :سامية قويب -3
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ة الصــراخ، ولــبعض لة موجــودة يف قبــو املركــز أو يف غرفــة بعيــدة كتيمــكانــت قاعــات املســاء

لة لــيال ويــوقظ الســجني بعنــف ليخــرج اق كلهــا كتومــة وواقيــة، وجتــري املســاءالفـرق قاعــات اســتنط

هـذا احملـيط الثقيـل داخـل قاعـات االسـتنطاق، تلـوث اهلـواء مـن جـراء ، من زنزانتـه كـي يسـتجوب

ادي رد فعــــل فيزيولــــوجي عــــ(دخــــان الســــجائر، الرائحــــة الكريهــــة الفائحــــة مــــن أجســــام املعــــذبني 

  .1...صوت الضربو  ، رائحة البول، الصراخ، الصياح، التوسالت)ألجسام املعذبني

  احلاكم العام يف اجلزائر مراكز مسيـت مبراكـز اإليـواء "جاك سوستال" فتح م 1955يف ربيع 

، وفــورا يســيطر العســكريون علــى اإلدارة املدنيــة ومينــع ...يف اجلــرف...أيــن ينقــل إليهــا املشــبوهون

 مـــن الـــدخول إىل هـــذه املراكـــز، ويصـــبح املســـجونون يف عزلـــة تامـــة عـــن العـــامل اخلـــارجياحملـــامون 

ومـــا وراء  ... ويفـــرض علـــى املســـاجني وهـــم عـــراة متامـــا أن يواجهـــوا التحيـــة العســـكرية للضـــباط

  .2إ�م يعذبون...  األسالك واحلواجز الرشاشات، الكالب البوليسية

منطقــة الشــرق لتعــذيب يف أمــاكن  خمتلفــة يف هــا ســابقا مارســت اناإن األجهــزة الــيت ذكر و  

أيــن كــز و ا ل مــا هــي هــذه املر اءطلــق عليهــا مراكــز التعــذيب لــذا نتســ، ي)عمالــة قســنطينة(اجلزائــري 

  ؟نطقةتوزعت يف هذه امل

تنتشــر هــذه  رات اوس ا ووس ارات ا      -أ

ات يـتم هـذه املقـر  ف أفـرادشـتبه فيـه مـن طـر قاء القـبض علـى املإلفب ،ات يف كل املدن الكربىاملقر 

ــــيس البــــوليس ( "لــــوفردو" ، حيــــث يقــــولنطاقهالســــت) كوميســــاريا(نقلــــه إىل حمافظــــة البــــوليس  رئ

املنظمـة احملليـة  يف اهامـ ادور  مأن هلـظـن ن نالـذي -بعـد إلقـاء القـبض علـى اجلزائـريني": )القضـائي

يـث يـتم تعـذيب ي سـؤال حأ معلـيه يلـقإىل حمالت البوليس، وهنـا ال  ونيؤخذ -جلبهة التحرير

 ويقــول ،"إلقــاء األســئلةبن يــبعــض اجلالدبعــد ا مــحــىت املــوت ليشــرع في مهمشــتبهني آخــرين أمــام

 .3"توجد حجرة خمتصة للتعذيبمت نقلي إىل حمافظة البوليس و " :يف شهادته نيزائرياجل أحد

                                                 
 .14، صاملرجع السابق ،مجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم الفرنسية" -1
  .32املرجع السابق، ص: سامية قويب -2
 .1957سبتمرب  05، بتاريخ 10ع  ،المجاهد -3
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 تمقـران إلكـربى فـلبوليس مقراته يف املـدن اإذا كان ا )ادرك( رات ادر -ب

التحريــر، يــتم لــه عالقــة باملنظمــة احملليــة جلبهــة  إذا كانــتفكــل مشــتبه فيــه  يف البلــديات، لــدركا

نقله إىل مقر اجلندرمـة حيـث يوجـد فيهـا حجـرة خمصصـة للتعـذيب مـن أجـل إلقاء القبض عليه و 

ــــر العــــات(االســــتنطاق ــــت احلجــــرات شــــاهدة علــــى ذلــــك يف هــــذه املقــــرات يف كــــل مــــن بئ   رال زال

، ويف كـــل بلديـــة يوجـــد �ـــا مركـــز ذلك الغـــرض�ـــا أدوات خمتلفـــة لـــ ،...)الشـــريعة، املـــاء األبـــيض

أيضـــا يف صـــفوفها  ح.م.م املفـــارز امليدانيـــة للحمايـــةتعـــد كمـــا  ،1لتعـــذيبل مقـــرا بالتـــايلو  دركلـــل

نظــر عــن الفــروق املوجــودة لنصــيب الفــرع بقطــع اتوشــرطة بــاألخص يلعبــون دورا هامــا يف  دركيــني

  وبنـوع مـن الشـرعية هذه األسالك اخلارجية فإن الكل يسهم بالرجال باملعلومات باألسـاليب بني

مـدير رخص م  1956أكتوبر  12ففي  ،فور تنصيبه "ح"ما جعل دركيني يعينون يف فرعهذا هو 

ح مـن منطلـق أن .م.مى الرتـب مـن الـدرك هلـدف العمـل يف ستة من احلائزين علـ تدابانالدرك  

فـــإىل غايـــة ، هـــو مـــا حصـــل فعـــًال وبســـرعةو ، م 1957ىل قرابـــة العشـــرين يف إ عـــددهم قـــد يصـــل

 انتظـارمـن خـدمات عشـرين دركيـا وكـان مـن الضـروري  االسـتفادةح .م.كان يف وسع م م1958

لكي ينتقل عددهم بقرار وزاري " سيمونو"جديد من قبل الكولونيل التماسهذا التاريخ وصدور 

  .2كانت مرتددة يف تقدمي هذه املفارزإىل مخسني، يبدو أن قيادة الدرك  

مـن أجـل االسـتنطاق يف  )DST( ــــلـ قد كان املقر الرئيسـيل روو ))DSTر -ج

تنطاق الفئـــة هـــو خمصـــص الســـو  ،تشـــون منتشـــرون عـــرب املـــدن الكـــربىكمـــا كـــان لـــه مف ،عـــةيبوزر 

علميــــة يف جمــــال  لــــه تقنيــــاتو  ،مــــن اجلزائــــريني وغــــريهم مــــن املســــاندين للثــــورة السياســــية املثقفــــة

حقنه بإبر  أو ،لبداية االستنطاق فما أقل تسعةد �بط إىل فر عذيب مثل ترك الدورة الدموية للالت

ذلـك مت إدمـاجهم كليـا مـع املظليـني و م  1957لكن ابتداء من ، و )Seringue Vèritè(التخدير

 .3بانتقال كامل السلطات إىل اجليش

                                                 
p26.  op.cit, ,isecrimes de l Armée françaLes Pierre Vidal Naquet:   -1  

.254املرجع السابق ص: رافائيال برانش - 2  
3- Alistair Horn: op.cit, p207. 
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إن الوحــدات العســكرية  )اب ا ) رات اودات ار   -د

ميـارس إجرامـه املخـتص يف االسـتنطاق و  ،)لثايناملكتب ا( يتواجد معها ضابط املخابرات رةتشنامل

فأثنـاء عمليـات التمشـيط أو البحـث أو  ،التعذيب يتصرف فيهـا كمـا يشـاءبخاصة  اتيف حجر 

  بهـة التحريـر الـوطينعمليات عسكرية، يلقـى القـبض علـى اجلزائـريني املشـتبه فـيهم أو مناضـلي ج

  .1يعرضون على ضابط املخابرات الستنطاقهم بأساليب التعذيب املعروفة

عبــارة عــن ) DOP(تنظــيم  إن  DOPز ادل ن أل او رات  -ه

مـن  تلـفوال ي ،كامـل الـرتاب الـوطين  تغطـي العنكبوت خبيوطـه الطويلـة الـيت يشبه منشآت متنقلة

حركة تقوم �ا جبهة التحرير الوطين من القاعدة للقيادة، وهو يوجد  يده أحد، وميكن معرفة أي

  .2يف املناطق اليت تنشط فيها اخلاليا الثورية للجبهة

  ـهتنظيمـــه مـــن التنظـــيم الثـــوري للواليـــات أي إنشـــاء ســـتة أركـــان قيـــادة لـــ )DOP(يســـتمد و 

 يف كــل ناحيــة ولــه فــروع )DOP(يف كــل منطقــة للواليــة تأسســت مقابــل ســت واليــات ثوريــة، و 

ميــارس مهامــه القمعيــة مهمتــه االســتنطاق و  فهــذا اجلهــاز العســكري رهيــب، ،يف كــل قســموكــذا 

له حمالت خمصصة و  ،يستقبل املقبوض عليهموجد له فروع يف كل دائرة و تإذ  ،على أوسع نطاق

ليـات منظمة عسكرية فرنسية تطبـق يف حمال�ـا عم أنهجريدة ا�اهد الثورية  هعن تقول، للتعذيب

  يرتكــب الضــباط بكثــرة أعمــال القتــل بــدون حماكمــةة، و التعــذيب الــيت بلغــت درجــة مــن الوحشــي

ررت هـذه املنظمـة أعماهلـا كـربون علـى حضـور مشـاهد القتـل، وقـد  يف بعض األحيان جي أ�مبل 

  .3اإلجرامية يف عدة جهات من اجلزائر

ل بواســــطة تـــقد بالديـــ�ت، ضـــرب، كهربـــاء، صــــرخا :"كانـــت الوســـائل املســـتعملة عنيفــــة

اهلـــدف الوحيـــد هـــو حرمـــان الرجـــل مـــن التفكـــري، حرمانـــه بكـــل الوســـائل مـــن  "التلـــويح مبســـدس

يف عمليـــات التعـــذيب، وحتـــاول دائمـــاً أن  اختصاصـــينيح إىل .م.لبـــه، يتحـــول رجـــال م اســـتعادة

                                                 
 .هذا ما أكده مجيع من حاورناهم -1

 .56املرجع السابق، ص: رشيد زبري -2

 .1959نوفمرب  15، 52ع ، المجاهد -3
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تــــوهن معنويــــات األشــــخاص املســــتنطقني وتــــزرع الشــــك يف نفوســــهم وختــــوفهم أكثــــر ممــــا يفعلــــه 

  .1ون يف اجلهة املقابلةاملوجود

يف ذلـك العسـكريني  مبـا حـد الـدخول إليهـاأيسـمح ألي  معزولة حيث ال) DOP(مراكز و 

 Michel( "دوبــــارردب ميشــــال صــــابو " وهــــو الفرنســــيني حيــــث يقــــول أحــــد اجلنــــود ،الفرنســــيني

Sabordeb Dupper" :( أن  و ه سـمع الصـيحات والصـرخات تـأيت منـنجبانـب املركـز  مرورنـاأثنـاء

، أمـا مـن حيـث "فمن هـذا الوقـت عرفـت معـىن ضـابط املخـابرات ، شتبه فيه يتم نقله إليهكل م

أحــد العسـكريني الفرنســيني بأ�ــا حتتــوي علــى  هايصــفو  ،يتكــون املركــز مــن عـدة زنزانــاتاهلياكـل ف

 80و رتم 01 ـكل زنزانة أبعادها مقدرة ب  نأو  ،ملعتقلني من االستلقاء والنومأحجار عمودية متنع ا

جهــــاز  إىل، فكــــل مشــــتبه ألقــــي عليــــه القــــبض، أو معتقــــل يــــتم تســــليمه رتامنتســــ 90 يف رتامنتســــ

)DOP (2القاسيةمطبقا أساليب التعذيب الوحشية و  من أجل استنطاقه.   

املهمـة، فكـان عبـارة عـن شـقة رفيعـة مـن نـوع  ألداءغالبـا مـا كـان مقـر الفرقـة مالئمـا جـدا 

عـيش موظفوهـا يف عزلـة شـبة تامـة، حيـث ال يسـمح فيال واسعة، بعيدا عن أي مركز عسكري، ي

هلم االتصـال بـزمالئهم، امتلـك العديـد مـن هـذه الفـرق مواشـي ودواجـن، يسـلم لضـباط وضـباط 

الصــف للفرقــة أمــر مبهمــة دائــم الصــالحية، توضــع فيــه صــورته ويف إحــدى الزوايــا أشــرطة ثالثيــة 

شــخاص مــن اجلنســني دون أن يســمح حلاملــه بنقــل بواســطة أي وســيلة أ"اللــون مكتــوب عليهــا 

  .3"يعرف �ويتهم أو مكان توجههم عندما تستوقفهم مراكز التفتيش والرقابة العسكرية

 منهـاالواحـد  يـرأس املركـز )ار ( اودات ار ازار   راز -و

يف واليـة سـطيف  هاحسـب أمهيـة املركـز، وقـد بلـغ عـدد "نقيـب"أو "مـالزم "ضابط فرنسي برتبة 

) 03(ثالثـــة منهـــا . مركـــزا) 46(أربعــني ســـتة و ) الثـــورة التحريريـــة( االســتقاللا أثنـــاء حـــرب وحــده

  4يف بلديــة العلمــة) 01( فة وواحــدصــيف بلديــة الر ) 02(مركــزين ، و "بــازر ســكرة"مراكــز يف بلديــة 

                                                 
   .266، 265ص املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -1
 .63صاملرجع السابق،  :رشيد زبري -2

3- "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل اإلعالم الفرنسية"، مجلة أضواء تاريخية، املرجع السابق، ص13.
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أبعـــد مـــن ذلـــك  إىل يكتـــف هـــؤالء اخلونـــة بتقـــدمي الـــوالء إىل الســـلطات الفرنســـية بـــل ذهبـــوا ومل

  �1ـــذا العمـــل يف أمـــاكن خاصـــة �ـــا ونقومـــي واحيـــث كـــان ،اغتيـــال إخـــوا�م باملنطقـــةو بتعـــذيب 

وبــني اجلنــود وغالبـا مــا كانــت هــذه املراكــز مكثفــة يف القــرى واألريــاف، حيــث كــان يفصــل بيــنهم 

 .2الفرنسيني يف الثكنة الواحدة، ورمبا يقضون ليلهم يف بيو�م إذا كانت قريبة من املعسكر

يصـعب حتديـد مثـل  )ارة ن طرف اوون ( ب ااذ راز -ز

إمنـا كانـت تسـري مـن السلطات العسكرية أو اإلداريـة، و ف اشر إ تكن حتت هذه األماكن أل�ا مل

األماكن اليت يقطن فيها املعمرون  يفتنتشر و  ،)الكولون املتعصب للجزائر فرنسية(طرف مدنيني 

  .3مدينة قسنطينة، مثل مزرعة أمزيان بالقرب من بكثرة

صــة أوكلــت هلــا تزة خمأجهــبتأســيس  م 1957 عــاممنــذ أت مصــاحل اجلــيش الفرنســي بــد   

أصـل هــذه و  نظــار ملمارسـة أسـاليبها الوحشــيةاختــريت هلـا مبـان بعيــدة عـن األ مهمـة االسـتنطاق،

مــدارس أو  فرنســيون لصــاحل هــذه األجهــزة، أواملبــاين فــيالت أو عمــارات تنــازل عنهــا مســؤولون 

رميمـــات تأدخلـــت علـــى هـــذه احملـــالت تعـــديالت و مســـتودعات، وقـــد أحـــواش و  ،رع كولـــونمـــزا

نــادرا مــا ينجــو و  حــىت أصــبح يطلــق عليهــا اســم خمــابر أو ورشــات للتعــذيب، لتهيئتهــا للتعــذيب،

  .4كل من يعرفها يستحيل أن مير جبانبهامن زارها زيادة على ذلك ختيف وترعب و  منها

وزوجها، كانت ترسل هلا شـحنات كهربائيـة يف " لة قاللمجي" عذبت يف ضيعة أمزيانلقد 

وهــو  "ســي نــوار"ميتــا حتـت التعــذيب و "العــريب بوشــالغم"ثـدييها وســوء�ا، لقــد رأت آلخــر مـرة 

تعـذب  سنة 13ذات  "بوشتات"من عائلة  بالشفطة يف وجهه وصدره، كما أ�ا رأت بنتاا حمروق

 "زليخــــة بوقــــادوم"، "شــــطابة"مــــل اســــم ، وكــــان ســــجناء الضــــيعة يعــــدمون يف مكــــان حيوتنتهــــك

وتــروي  ،م ومكثــت أكثــر مــن شــهر يف هــذه الضــيعة 1959أغســطس  10بتــاريخ  أيضــا اعتقلــت

" مجيلــة"محــاة " قــالل"عــن التعــذيب وعــن هتــك أعــراض النســاء، وكــذلك الســيدة  حيــة شــهادات

                                                 
, p83. op.cit, )1962-(1954 épubliquertorture dans la La  Pierre Vidal Naquet: -1  

 املرجع السابق، "1962- 1954"حرب اجلزائر ومراكز اجليش الفرنسي للقمع والتعذيب يف والية سطيف: عبد الكرمي بوالصفصاف -2

 .املرجع السابق: لالطالع أكثر على ما حدث يف هذا املكان املرعب يرجى االطالع على جان لوك اينودي .158ص

 .251ص ،01ج املرجع السابق،: باتريك إفينو، جون بالنشايس -3
4- Hamid Bousselham: op.cit, p70.  
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د الـــذي عـــذب وشـــه "الســـعيد عبـــد الـــرحيم"تعرضـــت إىل عمليـــات تعـــذيب بالكهربـــاء، وبـــدوره 

الــذي عــذب  "العــريب بــن مليــك"، و"شــادي عبــد اهللا"و "جلــواط أمحــد"و "حممــد األكــرب"إعــدام 

، لقــد "بــدال"هــو اآلخــر ومل يبــق علــى قيــد احليــاة إال بفضــل هــدايا مثينــة ممنوحــة للمفــتش الرئيســي

  . 1يف الضيعة" بوراريش"شاهد موت 

للمكاتـب العربيـة  تعتـرب امتـدادا )ص ( راز ال ادار ا  -ح

الـيت صـارت  االختصاصـات، حيث أ�ـا ختتلـف عنهـا فقـط يف مسـألة ومكملة للمكتب اخلامس

أكثــر توســـعا مـــن ذي قبــل فضـــال عـــن الوســائل واإلمكانـــات الضـــخمة، الــيت وضـــعت يف خدمـــة 

القـائمني علـى إدارة وتسـيري شـؤون هـذه الفصــائل، رغبـة يف حتقيـق األهـداف امللقـاة علـى عاتقهــا 

الـيت أنشــأت  )sas( إن الفصــائل اإلداريـة املتخصصــة": "روبــري الكوسـت"هـذا الصــدد يقـولويف 

فقـد عهـد مبناصـب املسـؤولية والقيـادة لالضـطالع بتسـيري  ،"هي استمرار لتقاليد املكاتب العربية

بالعاصمة من " تيليملي"شؤون هذه الفصائل إىل قدماء الشؤون األهلية، بعد إجراء تكوين حبي 

يسهل أداء مهمتهم، وقد ظهـرت إىل الوجـود بشـكل رمسـي وفعلـي بـاألوراس وقسـنطينة  شأنه أن

  .2م 1955سبتمرب  25، مبوجب قرار مؤرخ يف م 1955سنة 

مدنيـــة يف آن واحـــد يقـــوم علـــى إدار�ـــا ضـــابط يشـــرف علـــى التنظـــيم و هياكـــل إداريـــة ا إ�ـــ

م حوايل ثالثـني حركـي يضـطلعون والتوجيه واملتابعة املستمرة، فضال عن أن كل فصيلة إدارية تض

مث عمــــدت إدارة االحــــتالل إىل  مبهمــــة ضــــمان األمــــن يف احلــــدود اإلقليميــــة للفصــــائل اإلداريــــة،

هــذه أفــراد ولإلشــارة فــإن مركــزا،  700تعميمهــا لتغطيــة كامــل الــرتاب الــوطين حيــث بلــغ عــددها 

مــن أصــل الســبعمئة   أنــه" :"ريهنــري لــوم" حيــث أكــد العقيــد ،الفصــائل مل يكونــوا كلهــم جمنــدين

"550 االحتياطينيفيما عدد  150ا�ندين  كان عدد
3

.  
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ــــوع مــــن الكرســــي الكهربــــائي " الصــــاص"وجــــدت يف مقــــرات  قاعــــات للتعــــذيب، فيهــــا ن

واحلوض وآالت للرفع يعلق فيهـا املسـاجني مبثاقيـل يف الـرجلني، إىل حـد أننـا ظننـا أننـا يف القـرون 

  .1الوسطى عندما دخلنا تلك القاعات

وذلك بغرض إرهاب وختويف  ،ألملا وأمامماكن العامة يعذب اجلزائريون يف األ امك

إىل تبسة اليت مكثوا  "الونزة"من  اقتيد املعتقلونم  1954 - 12 - 17بتاريخ ، فاجلزائرينيالسكان 

فيها عدة أيام مقيدين على مرأى من العموم معرضني ألبشع أنواع التعذيب واإلهانات، لكن 

ماتوا يف كتمان أسرار ثورتنا ومل تنل منهم يد الغدر والعدوان إال الصرب والثبات أبطالنا است

  . 2عندما اقتدادوهم إىل وجهة جمهولة 1955واملصابرة، واختفى أثرهم بنهاية شهر فيفري 

  وربذل واا  ريزارق اا  

ات ال إنســــانية مــــن هتــــك خــــالل التواجــــد االســــتعماري ممارســــ ياجلزائــــر  تعــــرض اإلنســــان

الفرنسـي  في وتفقري وتعذيب وقتـل، وسـجّل االسـتعماروجتهيل وإبعاد ون للعرض وسلب لألرض

وإجــالالً لقــبس  لتنــوع والتفــنن فيهــا احرتامــااالوســائل الــيت ســلطت علــى اجلزائــريني و غــين بأبشــع 

ة األقويــــاء يف ورمحـــاملقاومـــة والضـــعف وغريـــزة البقـــاء  اإلميـــان لـــدى اإلنســـان ونـــزوال عنـــد ســـطوة

إن ممارســة التعــذيب واألعمــال الشــنيعة الــيت اقرتفهــا الفرنســيون ضــد اجلزائــريني ســتبقى ، و الســماء

  الشـعوب يف تقريـر مصـريهااكرة كـل إنسـان يـؤمن باحلريـة وحـق حاضرة يف  الذاكرة الوطنية ويف ذ

األحـــرار يف  ليعـــرفة الســـيادة الوطنيـــة وتضـــحيات األجيـــال الســـابقة، و دلكـــي تعـــرف مثـــن اســـتعا

واملمارســــات الكولونياليـــة خلنـــق احلــــق، وهـــذا بــــاعرتاف  العـــامل الوجـــه البشــــع ألدوات االســـتعمار

  . 3ا�رمة "األيدي القذرة"

لــق ملــف اجلــرائم االســتعمارية والتعــذيب فــإن الواقــع وعلــى الــرغم  مــن حمــاوالت الــبعض غ 

ثـــار يـــة، الـــيت حتمـــل جثثهـــا آقـــابر اجلماعدومـــاً يؤكـــد حضـــور هـــذا امللـــف مـــن خـــالل اكتشـــاف امل

                                                 
 .165املرجع السابق، ص: بوعالم جنادي -1
، املنظمة الوطنية للمجاهدين، تبسة م مبنطقة الونزة1962إىل  1954شهادات حية �اهدي حرب التحرير من : قسمة ا�اهدين ونزة -2
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ن طرف زبانية طغت عليهم ساديتهم م ةشفقي مورس على الضحايا دون رمحة أو التعذيب الذ

تعرضــوا للتعــذيب ، أو مــن خــالل املعاينــة امليدانيــة ألشــخاص جزائــريني والــدماء للتعــذيبالشــرهة 

ومـــا تعرضــوا لــه مـــن وكــانوا شــهودا عليــه أطـــال اهللا أعمــارهم لكــي يــرووا لنـــا مــا قاصــوه مــن آالم 

  .تعذيب

  نســبة هلــذه الواليــةبوابــة الصــحراء بال1مدينــة  نقــرين ىل جنــوب واليــة تبســة قاصــداً إ اجتهــت

مـن طـرف اجلندرمـة أنـه ألقـي عليـه القـبض الذي أخربين  2"عمران أمحد" السيد كان يل لقاء مع

وم بالتوعيــة الــيت  قــأحــد القوميــة كونــه كــان ي مــن بعــد وشــاية(نقــرين دينــة مبم  1957 ةأواخــر ســن

 فســهاندينــة املب "الصــاص"إىل مركــز واقتيــد  ،)يف هــذه املدينــة ه التحريــر الــوطينهــكلفتــه �ــا جب

 حيـث تعـرض للضـرب بالعصـىجلنسـية ارنسـي ف" جـاكالر")النقيـب(الكابيتـان  وجد يف اسـتقباله

ون نفــــس اللبــــاس ودكــــان يرتــــدي  ،ةيــــلمتتا يومــــاً  )17(ســــبعة عشــــر لبالســــتيكي ملــــدةســــوط الوا

 نب فكـان مـن اخلـزاو شـر لأما مـاء ا ،بالتيمم ؤدي صالتهنع زيارة األهل له، وكان ياغتسال مع م

 عمليـة حـول واسـتنطاقه وبصل، وكانت معظم األسئلة يف اسـتجوابه عن خبز قدمي رةاعب لواألك

ر مقـ ، وكـان معـه يفقتـه �ـا، فكان السيد أمحد ينكر عالجببهة التحرير الوطين التمويل واالتصال

الـذي كـان جنـديا يف جـيش ) حاليـات احلمامـا( ليبـان أكـسمدينـة مـن " ثلجون أمحد" الصاص

   .3ليا للفرنسينيامو  القبض عليه وغسل دماغه حبيث أصبح ألقي التحرير الوطين مث

  نبئـــر العـــاتر يف ســـيارة عســـكرية مقيـــد اليـــدي مدينـــة ىلبعـــد تلـــك املـــدة نقـــل الســـيد أمحـــد إ

، حيث وضع يف يف استقباله" روس" ية ووجد الضابطدملسمى بالكوبالضبط إىل مقر الصاص ا

تعمــد عــدم ذكــر ( وبــدأ أحــد اجلزائــريني القوميــة ،ســاعة دون مــاء أو أكــل 24ة ملــدة زنزانــة منفــرد

ن مـن ميـول اجلـيش واجلبهـة ومبـ: مفادهـاالعاملني هناك باستجوابه وكرر عليه نفـس األسـئلة  )امسه

مرحلـة التعـذيب وذلـك برمـي  إىل مة، فـتم االنتقـالو م بأي معلهد مل يفدلكن السيد أمح ؟يتصل

                                                 
 .كم جنوب تبسة  150تقع على بعد  -1
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ليـة مـدة محىت يتبلل وتوصيل الكهرباء يف األذن واألعضاء اجلنسـية واسـتمرت هـذه الع املاء عليه

د رفقة جتلد، ويف أثناء ذلك كان السيد أمحأشرف فيها على اهلالك لكنه صرب و  متتالية ستة أيام

القامــة  حفــر علــى طــولؤخــذون إىل عقلــة أمحــد ويــأمرو�م  حبفــر موعــة أخــرى مــن املعتقلــني يجم

 إذا مل يقدموا معلومات عن جيش وجبهة التحريـر الـوطنيني وهم أحياءوالتهديد بردمهم داخلها 

  .1"الصاص"قر وتكررت هذه العملية ثالث مرات خالل الستة أيام اليت قضاها مب

عنـــد صـــالة " الصـــاص" مقـــر مـــنمعتقلـــني أخـــرج الفرنســـيون م  1957مـــاي  30ويف يـــوم 

 ســريه دمــه وبعــا وأمــر القبطــان أحــدمها بالســري أما، لكــل واحــد منهمــهم حبفــر حفــرةاملغــرب وأمــرو 

تأكـد الطبيـب مـن يف احلفـرة بعـد أن م أطلق عليه النار مـن اخللـف ومت سـحبه فـألقي 06أو م05

الـذي يبلـغ " السـويفبـن معـراج "، عنـدها سـقط الثـاين من إطـالق النـار عليـهدقيقة  15موته بعد 

الســيد ثبــت ، ســنة، ليفــارق احليــاة علــى إثــر ســكتة قلبيــة متــأثرا مبــا حــدث لزميلــه 55مــن العمــر 

، لكــن مل تــدم معاناتــه طــويال حيــث مت إطــالق ســراحه بعــد تلــك األيــام الســتة العصــيبةو  "محــدأ"

  .2التعذيب بالكهرباء جعل السيد أمحد عقيما ومل ينجب األبناء

، حيـــث مت إلقـــاء قاعـــة الســينمابم  1958إثــر عمليـــة فدائيــة بتـــاريخ ســنة علـــى يف الــونزة و 

محلة تفتيش واسعة يف صفوف سكان املدينة ) الدرك(قنبلة داخل القاعة، شنت قوات اجلندرمة 

قـرب قاعـة  "رزايقية إبراهيم بن جاب اهللا"إىل أن عثرت على بطاقة الشهيد منفذ العملية املدعو 

 منــزل والــده الكــائن حبــي البياضــة القدميــة، وأخــرج مــن املنــزل وعــذب وفــورا حضــرت إىل ،الســينما

وعـادت بـه وأعدمتـه رميـا بالرصـاص أمـام  ،"بـارب"عدة أيام مبركز اجلندرمة الكائن حبي القديس 

  .3منزله وحتت أنظار والدته وعائلته وجريانه

رف ا�اهـد اهـدين �ـا واسـتقبلت مـن طـا� ةقصـدت قسـمانتقلت إىل مدينة بئـر العـاتر، و 

، الذي أخـربين أنـه مت أخـذه مـن 4برامهي لقاسمالطيب بن ب، وهناك وجدت ا�اهد فيمعيبشري 

                                                 
 .املرجع السابق :عمران أمحد -1
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  تبســـة "دوب"وحـــول إىل  ثالثـــة أشـــهر يوبقـــ ،مـــن طـــرف اجلندرمـــة م 1959 املـــاء األبـــيض ســـنة

ن ضــرب وتعليــق باحلبــال أيضــا، تعــرض لشــىت أنــواع التعــذيب مــ حيــث بقــي هنــاك ثالثــة أشــهر

مت ، يئعـن طريـق الكـالم البــذ اإلهانـةو الكهربـاء واملـاء السـاخن والتجريـد مـن املالبـس  واسـتعمال

 يعـاين إىل أخـربين أنـه ، كمـالدواعي أخالقيـة أخذ صورة حرقه بالنار يف فخذه األمين وتعذر علي

أنه رغم شدة التعـذيب  التعليق باحلبال، أكد يل جراءمن  هيكتف  على مستوىم الآاآلن من  حد

أكــد اســتمرار ، و بعــد أن يئســوا منــه ن األســرار لــذا مت إطــالق ســراحهأي نــوع مــ ه مل يفــشأنــ إال

  .1األثر النفسي لعملية التعذيب إىل حد الساعة

 ليال "صفصاف الوسرى"ـ ب م 1957 ألقى عليه القبض سنة فقد 2ملوكلزهر ا�اهد أما  

راســة فرنســي، وكــان دوره ملهامجــة مركــز ح "علــيأم "حيــث كــان دلــيال جلنــديني قــدما مــن جهــة 

بعـد تنفيـذ العمليـة، فـر اجلميــع يف اجتاهـات خمتلفـة ووقـع عمـي لزهـر يف كمــني مسـك اجلـوادين، و 

حيــث وضـــع يف مطمـــور يقاســـي  مت اقتيـــاده إىل املركـــز،نســي مـــن طـــرف العســاكر الفرنســـيني، و فر 

قضـي بـه ليلتـني، حيـث ببئـر العـاتر لي3املكتـب الثـاينإىل  هو مث  أخـذ ،الربد مدة ليلـة كاملـةاجلوع و 

 ،التعــذيب أخــرى مــن أنــواع يحيــث لقــ4)كــوليج( نــاك وأرســل بعــد ذلــك إىل املدرســةمت ضــربه ه

اء مـع نقـل املـحيث العمل الشاق من حفـر وصـناعة الطـوب و  ببئر العاتر أيضا لينقل إىل املعتقل

 "الطويبيـة"قـة منطمـع احلصـادة إىل م  1958قد فر ليال يف شهر جويلية املعاناة من أمل اجلوع، و 

 .5مث إىل تونساحلدودية  "املزارة"منطقة مث 

الـذي قـال أنـه مت إلقـاء  ،فقـد حاورنـا ابنـه إبـراهيم: 6عليـواتيـونس  أما عن ا�اهد املرحوم

بالسـالح مـن  ثـر وشـاية، كونـه يقـوم بعمليـة التمـوينإني على يالقبض على والده من طرف املضل

للضـــرب  )SAS( الصـــاص حـــوايل ســـتة أشـــهر وتعـــرض يف تقـــليف املع يتـــونس إىل اجلزائـــر، وبقـــ

                                                 
 .، والية تبسةبئر العاتر ،دقيقة، قسمة ا�اهدين 13الساعة التاسعة و 04/04/2013مقابلة بتاريخ : الطيب بن بلقاسم برامهي -1
 .1956بأوالد سيدي عبيد، التحق بالثورة سنة  1935بن يونس، مولود بتاريخ  -2
 ).05(ينظر امللحق رقم  -3
 . بناية من احلديد، كانت يف مدرسة لبيض بوقصة ببئر العاتر، مث فككت وحولت إىل مرآب البلدية اآلن عبارة عن مستودع للخردوات -4
 .، والية تبسةدقيقة، منزل املعين، بئر العاتر36و 15، الساعة 2013 -04 -04مقابلة بتاريخ : لزهر ملوك -5
ببئر  2000 -04 - 04تويف بتاريخ  1955بأوالد سيدي عبيد، التحق بالثورة كمناضل سنة  1920مد بن عمار، ولد سنة بن حم -6

 .، والية تبسةالعاتر
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ة مدة عشرين استمرت هذه العمليأدى إىل إحداث ثقب �ما و  ،استعمال الكهرباء يف األذننيو 

" القـوم" لذا أصدر يف حقه حكما باإلعدام وكان الذباح أحـد ،صامدا ديفقيوما، كان خالهلا ال

إىل " رييــكــال ب" العمليــة أجلهــا املقــدمن لكــكني علــى الرقبــة حيــث تركــت أثــرا، وضــع لــه الســقــد 

ف، كبــل بالســلك املعــدين مــن يديــه الثامنــة صــباحا مــن اليــوم املــوايل لعلــه يقــدم معلومــات أو يعــرت 

SAS)(الصاص جلس على حجر جمرد من لباسه داخلورجليه و 
1. 

عليــــه احلــــارس وجــــده عاريــــا عنــــدما دخــــل ليــــل فــــك قيــــده حبيــــث انســــلخت يــــداه، و يف الو 

، اغتــنم طلــب منــه قضــاء حاجتــه فــأمره بقضــائها يف مكانــهعنــد ذلــك ظــر إليــه، ين ملفاســتحى و 

تـدحرج فوقهـا ونـزل إىل بالوقفـز علـى األسـالك الشـائكة  الذي سقط أرضـا دفع احلارسو  الفرصة

  فضــــربه حبجــــر علــــى ركبتــــه علــــى احلصــــان )قــــومي("عرعــــار عبــــد اهللا  "حلقــــه وادي الصــــحابة و 

يون وأطلقـوا النـار ، مث حلق به اجلنـود الفرنسـ"شعبة الكرم" منطقة استمر جيري إىل غايةفأسقطه و 

تســرت رآه قـومي مـن وهـران و  ،أنـه وجـد خمبــأ صـغريا التجـأ إليـهيف ذراعـه غـري  بيحيـث أصـ  عليـه

جــراء التعــذيب  هيــنظــرا لتــأثر عينالستكشــافية الصــفراء علــى وجــوده، و عليــه رغــم تأكيــد الطــائرة ا

وراء  "ي عبـــد الســـالمهنشـــري أوالد ســـ" منطقـــة ئـــر العـــاتر مث إىلبعـــاد إىل ل الطريـــق و ظـــ والظلمـــة

ه أمـــر ليســـرت بـــه جســـمه، وقهـــوة و  اطفـــعة، حيـــث قـــدم لـــه رجـــل مـــن النمامشـــة مالســـكة احلديديـــ

رســـلوه إىل عنـــد طلـــوع الشـــمس وجـــد شـــبان يرعـــون الغـــنم، أو  ،باالنصــراف خوفـــا مـــن الفرنســـيني

منهــا و  "اخلســفة" منطقــة ين أخــذاه إىلذلـحامــد علــي بــن ســامل الحامــد علــي بــن يوسـف و السـيد 

  .2إىل تونس حيث عوجل ملدة أربعة أشهر من طرف طبيب فرنسي

ي تعـرض ذشـاهد عـن التعـذيب الـ 3"زرقـنياحممـد "السيد  فقد قابلنا" فركان"يف بلدية  أما

طـاهر سـلطان  "و )هلمـا نفـس االسـم ( "زرقـني احممـد  "مهـا ابـن عمـه  "فركان "له شخصني من

مـن سـكان ضـمن جمموعـة ) كرالعسـ(ا من طرف القوات الفرنسية قي القبض عليهملأ حيث، "

مـن العـني الكبـرية صـعودا ونـزوال مـع تواصـل العمليـة  الءالـدالتعـذيب جبلـب املـاء يف  وبـدأ ،فركان

                                                 
  .، والية تبسةدقيقة، منزل املعين، بئر العاتر35و 17، الساعة 2013 -04 -04مقابلة بتاريخ : إبراهيم بن يونس عليوات -1
 .املصدر السابق: ليواتإبراهيم بن يونس ع -2

   .بفركان، معلم قرآن باملسجد العتيق بفركان بعد االستقالل، متقاعد حاليا 1946مارس  16مواليد  من -3
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لــك تعرضــا للتعــذيب باملــاء والصــابون عــن بعــد ذ ،الســقوط مــن شــدة التعــبإىل غايــة اال�يــار و 

 حيــث أطلــق ســراح اجلميــع مــا عـــدا "واقيــةالرب "حتويــل اجلميــع إىل ســجن مث مت  ،التغطــيسطريــق 

 1"ســـرياين"منطقـــة خـــدومها إىل أو  "فركـــان"ين أعيـــدا إىل الـــذ" زرقـــني احممـــد "و" طـــاهر ســـلطان"

علـي "ا اخلـرب ذقد نقل هو  ،نحياوأهالوا عليهما تراب الكاف ومها ووضعومها يف إحدى األودية 

        .2ين الشهيدينحلد الساعة جيهل قرب هذع اإلدارة الفرنسية، و وهو قومي يعمل م "قتال بن عمر

حيـث يـروي " بـوراسمصباح "ث لوالده وهو شاهد عما حد3"بوراسملني "بالسيد  التقينا 

 أخـد إىل  اعتقل بتهمة متوين الثورة والتحريض ضد الوجـود الفرنسـي "سي مصباح"أن والده  لنا

" مـوىل حممـد"حيـث التقـى بالسـيد   ،املعتقـل باملدينـة نفسـها مث إىل "بئـر العـاتر"ـــــــب املكتب الثاين

ســــي "بعــــد التعــــرف إىل و  ي كــــان عــــامال مبــــنجم الفوســــفات جببــــل العنــــق،مــــن مدينــــة تبســــة الــــذ

 علــي بــن إبــراهيم" و " بــوراس عبــد احلفــيظ بــن إبــراهيم "و "الناصــر عبــدو"ســأله عــن  "مصــباح

خربه بأنــه مت قــتلهم يف طــرف العســاكر الفرنســيني فــأ تبســة مــنخــذوا إىل مدينــة الــذين أ" بــوراس 

 .4إىل غاية املوت" رةباملذ"عن طريق الضرب  "بالدو "مركز 

نــه أ" بــن مصــباحملــني "وظــروف اعتقالــه يؤكــد الشــاهد  "بــوراس علــي بــن إبــراهيم"أمــا عــن 

 ألطفــالحيــث فــر اجلميــع إال ا ،منــزل املعــين يف بئــر العــاتر إىل)4×4(جــاءت ســيارة رباعيــة الــدفع 

  البـــاب بقيـــت واقفـــا أمـــام ،كـــان جبوارنـــادخلـــوا املنـــزل و  ،)كـــان ســـنه ال يتجـــاوز عشـــر ســـنوات(

لك ذ قبلو  ،مت رميه يف مؤخرة السيارةوجدوه داخل املنزل وضعوه يف كيس وربط بسلك معدين و 

كان السبب هـو البحـث عـن حيث بقي دمه على األرض و ) بيضسالح أ( مت ضربه بالسكاكني

  . 5"عبد اهللا"أما الوثائق فأعطتها زوجته لعمه  ،وشى به أحد الكومية وقد ،وثائق

                                                 
  .مكان قرب نقرين -1
  .، منزل املعين، بلدية فركان، دائرة نقرين، والية تبسة16:30، الساعة 2014فيفري  01مقابلة بتاريخ : احممد زرقني -2
  .بأوالد سيدي عبيد، دائرة بئر العاتر، والية تبسة 1950ليد من موا -3

، مقهى املعين حي هواري بومدين، بلدية بئر العاتر، دائرة بئر العاتر  12:30، الساعة 2014فيفري  15مقابلة بتاريخ  :ملني بوراس -4

 .والية تبسة

  .املصدر السابق: ني بوراسمل -5
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ي الـذ"  1 بـراكين علـي بـن محدحممد الصاحل بن أ" ا�اهد يف مدينة تبسة كان اللقاء مع و 

نزلت إىل العقلـة املاحلـة وذهبـت إىل : مبدينة العقلة، يقولم  1957لقي القبض عليه أواخر سنة أ

حيــث أعطــاين أحــد اجلنــود الفرنســيني الــذي كــان يعمــل  "بلقاســم ريب العــ "الســوق مــع الســيد 

لصاحل الثورة التحريرية قائمة باسم املفقودين املتواجدين على مستوى مقرات السلطات الفرنسـية 

حـــد اخلونـــة الـــذي رمبـــا لكـــن العمليـــة اكتشـــفت بواســـطة أ باملنطقـــة، كمـــا أمـــدين أيضـــا بالـــذخرية،

الــذي وضــعت فيــه الــذخرية ) جــزار(بض علــي بعــد حماصــرة احملــل شــاهد عمليــة التســليم، فــتم القــ

 .2بدبابتني وسيارة جيب وسيارة اتصال

مل أتعـرض ألي شـيء  ،إىل املكتـب الثـاين مباشـرةوبالضـبط  3"بئر العاتر"نقلت إىل مدينة 

رب يف اليوم األول، أما يف اليوم الثاين فقد مت تعليقي بواسطة احلبال من يدي وا�ـالوا علـي بالضـ

إضـــافة إىل الكهربـــاء يف  ،بواســطة العصـــي اخلشــبية واســـتعمال امليــاه وذلـــك بإرغــامي علـــى شــر�ا

ليـــتم  أعضـــاء حساســـة مـــن جســـمي واســـتمر هـــذا الوضـــع مـــدة عشـــرة أيـــام متتاليـــة علـــى انفـــراد،

  .4وضعي بعد ذلك مع بقية املساجني

الزين " ،"طواهرية هرحممد الطا ": ثالثة جماهدين وهم) املكتب الثاين(حلق يب يف السجن 

الـــذين عـــذبوا علـــى انفـــراد، كانـــت معظـــم األســـئلة أثنـــاء التعـــذيب  "رحامنيـــة الطيـــب "و"طواهريـــة

 ،واالستنطاق تدور حول االنتماء إىل جيش وجبهة التحرير الوطين وكان اإلنكار دائما عند الـرد

عة قويـــة خلـــت قاعــة التحقيـــق صـــفعت صـــفدتبســـة وعنـــدما بمقـــر البــوليس نقلــت بعـــد ذلـــك إىل 

 5"الكديــة"ليــة االســتجواب مت حتــويلي إىل ســجنســقطت علــى إثرهــا وفقــدت الــوعي، وبعــد عم

  .6مع الصابونداخل البطن ضخ املياه و  ،مبدينة قسنطينة حيث تعرضت للضرب بقوة

                                                 
فردا  14، تبسة، صعد إىل جبال تبسة قبل اندالع الثورة التحريرية مع ملني دربال بن علي وحوايل الدكان 1928جويلية  01من مواليد  -1

  .براكين، الطيب قربوسي وآخرون منهم إخوة ملني، والطاهر بن عمار
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 .كم  90نوب تبسة تبعد عنها حبوايل تقع إىل ج -3

 . املصدر السابق: صاحل بن أمحد بن علي براكين -4
  .سجن شهري فر منه مصطفى بن بولعيد ومن كان معه -5

  . املصدر السابق: صاحل بن أمحد بن علي براكين -6



وأشكال التعذیب وأھداف دوافع                                                 ولالفصل األ  

129 

مت تكوين و  ،قرر السجناء اإلضراب على الطعام مدة سبعة أيام متتالية السيئ لوضعنظرا ل

صـــاحل "مــن امليليــة و "حممـــد الصــاحل"و "محــد قــراريأ"ســاجني مـــن ضــمنهم جلنــة تــتكلم باســم امل

مــرأة يب األمحــر الــدويل مشــكلة مــن رجــل وإنــة أرســلها الصــلالــيت كــان هلــا اللقــاء مــع جل ،"بــراكين

عـــدم  :عـــن اإلضـــراب وقـــدم هلمـــا املطالـــب مكتوبـــة متمثلـــة يف هالأوســـ ،يتكلمـــان اللغـــة العربيـــة

  .فصـــل بـــني ا�اهـــدين مـــن جهـــة وا�ـــرمني مـــن جهـــة أخـــرىال، حتســـني األكـــل، إخـــراجهم عـــراة

كان األكل يصل املسـاجني مـن  ،اإلضراب عن توقفووعدت اللجنة بتلبية هذه املطالب فتم ال

  أهــاليهم مــرة يف األســبوع ليــتم اقتســامه مــع اجلميــع، أمــا االغتســال فكــان مــرة كــل عشــرين يومــا

  .1ن ويؤم السجناء وقت الصالةيقوم بالتدريس داخل السج "براكينصاحل "وكان 

إن أغلبية من يقومون بالتعذيب إىل جانب الفرنسيني هـم مـن القـوم ويـذكر مـنهم املـدعو  

   كاملـــة  حيـــث بقـــي هنالـــك مـــدة ســـتة أشـــهر" 2حامـــة بوزيـــان"، بعـــد ذلـــك حيـــول إىل "بـــن عرفـــة"

داء علـى شـرفهن حضر العساكر بنتني جزائـريتني معـذبتني مـع االعتـأيذكر أ�م يف إحدى الليايل 

ن ذلـــك سيعرضـــهم ال يتكلمـــوا مهمـــا حـــدث ألن أشـــارت إحـــداهن إىل املســـاجني بـــأاغتصـــابا، 

حــد العســاكر مــن رغــم ذلــك قــال أللتعــذيب وهــذا املوقــف الــذي وضــعوا فيــه اســتفزازي ال غــري، 

تكلــم مــنكم أخرجــوه وإال قتلنــا مــنكم مثانيــة مســاجني، مت مجعهــم وســط اخليمــة مثــىن مثــىن وكــرر 

يف إخراجهم وعندما خيرج اثنـان يتعرضـان للضـرب  وا عندها بدأنفس السؤال، فلم يتكلم عليهم

.                                                                                                 3بالعصي واهلراوات وهكذا من خيرج ال يعود حيث يقتل

حد مسؤويل املعتقل حبامـة بوزيـان أيف إحدى املرات ناداه نه أ "براكينصاحل "يذكر ا�اهد 

وهنالــك كلبــة مــع  ،مــرت واحــدوأمــره بــاحلفر فحفــر حفــرة بعمــق 4وأمــر اجلميــع بــالوقوف اســتعدادا

  وكــان املســؤول يســتمتع بــذلك املشــهد ،جرائهــا حرضــها عليــه فســحبت لــه رجلــه األوىل مث الثانيــة

                                                 
 .املصدر السابق: صاحل بن أمحد بن علي براكين -1

  .الية قسنطينةإحدى بلديات دائرة حامة بوزيان بو  -2
  .املصدر السابق: صاحل بن أمحد بن علي براكين -3
  .تستعمل طريقة الوقوف التعاب املسجونني واستفزازهم -4
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لكلبـــة حيـــث أمـــر املســـؤول بوضـــعهم داخـــل احلفـــرة لكـــن احلمـــد هللا كانـــت احلفـــرة جلـــراء تلـــك ا

  .1عادوا إىل اخليمة واجلميع ال زالوا وقوفا إىل غاية العودةو  ،ردمهمو 

أيـن  "العقنـة"اهـدين يف منطقـة ا� كنـا جمموعـة مـن: "قمازمحو  يقول ا�اهدأما يف باتنة ف

الفرنســية بإلقــاء  قامــت الســلطات ،أيــام )08( حاميــة الــوطيس دامــت حــوايل مثانيــة ت معركــةجــر 

اسـتبقت علـى حيـا�م إىل مكـان الـذين  ونقلـت ،"وقامـت بقـتلهم 2جماهـدينالقبض علـى عشـرة 

يف مكـان  "قمـازاجلمعي "يف اجلبل وقامت بذحبهم هناك، حيث تويف املسمى" فم الدهر"يسمى

ويــذكر   بأعجوبــة نجــاةفاشــلة حيــث اســتطاع ال "محــو" ا�اهــدالــذبح، وقــد كانــت عمليــة ذبــح 

 "فم الـدهر"بعد أن وجد يف مكان الذبح  "قماز محو "أن  "نوفبن شأمحد بن اعمر  "اهد ا�

مبشــاركة  "بـن شـنوف ةاعمـر بـن أمحنـ"فقـام املسـمى  ،مل يكـن ميتـا ولكـن يعـاين مـن جـروح بالغـة

  مبداواتــــه" الداخيــــة الــــدراجي"ومبشــــاركة " بـــن حــــادوش"ذكــــر لقبهــــا وهــــوإحـــدى ا�اهــــدات الــــيت 

  .3التداوي باخليط العادي وإذابة الشحوم عليهاوكانت عملية 

بعــد أن ألقــت فرنســا علينــا " :حــول عمليــة اعتقالــه وتعذيبــه "قمــازمحــو "ا�اهــد  قــولوي 

مـع  الذي كـان يشـكل 5"اجلزار" منطقة مث نقلونا إىل 4"القصبات"منطقة يفالقبض أمضينا الليل 

 )07( أو سـبعة )06( اك حـوايل سـتةا هنـ، قضـين)الكـومني( ما أطلقـت عليـه فرنسـا "القصبات"

اســتعملت فرنســا كــل وســائل اإلجــرام منهــا الكهربــاء واملــاء والصــابون وامللــح، وكــان ، حيــث أيــام

 ، أمـا الـذي عذبـه فهـو"ليطنوأ" لليل يف التعذيب وذكر اسم النقيبالضباط الفرنسيون يقضون ا

ـــالفحم  وأ، مث رمونـــا يف املطمـــورة دون أكـــل ةجنســـية اســـبانيمـــن  "قـــريا" شـــرب، وأيضـــا عـــذبنا ب

، وجـود كسـر علـى مسـتوى يـده اليسـرى، ومت جسـدهومن آثار التعذيب الواضحة علـى  ،"وامللح

                                                 
  .املصدر السابق: صاحل بن أمحد بن علي براكين -1
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عمدا وعنوة، كما أن أثر الذبح ما يزال باديـا علـى مسـتوى رقبتـه، وال يـزال يعـاين مـن آالم ذلك 

  .1"القصبات"لنقوم بالفرار بعد ذلك عائدين إىل ، شديدة يف رجليه

وذلك  ،م 1955أن انضمامه إىل الثورة كان يف صائفة  "بن شنوف أمحد  " ا�اهديقول 

وبعـد إلقـاء اخلطبـة مـن ، "الغمـامزة" موعة اليت كانت متجهة إىل منطقـةبعد تناوله العشاء مع ا�

التقيـــت العســـاكر  الطريـــق طـــرف القائـــد، طلـــب بعـــدها اإلذن بـــالرجوع إىل البيـــت ويف منتصـــف

مكان االجتماع وأخرب�م باخلطر احملدق �م، وطلبوا مين مرافقتهم وأعطـوين فرجعت مسرعا إىل 

  .2ملم 09 عيارمسدس 

وطلـب القـادة منـا  "ترانشـي" قمنـا حبفـر خنـدق صـغري "بوطالـب" جبـلوعند وصـولنا إىل  

عدم اخلروج منها حـىت وصـول القـوات الفرنسـية إىل املكـان احملـدد، لكـن أحـد ا�اهـدين مل يلتـزم 

  وبـــدأ يطلـــق النـــار علـــى الطـــائرة الـــيت كانـــت حتلـــق فـــوق رؤوســـنا، فـــتمكن مـــن إســـقاطها امربـــاألو 

مـع  ا�اهـدونواجلهاد يف سبيل اهللا فتالحم " رباهللا أك"م ا�اهدون من أماكنهم ونادوا اعندئذ ق

القوات الفرنسية مـا أدى إىل إصـابة أحـد ا�اهـدين يف رجلـه ولفـض أنفاسـه األخـرية هنـاك جـراء 

انه كميات كبرية من الـدم، وسـقط آخـر عنـدما رفـض قـرار القـادة باالنسـحاب، كمـا أصـبت فقد

برصاصــة وأصــبحت غــري قــادر علــى املشــي فجــردين ا�اهــدون مــن الســالح وأخفــوين يف مكــان 

رجعــــــوا إّيل إال بعــــــد مــــــرور ســــــتة يصــــــعب علــــــى الفرنســــــيني العثــــــور علــــــّي، لكــــــن ا�اهــــــدين مل ي

آكل احلشيش، وكنت أقضي الليل يف غار متكنـت مـن الوصـول يوما، أفرتش األرض و )16(عشر

إليــه عــن طريــق الزحــف علــى الــبطن، ويضــيف أن هنــاك بقــرة كانــت تــأيت كــل ليلــة لتســد مــدخل 

يف اليوم السادس عشر وبعـد خروجـي مـن الغـار جـاء ثالثـة رجـال  هأمحد أن ا�اهدالغار، ويقول 

  .3مباشرة بعد شفائيأخذوين إىل البيت وعوجلت هناك وواصلت النضال 

، باإلضــافة م 1961وذلــك ســنة  "غولفــو" مزرعــة يومــا يف )17(ســجنت ملــدة ســبعة عشــر

يعطوننـا خبـزة واحـدة نقتسـمها  عشر رأسا من الغنم قهرا، كـان الفرنسـيون إىل انتزاع حوايل أربعة
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ذه أيـــام، وكنـــت أعمـــل بالبنـــاء واحلفـــر مـــع أشـــخاص كثـــريين �ـــ) 03(أشـــخاص كـــل ثالثـــة  ةأربعــ

ه وجـاء بعـد ،الـذي كلـف بالتعـذيب النفسـي "القيـدوم الـوهراين"املزرعة وكـان هنـاك ضـابط يـدعى

  .1وقد مت إلقاء القبض على هذا األخري من طرف عناصر جيش التحرير ،"ماستيك" سرجان

كــــان لــــدي أخ جماهــــد وهــــو  "بوترعــــة عبــــد ا�يــــد بــــن الطيــــب بــــن إبــــراهيم"يقــــول ا�اهــــد 

برفقـــة  م 1962وقـــد مت القـــبض علـــّي ســـنة  ،و.ت.جحـــرس مراكـــز ، وكنـــت أ"وترعـــةب الفضـــيل"

و الذي مارس علينا ه "القيدوم الوهراين"، وكان "غولفو"  مزرعة، ومت نقلنا إىل"وشاشعدوادي "

الكهربــاء ملــدة أربــع ســاعات متواصــلة، لقــد كانــت األســالك الكهربائيــة توضــع التعــذيب خاصــة 

قامت القوات الفرنسية بإلقاء القبض علي أكثـر مـن  على مستوى األذنني وأصابع الرجلني، كما

مـرة، فقــد قضــيت خالهلــا حــوايل مثانيــة أشــهر وســت وعشــرين يومــا تلقيــت خالهلــا أنواعــا عديــدة 

  .2من التعذيب باإلضافة هلذا مورس ضدنا التجويع والتعطيش واألعمال الشاقة

انـــدالعها  عنـــد لثـــورةل أنـــين انضـــممت فقـــال "الطـــاهر"املـــدعو  "غنـــام منـــاد  "ا�اهـــد أمـــا 

وعــن قضـية إلقــاء القـبض عليــه مـن طــرف السـلطات الفرنســية  ،مباشـرة، وكنــت علـى علــم بأمرهـا

كـان قـد ذهـب إىل تـونس قصـد الدراسـة "عبد احلميد غنام"ال أن هناك أحدا من أقربائه يدعىق

كـان اءهم و مل يـذكر أمسـ"دوادي" واثنـني أو ثالثـة مـن أوالد "عـريب المـومن  " برفقـة م 1954عام 

 ليلتقـوا بالسـائق الـذي سـينقلهم إىل مدينـة سـطيف احلدوديـة" رأس العيون"قد رافقهم إىل مدينة 

كـان احلــديث يـدور حــول ه  حيــث قمنـا بتنـاول العشــاء عنـد مـؤذن املســجد وفيـ ،شـتاءال يف فصـل

  .3الرحالت اليت كنت أقوم �ا بواسطة اجلمال بني منطقة التل والصحراء والقبائل

 ه، لكـن أال يراسـال "عبـد القـادر"و "ج البشـرياحلـا "طلب من أخيه 4وصوله إىل تونسوبعد 

الصـاحل "، وذلـك برفقـة افرنك 80أو  70له مبلغا نقديا يقدر بـ  أرسلو  ،هذا األخري قام مبراسلته

 "عبـد احلميـد"وعنـد وصـول هـذا الظـرف الربيـدي إىل تـونس كـان  ،عـرب بريـد فرنسـا "بن الشاليل

                                                 
 .غري منشور، رأس العيون، باتنة، فظ اهللاأجراه الدكتور بوبكر حلقاء  :عوشاش وادي بن السعيد بن عمارذ -1
 .21ينظر امللحق رقم . غري منشور، رأس العيون، باتنة، أجراه الدكتور بوبكر حفظ اهللالقاء : بوترعة عبد ا�يد بن الطيب بن إبراهيم -2
 .ورغري منش ، مبسجد تامخت، باتنة،أجراه الدكتور بوبكر حفظ اهللالقاء  :مناد غنام املدعو الطاهر -3
 .أو املرض صابةمالذ اجلزائريني املتابعني من طرف االدارة االستعمارية أو للتداوي بعد اإل -4
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اســتلزم ذلــك أن القبض علــّي، بــ حينهــا مت األمــرووقــع الظــرف بيــد الفرنســيني اجلزائــر عــاد إىل قــد 

اجلبــل وبقيــت هنــاك إىل اليــوم الــذي قامــت فيــه فرنســا مبحاصــرة املنطقــة وألقــت القــبض  أجتــه إىل

  .1علي وكنت ضمن الذين سيتم إعدامهم رميا بالرصاص

الــذي يــدعى  2"مروانــة"ىل ســجن مت نقلنــا إ الفرنســيون فيمــا بيــنهم ولكــن بعــد أن تشــاور 

وقـــد  ،متبه �ـــإخـــوة مشـــ ةوجـــدوا بأنـــه عنـــدي ثالثـــفأعطيـــتهم املعلومـــات الشخصـــية  ،"كانتـــال"

بتعـــذييب بشـــىت الوســـائل منهـــا اجلـــالدون  مضـــيت يف الســـجن قرابـــة شـــهر، ويف هـــذا الوقـــت قـــامأ

يف الزنزانــة  ايلالكهربــاء واملــاء الســاخن لدرجــة الغليــان واحلديــد إىل جانــب الضــرب املــربح وإدخــ

الــيت كانــت أطرافهــا مليئــة بالزجــاج واملســامري كانــت جــدرا�ا و  ،دامسالــظــالم الذات ) الســيلون(

ـــاء بوضـــع األســـالك الكهربائيـــة يف املنـــاطق ، احلـــادة متجهـــة حنـــو الـــداخل وكـــان العـــذاب بالكهرب

  .3...اجلفون، العينني، شحمة األذن: احلساسة من اجلسم مثل

ويقومــــون بوضــــع  ،يف الفخــــذ ويربطــــون الــــرجلني حببــــل )املكــــواة( ةدوكــــانوا يضــــعون احلديــــ

مقاومـة  م حـىت ال نسـتطيعوضع أنبوب داخل الفم حىت آخـر احللقـو ، و الصابون واجلافيل يف املاء

قــــدر علـــى التــــنفس، ويقومـــون بعــــدها بالضــــرب املتدفقــــة وال ن تلـــك الكميــــات اهلائلـــة مــــن امليـــاه

، وقــد ظهــرت آثــار التعــذيب علــى 4املــاء مــن كــل خمــرجبــأرجلهم علــى مســتوى الــبطن حــىت خيــرج 

 ،عينه اليسرى اليت ال يستطيع فتحهـا وأيضـا يف أذنـه اليمـىن الـيت تعـاين مـن آالم حـادة حلـد اليـوم

اآلن يعــاين مــن آالم حــادة يف  إىلو  ،ميــنعلــى مســتوى فخــذه األ )املكــواة( وتوجــد آثــار احلديــدة

وكـان  ،عنـد خروجـه مـن السـجن كـان عاريـا هأنـ "مناد" دا�اه، يقول )الروماتيزم(أسفل الرجلني 

 ،الوقــت قرابــة الســاعة الســابعة مســاء حيــث قــام أحــد الضــباط برميــي خــارج الســور وأغلــق البــاب

فذهبت أمشي يف ساحة خالية من الناس حـىت وصـلت شـارعا وجـدت فيـه حمـال وأنـا علـى تلـك 

 ا حـــىت وصـــلت دار حممـــد املـــدعوســـلكتهاحلـــال فـــأعطوين مالبســـا ودلـــوين علـــى طريـــق العـــودة، ف

                                                 
 .املصدر السابق :مناد غنام املدعو الطاهر -1
 .كلم  40الوالية بـ عاصمة تابعة لوالية باتنة وتبعد عن مقر  بلديةهي حاليا مروانة  -2
 .ابقاملصدر الس: مناد غنام املدعو الطاهر -3
 .هذه الطرق جمسمة برسوم ختطيطية منشورة جبريدة ا�اهد -4
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 يت، وقــاموا مبــداواإىل املركــز يف اجلبــل حيــث حضــر الفــدائيون ونقلــوين"ماركونــدا" يف "حممــد أجنيــع"

 .1جنديا ومعلما يف الثورة حىت االستقالل توبقي

يف الوقـــت الـــذي اختـــذت فرنســـا قـــرار : "" عوشـــاش عوشـــاش بـــن العلـــوي "ا�اهـــد  يقـــول

كنت أنا مع السكان الذين رحلتهم وكان عمري وقتها ستة  اجلبلية، يل السكان من املناطقترح

حلمــل االشــرتاكات واملــؤن  "الرحبــات" إىل "لقــروب" ســنة، وكنــت أنتقــل مــن منطقــة )16(عشــر 

، كـان "خلفون عوشاش"أنه كان هناك خال يل يدعى : "ويضيف، "ينقصد إيصاهلا إىل ا�اهد

وعنــد  ،باغتيالــه م 1959القــوات الفرنســية حـوايل  االحــتالل الفرنســي فقامـتقـوات  لــدىيعمـل 

علــّي وعلــى والــدي، ومت  وقــاموا بــالقبض "غولفــو" انتقلــت القــوات الفرنســية مــن مركــز الصــبيحة

وهنــاك كنــت أرى اجلنــود الفرنســيني يقومــون بتعــذيب املســاجني، ويقــول بــأن  "مروانــة" نقلنــا إىل

قد وضع اجلـالدون لأدت إىل فقدانه السمع، والده كان قد تلقى خمتلف أساليب التعذيب واليت 

املشــتبه �ــم وهــم  ايضــعون عليهــ مث مســامري بعــدد كبــري اوكــان يوجــد �ــ ،بقــدر بــاب لوحــة كبــرية

 فيهـا طـرف املضـرب  ة خاصـةبواسـطة خشـب  بالضرب على خمتلـف أحنـاء اجلسـم ويقومون ،عراة

  .2أكرب من املقبض

كحـارس مراكـز جـيش التحريـر وبعـد الوشـاية   أنـه كـان يعمـل، "لعـراف قشـاو"ا�اهد  يروي

قامت القوات الفرنسـية بإلقـاء القـبض عليـه يف مقـر سـكناه، وكـان هـذا  من طرف أحد اخلونة به

   مبؤخر�ـا على رأسـهضربه ب احلراسة وصودرت منه بندقيته وقام أحد اجلنودبعد رجوعه املعتاد من 

وكـــان  -حيـــيط بـــه اجلـــالدون مظلـــم ف وجـــد نفســـه يف كهـــ وعنـــدما أفـــاقعليـــه  ايشـــأيـــن وقـــع مغ

فقــد  -يــروي قصــة تعذيبــه وعينــاه تــذرفان الــدموع، وأحيانــا ال يســتطيع الكــالم "قشــاو "ا�اهــد

  .3أشهر فقط لكنها كانت مليئة باألمل واجلوع) 06(مكث يف السجن ستة 

قضـى شــهرين يف العــذاب الشــديد وأربعــة أشـهر يف األعمــال الشــاقة، وعنــدما ســألناه عــن  

عندما أفقت من اإلغماء وجدت حوايل عشرة أو مخسة عشرة : "اليب التعذيب أجاب قائالأس

                                                 
 .املصدر السابق: مناد غنام املدعو الطاهر -1
 .، غري منشور، الرحبات، باتنةأجراه الدكتور بوبكر حفظ اهللالقاء  :)شاهد على التعذيب(عوشاش  عوشاش بن العلوي -2
 .غري منشور باتنة، ،، الرحباتهللاأجراه الدكتور بوبكر حفظ القاء  :لعراف قشاو -3
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لقـد وصـلتنا أخبـار : أيضـا يل طلب مين واحد منهم بأن أخربه بكل شيء، وقـال ،ضابطا حويل

  فأنـت �ـذا علـى علـم مبراكـزهم وأمـاكن جتمعهـم ،1تقول بأنك تعمل حارسا علـى مراكـز الفالقـة

مـات سراحك إذا أنت أخربتنا بكـل مـا حنتاجـه، فـأنكرت بشـدة كـل اال�ا وسوف نقوم بإطالق

كمــا  "الكربــاج" ســتعملوا الكهربــاء واملــاء والســياطوا بضــريب مث ااملوجهــة يل، عنــدها مباشــرة بــدأ

  .2على األعضاء التناسلية وقاموا بقطع جلد اإلبط ضريبو  أطرايف كسرعمدوا إىل  

وهــي بقــدر دخــول  الزنزانــة ضــيقة تانــة يف الليــل، وكانــقــد كــان التعــذيب يف النهــار والزنز ل 

ملدة شـهرين عـاري تركت قطر باملاء، و سقفها ي املكسرة اإلنسان ومفروشة بزجاج قارورات اخلمر

من هذا اجلحيم إىل جحيم أكثر وحشية أال وهو األعمال الشـاقة، حيـث كنـا  نقلوين سم، مثاجل

 بأقـدامنا وحنـن حفـاة مزج الطـني املمـزوج بالزجـاجخلط و قوم بعملية بالفؤوس، ونكسر احلجارة ن

االدارة  تكـن ملوأيـدينا وأكتافنـا كـذلك،  فطـروتن وكانت أرجلنا تـدمى ،3همحلمث الطوب  لصناعة

تشفق علينا بل وضعت هناك جالدين على من حكمت عليهم باألعمال الشاقة وهم  الفرنسية

  .4يقومون بالضرب خالل أوقات العمل

 طــالق ســراحه أنـه بعــد أن مت اسـتدعاؤه إىل اإلدارة وعــاودوا االســتجوابعــن مسـألة إذكـر 

  قـــال بأنـــه سيســـاعدهم يف العثـــور علـــى مراكـــز ا�اهـــدين ووعـــدهم بـــذلك فـــأطلقوا ســـراحهمعـــه 

سـية ليـدهلم علـى وأخربوه بأنه بعد وصـوله إىل املنطقـة الـيت كـان يعمـل فيهـا سـيلتقي القـوات الفرن

شـهرين يف اجلبـال متجهـا اهد بعـد أن أطلقـوا سـراحي أمضـيت حـوايل يقول ا� املراكز واملخابئ،

وعنـد سـؤايل هلـم   وعنـد وصـويل البيـت وجـدت والـدي قـد أقـام وليمـة 5"الرحبـات"بــ  حنو البيـت

غـــري  كـــانوا  عـــن صـــاحب هـــذه الوليمـــة ومـــا مناســـبتها، لكـــن اجلميـــع أصـــابتهم دهشـــة كبـــرية بـــل

  مبناســبة تــزويج زوجــيت ألخــي لعجيــب أن الوليمــة كانــتمصــدقني أين ال أزال علــى قيــد احليــاة، وا

ويقول أنـه مل ميكـث طـويال يف البيـت والتحـق بصـفوف  كن يف األخري جعلت مبناسبة رجوعي،ل
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ال يســتفيد مــن أدىن  "قشــاو ا�اهــد"الثــوار وكــافح معهــم حــىت النصــر األكــرب، لكــن العجيــب أن 

  .1"ت القوات الفرنسية القبض عليهتعويض إىل حد اآلن وما زال يقطن البيت الذي ألق

الذي تعرض إىل أبشع أنواع و م  1955سنة  "بلقاسم ناصري"السيد  ىمت إلقاء القبض عل

ذلــك بالضــغط علــى كتفيــه وفخذيــه و ) جلعــة قــارورة ا( التعـذيب حيــث مت إجالســه علــى القــارورة 

مـن آثـار ة األمل و كـل مـرة يغمـى عليـه مـن شـديف  ومت تكـرار العمليـة مخـس مـرات و الدماء تسـيل و 

األمر مث نقل إىل  ، مت استعمال الدواء التقليدي ملعاجلته أولأن دبره الزال مفتوحا ذلك إىل اليوم

  .2لتكملة العالج الرديف بتونس

بعـد أن ألقـي عليـه القـبض  " هيـيب أمحـد بـن يوسـف " السيد نقلم  1955جانفي  17يف 

مـن  -تبسة كان مملـوءا عـن آخـره "دوب" كون-إىل الكويف  من بئر العاتر مع مخسة أشخاص

بعد املبيت يف تبسـة يف مكـان أوالد بوقصة وشخصني من الزرادمة، و ضمنهم شخص واحد من 

، كــان اهلم إىل نفــق أرضــي ملــدة ســتة أيــام، ومت إدخــالكويــفرمــي القمامــة حولــوا يف شــاحنة إىل 

عـن طريـق وضـع ربـاء ، وبعـد ذلـك عـذبوا بالكهم فضـالت األكـل وسـط الظـالم الـدامسيرمى هلـ

ذلــك التعــذيب ملــدة أربعــة عشــر يومــا  اســتمرو ساســة والتعليــق املنــاطق احلاألســالك يف اللســان و 

  .3على إثرها خرج البوقصي فاقدا البصر

مت إلقــــاء  "بكاريـــة"يف كـــان مســــؤوال   4"نشـــوو امل"املــــدعو  "عبــــد الســـالم زواي"الســـيد أمـــا 

 املــدة تعـرض خــالل نصـف ،مثانيـة وعشـرون يومــا الــيت بقـي �ــا "الشـريعة" نقــل إىلالقـبض عليـه و 

 18الــذكر، ومت نقلــه رفقــة والكــي يف الــدبر و  النــار اســتعمالأنــواع التعــذيب عــن طريــق  ىتإىل شــ

يف البئــر  يرمــىمــيهم هنــاك لكنــه فــر قبــل أن يــذبح و ر مقيــدين إىل بئــر الطويــل لــذحبهم و  شخصــا

  . 5و.ت.جبنود ج التحقو  "بورمان"وصعد إىل جبل 

                                                 
  . املصدر السابق :قشاو لعراف -1
   .د، منزل املعين، دائرة نقرين، والية تبسة30و 8، الساعة 2014 -05 -02لقاء بتاريخ : بشري هييب -2
 .املصدر السابق :بشري هييب -3
 .فاقد ألحد ذراعيه يطلق عليه هذا االسم كل -4

 .املصدر السابق :بشري هييب -5
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  الــــذي حــــول إىل متحــــفيف مدينــــة بســــكرة  "دوب"مقــــر م  1963ســــنة ي بشــــري زار عمــــ

  القوميـةالذي مت تعذيبـه �ـذا املكـان عـن طريـق شخصـني مـن  "الزينعبد احلميد "بالسيد  التقىو 

  بـــت �ــا الشـــعرنق باديــة للعيـــان حيــث مل يو ال زالــت آثـــار احلــر و  ،1أدى ذلــك إىل ذهــاب بصـــره

  القيام بلعبـة امليـزان مـن طـرف شخصـنياء ووضع لوحة على بطنه و نبوب املأ استعمالإضافة إىل 

بر إىل غايـة شـعور الشـخص بـالقيء يف الـد اطرق التعـذيب أخالقيـا هـي إدخـال عصـومن أبشع 

ملـني "الوفـاة وقـد تعـرض هلـا السـيد علـى إثرهـا مباشـرة اليت تتم و  ،وخروج األكل من األنف والفم

2م 1959سنة  "زروال
.  

بعـد أن  عنـد توصـيل الكهربـاء بأنفـه زاد جـالدوه مـن املـدةو 3"بـن عرفـة سبيت ال"أما السيد 

نعتـه من مدينـة خنشـلة بعـد القـبض عليـه و ، أما أحد األشخاص إىل قطع أنفه ذلكتناسوه أدى 

بعد أن شفي عاود الصـعود إىل و  ،هيطرف أحد القومية قطع له قضيبه وخصيت بأفعال قبيحة من

  .4فعل به ما فعل به مث قتله" كيمل "ــــــــمسك أحد القومية بعندما و  )التحق با�اهدين( اجلبل

قـرر الـذهاب م  1957مـع حلـول صـيف أنـه 5"حممـد بـن سـعد يعل"السيد أيضا  ايروي لن

   لبلديــة بكاريــة داريــاتــابع إ ( 6"احلجــار الصــفر"املكــان املســمى ب "الطــاهر علــي"إىل منــزل عمــه 

لبلديــــة صفصــــاف  داريـــاإ ةتابعــــ ( "املنـــاقري" منطقــــة مــــن القـــاانط ) دائـــرة الكويــــف، واليـــة تبســــة

شــارك العائلــة يف عمليــة احلصــاد وبــاع   ،دون علــم الوالــد)  واليــة تبســة ،دائــرة أم علــي ،الوســرى

أثنـــاء عودتـــه إىل دار عمـــه وجـــد قبعـــة زل إىل تبســـة لشـــراء بعـــض املالبـــس و نـــكميـــة مـــن القمـــح و 

�ــا فأخــذها معــه وقــرر العــودة  االحتفــاظمت د و اجلنــو  حــدخضــراء يف صــندوق املالبــس ســقطت أل

  ."سي حممد"مع قافلة ألوالد  7"املناقري" منطقة إىل

                                                 
 .يف عملية التعذيب) الشاليمو(ار السبب يف ذهاب البصر هو استعمال الن -1
 .املصدر السابق :بشري هييب - 4

 .من مدينة تبسة -  3
 .املصدر السابق :بشري هييب -4
 -12 - 27بتاريخ  لقاء: .بأوالد سيدي عبيد، بئر العاتر 1941من مواليد  شعيب شاعربن سعد بن عبد اهللا  حممد بن سعد علي -5

 .العاتر، والية تبسة، أوالد سي حممد من أكرب بطون عرش أوالد سيدي عبيد، يقيمون يف بلدية بئر العاتر، بلدية بئر ، يف منزل املعين 2013
 . منطقة ريفية تابعة حاليا لبلدية احلوجيبات والية تبسة -6

 .كم، إداريا تابعة لبلدية صفصاف الوسرى  10تبعد عن بئر العاتر حبوايل  -7
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لفرنســـيني وضـــع القبعـــة حتـــت الســـروال خوفـــا مـــن اجلنـــود ا1الوســـرى بئـــرقبـــل الوصـــول إىل 

قبــا باملنظــار مــن طــرف جنــود املركــز، مت توقيفــه مل يكــن يعلــم أنــه كــان مرااملتمركــزين دومــا هنــاك و 

كتـب بـه بئـر عميـق امل ان، أدخل مباشرة إىل إحدى املكاتب وكراج القبعة من حتت املالبسوإخ

كونه ال حيسـن اسـتعمال اللغـة   النزول مل يفهمالسالمل و  باستعمالفأمروه  ،جدا يستعمل للحجز

  .2دفعه باألرجل فسقط يف قاع البئر فتم الفرنسية ويف غياب املرتمجني،

ه ســألو  طــرح األســئلة رفقــة حركــي مــرتجم و بــدأ الضــابط يفلبئــر و الثــاين أخــرج مــن ايف اليــوم 

أعيــد إىل البئــر مــرة و  ،عليــه كلبــا مــدربا جــره مــن ثيابــه ســلطواو  ،فــأنكر عالقتــه �ــم 3عــن الفالقــة

اف قـ الظهر على مستوى العمـود الفقـري، أدى إىل إينتيجة سقوطه حدث له كسر يفو  ،أخرى

الــذهاب بــه عنـدها مت إخراجــه و  ، الـبطن مث فقــد الــوعييف انتفــاخعمـل املســالك البوليــة كلهـا مــع 

نــه فقــد الصــوت عليــه ثالثــة دالء مــاء فلــم يــتكلم كو  اصــبو ئــر قــدمي بــه املــاء خــارج املدينــة و إىل ب

  .4فأعادوه إىل املركز

محلوه و  هاأحد املنعطفات أوقفو  يفو يف سيارة  وهأخذ التخلص منه أرادوا مع حلول الظالم

، مــن حســن احلــظ رآه أربعــة أشــخاص مــن أوالد ل اخلنــدق ا�ــاور للطريــقورمــوه داخــمــن أطرافــه 

ل إىل بئــر العــاتر ، بعــد ذلــك محــمحلــوه إىل البيـت بالتنــاوب )هــم الــذين رووا لــه طريقــة رميــه(5نونـة

 "مرنـــاف"الطبيـــب  فن طـــر مـــســـة للعـــالج مث نقـــل إىل مستشـــفى تب" sas"حيـــث عاجلـــه طبيـــب

)Mernaf( يقول عن حمنته هذه، 6 وزيت الزيتونالذي نصحه بأكل كسرة الشعري:  

  9اتوـــــــــــــــــــــــمجيع الطبة شافو                      8وــــــــــرتاتـــــمن س جسمي 7ىيرب 

                                                 
 .كم  58د عن مقر الوالية حبوايل من بلديات والية تبسة حاليا تبع -1

 .املصدر السابق: حممد بن سعد علي -2
 .اسم أطلقه الفرنسيون على ا�اهدين يف تونس، وبعد انطالق الثورة التحريرية مت إطالقه أيضا على ا�اهدين اجلزائريني -3

4-
 .املصدر السابق: حممد بن سعد علي 

 .ني صفصاف الوسرى وبئر العاترمن بطون عرش أوالد سيدي عبيد موزعون ب -5
 .املصدر السابق: حممد بن سعد علي -6

 .يشفى -7
 .أوجاعه وآالمه -8
 . رأته -9
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  دـــــــــــــشي اللي يفي اما قالو                        1اتوـــــــــــــواحد ما عرف حساب

  ـــدــــــــــــــــــــــقالوا هذا دواه بعيـــــ    اتو                   ــــــــــــــــــــــافة شــــــــــــــالطلبو  ةالطب

  دــــــــطبيب يفي 2ما لقيناش    ة                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقسنطينشفنا تبسة و 

  دـــــــــــــــــــــــــــبعي 5الربو  4شهمتنا                    3ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ملينــــــــــــــــــــــعنابة منه

  7دـــــــــــــــــــــقيشغل فيه عرف و  ين                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرتك اــــــــال ب 6ال سلم

  .10دـــــــــــــــــــــــــــيزيويزير و  9يكبس                      8مخسني ملكينمن السبعة و 

يـروي لنـا مـا حـدث للسـيد : فكان شاهدا على التعذيب11"بوطالبلعروسي  "أما السيد 

هلـــم  اشـــرتىبعـــد أن  أنـــه لـــة الـــذي كـــان ميـــون ا�اهـــدين، حيـــثبعمـــن دوار  "حمـــي الـــدين العيـــد"

  الـدركالقـبض يف إحـدى حـواجز  عليـه ه ألقـيجمموعة مـن األحذيـة مـن مدينـة تبسـة وأثنـاء عودتـ

املـاء ملـدة حيـث عـذب بالكهربـاء و 12الذين أرسلوه إىل املكتب الثاين بالشريعة ليحـول إىل احلمـام

  "الكــــوري"، بعــــد ذلــــك حــــول إىل ال رأســــه يف صــــهريج املــــاءثالثــــة أيــــام متتاليــــة، وذلــــك بإدخــــ

 .13اهدين يف املكان املسمى القليلةبا� التحقو العسكر مبعركة اجلرف فر السجني والنشغال 

                                                 
 .مل يفهموه -1
 .مل جند -2
 .مللنا -3
 .أتعبتنا -4
 .املكان -5
 .مل يرتاجع -6
 .اشتعل -7
 .متلكين ومل يرتكين -8
 .يؤمل بشدة -9

 .09 ،08، ص ص01، ج) ت.د(، )ن.م.د(، شعر أوالد سيدي عبيدقصائد البادية من : حممد بن سعد علي -10
 1967، درب املتطوعني اجلزائريني حلرب 1958ببحرية األرنب، ابن شهيد، التحق بالثورة سنة  1939 -07 -01مولود بتاريخ  -11

 .أمني عام قسمة ا�اهدين بالشريعة إىل اليوم

 ).06(ينظر امللحق رقم  -12
  د قسمة ا�اهدين45سا و 15على الساعة  2014 -05 - 17شاهد على التعذيب، بتاريخ  :وسي بوطالبلقاء مع السيد لعر  -13

 .تبسةوالية الشريعة،  دائرة 
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  ول داتو
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وف او واؤون   -01

  .ارن

02- ا دارزة اف او.  

03- داف او را.  

 فوا  ردات ادات او

دوا.  

  ن را زاب اف او

  .اذب

را  مل ام وورأي اف او
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    رزال اردود ا

  .اذب
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باجلزائر يف أول األمـر مث اضـطروا إىل أن يعرتفـوا بـه لكـنهم ن وجود التعذيب أنكر الفرنسيو 

ن االعــرتاف كــل ، نعــم إن ذلــك مل جيــز علــى أحــد،أرادوا أن جيعلــوا حــوادث التعــذيب هــذه نــادرة

الذين ثـاروا  ها قد طمأن أولئك املثقفني الفرنسينييبوجود حاالت التعذيب والوعد مبعاقبة مرتكب

يف وجه التعذيب ليومهوا أنفسهم ويومهوا الناس أ�م قاموا بواجبهم وأدوا رسالتهم اإلنسانية علـى 

وأ�ـم مل حيـاربوا  الفرنسـية قبلـوا بأكاذيـب احلكومـة أمت وجه، إال أن التاريخ سيسجل عـنهم أ�ـم 

  .1أساس الداء

وجـود التعـذيب يف أول األمـر، بـل  أنكـرت السـلطات االسـتعمارية الفرنسـية بـاجلزائركمـا 

  أن تنســـب إليهـــا هـــذه التهمـــة إال أ�ـــا تراجعـــت عـــن موقفهـــا هـــذا مـــن أظهـــرت اســـتيائها الكبـــري

طــــاب الرمســــي بشــــأن تعــــديل اخلن االعــــرتاف الرمســــي حبــــرب اجلزائــــر مل يفــــض إىل وبــــالرغم مــــن أ

كــان عنصــرا أساســيا يف نظــام القمــع فإنــه يــتم   هرغــم أنــو أثنــاء هــذه احلــرب،  ممارســات التعــذيب

العمـــومي حـــول  منـــذ النقـــاشحتجيمـــه ووصـــفه بأنـــه جمـــرد جتـــاوزات بســـيطة بنـــاء علـــى مـــا ســـبق، و 

 فبغــــض النظــــر عــــن خطــــاب أعلــــى هــــرم الســــلطة، يعــــرت و علــــى الــــرأي العــــام وطرحهــــا املســــألة 

  .2بشكل واضح بوقوع هذه املمارسات أثناء تلك احلرب الفرنسيون

واتر، وأكــدت أن حــاالت التعــذيب ليســت نــادرة كمــا تــالتعــذيب ت الشــهادات حــول لكــن

اصـر جلأت احلكومة الفرنسية إىل التنصل من املسؤولية فألقتها علـى العن ولقدقيل يف أول األمر، 

ولـذلك مـا انفـك الفرنسـيون  "اللفيـف األجنـيب"الفرنسـي اجلـيش األجنبية الـيت تعمـل يف صـفوف 

أن األملـــان الـــذين ســـبق هلـــم أن عملـــوا يف صـــفوف النازيـــة والـــذين  )م 1955(ة يؤكـــدون منـــذ ســـن

، لكـن احلقيقـة غـري ذلـك يوجدون اآلن يف اللفيف األجنيب هم وحدهم املسـؤولون عـن التعـذيب

إمنـا هـم  )و.ت.ج( إلينـالفرنسـي ويقبلـون يفـرون مـن اجلـيش االـذين حيث جند أن أغلـب اجلنـود 

لـوا إىل صـفوف قد أقبليني أولئك األملان واإليطا، إن األجنيبودين يف اللفيف املوج بمن األجان

                                                 
فرانتز فانون غري راض عن مواقف املثقفني رغم وجودها أل�ا مل تغري من .51، 50صالسابق، ص  املرجع، من أجل إفريقيا :فرانتز فانون -1

وقوف هذه الفئة يف وجه االدارة الوضع شيئا، كون اللجان اليت مت تشكيلها مل حتقق أي نتائج لصاحل املعذبني واملعتقلني، لكن هذا ال ينفي 

  .الفرنسية واستنكارها جلل املمارسات الفرنسية
  .160املرجع السابق، ص: كمال بوشامة -2
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اليب التعـذيب الفرنسـي، لقـد سـألناهم بالعشـرات ثاروا على أس د، أل�م قجيش التحرير الوطين

الفرنســــية بأ�ــــا ة يف وصــــف الوحشــــية كلهــــم كلمــــة واحــــدوا  انإىل أوطــــا�م فكــــقبــــل أن نــــرجعهم 

  .1يف العامل اوحشية مل يسبق هلا نظري 

أو فواا  رارا ن بذا  

كانت تلك العمليات اليت كشفت عن التعـذيب والـيت كـذبتها السـلطات الرمسيـة علـى    لقد

: بـــالرغم مـــن وجـــود األدلـــة الـــيت تثبـــت ذلـــك، مثـــل" جتـــاوزات"كـــل املســـتويات أو اعترب�ـــا جمـــرد 

كـذلك تقـارير املنظمـات اإلنسـانية ) Mairey( "مـايراي"وتقـارير  )Wiullaume(" ويلـوم"تقرير

ظهــرت عــدة وثــائق تشــهد بانتشــار التعــذيب م  1957إضــافة إىل أنــه يف شــهر مــارس ، 2الدوليــة

" لكســـربيس"سلســـلة مـــن املقـــاالت يف جملـــة " جـــان جـــاك شـــرايبري"والقمـــع بـــاجلزائر حيـــث نشـــر 

وأعلن األستاذ القانوين جبامعة باريس أنه قطـع " ضد التعذيب"ونشر كتاب " مولري"ونشر ملف 

دوافـع ...،3"ا�ندون يشـهدون"ونشر أخريا كراس " علي بومنجل"دروسا احتجاجا على اغتيال 

  .قوية أجربت السلطات الفرنسية على اختاذ مواقف حمتشمة إزاء عمليات التعذيب

يف إطــار إجــراءات الرتهيــب  وف او واؤون ارن     -01

 غري إنساين على الرغم من أ�ا صـادقت علـى نيفإن موقف فرنسا جتاه احملاربني اجلزائري  واإلبادة

وبالتـــايل فهـــي ملزمـــة بتطبيـــق أحكامهـــا لكنهـــا خرقـــت القـــانون  ،م 1949معاهـــدة جنيـــف عـــام 

فمعاملة أسرى اجليش اجلزائري مل تكن قط إنسانية ومل يكـن أي اعتبـار للـزي العسـكري ، الدويل

إرهـايب، وشـهادات بعـض الضـباط بل عومل كل من ألقي عليـه القـبض علـى أنـه ، الذي مل حيرتم

تؤكـــد ذلـــك، كمــا توضـــح الوســـائل  )الثـــورة التحريريــة( الفرنســيني الـــذين شـــاركوا يف حــرب اجلزائـــر

 05والطــرق الــيت اســتعملت جتــاه احملــارب اجلزائــري، فقــد جــاء يف رســالة عســكري فرنســي بتــاريخ 

                                                 
 .51، 50السابق، ص ص املرجع، من أجل إفريقيا :فرانتز فانون -1

 .185، ص02املرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بالنشايس -2

  3- المجاهد: ع 54، 01 نوفمرب1959.
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يلقـى علـيهم القـبض  الـذين يرتـدون الـزي العسـكري "الفالقـة" فيما خيص اجلنود"م 1956جوان 

  .1"يف املعارك، فإن مصريهم واضح

املـذكرة املرجعيـة سـجلت خطـوة أوىل يف هـذا  أن تذكر تقـارير جلنـة الصـليب األمحـر الـدويل

ويف حدود التعديالت  -خلق خميمات للمعتقلني العسكريني مما مسح حبل املشكلة �ائيا ،االجتاه

   .2دون إعطاء املساجني صفة خاصة -اجلديدة

مــا جيــري يف اجلزائــر هــو  أن عــاش القــادة الفرنســيون وجنــراال�م يف اجلزائــر علــى أنغــامولقــد 

وقـد  les hors en la loi(3 (من صنع عصابة قطـاع الطـرق واملتعصـبني اخلـارجني عـن القـانون 

" اخلارجون عن القانون"عنوانه  )Francis janson(" فرنسيس جانسون"اختار املناضل الفرنسي

أن هـؤالء املتـزعمني للثـورة مـا  فيهيعترب الفرنسيون  يذ، الم 1954فأصدره كتابا عن ثورة نوفمرب 

، أي قانون؟ القانون االستعماري الذي كان سائدا يف اجلزائـر  عن القانوننيخارج اهم إال أناس

وة هــو وأرضــه وعرضــه، مــن طــرف وهــو قــانون االحــتالل فرضــه احملتلــون علــى شــعب احتــل بــالق

شـــــذاذ اآلفـــــاق مـــــن إســـــبانيا ومالطـــــا وكورســـــيكا واأللـــــزاس واللـــــورين وتـــــوطينهم يف أرض ليســـــت 

  .4بأرضهم

نــه ســرعان مــا أزيــل هــذا أوإذا كــان قمــع احلكومــة الفرنســية مســترتا قبــل انــدالع الثــورة، إال 

العدالــــة لقانو�ــــا العــــام اخــــرتاق  الســــتار وأصــــبح مكشــــوفا مفضــــوحا بعــــد انــــدالعها، مــــن خــــالل

عـــدم متكنهـــا مـــن وضـــع حـــد ، و وملبـــادئ القـــانون الـــدويل العـــام أثنـــاء مواجهـــة املتهمـــني اجلزائـــريني

إعــدام اجلزائــريني يف و ، للتعــذيب والقتــل اجلمــاعي وتســاحمها مــع اجلالديــن والســفاحني الفرنســيني

ودســتورها واملبــادئ  الفرنســية ا، خمرتقــة مبــادئ الثــورةغيــاب الضــمانات القانونيــة املعــرتف �ــا دوليــ

 .لقانون العاملالتشريع الفرنسي  -1: العامة للقانون الدويل الذي تضمن

                                                 
 .212ص ،السابق املرجع: كوايت مسعود -1
مراسلة داخلية، مذكرة : مساجني عسكريني جزائريني قبض عليهم وهم حيملون السالحأرشيف اللجنة الدولية للصليب األمحر، فيينا،  -2

 .14ورقم  13رقم  ينظر امللحقني. Raoul Salan ( 20/12/1957- 03/12/1958( "راؤول ساالن" اجلنرال
 .تذكر هذه العبارة يف كل التقارير الفرنسية املعدة من طرف اإلدارة الفرنسية سواء كانت عسكرية أو مدنية -3

 الوطنية احلركة يف والبحث للدراسات الوطين املركز منشورات ،05 ع ،المصادر، "الثورة اجلزائرية يف املصادر الفرنسية: "بزيان سعدي -4

 .141ص ،2001 اجلزائر، ،1954 نوفمرب أول وثورة
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  .م 1948بيان حقوق اإلنسان لسنة  -2

   .1م 1949اتفاقيات جنيف لسنة  -3

م  1959نيودهلي عام باملبادئ املتفق عليها يف تقرير اللجنة الدولية لرجال القانون  -4

طبق يف حالة احلرب، بذريعة عدم يوقد أمهلت احلكومة الفرنسية تطبيق القانون الدويل الذي 

اعرتافها جببهة التحرير الوطين كممثل للشعب اجلزائري، وأنه ال توجد حرب باجلزائر بل هي 

2أحداث وعصيان مدين من قبل بعض املتمردين، وهذا ما عمل اإلعالم الفرنسي للرتويج له
.  

تعــرتف فرنســا يف موقفهــا مــن القضــية اجلزائريــة ال حبالــة احلــرب يف اجلزائــر وال باحملــاربني ومل 

، وبــالرغم مــن أ�ــا ال تعــرتف رمسيــا حبالــة 3اجلزائــريني الــذي أظهــروا للعــامل مركــزهم كطــرف حمــارب

اكم احلرب إال أن أعمال وتصرحيات السلطات الفرنسية مثل اللجوء إىل القوانني االستثنائية واحمل

العســكرية وحمــاوالت التفــاوض واالعتمــاد علــى حــق املتابعــة لضــرب الثــوار يف إقلــيم دولــة أخــرى  

ورجــال السياســة  ، كــل هــذا دفــع الكثــري مــن الفرنســيني املعنيــني4كحادثــة ســاقية ســيدي يوســف

الدوليني إىل االعتقاد بأن حرب اجلزائـر قـد خرجـت مـن إطـار كو�ـا مشـكلة داخليـة، ومـع ذلـك 

قــــف الرمســــي الفرنســــي بقــــي دومــــا ال يعــــرتف بــــأي مركــــز قــــانوين جلبهــــة التحريــــر الــــوطين فــــإن املو 

وحماربيهــا، علــى أســاس أن احلــرب اجلزائريــة كانــت فقــط حالــة إعــادة النظــام والقــانون إىل وضــعه 

الطبيعي، ومن الواضح أنه كانت هناك إرادة يف اإلبقاء على ممارسة التعذيب أثناء حـرب اجلزائـر 

لســبب بســيط، وهــو أن التعــذيب كــان حمظــورا بــاجلزائر كمــا بفرنســا خــالل تلــك طــي الكتمــان 

  .5الفرتة، وهو ما رفضت السلطات الفرنسية الرمسية اإلقرار به بالنسبة للوضع يف اجلزائر آنذاك

                                                 
من نفس " د"و " ج"، الفقرتني 17من االتفاقية، كما هي حمددة بدقة يف املادة  13املعاملة البشرية لألسرى مكفولة نظريا مبوجب املادة  -1

ي بغرض انتزاع اعرتافات أو محل األسري أي شكل من أشكال اإلكراه البدين أو املعنو (االتفاقية حيث متنع األوىل االستنطاقات غري اإلنسانية  

، ينظر مضمون اتفاقية حماربة ومعاقبة جرمية إبادة اجلنس ةبينما متنع الثانية كل شكل من أشكال التعذيب واإلهان) ى التعاون ضد إرادتهعل

 .www.unhchr/génocide/fr 1949ديسمرب  09البشري 
 .176 -173ص ص، املرجع السابق: رشيد زبري -2
 .335، 334، ص ص1961علي اخلش، دار اليقظة العربية، تونس، : ، ترالثورة اجلزائرية والقانون: حممد البجاوي -3
4- 08- 02- 1958 . 

  15، 14، ع مجلة نقد للدراسات والنقد االجتماعيحممد هناد، : ، تر"سرية التعذيب أثناء حرب اجلزائر: "رفائيل برانش، سيلفي تينو -5

 .39ص ،2001شتاء  -خريف
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م وبالتــايل أصــبحت جــزءا مــن  1949إن فرنســا الــيت صــادقت علــى اتفاقيــات جنيــف عــام 

الفرنســي، ومنــه فهــي ملزمــة بتطبيــق أحكامهــا، إال أ�ــا مل تلتــزم قانو�ــا الــداخلي طبقــا للدســتور 

املشــرتكة بــني اتفاقيــات  1أن تطبــق أحكــام املــادة الثالثــة -علــى األقــل –بــذلك وكــان مــن واجبهــا 

جنيــف األربــع، بغــض النظــر عــن املركــز القــانوين جلبهــة وجــيش التحريــر الــوطنيني واحلــرب القائمــة 

  .2؟ ألن تنفيذ أحكام هذه املادة ال يقوم على مثل تلك األسسأهي من طبيعة دولية أم داخلية

لقــــد كــــان الفرنســــيون مــــرتددين إزاء االعــــرتاف بإمكانيــــة تطبيــــق املــــادة الثالثــــة مــــن اتفاقيــــة 

جنيف، بالرغم من أن جبهة التحرير الوطين متكنت من تنظيم نفسها يف شكل منظمـة سياسـية 

واقـف جتـاه مجعيـة الصـليب األمحـر الـدويل ودوره يف ناضجة، ويظهر الرتدد الفرنسي من خـالل امل

يســـتطيع تقـــدمي خدماتـــه لطـــريف النـــزاع  " املـــادة الثالثـــة"اجلزائـــر، فالصـــليب األمحـــر طبقـــا ألحكـــام 

م إعالنـــــا اعرتفـــــت مـــــن خاللـــــه  1956-06-23ورغـــــم أن احلكومـــــة الفرنســـــية أصـــــدرت بتـــــاريخ 

م مل حتــرتم أحكــام هــذه  1958فإ�ــا ســنة : ريــةبإمكانيــة تطبيــق املــادة الثالثــة علــى الوضــعية اجلزائ

املــادة، فمعاملــة أســرى جــيش التحريــر الــوطين، مل تكــن قــط إنســانية ومل يكــن هنــاك اعتبــار للــزي 

  .3العسكري اجلزائري، بل عومل كل من ألقي القبض عليه أنه إرهايب

كما أن املساجني اجلزائريني كانوا يوضعون يف مراكز االنتقاء واملعتقالت أو يف السجون 

م أقيمت مراكز عسكرية خاصة بالنسبة جلنود جيش التحرير  1958العادية، ويف مارس 

ن املقبوض عليهم وهم حيملون يتنظيم استقبال املتمرداملذكرة احلالية الوطين، حيث مت حسب 

  .4مجعوا يف مراكز خاصة -قائهم وتصفيتهم يف منطقتنا العسكريةبعد انت -السالح

                                                 
  :يف حالة النزاع املسلح الذي ال يتسم بطابع دويل فإن كل من فرقاء النزاع ملزم، على األقل، بتطبيق األحكام التالية -1

إن األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال احلربية، مبا فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا السالح واألشخاص الذين  -)01

املعركة بسبب املرض، أو اجلراح، أو االعتقال، أو أي سبب آخر إمنا يعاملون يف مجيع الظروف، معاملة إنسانية دون أي متييز ذي أخرجوا من 

  ...طابع ضار قائم على العرق، واللون، والدين أو العقيدة، واجلنس، واملولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل 

 ....لعناية �مإن اجلرحى واملرضى جيب إيواؤهم وا -)02
 .346املرجع السابق، ص: حممد البجاوي -2
  .212املرجع السابق، ص: مسعود كوايت -3

مراسلة داخلية، مذكرة : مساجني عسكريني جزائريني قبض عليهم وهم حيملون السالحأرشيف اللجنة الدولية للصليب األمحر، فيينا،  4-

املرجع : حممد بوسلطان، محدان بكايينظر أيضا . Raoul Salan( 20/12/1957- 03/12/1958( "راؤول ساالن" اجلنرال

   .140، 139صص  ،السابق
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في بعض القطاعات وبسبب ختطيط املباين حتتوي على ملحقات أين يتم بقاء ف 

إن األشخاص املوقوفني جيب عليهم خالل األربع وعشرين ، و املوقوفني فقط ملدة مثانية أيام

ة قصوى هي ثالثة أشهر ويتم خروجهم مراقب ملد ن يكون لديهم قرار إحالة اإلقامةساعة أ

  .إفراج مشروط -1 :ربع التاليةمن املركز بإحدى الطرق األ

  .وضع حتت تصرف العدالة -2

  .التعيني يف مركز اإلقامة -3

  .التعيني يف مركز عسكري للمعتقلني -4

ويف إطـــار إعـــادة إدمـــاج املســـرحني داخـــل الوســـط االجتمـــاعي فـــإن الســـلطات قـــد قامـــت 

هكــــــذا تســــــتلطف اإلدارة (مراكــــــز إعــــــادة التأهيــــــل يوجــــــد بــــــاجلزائر عامــــــة ثالثــــــة مراكــــــزبإنشــــــاء 

  .1)االستعمارية تسمية هذه املراكز

  "جمــرمني"مــن كــانوا يعــاملون أمــام القضــاء الفرنســي بصــفتهم  و.ت.جوهنــاك مــن أعضــاء 

م مل تعتــرب 1959إن احلكومــة الفرنســية حــىت أواخــر ": "مــوريس فلــوري"وعــن صــفة املعاملــة يقــول 

كمحاربني ففي حالة القبض عليهم ال يعاملون طبقا لقوانني احلرب، بـل طبقـت   و.ت.جقوات 

  .2"عليهم مواد القانون اجلنائي الفرنسي اخلاصة باجلنايات واجلنح ضد أمن الدولة

وهكـــذا يتبـــني أنـــه بـــالرغم مـــن تـــوفر كـــل الشـــروط اخلاصـــة بتطبيـــق اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 

اعــد القــانون الــدويل للحــرب، فــإن احلكومــة الفرنســية أصــرت علــى رفــض ذلــك وبقيــة قو  م 1949

وأسـاس رفضــها مل يكـن مبينــا علــى سـندات قانونيــة، بـل كــان خاضــعا العتبـارات سياســية حبيــث  

يعتــرب  3كانــت تــرى أن أي عالقــة تعاهديــه رمسيــة مــع جبهــة التحريــر الــوطين أو احلكومــة املؤقتــة

  .4طبيعة الدولية حلرب اجلزائربالنسبة هلا اعرتافا ضمنيا بال

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport No9446, du 05-08-1958, Boite N°91/1F/527. 

مراسلة داخلية، مذكرة : حيملون السالحمساجني عسكريني جزائريني قبض عليهم وهم أرشيف اللجنة الدولية للصليب األمحر، فيينا،  2-

املرجع : حممد بوسلطان، محدان بكايينظر أيضا .  Raoul Salan( 20/12/1957- 03/12/1958( "راؤول ساالن" اجلنرال

   .140، 139صص  ،السابق
م بالقاهرة برئاسة فرحات عباس، وتكونت من رئيس ونائبني ووزراء الدولة  1958سبتمرب  19تشكلت احلكومة املؤقتة األوىل بتاريخ   -3

م كان التعديل األول، مث كانت التشكيلة الثالثة برئاسة   1960جانفي  18األربعة املسجونني بفرنسا، إضافة إىل مثانية وزراء آخرين، وبتاريخ 

 .م 1961أوت  27 - 09وسف بن خدة بتاريخ بن ي

  .145 -143املرجع السابق، ص ص: حممد بوسلطان، محدان بكاي -4
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لقد كان موقف الفرنسيني من املعاهدات الدولية حول مصري املعتقلني أثناء احلرب ينطلـق 

مــاي  26مــن فكــرة أن كــل نظــام هــو ســيد يف بيتــه واجلزائــر بالنســبة هلــم هــي دائمــا فرنســية، ويف 

وزيــر الداخليـة بـاجلزائر بعــد أن ) Bowrges Monorey " (بـورجيس مونـوري"م صـرح  1956

"  اســتمع إىل القيــادة العســكرية والــيت أكــدت لــه أن مــن يضــبطون والســالح باليــد ســيقتلون للعــربة

وكـان لزامـا علـى احلكومــة الفرنسـية أن تتظـاهر بــرد الفعـل جتـاه مـا حيــدث مـن جتـاوزات يف اجلزائــر 

ـــة للتحقيـــق يف  ـــيت انتظـــرت  1956أكتـــوبر  24فكونـــت جلن ثالثـــة أشـــهر حـــىت تكـــون بعـــني م وال

م  1957مــارس  05املكــان ومكثــت ثالثــة أيــام وقــدمت تقريرهــا إىل ا�لــس الــوطين الفرنســي يف 

  .1دونت ال شيء ميكنها من االستنتاج أن هناك تعذيبا ميارس باجلزائر

أساسا أقرت بأن سري العمليات بالنسبة هلا يتعلق ) التمهيدي(اللجنة يف تقريرها األويل 

عمليات النقل وكذا خمتلف املتفجرات  املخابئ) رجني عن القانونااخل(علومات عن املوقوفني بامل

بأن مجيع املعلومات تؤخذ عن تقر اللجنة ، املنظمة  أعضاءإلضافة إىل خمتلف املعلومات عن با

االستنطاق (�ذه العملية  يقوم، االستنطاق واملواجهات مع األشخاص املوقوفني طريق

 وأحيانا نيمن طرف ضباط االستعالمات بالتعاون مع فريق متكون من العسكري) واالستجواب

   .2مفتشي الشرطة منتدبني بالقطاع

، رغــم اجلزائــريني يف تعــذيبالــيت متــارس وكانــت تعلــم بــالطرق الالإنســانية والبشــعة القــذرة 

مسؤولة عن هذه اجلرائم بأنه ال عالقة هلا بتجاوزات السلطة العسكرية وأ�ا ليست  ادعتذلك 

عنــد ) Godard( "قــودارد" البشــرية، علــى الــرغم مــن األدلــة الــيت قــدمها أحــد الضــباط العســكريني

حيـــث اعـــرتف  )O.A.S( مـــة العســـكرية الســـريةنظامل عـــن جـــراء انتمائـــه ونشـــاطه ضـــمنحماكمتـــه 

أن قــــودارد مثــــل املئــــات اآلخــــرين مــــن الضــــباط يتلقــــى أوامــــر مــــن  أصــــرح بشــــريف: "الئحماميــــه قــــا

املقـــيم " روبـــري الكوســـت"كـــان ،  3..."الســلطات العليـــا الفرنســـية لكـــي يتحصـــل علـــى املعلومـــات

                                                 
  .33ص، 1991ماي  22 -16، 546ع  ،15، السنة مجلة الوحدة، "شهادات واعرتافات فرنسية": ش .فيصل -1

2- A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport du 17-03-1957, Boite N°81F/939. 
كل التقارير اليت مت االطالع عليها واليت حتصلنا عليها من أرشيف إكس أون بروفانس تؤكد أن   .211ص ،السابق املرجع: كوايت مسعود -3

  .كل األوامر تكون من أعلى إىل أسفل وتطلب احلصول على املعلومات
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العام باجلزائر على علم تام بتصرفا�م، مما يعين أن كل شيء كان جيـري علـى مـرأى ومسـمع مـن 

    .1اجلمهورية

يف تقريره أن يدين جمموع النظام االستعماري أو يسلم " مارتان شوفيي"مل يستطع السيد و 

بـأن هـذه "بضرورة  التعذيب، فهو يف تقريره يلـح علـى أن حـاالت التعـذيب اسـتثنائية مث يعـرتف 

هـي �ـدد فولـذلك ، "ا يستـُُرها إمهال السلطات العليالدنيااجلرائم عندما ترتكب على املستويات 

 التاإن التنـاقض ال ميكـن إنكـاره، وهـو املسـؤول عـن عـاملي العمـ، لىل نظـام شـامتتحـول إبأن 

  يتبــني الــزعم بــأن الســلطات العليــا جتهــل احلقيقــة لــيس إال اوهنــ ،يؤيــد وينصــح ويــربر هــذه اجلــرائم

ـــدة الصـــادقة يف  تقريـــرهكـــذباً  إن هـــذا األســـلوب يـــؤدي إىل تعفـــني " :مفضـــوحاً، والكلمـــة الوحي

، إن مثــل هـذا اجلهــل باإلنسـان املعــّذب أو بالعائلــة لإن املوقـف يســتحق التأمـ، "شــرونهالـذين يبا

ىل ذلــك الشــكل األنــاين مــن أشــكال الفكــر الــذي أصــبح مــن ميثــل ظــاهرة أصــيلة تنتمــي إ املقتلــة

لــه، فــالبوليس ســريان العــدوى أخالقيــا ال داعــي حلقيقــة أن اخلــوف مــن او  ،خصــائص الفرنســيني

ج مكــاتبهم، أي لــيهم خــار عمرضــهم الــيت تبــدو  اهرا مظــتأنيــب الضــمري، أمــاملرضــى ال يعرفــون 

هــؤالء البــوليس هــو شــيء مــن  جــهاا حيتمــفإمنــا تــدل علــى إرهــاقهم فقــط، فخــارج حمــل التعــذيب 

  .2يتمكنون �ا من استئناف التعذيبالراحة 

رئــــيس  )François Mitterrand(" فرانســــوا ميــــرتان"م ال يصــــدق  1955ففــــي مــــارس 

 :تصــرحيهبشــهور املو " مونــديس فــرانس"ي كــان وزيــرا للداخليــة يف حكومــة الــذاجلمهوريــة ســابقا و 

" ادغــار فــور"ووزيــرا للداخليــة أيضــا يف حكومــة " وحيــد مــع اجلزائــريني هــو احلــربأن التفــاوض ال"

حامال لألختـام يف حكومـة لعدل و ل اوزير  أخرىوجنده مرة ، )م 1956جانفي  -م 1955فيفري (

عــت ، وهــي مرحلــة قطم 1957جــوان  12إىل م  1956فيفــري  01مــن  االشــرتاكي" مــولليغــي "

القتـل لـم والتعـذيب و عاىن فيها الشعب اجلزائري من قساوة الظعبة و صفيها الثورة اجلزائرية مرحلة 

احلــديث عــن  علــى يــد جمرمــي احلــرب مــن جنــراالت وعقــداء واجلــيش الفرنســي عمومــا،اجلمــاعي 

جلزائر، ولكن حلفظ ماء الوجه يبعـث موظفـا سـاميا إىل اجلزائـر وهـو املفـتش ممارسات التعذيب با
                                                 

  .166 -164املرجع السابق، ص ص: كمال بوشامة -1

  2- فرانتز فانون: من أجل إفريقيا، املرجع السابق، ص ص53، 54.
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أن التعذيب باجلزائر ممارس فعال وأنه : "هذا األخري أعد تقريرا وافيا شرح فيه" روجيه وليام"العام 

عملــة متداولــة وحبكــم نتائجــه ال بــد مــن تعميمــه، واقــرتح أن يشــرع لــبعض ممارســات االســتنطاق 

ل الطرق اليت تستعمل املاء والكهرباء، أل�ا إذا استعملت حبذر فإ�ا تـؤدي إىل ويطلب باستعما

أميـل :" ، ويضـيف يف تقريـره"صدمة نفسـية ولـيس جسـدية، وبالتـايل فهـي ال تعتـرب إرهابـا جتاوزيـا

إىل االعتقــاد بــأن هــذه الطــرق مقبولــة وإ�ــا إذا اســتعملت بإحكــام ومراقبــة كمــا وصــف يل، فإ�ــا 

  .1"ساوة من منع األغذية أو املاء أو السجائر اليت كانت مقبولة دوماليست أكثر ق

  األختــــام علــــى مــــا جيــــري يف اجلزائــــر حامــــلكيــــف ســــكت وزيــــر العــــدل و يطــــرح التســــاؤل  و 

، وهو وزير العدل على علم مبا يقع "فرانسوا ميرتان"هل كان " :تساءل كثري من الكتاب قائلنيو 

القـــوانني واألعـــراف ، وهـــي خمالفـــة ألبســـط الشـــعب اجلزائـــرياجلزائـــر ضـــد مـــن جـــرائم ترتكـــب يف 

كـان ال يـدري؟ فـإن كـان كـذلك ، أم  توزير العدل ورجل القانون كيـف سـك "متريان"، والدولية

   .2املسؤولية أكربفمصيبة أعظم واجلرمية أخطر و  تسكفتلك مصيبة وإن كان يدري و 

إن املدعي العام أثار مع فرانسوا ميـرتان " :André Rousselit(3" (أندري روسلي"يقول 

الـذي  "ميـرتان"لكـن ، و م 1956 ريـلأف 06ألول مرة يف مراسلته قضية التعذيب يف اجلزائر بتاريخ 

يـر العـدل كـان علـى علـم بالتعـذيب والقتـل إن وز  ...لكنه مل يسـتقل و  ،ةنعرف باملوضوع عن بي

ــــول "مــــن اجلنــــرال " ماســــو"اجلنــــرال عنــــدما طلــــب م  1957، بــــل كــــان شــــاهدا ســــنة اجلمــــاعي ب

إن  " ...كتائـب املـوت" أو " فـرق املـوت"شرع يف وضع موضع التنفيـذ تأسـيس أن ي" أوساريس

والقتـــل  االغتيـــاالتو ئم هـــو علـــى علـــم كامـــل بـــاجلراو  االســـتقالةمـــا كـــان يفكـــر أبـــدا يف  "ميـــرتان"

يف منصـــب  اطموحـــ لـــه، بـــل كـــان ســـي يف اجلزائـــر ضـــد الشـــعب اجلزائـــرياجلمـــاعي للجـــيش الفرن

ـــوزراء و  حـــني ينقـــل عنـــه  يف، 4م 1957 أفريـــلمبنصـــبه إىل غايـــة ســـقوطه يف  تشـــبثهلـــذا رئاســـة ال

                                                 
- 1954صفحات من جرائم اجليش الفرنسي يف اجلزائر خالل الثورة التحريرية : "ينظر بزيان سعدي. 32املرجع السابق، ص: ش. فيصل -1

 واجلرمية التعذيب سياسة ائعظف ... اجلزائر يف تعذب فرنسا": خليفة ولد العريب حممدوينظر أيضا . 20، صاملرجع السابق، "1962

 ،2001 ،اجلزائر، 1954 نوفمرب أول وثورة الوطنية احلركة يف والبحث للدراسات الوطين املركز منشورات ،05 ع ،المصادر ،"املنظمة

  .151ص
 .91، 90، ص ص2009 اجلزائر، هومة، دار ،)من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس(يف اجلزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -2
 ."فرانسوا متريان"مدير مكتب  -3

 .م 1957أفريل  21سقوط حكومة غي مويل الذي يصادف تاريخ  -  4
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رمبا مل ارتكب علـى األقـل يف حيـايت سـوى " :أنه اعرتف قائال" جان الكتور"الصحايف الفرنسي 

م  1956 "غـــي مـــوللي"  ة مـــن منصـــيب كـــوزير للعـــدل يف حكومـــهـــو عـــدم اســـتقاليت اخطـــأ واحـــد

  .1ج منعطفهاو عندما كانت ثورة اجلزائر يف أ

، أحــــد "فيكتــــور برفــــو"مت تشــــكيل جلنــــة حتقيــــق برملانيــــة برئاســــة م  1956أكتــــوبر  29ويف 

غـري  ) م 1957أفريـل  21-م 1956جـانفي ( "غـي مـويل"األصدقاء الشخصـيني لـرئيس احلكومـة 

م  1957مـــارس  05أن هـــذه اللجنـــة ســـارت حســـب برنـــامج متيـــز بالتماطـــل واملســـاومة إىل غايـــة 

تـــاريخ تقـــدمي تقريرهـــا، ومـــا جـــاء يف هـــذه الوثيقـــة صـــور تتماشـــى مـــع السياســـة الرمسيـــة، وعناصـــر 

الشـــرطة الـــذين قـــاموا بأعمـــال التعـــذيب هـــم األبريـــاء الـــذين ال ذنـــب هلـــم، أمـــا ضـــحاياهم مـــن 

�م ليســوا ســوى كــذابني مفــرتين، يف حــني يكــون النــاس الــذين اهتــزت مشــاعرهم ممــا املعتقلــني فــإ

2عليه تقرر غلق امللفو مسعوا أناسا سذجا غافلني 
.  

بــه وداخــل احلكومــة أعلــن حز مــن كــل جهــة حــىت داخــل  "ي مــويلغــ" بعــد أن متــت حماصــرة

  مكلفـــة بإقامـــة احلقيقــــة احلقــــوق واحلريـــات الفرديـــةجلنـــة محايـــة تشـــكيل م  1957أفريـــل  08يـــوم 

ىل اجلزائــر وتنكــب خاصــة علــى إتقــوم بعــدة زيــارات  3شخصــية مرموقــة ةعشــر  يتاثنــمــن  تشــكلت

                                                 
 : ينظر أيضالالستزادة  .92، 91ص ص املرجع السابق، ،)من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس(يف اجلزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -1

, librairieMitterrand et la guerre d’Algérie FrançoisBenjamin Stora:  et François Malye -   
 Arthème Fayard/Pluriel, 2010.                                                                                              

                                                                       
 للدراسات الوطين املركز منشورات ،08 ع ،المصادر ،"1962-1957 ا�اهد جريدة يف قراءة: التعذيب": الدين شرف رضوان أمحد -2

 .21، 20ص ص ،2003 ماي ،1954 نوفمربأول  وثورة الوطنية احلركة يف والبحث
  .عميد جامعة:  Pierre Dour"بيار دور"-02 .رئيس مستشار مبحكمة االستئناف :Pierre Beteille  "بيار بيتاي" -01 -3

  .سفري:  Andre François"أندري فرنسوا" -04 .حاكم عام:  Robert Bellavignette "روباردولفينيات" - 03

  .حمامي:  Maurice Garçon"موريس غارسون" - 05

  .نقيب احملاميني: Mouleriac Debordeau"مولبرياك دوبوردو" - 06

  .مدير احملكمة العسكرية سابقا:  Marcel Audno"مارسال أودينو" - 07

  .لمحاربني القدماءليس االحتاد الفرنسي ئر : Emil Pierette Girard   "ميل بيارات جرياردإ" - 08

  .الطب ةبأكادمييأستاذ :  Charles Rétien"شارل ريثيان" - 09

  .أستاذ :Varanjoule  "فارجنول" - 10

  .جنرال:  Henry Zeller"هانري زيالر" - 11

  .حاكم عسكري بباريس:  Paul Hag"هاغبول " - 12
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ها بتقـارير كانـت تنـدد حبـزم بالتجـاوزات ئأعضا بعض قدمت، 1االختفاءالتعذيب وحاالت  قضايا

لجنــة بصــريح األمــني العــام ل" غارســون"املرتكبــة مــن قبــل القــوات الفرنســية، حيــث أكــد األســتاذ 

ودعـــا  ،"فيهـــا ءعـــن عمليـــات التعـــذيب ال مـــرا اقـــع التســـامح والتغاضـــي عمـــدو " العبـــارة علـــى أنـــه

  .2"التشديد يف التعامل مع القادة ال مع املنفذين"ىل إباألخص 

الــــيت يرتأســــها " جلنــــة إنقــــاذ احلقــــوق واحلريــــات الفرديــــة"تأســــيس  مت م 1957 -04 -12يف 

، إضــافة إىل صــدور )م 1958 أفريــل-م 1957نــوفمرب  "(فيلــيكس غيــار"رئــيس احلكومــة الفرنســية 

ــــة الفرنســــيني يعــــرب عــــن حــــرية ا�لــــس املــــذكور أمــــام موجــــة  ــــان مــــن جملــــس األســــاقفة والكرادل بي

ب احلزب الراديكايل إيفاد جلنة حتقيق إىل اجلزائر، لكـن التعذيبات والقمع باجلزائر، كما قرر مكت

يعلـــن أنـــه ال يســـتطيع أن يضـــمن محايتهـــا فترتاجـــع اللجنـــة، كمـــا أعلـــن البابـــا " روبـــري الكوســـت"

  .3عن استنكاره للتعذيب" 12بيوس "

ان تقريرهـا كـصـات عملهـا للحكومـة،  احلماية خال قدمت جلنةم  1957يف شهر سبتمرب و 

  ثالثـة مـن أعضـائها يف عـز أشـغاهلا اسـتقالةصـة بعـد رياً خاحمضاً و كان حمتواه غامراً بشغف،  ظمنت

أن القصـــد مـــن تعيـــني جلنتنـــا هـــو احلمايـــة ولـــدي " :لرئيســـها" مـــوريس غارســـون"لـــك كتـــب ويف ذ

لئـك الـذين عقـدوا األمـل فيمـا يقدمـه و كافـة أيوهم  " فض أنوهو ير  ،"إحساس بعدم محاية شيء

  .4"نشاطا خاصا وفعاالمن عمل بأنه يؤدي  هلم 

تكبـــة يف حـــر اجلـــرائم واجلـــنح املر  اســـتبعدتراءة التقريـــر بـــأن جلنـــة احلمايـــة قـــد قـــيبـــدو عنـــد 

يف أربعـــة أنـــواع مـــن  اهتمامهـــار بـــة يف حـــق العدالـــة العســـكرية، لتقصـــاملرتكاملعـــارك، واملخالفـــات 

واألعمــال األخــرى الــيت ، االعــرتاف انتــزاععمليــات التعــذيب اجلســدي الراميــة إىل  - :التجــاوزات

التعــــذيب داخــــل  -، تــــدابري احلــــبس اختــــاذيف التجــــاوزات  -، هــــذه الغايــــة املعلنــــة ال �ــــدف إىل

                                                 
 .1958 -01 -01، 15، ع المجاهد، "كيف يسجل الفرنسيون التاريخ بدماء اجلرمية" -1

   .188 ،187املرجع السابق، ص ص: رافائيال برانش -2

  3- المجاهد: ع 54، 01 نوفمرب 1959.
  .1958 -01 -01، 15، ع المجاهد، "كيف يسجل الفرنسيون التاريخ بدماء اجلرمية" -4
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حاالت الفقدان املوصوفة بالقضية احملرية أكثر، إىل جانـب التعـرض  اوأخري  -، حمتشدات احلبس

  .1ببعض األمثلة هاداالستشعامة مث  العتبارات

أن ال شـيء ميكنهـا مـن االسـتنتاج  2يف تقريرهـا سـابق الـذكر لقـد دونـت احلكومـة الفرنسـية

أن هناك تعذيبا ميارس باجلزائر، ومع ذلك فاللجنة الحظت على أقدام املسـاجني جروحـا، لكـن 

بســبب منــاخ مشــال " اإلكزميــا"أي " قوبــاء"أخصـائيها أرجعــوا ذلــك إىل أمــراض اجللــد أو إىل وبــاء 

وهـو  3"ليـون هوفانيـان"لردايكـايل إفريقيا، غري أن الرجل الوحيد الـذي رفـض التقريـر هـو النائـب ا

ال يوجد أي كتاب يف الطب يتحـدث عـن هـذا : "الطبيب الوحيد يف ا�موعة الذي قال ساخرا

  .4"النوع من اإلكزميا، هذا اكتشاف طيب، إن هذا النوع من القوباء خاص بالسجون اجلزائرية

أؤكـــد  :"...يقـــول فيـــهحـــول التعـــذيب  "روبـــري الكوســت"بـــاجلزائر  الـــوزير املقـــيموهــذا رأي 

اقــة، بالســـن باملرتبطــة باملشــاعر الشخصــية مبقتضــيات الل االعتبــاراتعلــى ضــرورة أن تــزول كافــة 

  .5"باألقدمية، أمام الضرورة والفعالية اللتني تفرضان وحدة القيادة 

أن يصدر تصرحيا يدين فيـه ) Degaule" (دي غول"م طلب من اجلنرال  1957ويف عام 

أي أنـه يعتـرب " التعـذيب جـزء مـن النظـام القـائم: "رفض وشرح رفضه كمـا يلـيالتعذيب، لكنه 

التعذيب أحد املساوئ العديـدة الـيت يأخـذها علـى النظـام القـائم أي علـى اجلمهوريـة الرابعـة الـيت 

يدينها مجلة ويرفض الوقوع يف إدانة لتفاصيل واجلزئيات، لكن هل خفت وطأة القمع والتعذيب 

ة للجيش الفرنسي يف اجلزائر بعد سقوط اجلمهورية الرابعة وجميء ديغـول إىل والتجاوزات الوحشي

                                                 
  .1958 -01 -01، 15، ع المجاهد، "كيف يسجل الفرنسيون التاريخ بدماء اجلرمية" -1
كيف يسجل الفرنسيون التاريخ بدماء "، لالطالع على التقارير ينظر 1957احلقوق واحلريات الفردية سنة ) إنقاذ(تقرير جلنة محاية  -2

 .1958 -01 - 01، 15، ع المجاهد، "اجلرمية

، امتنع عن 1956عضو اللجنة الربملانية املكلفة بالتحقيق حول سوء املعامالت املرتكبة يف حق الشيوعيني اجلزائريني بوهران يف سبتمرب  -3

حبجة أن هناك جمموعة من الوقائع، بعضها طيب، جعلته يعتقد أ�ا تدل على استعمال الشرطة لطرق " حتقيق بروفو"التوقيع على التقرير النهائي 

 .ال تتالءم واملهام املنوطة �ا
  .43املرجع السابق، ص: رفائيل برانش، سيلفي تينو -4
  .53املرجع السابق، ص: رافائيال برانش -5
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ســـدة احلكـــم يف فرنســـا؟ واجلـــواب بـــالطبع، وهـــو أن هـــذه املمارســـات بعـــد أن كانـــت جـــزءا مـــن 

  .1سياسة اجلمهورية الرابعة أصبحت سياسة اجلمهورية اخلامسة برمتها؟

اجلزائـــر وجتنـــب آثـــاره، عمـــد النظـــام وللتغطيـــة علـــى أعمـــال القمـــع والتعـــذيب املمـــارس يف 

الـــديغويل إىل تعميمـــه والســـماح ألخبـــاره بالتســـرب إىل اخلـــارج قطـــرة قطـــرة، مصـــحوبا بتكـــذيبات 

رمسيــة وبنــربات حلمــل الــرأي العــام العــاملي علــى ابتالعــه، و�ــذا األســلوب أصــبح القمــع يف اجلزائــر 

  .2مألوفا، ال يثري ضمريا وال حيرك مشاعرا

ـــر فكانـــت الســـلطات الفرنســـية تأمـــل يف الوصـــول إىل نفـــس أمـــا بالنســـبة إىل  داخـــل اجلزائ

، ويف 3النتيجة بتعميم القمع تعميما يدفع اجلزائريني إىل اليأس وإىل البحث عن املهادنة بأي مثن

السياسـي  بنفس الوقت تركيز األنظار إىل اخلـارج ويف فرنسـا علـى األخـص عـن ألـوان مـن السـرا

عا يف اقـرتاب موعـد السـلم، بغـض النظـر عـن حقـائق التعـذيب املسـلط ختلق باستمرار أمال مشج

علــى اجلزائــريني وبكيفيــة تــدفع املتتبــع لألحــداث والتطــورات إىل التفــاؤل وإدراج القمــع والتعــذيب 

  .4يف قائمة اخلسائر اليت �ون أمام السلم القريب

ن اجلــو قــد تغــري وهــذا التضــليل املــدروس هــو الــذي جعــل كثــريا مــن املالحظــني يعتقــدون بــأ

، يف حني هو خالف ذلك إمنا الذي حدث هو أن األمـل يف احلـل السياسـي 5بعد جميء ديغول

السياســي جعــل القمــع أخــف وقعــا منــه يف الوقــت الــذي كانــت فيــه كــل آفــاق الســلم مســدودة، 

فالسياســة الديغوليــةمل ترفــع القمــع املــادي وإمنــا كانــت أكثــر تقنيــا يف تغطيتــه، بــل رفعــت الســلم 

فوعـــة إىل ذلـــك بضـــغط املقاومـــة الصـــامدة، لقـــد حـــاول املســـؤولون الفرنســـيون تغطيـــة النفســـي مد

، رئــيس وزراء فرنســا يصــرح أمــام اجلمعيــة "غــي مــويل"جــرائمهم بشــىت األســباب والــذرائع، فهــذا 

أمـا مـا يؤسـف لـه بـدون شـك أن ممارسـة عنـف نـادرة جـدا قـد ارتكبـت، إال أين : "الوطنيـة بقولـه
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تيجة عن عمد وسابق إصرار فإننا ال نسـمع �ـا، لقـد قـارن الـبعض حـول أؤكد بأ�ا إذا جاءت ن

  .1"هذا املوضوع، وتصرفات اجليش الفرنسي مبمارسات اجلستابو وأن هذه املقارنة خمزية

عــن الفظــائع الــيت ارتكبهــا  لكــن االعرتافــات الــيت قــدمها بعــض اجلنــود والضــباط الفرنســيني

  الثـــورة التحريريـــة تفنـــد تصـــرحيات املســـؤوليني الفرنســـيني اجلـــيش الفرنســـي يف حـــق اجلزائـــريني أثنـــاء

كانــت التســلية املفضــلة : "فهــذا أحــد جنــود االحتيــاط الفرنســيني يعــرتف بــاحلرف الواحــد فيقــول

ليــوم األحــد هــي تعــذيب جزائــري بــدعوى أنــه مــن الثــوار، يبــدأ املشــهد مــن الثامنــة صــباحا حــىت 

مـــر يف حفـــرة املرحـــاض بعـــد أن نفشـــل يف حماولـــة الثامنـــة مســـاء، ويف تلـــك الســـاعة ينتهـــي بـــه األ

، وإمعانـــا يف انتهــــاك كـــل القـــوانني والشــــرائع، عملـــت فرنســـا علــــى �ـــوين هـــذه األعمــــال "شـــنقه

إن الشــرط : "بــالقول )Massu" (ماســو"وتصــغريها والتقليــل مــن خلفيا�ــا، فقــد ذكرهــا اجلنــرال 

وحنا وضـمرينا هـذه األسـاليب علـى أ�ـا الذي ال بد منه لنجاح عملنا يف اجلزائر، هو أن نقبل بر 

  .2"ضرورية ومقبولة أخالقيا

ولـيس هــذا فحسـب، بــل اعتٌـرب التعــذيب لونـا مــن الواجبـات الدينيــة يف احلـرب القــذرة الــيت 

شــنتها فرنســا يف اجلزائــر، لــذلك أرســلت فرقــا مــن رجــال الــدين هلــذا الغــرض �ــدف �دئــة اجلنــود 

لتقتيـــل والتـــدمري، ممارســـات يفرضـــها الوضـــع ويزكيهـــا الـــدين وإقنـــاعهم بـــأن التعـــذيب وا الفرنســيني

خاصة عندما يتعلق األمر مبصلحة الوطن العليا وسيادة وجمد فرنسا، يف هذا الشـأن كتـب القـس 

م حيث فيه شـباب فرنسـا  1956ماي  22يوم  (le Monde)" لوموند"مقاال يف جريدة " غابيل"

ليس هناك أي شك، كما ذكرنا ذلـك عـدة مـرات، يف أن مـن الواجبـات الدينيـة علـى : "قال فيه

إن الشــباب املســيحي الــذين يــدعون نــداء ... الشــبان الفرنســيني املــدعوين للخدمــة، تلبيــة النــداء 

تضـحيات واألخطـار التعلم علـى تـرك زوجتـه وعائلتـه واإلشـراك يف احلـرب، إمنـا يـدرك عـرب هـذه ال

اجلســام، إن الشــعور بالتضــامن وروعــة الســالم الــذي هــو هدفــه إمنــا هــو مثــرة مــن مثــرات احملبــة، إن 

هــذه احملبــة جلميــع ســكان اجلزائــر علــى اخــتالف أحــواهلم وديــنهم وعنصــرهم هــي الــيت متلــي علــى 
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ألخالقــي  ، حــىت األوســاط الدينيــة مل تســلم مــن هــذا املــرض ا1هــؤالء الشــبان واجــبهم كمقــاتلني

الواجـب املسـيحي يف التفـاين "حيث مستها العدوى هي أيضا فكثريا مـا نسـمع يف كـل األمـاكن 

  .2"من أجل الوطن

أسـقف مدينـة " سـابيج"ولقد جاء النداء املوجه إىل الشـعب الفرنسـي مـن قبـل الكاردينـال 

ميانـا مطلقــا بأنــه إننـا نــؤمن إ: "احلــاكم العـام الســابق يف اجلزائــر مـا يلــي 3"جــاك سوسـتال"تولـوز و

ـــل الفرنســـيني حلمايـــة هـــؤالء الســـكان األصـــليني  أي (مـــن العدالـــة التامـــة اســـتعمال القـــوة مـــن قب

  .4"، إن استعمال القوة املذكورة جيب أن ينتهي باالنتصار احلقيقي"اإلرهاب"من ) اجلزائريني

وريــة رئــيس مجه "جــاك شــرياك" إذا موقــف احلكومــة الفرنســية أصــبح معروفــا، فقــد عــرب عنــه

  إن فرنســا يف اجلزائــر مل تفعــل خــالل وجودهــا يف هــذا البلــد إال الشــيء اجليــد: "فرنســا الــذي قــال

كمــا يــرفض االعــرتاف مبــا ،  "وأن اجلــيش الفرنســي قــد قــام بــدوره يف اجلزائــر، والــذي يشــكر عليــه

بــول " جــرى مــن جــرائم ضــد الشــعب اجلزائــري مكتفيــا بتأســفه علــى مــا ورد يف تصــرحيات اجلنــرال

وطالــب مــن وزيــر الــدفاع بتجريــده مــن وســام الشــرف الــذي حصــل عليــه هــذا األخــري " وســاريسأ

5م 1965سنة  "ديغولشارل "من 
.  

بيــــار "مــــن الــــذين شــــاركوا يف حــــرب اجلزائــــر وهــــو  لقــــد اعــــرتف أحــــد الضــــباط الفرنســــيني

مبـــا أن "بقولـــه ) م 1957-م 1954(الـــذي نشـــر وثائقـــه ا�معـــة أثنـــاء الثـــورة التحريريـــة " أليـــوالت

التعــذيب أصــبح مــن الطــرق الرمسيــة الــيت تســتعمل علــى مــا يســمى باالســتنطاق للحصــول علــى 

املعلومات قصد التصدي للعمليات الفدائية وضـبط احلركـة النضـالية، فـإن فرنسـا قامـت بتأسـيس 

مؤسســات التعــذيب أكثــر مــن تأسيســها ملــدارس التعلــيم ومستشــفيات املرضــى إذ يوجــد يف كــل 

ـــــة ـــــاح خـــــاص للتعـــــذيب جمهـــــز بأحـــــدث الوســـــائل ثكن ـــــه، أن فرنســـــا ..."جن ، وممـــــا ال شـــــك في

االســـتعمارية مارســــت التعـــذيب يف اجلزائــــر علـــى نطــــاق واســـع، إذ مل يكــــن األمـــر يقتصــــر علــــى 
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ممارسات معزولة مثلما حاول الرمسيون الفرنسيون الرتويج لـه، بـل احلقيقـة أن التعـذيب كـان أحـد 

  .1ن خالل إنشاء أجهزة رمسية لذلك الغرضأوجه املؤسسات الفرنسية م

املفـارز "م نشرت إحدى الصحف الفرنسية، شهادة نـادرة ألحـد ضـباط  1977ففي سنة 

كشــــف خالهلــــا األمنــــاط الــــيت اســــتعملتها هــــذه املصــــلحة اخلاصــــة للجــــيش " العملياتيــــة للحمايــــة

اطات وعمـل ، وقـدم هـذا الضـابط نشـو.ت.جالفرنسي واملكلفة مبهام تفكيك شبكات وخاليا 

م  1956ســـنوات، وذكـــر أن هـــذه األخـــرية أنشـــئت ســـنة  مخـــسالفرقـــة اخلاصـــة الـــيت اشـــتغل �ـــا 

وأصــبحت عملياتيــة يف الســنة املواليــة، وتفنــد شــهادة هــذا الضــابط اإلدعــاءات القائلــة مبحدوديــة 

غالبـا مـا كـان التعـذيب ميـارس يف فـيالت تبعـد كـل شـبهة، ويؤكـد أنـه : "ممارسة التعذيب باعرتافه

  .2..."ال جمال للحديث عن التعذيب وقتها بل يتعلق األمر باستنطاق ال غري 

تفـادى فأقر مبعاناة اجلزائريني و وخالل زيارته للجزائر " الندفرانسوا هو "لفرنسي أما الرئيس ا

الفرنسـي  االسـتعمارئ و يف تعديـد مسـا اسـتفاض، حيـث االسـتعماريةاحلديث عـن جـرائم فرنسـا 

 االعتـذار، أال وهـي اليت لطاملا طالب �ا اجلزائريونسلبياته لكنه حتاشي النطق بالكلمة للجزائر و 

ستعمل يف خطابـه الـذي ألقـاه بقصـر األمـم بنـادي الصـنوبر مبناسـبة ا، و هورية الفرنسيةسم اجلماب

ليصــــف �ــــا ممارســــات النظــــام " ، الظــــاملالوحشــــي، املــــدمر" :زيارتــــه للجزائــــر مصــــطلحات مثــــل

 :الفرنسـي قـائال االسـتعمارنتقد ما تعرض له اجلزائريون مـن ظلـم بسـبب او   للجزائر االستعماري

  .3..".جائر، عنيف ومدمر ياستعمار سنة من نظام  132لقد عانت اجلزائر طيلة " 

الثـــورة التحريريـــة لكشـــف  أثنـــاءمـــن أجـــل تســـليط الضـــوء علـــى مـــا جـــرى  "هوالنـــد"ورافـــع 

غـي بين:"  أضـافو  االسـتعمارياحلقيقة أيضا حول الظـروف الـيت حتـررت فيهـا اجلزائـر مـن النظـام 

جيـب قوهلـا لشـبابنا الـذين يريـدون بنـاء حـىت ولـو كانـت مؤملـة و  اراالسـتعمقول كل احلقيقـة حـول 

 .4...التعذيبا كشف احلقيقة حول أعمال العنف والظلم وا�ازر و ومن واجبن... املستقبل 
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الفـــروع اإلداريـــة املختصـــة أمـــا مســـؤويل  ازة ادار اوف  -02

)SAS(  مــن  ارتكبــتعــدة شــكاوي مــن مــواطنني تتعلــق بتجــاوزات  همتلقــى أحــد مســؤوليفقــد

القطـــاع ئـــد وبعـــد أن أعلـــم مـــدير املصـــاحل املدنيـــة بـــذلك أخطـــر هـــذا األخـــري قا ،طـــرف العســـكر

الضــابط املعــين فقــط، غــري أن املســؤول اإلداري املــدين  باســتدعاء اكتفــىالعســكري املعــين الــذي 

أصر على طلب حتقيق إضايف تقوم به شخصية غري مرتبطة باألحداث حيث وافق القائـد املـدين 

للتحقيـق " المـوز"وأوفـد الكولونيـل ى الطلـب علـ "النجر بـا" والعسكري ألوراس النمامشـة اجلنـرال

 نالــتهم وإىل املســؤولية الشخصـــية لكــل مـــ، الـــذي خلــص إىل صـــحة م 1956جــوان  11بتــاريخ 

" نــواري"قائــده يف الســلم القيــادي وهــو اجلنــرال  "بــارالنج"ا أخــرب اجلنــرال هالنقيــب واملــالزم، عنــد

ــــأن هــــذه األحــــداث يف منتهــــى اخلطــــورة بينمــــا فضــــح  روبــــري "إلدارة املفــــتش العــــام  "يســــينوز "ب

ين يومـاً عشـر و مخـس بثالثـني يومـاً و متـت معاقبـة الضـباط و  ارتكبتأعمال العنف اليت " كوستال 

  .1املتابعات القضائية انتظارومت نقلهم الوظيفي إىل فرنسا يف  ،من التوقيف على التوايل

رمبــا لعبــت الصــدفة واحلــظ دورا يف هــذا اإلجــراء الــذي قــام بــه هــذا املســؤول داخــل هــذا  

العقوبـــة مل تكـــن يف اجلهـــاز املشـــهور واملعـــروف بتعـــذيب اجلزائـــريني مهمـــا كانـــت صـــفتهم، أيضـــا 

ــــة يتمناهــــا الكثــــري مــــن  مســــتوى اجلــــرم املرتكــــب، إضــــافة أن نقــــل مكــــان العمــــل إىل فرنســــا رغب

  .الفرنسيني لعدة اعتبارات خاصة يف هذه الفرتة بالذات

أمـــا عـــن إمكانيـــة متابعـــة مـــرتكيب اجلـــرائم مـــن العســـكريني الفرنســـيني، فـــإن رجـــال القـــانون 

سيســبيل "دون حمــاكمتهم والســبب كمــا يقــول انونيــة حتــول ة وجــود عــدة عراقيــل قطرحــوا إشــكالي

شــهر نشــر يف  )le Monde( "لومونــد"يف مقــال لــه بصــحيفة ) Cecbile Birrieur" (بريــور

الــذي تضــمن العفــو العــام علــى األعمــال الــيت م  1968-07-31هــو قــانون  م  2010 أفريــل ســنة

يـديل باعرتافاتـه " أوسـاريس"وهـذا مـا جعـل  ،"م 1962-م 1954 اجلزائـرحـرب "ارتكبـت خـالل 
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وامــر ألا نــه يعتــرب مــا قــام بــه جــرائم كــان تنفيــذ، كمــا أالفظيعــة دون خــوف مــن املتابعــة القانونيــة

  .1السلطة العسكرية يف اجلزائر

غـري فـإن للدولـة اجلزائريـة احلـق القـانوين  ذكره من عمليـات تعـذيب لكن بناء على ما تقدم

إدانـــة هـــؤالء ا�ـــرمني و وتقـــدميهم إىل العدالـــة،  تتبـــع جمرمـــي احلـــرب الفرنســـينياخلاضـــع للتقـــادم يف 

وإحلــاق املســؤولية التارخييــة والقانونيــة واألخالقيــة بالدولــة الفرنســية، إذ لــيس هنــاك مــا يــربر عــدم 

حــــق عــــدم املتابعــــة " مــــع وجــــود، حــــىت فرنســــيني علــــى مــــا اقرتفــــوه مــــن جــــرائمحماكمــــة ا�ــــرمني ال

  .2)"م 1962مارس (املنصوص عليه يف اتفاقيات إيفيان 

03 - داف او را  مل تكن العدالة إال َدولبا مضافا إىل ذلك اجلهاز

الذي كانت مهمته تنحصر يف احملافظة على البقاء االستعماري واالستغالل املخزي، رغم 

حيث ذكر التقرير الصادر عن السلطات الفرنسية ما وضوح مواد قانون اإلجراءات اجلزائية 

كل شخص لديه كامل احلق يف احلرية وال على أن   مساواة اإليقافات اإلداريةمبدأ نص  : "يلي

يف حالة يف حالة املتابعة القضائية و  :ونتنزع منه إال يف حاالت جد خمصوصة حمددة بالقان

ال أحد ميكن أن يكون : م 1958 كتوبرأ 04من دستور  66حددت املادة ، كما حكم منطوق

 املبدأاحلافظة للحقوق الشخصية تضمن احملافظة على ) العدالة(موقوفا واجلهات القضائية 

  .غليها القانون أشارضمن الشروط اليت 

  يهــاجم اهلجومــات علــى احلريــةومــا بعــدها  114 ه الـــتــادضــمن مالفرنســي القــانون اجلزائــي 

إذا كـــان النظـــام ، التعســـفي واحلـــبس علـــى األشـــخاص ومـــا بعـــدها مينـــع التوقيـــف 341ه تـــادويف م

أمــا إذا كــان النظــام يف حالــة اضــطراب فعلــى  ،املبــادئالعــام يف حالــة اســتقرار جيــب احــرتام هــذه 

  .3"ة للبلديالسلطات اإلدارية أخذ مجيع التدابري االحتياطية حمافظة على املصاحل احليو 

، فبعـــد إعـــالن حالـــة الطـــوارئ 4ســـنة مضـــت 130يف اجلزائـــر منـــذ لقـــد مت احتقـــار العدالـــة 

م وضـع حـد ألدىن عناصـر دولـة القـانون   1956مـارس  12والتصويت عـن السـلطات اخلاصـة يف 
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ية وثورة أول نوفمرب املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطن ،مجلة الراصد، "املعتقالت والسجون الفرنسية": لنور الدين بلي -2
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أكثـــر قســـوة عـــن تلـــك املتضـــمنة يف قـــانون األهـــايل  ) التمـــرد(وكانـــت اإلجـــراءات املتخـــذة أمـــام 

وتتمثــل هــذه اإلجــراءات يف إعفــاء القضــاء املــدين لصــاحل احملــاكم العســكرية وإســناد مهــام القمــع 

هــي قمــع الوطنيــة ) حــرب اجلزائــر(للجــيش، ويف الواقــع كانــت املهمــة األساســية للقضــاء خــالل 

، وكــان علــى احملــاكم الدائمــة للقــوات املســلحة مهمــة حماكمــة اجلــرائم وعــني �ــا وكــالء ومناصــريها

  .1فكانت اآللة كلية منشغلة بالقمع م 1960عسكريون يف جوان 

 14يؤكد ذلك ما ورد يف جريدة ا�اهد حيث قام اجلنود الفرنسيون قرب مدينة عنابة يوم 

القضــــية أمــــام مكتــــب وزيــــر العدليــــة  م بعمليــــات قمــــع ضــــد الســــكان، وطرحــــت 1959جويليــــة 

، وملــا أمــر بــالتحقيق يف القضــية ووجــه األســئلة إىل الضــباط الــذين أشــرفوا "ميشــلي. امل"الفرنســية 

علـــى تســـيري العمليــــة مل ينكـــروا ذلــــك وأكـــدوا أن هـــذه األعمــــال الفظيعـــة ضــــرورية هلـــذه احلــــرب  

جليـــوش يقـــول فيهـــا أن هـــؤالء وعنـــدما أراد الـــوزير أن يكمـــل التحقيـــق جاءتـــه رســـالة مـــن وزيـــر ا

  . 2الضباط تابعون للهيئة العسكرية ال املدنية فاترك العناية �م وهكذا قرب التحقيق

حيـث صـدرت لقد غضت العدالة الفرنسية الطرف عن هذه السياسة يف أغلب األحيان، 

مراســــــيم منحــــــت االختصــــــاص  م 1956مــــــارس  16عــــــن وزارة العــــــدل الفرنســــــية طبقــــــا لقــــــانون 

، ويف أواخـر م 1954 أكتوبر 30للمحاكم العسكرية يف اجلزائر تقريبا لكل األعمال املرتكبة بعد 

م أصدرت جمموعة متكونة من تسـعة وأربعـني شخصـا، مـن الـذين سـبق هلـم زيـارة اجلزائـر  1957

غـري القانونيـة بـاجلزائر وممـا للدفاع عن اجلزائريني املتهمـني، إعالنـا ينـدد بـاإلجراءات الالأخالقيـة و 

والنتيجـــة الـــيت توصـــلت إليهـــا هـــذه ..."ال يوجـــد أي مـــن احلريـــات األساســـية بـــاجلزائر: "جـــاء فيـــه

ا�موعة من احملامني هي أنه على فرنسا إمـا تطبيـق قوانينهـا الداخليـة العاديـة مـع كـل الضـمانات 

  .3معاد القضائية أو تطبيق قوانني احلرب كما لو أ�ا يف مواجهة جيش

ولقد   التعذيب كان منتشراً يف مجيع أحناء اإلحتاد الفرنسي، كما كان سائداً يف الواقعف إذاً 

 تكرس التعذيب فعالً، فإذا كانت كل اجلرائم معروفة ومت التعرف على كل اجلالدين مل تصدر
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، وال هاماميف املقابل أية عقوبة جادة، فلم يقدم أي واحد من املوظفني أ عن العدالة الفرنسية

من حني لكن هناك مستوى سلوكهم الوظيفي،  حىت أمام جلنة تأديبية خمولة حملاكمتهم على

  . 1خر يتم نقل أو حتويل أحدهمآل

مل تكن العدالة إال خرافة تغطي ممارسات إجرامية، لقـد كانـت اهليمنـة للتعسـف حيـث أن 

، الـذي يلغـي بعـض م 1960فيفـري  12اجلالدين كانوا ميلكـون القـانون الـذي تفـاقم بعـد مرسـوم 

الضمانات يف جمال محاية املتهمني وقرينة الرباءة املعرتف �ا يف القانون الفرنسي نفسه، إن وكيـل 

، وهلـذا فـإن الوشـاية 26اجلمهورية يتحكم يف كل قوات الشرطة املدنية والعسـكرية حسـب املـادة 

املـادة التاسـعة معرضـني ألن يسـلط  تصري واجبة وعدم التبليغ جرمية، كمـا صـار األطفـال حسـب

   . 2عليهم حكم اإلعدام

ــــــة كــــــان مطبقــــــا بــــــاجلزائر، ولكــــــن الحــــــظ الســــــيد  ــــــانون اإلجــــــراءات اجلنائي " بــــــاتن"إن ق

)M.Patin ( فـــــرتات األجـــــل اخلـــــاص �ـــــذا القـــــانون كانـــــت تواجـــــه مشـــــاكل خاصـــــة باالتصـــــال

إىل ظهـور تصـرفات ال يسـمح  والتواصل، وعليه فإ�ا غري قابلة للتطبيق، وهو الشيء الـذي أدى

�ا، حيث إن املتهم الـذي ميكـن تقدميـه يف آجالـه القانونيـة املسـموح �ـا إىل احملكمـة كـان يطلـق 

ســـراحه، مث يقتـــل مـــن طـــرف دوريـــة علـــى أســـاس أنـــه كـــان يف حالـــة فـــرار وهـــو مـــا مســـي آنـــذاك 

إال أن أقـوم بإعـادة  3)جون كلـود برييـي(فما كان علي ) correé de bois" (سخرة اخلشب"بـــــــــ

الــيت وافقــت عليهــا احلكومــة   )M.Patin(تنظــيم بعــض اإلجــراءات املقرتحــة مــن طــرف الــرئيس

م يعطـي كــل الســلطات املطلقــة مــن أجــل تنظــيم  1957ومنـذ ذلــك التــاريخ صــدر قــانون يف عــام 

نون الســـلطات العموميـــة بــــاجلزائر، حـــىت تتكيـــف مــــع تلـــك التفرقـــة التقليديــــة املوجـــودة بـــني القــــا

واملرســـــوم املتعلـــــق بتطبيقـــــه، ممـــــا مســـــح مبعاجلـــــة عـــــدة قضـــــايا كانـــــت عالقـــــة يف إطارهـــــا الطبيعـــــي 

  .4والقانوين

                                                 
   .244صاملرجع السابق، : إيف بونو -1
 .206السابق، صاملرجع : بوعالم جنادي -2
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ســـواء كانـــت األفعـــال  ،القتـــل اجلمـــاعييف معظـــم احلـــاالت وخاصـــة يف قضـــايا التعـــذيب و و 

 أثنـــاء القيـــام بعمليـــة التفتـــيش واملـــدامهات وعمليـــات إلقـــاء املرتكبـــة مـــن البـــوليس أو العســـكريني

لقاضـي مل يسـبق و  ،مل تفتح العدالة الفرنسية ولو ملفا واحدا يف هـذه القضـايا، االعتقالو القبض 

ضــايا التعــذيب مــع مصــاحل املخــابرات أو أحــد مســؤويل مراكــز قيف  ســتجوابااالتحقيــق أن أجــرى 

، كمــا مل تــتمكن العدالــة مــن وضــع حــد للتعــذيب لقتــلللكشــف عــن التعــذيب أول ا االســتنطاق

  .1ل كانت معروفة لدى العام واخلاصرغم أن هذه األفعا

املدعو  "أرغون أنطوان" كما رفضت احملكمة العسكرية طلب الدفاع لالستماع إىل العقيد

، بعد حصول الدفاع علـى وثـائق سـرية تثبـت بوجـود التعـذيب "ماسو" للجنرال "الدماغ اخللفي"

ســبع ســنوات تطــورت مكانــة التعــذيب يف هــذه احلــرب طيلــة لقــد ف ،واإلعــدامات بــدون حماكمــة

قد اختذ موقعه يف أجوائها مع بقية أشـكال العنـف غـري املشـروعة، بفضـل التسـهيالت و ، ونصف

لكن بعد أن   ا تدابري تشريع استثنائي، أحل العسكر تدرجييا مكانة األسياد يف امليدان�اليت وفر 

، حتــــول بســــرعة ليصــــبح الســــالح م 1957لتعــــذيب بتصــــور جديــــد للحــــرب ابتــــداء مــــن ارتــــبط ا

شـارل "األساسي يف صراع كان يستهدف السكان اجلزائريني بالدرجـة األوىل، ومل حيـدث وصـول 

" ســــاالن" إىل الســــلطة قطيعــــة تــــذكر يف تــــاريخ ممارســــة التعــــذيب، بــــل واصــــل اجلنــــرالني "ديغــــول

  ب مل تكــــن تضـــع حـــدا معينـــا بـــني املـــدنيني والعســــكرينيمـــن بعـــده ترقيـــة أســـاليب حـــر "شـــال"و

  .2أساليب حرب ظل التعذيب فيها يشغل املكانة املركزية

كـــل جزائـــري مشـــبوها وكـــل مشـــبوه جيـــب أن   أن كمـــا اعتـــربت العدالـــة الفرنســـية يف اجلزائـــر

  يصــري جمرمـــا، وكــل جمـــرم جيــب أن حيـــاكم وإذا مل يقتـــل يف الســجن تســـلط عليــه عمليـــة التعـــذيب

أمريـة نصـت علـى إعطـاء الشـرعية لكـل م  1960فيفـري  12كما أصدرت احلكومـة الفرنسـية يف 

ســـطيف للنظـــر يف باملمارســـات غـــري القانونيـــة للقمـــع السياســـي والقضـــائي، وأثنـــاء افتتـــاح جلســـة 

هيئــــة الــــدفاع عــــن بعــــض احلقــــائق، فأغلبيــــة  تمتهمــــا أمــــام احملكمــــة العســــكرية كشــــف 12قضــــية 

املتهمني تعرضوا للتعذيب ثالثني يوما بالكهرباء يف مقـرات ثكنـة اجلـيش، لكـن الغريـب يف األمـر 
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قـد شـاركوا يف تعـذيب هـؤالء  )Primo( "برميـو"أن القضاة الذين ترأسوا اجللسة من بينهم النقيـب

  .1من الدفاع عن املتهمني"ريانزف"و"جاك فرجيس" "كوراج"املتهمني ومنع احملامني 

  كمــا قامــت الســلطات الفرنســية بطــرد عشــرة حمــامني مــن مكتــب بــاريس بــاجلزائر العاصــمة

م 1958أغسـطس  01يف  مراسـيم الطـرد العشـرة املؤرخـة إىل السـيد حمـافظ شـرطة بـاريس وأحالت

ون بيـــري  م ضـــد كـــل مـــن الســـيد بـــوركر جـــولز، بـــر  1958يونيـــو  27تتعلـــق بـــالطرد مـــن اجلزائـــر يف 

بروجيه ميشيل، غوثريات بيري، كلدور بيري، ماتاراسـو ليـون، سـتييب بيـري والسـيدة حـاليمي جيزيـل  

   .2جاكري ماري لويز وستييب، مجيع احملامني أعضاء باملكتب النقايب يف باريس

أصــــدرت احملكمــــة العســــكرية الفرنســــية حكمــــا يبلــــور ميــــزان م  1961 -01-16فــــي يــــوم ف

ســـعدية " هـــي ثالثـــة فرنســـيني عـــذبوا فتـــاة جزائريـــة :ميـــول جيشـــها بلـــورة تامـــةالقـــوى يف فرنســـا و 

نفسها األخري حتت أسالك الكهرباء والدبابيس  لفظت... إىل إن ماتت حتت التعذيب " مبارك

وبعد أن ماتت قـذفوا ... احلديدية اليت كانت تنهش بشر�ا ومتر باملناطق احلساسة من جسمها 

ات متعــددة تؤكـد مباشــرة الضـباط الثالثــة لعمليـة القتــل حتـت التعــذيب  شـهاد... �ـا إىل الشــارع 

ومـــع ذلـــك حكمـــت احملكمـــة العســـكرية بعـــدم مســـاع الـــدعوى يف هـــذه القضـــية وإطـــالق ســـراح 

الضباط، وقبل ذلك بأربعة أيام فقط حكم على قص مسيحي بـثالث سـنوات سـجنا ألنـه آوى 

  .3بعض مناضلي جبهة التحرير الوطين

 "قارســــــون.م"أكـــــد ذلــــــك لفرنســــــي غائبـــــا للكشــــــف عـــــن احلقــــــائق و القضـــــاء ال ظــــــلقـــــد 

)M.Garcon(  تفاجئنا حينمـا الحظنـا أن " :قالقضية بتفحص ملفا�ا  31بعد التحقيق يف إذ

اإلغــراءات إال ورغــم التخوفــات و  ،"احلقيقــة اكتشـافالقضـاء العســكري مل يعمــل أي شــيء بعــد 

لبقيـة أمـا ا ،رنسية إال أن القليل منهـا عـرض علـى احملـاكمأن الكثري من القضايا رفعت للعدالة الف

كمــا أ�ــا مل   ،مل حتــرك ســاكنا للتحقيــق فيهــا أو حــىت فــتح امللفــاتفصــنفت يف أرشــيف النســيان و 

مــن خــالل تــداوهلا أو  ،لوضــع حــد هلــذه التجــاوزات رغــم أ�ــا كانــت علــى مســمع اجلميــع تســع
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، لقــد غضــت العدالــة بصــرها عــن هــذه االت صــحفية تناولــت هــذه التجــاوزاتبصــدور عــدة مقــ

 ارتكـــبأن هـــذه األخـــري هـــو الـــذي إىل اجلـــيش و  انتقلـــتالتجـــاوزات لكـــون الســـلطات القضـــائية 

  .1بعلم احلكومةوبأمر من السلطات العليا و  األفعالهذه 

جتدر اإلشارة إىل أن أي وكيل للجمهورية الفرنسية، مل يتعب نفسه يف فتح حتقيـق ومل يـتم 

ومل يقــــدم أي مــــنهم أمــــام احلكمــــة، إنــــه اإلعفــــاء الشــــامل  ،مــــن طــــرف العدالــــةحــــد أإزعــــاج أي 

إن الشعوب املسـتعمرة تقـدم أمثلـة أخـرى لإلبـادات وكـل ، للجالدين ومعذيب الشعوب املستعمرة

حســب تصــورهم مل  "غمرب نــور " شــيء يــتم يف اهلــدوء والســكون الكامــل للوســائط األوروبيــة وكــأن

  .2تؤسس إال لآلخرين

عــدد كبــري مــن ضــحايا التعــذيب مل يرفعــوا دعــاوى ) م 1962-م 1954(الفــرتة خــالل هــذه 

أو  ،بســـبب جهلهـــم لإلجـــراءات القانونيـــة الـــذين مارســـوا علـــيهم التعـــذيب ســـواءضـــد اجلالديـــن 

ل الكشـــف عـــن ممارســـة التعـــذيب بقتـــل أطفـــاهلم أو أقـــار�م يف حـــا االنتقـــامبســـبب ختـــوفهم مـــن 

وى أو نح هلـم أمـواال لسـحب الـدعمتـالتعـذيب مـن طـرف املعـذبني  ىرفـع دعـو يف حالـة عليهم، و 

  .3التخلي عنها

 وفا داتد ووا اتا ر دا  

تباينــت مواقــف القــادة العســكريني الفرنســيني جتــاه عمليــات التعــذيب الــيت كــان يقــوم �ــا  

واختلفــــت وجهــــات نظــــر املســــتنكر واملؤيــــد هلــــذه السياســــة،  هــــؤالء أو غــــريهم، وتراوحــــت بــــني

أن ختـرج  ةهـذا مـا دفـع بعـض األصـوات الفرنسـي وفق ما يتماشى وخطوطها السياسـية، باألحزا

  .نسانية مثل ممارسة التعذيبإذه األفعال الوحشية واملمارسات الال�ن صمتها، منددة ع

ذين مشلهــم أمــر التجنيــد الــ الــبعض مــن كــان ف ات اراو -01

ية تتفـنن يف تشبعوا قبل وصوهلم إىل اجلزائر بتلك الدعايات اليت كانت احلكومة الفرنسالفرنسي و 

غــري القليــل حــىت فهمــوا  هــؤالء مل يلبثــوا، )العــداوة والكــره والــبغض واالحتقــار( ا�م �ــاهــتعمــري أذ
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ــــيت جعلــــتهم يشــــاهو  ،احلقيقــــة ــــة يأقــــذر األســــاليب التنكح و دون أفظــــع اجلــــرائم وأبشــــع املــــذابال لي

ا ذلــك إىل نشــرو تســجيل مــا رأوه ومــا مسعــوه و  إىلوقــد عمــدوا ، الوحشــية إلبــادة الشــعب اجلزائــري

  :أمهها باملئات عناوينها تعدالعاملي يف كتب الرأي العام الفرنسي و 

 كتــاب -، )الشــهادات املســيحية( نشــرات -، "ســرفان �ــريرب":ضــابط يف اجلزائــر بقلــم -

 "التعــــذيب ضــــد " كتـــاب -، الــــذي نشـــرته جلنــــة املقاومـــة الروحيــــة" ا�نـــدون يــــؤدون الشـــهادة"

  .1"يمونبيار هنري س"ــــــل

  :كما يلي  متباينة واقفكانت هاته امللذا  

   اون واؤدون  اذب -أ

إنكـاره والتغطيـة عليـه التعـذيب الـذي مت  ارال ول أورس  ودة وف 

عقوبــــات كــــان قــــد عنــــه  رتنجــــو  ،نــــه ال ميكــــن أن يقــــع إال يف حــــاالت اســــتثنائيةأوالــــذي اعتــــرب 

الــذين قــاموا بــاجلرائم الوحشــية يف اجلزائــر ال يتورعــون  الفرنســيونف الفرنســي، استشــرى يف اجلــيش

: الـذي يعـرتف قـائال "سيبـول أوسـار "خـرهم اجلنـرال اليوم يف االعرتاف مبا قاموا به من جمـازر، وآ

لقـد خـدمت " :يتـبجح بـالقولو  "لقد ذهبنا بعيدا يف التعذيب ولكن ال ميكن الرجوع إىل الـوراء"

ذلـك املـذكرات بينـت و  2"ريةالذلك عذبت وقتلت يـا هلـا مـن مهمـة حضـ بالدي أحسن خدمة،

بــه يف إن العمــل الــذي قمــت " :قــائال علــى ســؤال حــول التعــذيب رد، و اجلنــرالهــذا الــيت كتبهــا 

  ن أقـوم بــهأمعتقـدا يف ذلــك أنـين أحسـن صـنعا وإن كنـت مل أرد  ،اجلزائـر، كـان مـن أجـل بـالدي

 ... ن نعتقـد إننـا نـؤدي مـن خاللـه واجبنـا، ال ميكـن لنـا أن ننـدم عليـهحنـمـا نقـوم بـه و  وذلك أن

فعلـت أشـياء ترهـق األعصـاب، غـري أين اخرت�ا قمت بقتل بعض األشخاص و  نظرا للمهنة اليتو 

  .3"مل أظن يوما أين سأجلأ إىل التعذيب

                                                 
 .130، 129ص املرجع السابق، ص: الصاحل الصديق حممد -1
 .115، صاملرجع السابق: مسعود كوايت -2
   2008مصطفى فرحات، دار املعرفة، اجلزائر، : ، تر1959-1957اجلزائر: شهاديت حول التعذيب، مصاحل خاصة: بول أوساريس -3

 .10 -07صص 
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الصـــادرة  )le Parisien(" لوباريزيـــان" صـــحيفةأجرتـــه معـــه ونشـــرته  ويف حـــديث مطـــول

جــل مــن أن يقــول عنــدما قيــل لــه أن احلكومــة الفرنســية ســتجردك خيمل ،م 2001-05-18بتــاريخ 

مـن هـذا النـوع  ان تصرفإ" :با، أج"ديغولشارل "من وسام الشرف الذي نلته يف عهد اجلنرال 

نين مل أرتكب جرمية حىت أجرد أمتاما، ذلك  لمن طرف احلكومة الفرنسية اعتربه تصرفا غري عاد

الوسام، فسلوكي العسكري يومئذ مل يكن أبدا مثار شكوك من طرف املسؤولني الكبار  هذا من

اهـا و قمـت بعمليـات تعـذيب فـإن هـذه األعمـال قـد ط كنـت قـد  الذين كنت حتـت قيـاد�م، وإذا

العفو الشـامل الـذي صـدر عـن احلكومـة الفرنسـية وهلـذا فـال أطلـب السـماح، ومل يـؤنبين ضـمريي 

اجلزائــر، فأنــا كنــت خالهلــا ألتقــي كــل يــوم باملســؤولني صــباح مســاء  حــربفيمــا قمــت بــه خــالل 

 "ماســـو" ورقـــة للجنـــرال: ، وكنـــت أدون هـــذه اللقـــاءات يف أربـــع ورقـــات"ماســـو"وخاصــة اجلنـــرال 

والرابعـة أحـتفظ �ـا  "سـاالن"والثالثـة للجنـرال ، املقـيم العـام يف اجلزائـر "روبري الكوست"ـل والثانية

1..."وهذا يعين بالضبط أن املسؤولني الثالثة كلهم على علم مبا قمت به وأقوم به  لنفسي
.  

شـهاديت "يف كتابـة الصـادر بعنـوان  (Paul Aussaresse)" بـول أوسـاريس"يـذكر اجلنـرال 

فتحــــدث عــــن تفاصــــيل دوره يف " م 1957-م 1955اخلاصــــة، اجلزائــــر  مصــــاحل ،حــــول التعــــذيب

ألــف جزائريــا وإخضــاعهم للتعــذيب  20معركــة اجلزائــر وإشــرافه شخصــيا علــى اعتقــال أكثــر مــن  

  أي نـدم علـى مـا اقرتفـه مـن جـرائم يف حـق اجلزائـريني ال يبـده وقتل عدد معترب منهم، والغريب أنـ

ومجيلـــة بـــوحريد الـــيت يقـــر  2ملناضـــلني أمثـــال العـــريب بـــن مهيـــديبـــل يتأســـف لعـــدم تصـــفية بعـــض ا

  .3بشأ�ا أ�ا لو وقعت بني يديه حينها ملا تردد خلطة يف قتلها

أن العمل الذي قمت بـه يف : "على القول كما يف مقدمة كتابه" أوساريس"ويصر اجلنرال 

اجلزائـر كـان مـن أجـل بـالدي، معتقـدا يف ذلــك أنـين أحسـن صـنعا، وإن كنـت مل أرد أن أقـوم بــه 

                                                 
 .35، 34ص ص ،)أوساريس اجلنرال إىل بيجو اجلنرال من( اجلزائر يف فرنسا جرائم: بزيان سعدي -1
حكم  ،م 1950ناضل يف صفوف حزب الشعب اعتقل عدة مرات وا�م يف قضية املنظمة اخلاصة سنة  ،بعني مليلةم  1923ولد عام  -2

عني عضوا يف القيادة  كان عضوا يف اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقائد منطقة وهران، بعد مؤمتر الصومام عليه بعشر سنوات سجن غيابيا،

مت اعتقاله، مث استشهد  م 1957فيفري  23، تعرض للسجن عدة مرات ويف CCE وذلك يف جلنة التنسيق والتنفيذ  العليا جلبهة التحرير

 .بذلك نال إعجاب العدوو حتت التعذيب الشديد دون أن يديل بأي اعرتاف 

  .150املصدر السابق، ص: بول أوساريس -3
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  "وذلـــك أن مـــا نقـــوم بـــه وحنـــن نعتقـــد أننـــا نـــؤدي مـــن خاللـــه واجبنـــا ال ميكـــن لنـــا أن ننـــدم عليـــه

شخصيا أشرف على تعذيب مشبوه جزائري رفـض االعـرتاف إىل أن مـات متـأثرا  بأنه: "ويعرتف

  .1"...بالتعذيب، وأنه مل يتأثر لقتله بل تأسف ألنه مات دون أن يديل باعرتافات

: م 2000نـــوفمرب  27يف عـــددها الصـــادر بتـــاريخ ) Mariane(وقـــد اعـــرتف �لـــة ماريـــان 

مــاكس "، و"ميشــال دوبــري"شخصــا مســبوقا يف مدينــة ســكيكدة وحــدها، وأن  500بأنــه قتــل "

الذي كان  "فرانسوا ميرتان"م يف اجلزائر، و، املقيم العا"رويب الكوست"و" جورج بيدو"و" لوجني

وزيرا للعدل، هؤالء مجيعا وغريهم شهودا على هذه اجلرائم وشركاء بطريقة أو بأخرى بالسـكوت 

مــن طــرف الصــحفيني، هــل ينــوي القيــام بطلــب العفــو " أوســاريس"ســئل  ، وعنــدما"أو باملشــاركة

ال أطلــب الســماح واالعتــذار : " عمــا بــدر منــه مــن جــرائم إزاء الشــعب اجلزائــري أجــاب بــالقول

  .2..."عما بدر مين خالل أداء مهميت يف اجلزائر

ن الــذي كــا" أرقــو"يف نظــر العســكريني الفرنســيني أمثــال العقيــد  وف اد أرو 

أن املعلومـــة تؤخـــذ بـــأي مثـــن مـــن املشـــتبه فـــيهم، يعـــذبون كـــأ�م " أالر"يعمـــل حتـــت إمـــرة اجلنـــرال 

ــــة  ــــيت أقامتهــــا جلن ــــاء احملاكمــــة ال ــــه أثن ــــك، ويف مرافعت مــــوريس "جمرمــــون مث يعــــدمون إذا وجــــب ذل

بأنــه قــام بالتقتيــل اجلمــاعي وعنــدما تــذكر أمامــه اتفاقيــة جنيــف " أرقــو"، يفتخــر العقيــد 3"أودان

  .4"أظف أنين قمت بعمل جيد: "ل أسرى احلرب فإنه يقهقه ويقولحو 

هـو أكثـر مـن حبـث عـن احلقيقـة " ماسـو"إن التعـذيب بالنسـبة للجنـرال  ارال و 

ووســيلة للتحقيــق فهــو حكــم وتطبيــق لعقوبــة آنيــة ومثاليــة، إذ يكفــي أن يكــون الشــخص جزائريــا 

رئـيس جلنـة الـدفاع عـن -) Maurice Papom" (مـوريس بـابون"لكي يلـبس التهمـة، ومل يتـأخر 

وكلفـــت بـــالتحقيق يف التجـــاوزات وتبليـــغ  1957احلقـــوق واحلريـــات الفرديـــة الـــيت تأسســـت ســـنة 

" أرقو"، ويف شهادة للعقيد "ماسو"يف تقدمي دعمه للجنرال  -اجليش تاحلكومة الفرنسية خبروقا

                                                 
  .37، ص2001ديسمرب  -جترييب، نوفمرب، ع الراصد -1
  .34، ص، املرجع السابق)من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس(يف اجلزائر  جرائم فرنسا :بزيان سعدي -2
عضو احلزب الشيوعي الفرنسي، ومناضل مناهض لالستعمار، عذب وقتل من م  1957م بباجة تونس، وتويف يف  1932-02- 14ولد يف  -3

 .149املرجع السابق، ص: يف ولد احلسنيحممد الشر ينظر . الفرنسية، ألنه ناضل لصاحل استقالل اجلزائر طرف املصاحل
  .32السابق، صاملرجع  :ش.فيصل -4
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ل ماسو وأمام عدم فعالية العدالة يف اجلنرا"احملكمة جاء فيها  أمام م 1960-12-21أدىل �ا يوم 

  .1"استنطاق املتهمني قرر توزيع أمر يقضي باستعمال التعذيب

جبرائمــه يف اجلزائــر خــالل  فيــه يتبــاهى ،"حقيقــة معركــة اجلزائــر" :بعنــوان اأصــدر كتابــ كمــا

تربيــر حلــول اجلــيش الفرنســي يف تعاملــه مــع مــا جيــري يف هــذا  هوحــاول فيــ ،م 1954ثــورة نــوفمرب 

  يف اجلزائــر دثطيع مواجهــة مــا حيــرئــيس احلكومــة الــذي مل يســت" مــوللي يغــ" البلــد إىل كــل مــن 

ـــكــذلك األمــر بالنســبة لو  جــيش ) عنــف(مل يعــد أمــام هــؤالء يف مواجهــة إذ "  الكوســتريروبــ" ــــــ

بعد عجز قوات الشرطة على مواجهـة مـا جيـري مـن   للجيش االلتجاء تزايد إالامل التحرير الوطين

هـو والكتيبـة  ارتكبهـاالبشـعة الـيت و  الفظيعـةويغيب يف كتابه اجلرائم ، حوادث يف اجلزائرو  أحداث

يقفـز يف كتابـه و  ،نها مـن جـرائم ضـد اجلزائـرينيا عرف عملمعة السيئة سالعاشرة للمظليني ذات ال

 نالـذييقر بوجود التعـذيب مـن طـرف ضـباط وجنـود اجلـيش الفرنسـي و ال و ائق التارخيية فوق احلق

كـان ميكـن أن و  ،عذيب ليس شيئا ضروريا يف احلـربإن الت" :اعرتف قائالو ، 2عاشوا هذه املرحلة

" ماسـو" جلنـرالاوتأسـف  "سيبـول أوسـار "اجلنـرال اعـرتاف  هأعقبـ، "نفعل األشياء بطريقـة مغـايرة

  .3جدوى املعاناة اليت كانت تسلط على الشعب اجلزائريبعدم  امتأخر الذي اعرتف 

أن " م 2000نــــوفمرب  23"إن حـــاول اليـــوم شخصـــيا التعـــذيب و  "ماســـو"اجلنـــرال ارس مـــ 

كان   عندما سئل عما إذاو  ،ئا من احلقيقةمل يقل شيمل يكن منصفا و هو ف...  ،مبظهر أحنو يبد

لكـــن مل أن التعـــذيب كـــان موجـــودا و  جوابـــه ؟ يقـــر يفالفرنســـي التعـــذيب مســـموحا بـــه يف اجلـــيش

مــن هــؤالء  االعــرتاف انتــزاعمــن أجــل ســد، إن املضــليني خــالل التحقيــق و يكــن مضــرا كثــريا باجل

زات صــدرت وهــو و معرتفــا بــأن هنــاك جتــا ،العنــفنوا يلجــأون أحيانــا إىل التعــذيب و املتهمــني كــا

  .4ا املوضوعمن أجل ذلك أصدر تعليمات إىل اجلنود املضلني حول هذعلى علم بذلك و 

                                                 
  .م 2000 أوت 06، 293ع  ،الخبر ،"فرنسيون ينددون بقرار ماسو" :عبد القادر محيدة -1
 .62 -60املرجع السابق، ص ص ،)من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس(يف اجلزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -2
 .08، 07ص ص املرجع السابق،: ليوزو وكلود -3
 .64 -62املرجع السابق، ص ص، )من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس(يف اجلزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -4
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ارئ ملذكراتــه الــيت صــدرت يف لقــا Raoul Salan(1( ول نؤوف ارال را

 اجلـزء الثـاينأمـا  ،)م 1958جـوان، م 1954نـوفمرب (اجلزائر الفرنسـية " :بعنوان ، اجلزء األولجزئني

يقـول إذ عنـده  االسـتعمارييلحظ بعمق صـدى تغلغـل الفكـر  ،"�اية إمرباطورية" :فكان بعنوان

وضع كـل ثقلـه يف اإلجهـاز علـى حـوادث  استطاع) Du vale( "دوفال"إذا كان اجلنرال  ..." :

، فعلينــا اليــوم أن نعمــل مثلــه لســحق املتمــردين إذا أردنــا واملتمــردين اجلزائــرينيم  1945مــايو  05

لقـــد جتاهـــل ، و "ناها يف الفيتنـــامضـــب الـــيت خفعـــال جتنيـــب فرنســـا حربـــا طويلـــة شـــبيهة بتلـــك احلـــر 

الـيت شـارك فيهـا شخصـيا بقسـط وافـر خـالل وجـوده علـى عن جـرائم فرنسـا يف اجلزائـر و احلديث 

رائم فرنسـا جلـ ن مذكراتـه ال يعثـر علـى أي أثـرفالقارئ للجزئني مـ ،رأس قوات عسكرية يف اجلزائر

  .2الذي كان واحدا من ا�رمني يف هذه احلرباجلزائر و  يف

احلــرب اآلن تســري لــيس ضــد عناصــر مســلحة ولكــن ضــد : فيقــول" ر"اجلنــرال أمــا 

شـــعب بأكملـــه مــــتهم بتواطئـــه مــــع جبهـــة التحريـــر الــــوطين، وألن كـــل واحــــد يقـــدم مســــامهته يف 

مــن أجــل ، و 3يعــذباحلــرب، وكــل واحــد يعــرف شــيئا مــا ال بــد أن يقــول لنــا، فكــل واحــد إذن 

اســـتعمل الضـــباط الفرنســـيون كـــل اســـتنطاق األســـرى وإجبـــارهم علـــى التبليـــغ عـــن أســـرار الثـــورة، 

الذي كـان ال " بيجار"الوسائل حىت الوسائل املنبوذة واملمنوعة، وماذا نقول يف هذا ا�ال بشأن 

يتواىن يف حتريف احلقائق من أجل نيل رضا بعـض الـوزراء الـذين كـانوا يقومـون بزيـارة اجلزائـر دون 

   .4ولو بصورة مصغرة أن يوخبه أحد منهم على ذلك

ارا عــرف مبيلــه للتعــذيب، كــان طويــل القامــة، حنيفــا يشــبه جنــديا نازيــا: د  

شارك يف احلرب العاملية الثانية بعد أن كان راعيا، مث جند يف اجليش الفرنسـي، فشـارك يف حـرب 

                                                 
شارك يف  "سان سري"خريج املدرسة العسكرية م  1898جوان  10يف   Iraneوالية  courbe  roque ولد يف مدينة روك كورب -1

 15باجلزائر يف  التحق م، 1943يف السينغال عمل مسؤوال يف  املكتب الثاين يف اجلزائر سنة م و  1937- م 1924حروب اهلند الصينية 

جزئني من مذكراته عن حرب كاتب الدولة للقوات املسلحة الفرنسية نشر   Max le Jeuneينه ماكس لوجان م، ع 1954نوفمرب 

 .اجلزائر

  .131، 130، املرجع السابق، ص ص)من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس(يف اجلزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -2
  .35صاملرجع السابق، : ش .فيصل -3
 .90ص ،02املرجع السابق، ج :باتريك إفينو، جون بالنشايس -4
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، ومنهمــــا تعلــــم تقنيــــات التعــــذيب "بيجــــار"و" ماســــو"اهلنــــد الصــــينية، حيــــث التقــــى بكــــل مــــن 

  .1ثورة التحريريةواإلرهاب فطبقها خالل ال

هــذه منــاذج وعينــات مــن الشخصــيات العســكرية الفرنســية الــيت مارســت التعــذيب خــالل 

الثورة التحريرية، واعتربته وسيلة جمدية الستنطاق اجلزائـريني، حبثـا عـن املعلومـة املفقـودة أو انتقامـا 

ارسـة ال الكبـري من بعض العمليات اليت نفذها جنود جيش التحرير الـوطين، مل تـراع يف هـذه املم

وال الصــــغري، ودون أن تفـــــرق بـــــني الرجـــــال والنســـــاء، إىل جانـــــب هـــــؤالء هنـــــاك مـــــن نـــــدد �ـــــذه 

  .املمارسات دون أن يستطيع التغيري من الوضع شيئا

أن الناس منذ زمن قريب صاروا يتحدثون بكثرة عن التعذيبات اليت  )فرانز فانون( الحظنا

يســلطها جنــود فرنســيون علــى املــواطنني اجلزائــريني، وقــد نشــرت يف هــذا الصــدد نصــوص مدققــة 

  ضــيمــن التعــذيبات وبــني نظرائهــا يف املا نرهيبــة، كمــا نشــرت مقارنــات تارخييــة بــني هــذه األلــوا

 فرنســــــيون كثــــــريون �ــــــذا األســــــلوب الوحشــــــي يف بينهــــــاأجنبيــــــة مــــــن وقــــــد نــــــددت شخصــــــيات 

هــاز االســتعماري جنــد أن الفرنســي الــذي يثــور النظــر يف اجل االســتنطاق، علــى أننــا عنــدما نــدقق

ب عليـه إذا أراد أن ويندد بالتعذيب فحسب، ليس منطقيا مع نفسه ألنه جيضد التعذيب فقط 

ال أن يؤيـد بقـاء االسـتعمار ، كملـهبأ ضد اجلهـاز االسـتعماريحقيقة يثور  معقواليكون منطقيا 

بـاجلزائر معنـاه بقـاء  ، ألن بقـاء االسـتعمارضد التعذيب البوليسي من جهـة أخـرىباجلزائر ويثور 

  .2التعذيب �ا

   اون  اذب -ب

علــى جتــاوزات  ار ثــائكــان : Doulabourdiere(3( ردرو يارال رس د

الـــيت توضـــع يف  أن يطبـــق األوامـــرخيـــدم املعمـــرين االنتهـــازيني، و  أناجلـــيش الفرنســـي، فقـــد رفـــض 

تـــدخل أيضـــا إلطـــالق ســـراح دئـــة، و هـــي األولويـــة للعمليـــات البوليســـية قبـــل كـــل �و  األوىلاملرتبـــة 

                                                 
 .38ص، املرجع السابق، الشهيد السبيت معارفية املدعو السبيت بومعراف: صاحل بن نبيلي -1
 .49املرجع السابق، ص، من أجل إفريقيا :ز فانونتفران -2

، عمل يف فرقة اللفيف األجنيب يف املغرب، كما عمل يف )Sain Syr( خترج من األكادميية العسكرية سان سري ) م 1986 - م 1908( -3

عسكرية أخرى أثناء عدة أومسة ، حصل على وسام الشرف و سنة 48كان عمره يومئذ م،   1956اهلند الصينية، رقي إىل رتبة جنرال سنة 

 .عمله يف اجليش الفرنسي
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  وضـــعهم حتـــت محايتـــه مقتـــولني أطفـــاالو  طريقـــة غـــري عادلـــة، فقـــد وجـــد رجـــاالأشـــخاص أوقفـــوا ب

ردا " روبـــريت الكوســـت" وهـــي ممزقـــة، وقـــد وجـــه لـــه جســـامهم األوراق الـــيت زودهـــم �ـــاعلـــى أو 

  .1"يعملون "سوما"ني واجلنرال ي، دع املضل"رياددي بوالر "يا كف عن إثارة املشاكل" :مفاده

فرنســا يف حــق الشــعب  باســمضــمري هــذا اجلنــرال ملــا رأى هــذه اجلــرائم ترتكــب  اهتــز لقــد

 :يف وجـه ضـباطه السـامني قـائال صـرخض هـذا الواقـع و ففـر  ،معركـة التحريـر اجلزائري الذي خيوض

 "ماســو"مل يكــن مرتاحــا أبــدا للعمــل حتــت قيــادة اجلنــرال و  ،"ال للجــرائم ضــد الشــعب اجلزائــري"

يف إطار م  1956أرسل إىل اجلزائر سنة  ،صاحب نظرية احلرب الشاملةصاحب اجلرائم البشعة و 

مريه قفــه معربــا عــن تأنيــب ضــلكــن ملــا رأى مــا ال يســره شــرح يف كتابــه مو و  ،قمــع الثــورة التحريريــة

بــول "عمــا رآه مــن أعمــال التعــذيب والقتــل اجلمــاعي وآملــه الوضــع وهــو يف اجلزائــر، حتــدث عنــه 

أن   أبـــدامل يســـبق يل : "...قـــائال) Bataille d’Alger(" معركـــة اجلزائـــر"يف كتابـــه  "سأوســاري

 "ماسـو"الـيت كـان يعقـدها اجلنـرال  االجتماعـاتيف هذه  "رييالبورد يد"كنت قد رأيت اجلنرال 

ن قـــد قـــرر أن يتخـــذ موقفـــا ألنـــه كـــا ،يف اجلزائـــرجـــيش التحريـــر الـــوطين لدراســـة مواجهـــة أعمـــال 

نيني ضـد الـوط D.P.Iالطرق املستعملة مـن طـرف الفرقـة العاشـرة مناهضا ومتباعدا عن املواقف و 

املشكل وجوهر اخلالف بينه هو هذا مل أكن أنا شخصيا متيقنا بالفعل عما إذا كان اجلزائريني  و 

إعفـاءه مـن م  1957طلـب يف مـارس و  ... أم أن هنـاك مشـاكل أخـرى غـري معلنـة" ماسـو"بني و 

جـــيش يف كفاحـــه ضـــد " ديريالبـــور ي د"مرتـــاح للنتـــائج الـــيت حققهـــا غـــري  "ماســـو"منصـــبه وكـــان 

ول بـــــ"الشــــك أن اجلنــــرال و ، ..".يف املنطقــــة الــــيت كــــان يشــــرف علــــى قياد�ــــا التحريــــر الــــوطين 

   .2ا يف قضايا من هذا النوعدال يصلح شاه "أوساريس

ونشــر رســالة يف  ة،قيــادالإعفــاءه مــن " ريدي بــوالردي" وأمــام اســتحالة منــع اجلــرائم، طلــب

عــــرب فيهــــا عــــن قلقــــه مــــن خطــــر ضــــياع القــــيم  م 1957مــــارس 27 بتــــاريخ "األكســــرباس" أســــبوعية

قــب بالسـجن بســتني يومـا مــن و عو ، ...الفاعليـة الفوريـة وذلـك حبجــة خادعـة وهــي... األخالقيـة

                                                 
 .07املرجع السابق، ص: كلود ليوزو -1
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ت العسـكرية طـرده مـن بـل أرادت السـلطا ،بشـرف اجلنـود الـذين كـانوا حتـت أوامـره هأجل مساس

  .1تباجليش بال مر 

عــدم إن " :الفــوج الثــامن للمظليــني الرائــد قائــدهــذا يقــول  ري  وردو  وف

 انقطـاع، كان يكرر ذلك دون "ن نتسامح معهال ميكن أ مبدأالسجناء والسكان املدنيني  احرتام

كـل ... " :للفرق العاملة حتت إمرته، وخطـب يف رجالـه بعـد العـودة مـن إحـدى العمليـات قـائالً 

عني الوظــائف املســندة إليــه عــن كافــة الرجــال املوضــو و واحــد منــا مســؤول يف مســتواه وفــق الرتــب 

حتكمـاً مطلقــاً يف ردود  ،مركـزاً دائمـاً  انتباهــاد تقتضــي مـن كـل واحـهـذه املسـؤولية ... حتـت إمرتـه

واقعــاً مفرغــاً مــن كــل  وأاخلصــم، دون هــذا تصــبح مباشــرة الســلطة جمــرد جتــاوزاً  واحــرتاماألفعــال 

حـني مل يتوصـل إىل و  ،"ألشـد العقوبـاتالقيادي، فإن أية غلطة قـد تعـرض  حمتوى يف هذا ا�ال

 :قـائال حتـت إمرتـه ونيعملـ واكـان  مـن الـذين ضـابطأحـد العـرب عنـه و اإلقناع جلأ إىل أداة اإلكـراه، 

مل يكـــن يتـــوفر قـــط علـــى  ،ليـــني أشـــبه ببيضـــة بطـــة يف حضـــن دجاجـــةظكــان وجـــوده يف فـــوج امل"

  .2"أسلوب أو لغة املظليني

شـــاة يف األوراس الـــذي هـــذا ا�نـــد املغمـــور يف الكتيبـــة العاشـــرة للم آدر ررد 

رة، أتفهم ذلك؟ تقـول تدرجييا ملمارسة هذه اللعبة القذتدخل  «: نادما تائبا، يقول يعرتف اليوم

 وســعي فعلــه، مث تقــدم عليــه ألنــك غــارق يف هــذا غــري ممكــن لــيس يف: يف نفســك يف بدايــة األمــر

، ومبـــرور الوقـــت يعرتيـــك هنالـــك مـــن أجـــل اجلزائـــريني الســـكر ميزقـــك الفـــراغ، وتقنـــع نفســـك أنـــك

، عــالوة علــى ذلــك علــى أنــه يف بدايــة أمــرك علمــوك أن تعتــرب اجلزائــريني كالبــا االنــدفاعاهليجــان و 

وتعــاملهم مبقتضــى ذلــك علــى حممــل اجلــد، ويف فرنســا حــني كنــا يف الفصــول الدراســية ال يــذكر 

  .3»...اجلزائريون إال مبسمى

جيــدد  الحــظ نقـص الصـرامة يف تطبيـق املـدونات الـيت كـان فقـد "و ور"ارال أمـا 

ا هـــو احلـــال يف ديســـمرب طلـــب أن تطبـــق كمـــففـــي شـــهر نـــوفمرب   ،ةيـــإصـــدارها طـــوال فرتتـــه القياد
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بكــل بــرودة دم يف  ارتكبــتخبصــوص التجــاوزات الــيت م  1955أكتــوبر  19مدوناتــه الصــادرة يف 

 20كتــب بنفســه بــأن ذلــك مل يــتم، قــام بالتــذكري �ــا وفعــل نفــس الشــيء يــوم ،  م 1956جــانفي 

قـــادة الكتائـــب بصـــفة شخصـــية علـــى حتديـــد  حـــرص يف التعليمـــة املوجهـــة إىل ،م 1956فيفـــري 

وخرج خبالصة مفادها أن تتم العملية يف شكل  ،)اإلرهاب دالكفاح ض(احملاور الكربى للحرب 

ق البديهي املعمـول بـه منـذ بدايـة التمـرد والـذي مفـاده أن أعمـال التعـذيب مـن  لقانوين، من املنط

بــالرغم مــن  ،شــخاص والتجــاوزات علــى املمتلكــات هــي ممنوعــة رمسيــاً كــل نــوع املســلطة علــى األ

هــذا  ،ذلــك فــإن منطــق ســري األمــور حيــتم مالحظــة عــدم فعاليــة تعليماتــه مبــا ال يــدع جمــاال للشــك

  .1بتسليط العقوبات بل وحىت باملتابعة القضائيةبالتهديد  اقرتا�ابالرغم من 

ب الـذي عمـل ملـدة عـام يف األوراس 2-54مـن الصـف  ك و  اديدة 

مل نكـن لنتعـرف علـى املسـاحني مـن  نه بعـد احلصـص،أأتذكر " :يقولم  1957 إىل م 1956من 

ـــاء علـــى الوجـــه، و  تـــؤدي إىل محلـــة اعتقـــاالت  اتســـتنطاقاإلكانـــت أثـــر الضـــرب واحلـــرق بالكهرب

  .2..."عند �اية فرتة إقامتنا كانت قاعة التعذيب تعمل ليل �ارأخرى، و 

الشــاب هــذا قــام  م 1957 يف شــهر ســبتمرب لدارل ادي ن وف 

حـــداث التعـــذيب أوملـــا عاشـــه مـــن -كـــان باخلدمـــة العســـكرية يف اجلزائـــراجلنـــدي الفرنســـي الـــذي  

لبســه أنـزع لباسـه العسـكري و ب -للجزائـريني واجلزائريـات النفسـي التعـذيباجلسـدي واالغتصـاب و 

ـــك فـــر ،ســـالحه علـــى ظهـــره يف مركـــز عســـكري وضـــعو  ،)مـــارصـــغري احل( جلحـــش إىل  وبعـــد ذل

تولـــت القيـــادة بإرســـاله إىل أملانيـــا مث و  )بجلبـــا( بـــاس مـــدينصـــفوف جـــيش التحريـــر الـــوطين يف ل

فرنســية، املناهضــة حلــرب اجلزائــر املنظمــات النشــط ضــمن اجلمعيــات و ، فرنســا عــن طريــق املغــرب

تاركـــــــا رســـــــالة علـــــــى ظهـــــــر احلمـــــــار االســـــــتقالل لشـــــــعب يف تقريـــــــر مصـــــــريه يف احلريـــــــة و حـــــــق او 

فــاجلزائر  ...زائــر األحــرار ليســوا محــريا يف خدمــة املرتزقــة يف حــرب اجلنيإن الفرنســي :"...اهملخصــ
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يهــا اجلنــود الفرنســيون أ ...اجلماعيــة للشــعب اجلزائــري اإلبــادةو االغتصــاب جزائريــة ال للتعــذيب و 

  .1" ...فرنساالتحقوا بوطنكم األم اجلزائر و  حرب اتركوا ... األحرار

هــل مت احلــديث عـــن : يف ســؤال عــن التعـــذيب والــذي مفــاده رور وو دة  

جيـــري  كـــان  نعـــم ألن الشـــبان رأوا كيـــف: ؟ أجـــاب قـــائالالعســـكري الـــدركمـــن طـــرف  التعـــذيب

ذلـــك، وذهبـــت شخصـــيا ألرى كيـــف كـــان جيـــري ذلـــك ألســـتطيع اإلدالء بشـــهاديت، ويف مطعـــم 

الضـــباط كـــان الـــدرك يف بعـــض األحيـــان يتحـــدثون عـــن مـــآثرهم، هكـــذا كانـــت األمـــور، وردات 

القليـــل كـــانوا يســـتنكرون، مل الفعــل كانـــت يف مســـتوى املالحظـــة فقـــط، فالقليــل كـــانوا يطرحـــون و 

عقــدائنا، وعليــه ومنـــذ كنــا وحــدنا أمــام رقبائنـــا ونقبائنــا و   حتجــاج، لقـــدتكــن الظــروف مواتيــة لال

وقـال " ييفيـدال نـاك"فإين حتدثت عن التعذيب وعن كل ذلك مع صديقي الشخصي م  1957

كـل تلـك ) Esprit( "إيسـربي"يل أنه جيب أن أنشر مقاال، وكان هو الذي نشـر املقـال يف جملـة 

  .2وليكي للرأي العامالقطاع الكاثالوثائق عن التعذيب كانت يف البداية عمال قام به 

صــور مــوازاة مــع ذلــك حــاول الــبعض أن يســجلوا بال ن وندة 

مســــع صــــراخ طفــــل تعــــرض  )ستانيسالســــن هوتــــان( هومثــــال ذلــــك أنــــ ،اكتشــــفوها يتاملشــــاهد الــــ

و�دئــة  طفــل الصــغري واحلــديث معــهكــان مــن املســتحيل التوجــه حنــو ال:" للتعــذيب، حيــث قــال

، لـذلك فرنسـا ، صورة سوف أريها للناس يفأن أرغم نفسي كي أتوجه لتصويره يروعه، كان عل

د الـــذين يشـــعر بغربتـــه �ائيـــا إزاء اجلنـــو ليـــق الـــوارد يف ســـجل يومياتـــه، فهـــو التعو  ا فعلـــتفعلـــت مـــ

ن يشــكل جمموعــة بواســطة الصــورة أاً عــن التواصــل مــع الضــحية، حيــاول ميارســون التعــذيب عــاجز 

يعــود فيهــا متفــرداً، جمموعــة النــاس الــذين شــاهدوا بفضــل أجهــزة تصــوير تافهــة ثالثــة، جمموعــة لــن 

يف اجلزائـر، فـال عجـب إن فكـر بعضـهم اخلدمة صوراً كثرية عن نشاطا�م وخفيفة، يلتقط جنود 

قط لتسجيل الواقـع، حتـدثت خمتلـف املصـادر عـن وجـود فأو شهادة على التعذيب  استعماهلايف 

  .3مثل تلك الصور
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كتــــــــاب   م 1961أبريــــــــل  شـــــــهر صــــــــادرت الســـــــلطات الفرنســــــــية يف واري       

ا�ند يف الوحدات العسكرية الفرنسية، وذلك حلظـة صـدوره لـدى " بنواري"ملؤلفه » السفاحون«

القتـــل واالغتصـــاب والنهـــب عمليـــات : "، هـــذا الكتـــاب يصـــف دون لـــبس"مينـــوي"دار النشـــر 

  "ا�نـدينية الـيت يرتكبهـا جـيش املتطـوعني و احلماقات اليومواحلرائق والدمار والتعذيب والسادية و 

وكان مصري هذا الكتاب هو املصادرة شأنه يف ذلك شأن الكثـري مـن الشـهادات املماثلـة الـيت مل 

التعـذيب «: يلح على االفتضـاح ويؤكـد أن" بنواري"ولكن ، تستسغها السلطات الفرنسية آنذاك

مث يوغل يف ، »رمسي على نطاق واسعع املعتاد استعماهلا بشكل منظم و يف اجلزائر، هو أداة القم

علـــى رأس  ..."أو ب"وي العريـــف إىل ظهـــورهم، يهـــ أيـــدي الســـجناء موثقـــة«: لتفاصـــيل قـــائالا

لـث الـذي مل فعـل مثـل ذلـك بالثـاين، أمـا الثايظة فيفقده وعيه مث يقـوم بذحبـه ويأحدهم بعصا غل

فقد فهم الوضع ومل يبد أي مقاومة، بل مكن اجلـالد مـن عنقـه، مل يـرتدد  يكد يبلغ الثامنة عشر

قيـت شاب بكل وحشية، مث يوضع علـى كـل جثـة مـن اجلثـامني الـيت بل عمد إىل ذبح الاجلالد ب

  .1»"هذا مصري املتمردين" :جروحا فاغرة خرقة كتب عليها

كثـري  ان ارن  و ات اد   ودات  فاو -02

فرانسـوا "، "غـار مـارتن دي"، "أندريـه مالـدو"، "جان بـول سـارتر":  أمثالمن املثقفني الفرنسيني

الكريهة اليت تأباها األخالق التعذيب ت مارسامبالذين نددوا  وغريهم ،"جريمني تييون" "مورياك

إضــافة إىل آخــرين أصــروا علــى الوقــوف إىل جانــب ممارســي سياســة ...  كرامــة اإلنســانتلفظهــا  و 

  :التعذيب املنتهجة ضد اجلزائريني، فكانت املواقف والشهادات على النحو التايل

كانـت متخصصـة و " أودان"جلنـة  شـكل املثقفـون اون  اذب  -أ

يف امللتقيـات، مثلمـا فعـل ) روبـار بولـو(ال ضد التعذيب، فبعثـت بالتـايل مشـاركني مثلـي يف النض

عـــرض عـــن التعـــذيب، ولكنهـــا كانـــت تواصـــل أعماهلـــا تقـــدمي حيـــث قمـــت ب" ليـــل"يب يف ملتقـــى 

أمـــا جلنـــة املقاومـــة الروحيـــة فكانــــت ذات أصـــل مســـيحي، لقـــد حققـــت عمـــال ممتــــازا    اخلاصـــة
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وجمـالت ضـد أنـواع التعـذيب، وكانـت " جمنـدون مـن جديـد يشـهدون: "نشرت جملدا هاما جـداو 

  .Martou(1(" مارتو"من قبل " أودان"ممثلة يف جلنة 

رور ووأما 
م   1961يف أكتـوبر حـدثت ن التعذيب والتجـاوزات مثـل الـيت فيقول إ 2

لـرأي العـام، كـان لكـل النـاس الـذين يشـتغلون يف لكانت تشكل مظهرا أساسـيا للحـرب بالنسـبة 

كانت اختيارات تتجاوز ذلك، ولكن التعذيب كان أيضا مشكلة أخالق سياسية، كانت  ذلك

 نضــاال مناهضــا للتعــذيب علــى املســتوى الــدويل وعلــى املســتوى )احلركــة مــن أجــل الســلم( حركتنــا

األبـــدي، إنـــه مـــن املخفـــق أننـــا كنـــا نتمـــىن أن يـــتم يف حـــدود مـــا يعـــد حـــرب اجلزائـــر احلكـــم علـــى 

واعتقـــدت شخصـــيا بـــأن نســـيان " نـــورنربغ"التعـــذيب بصـــفة شـــكلية أكثـــر أي نـــوع مـــن حمكمـــة 

أ على فعل ما تفعله يف فيتنام يف الوقت الـراهن .م.قوة الولتعذيب بعد حرب اجلزائر قد ساعد با

مبــا أنــه مل يكــن هنــاك ال غالــب وال مغلــوب، فــاجلزائريون حتــتم علــيهم قبــول  ،)م 1970ســبتمرب (

ا لكــل اجلالديــن العفــو وبالتــايل مل يكــن يف وســعنا أن نتحــدث عــن كــل هــذه األشــياء، ظهــر إذً 

فهـم يعلمـون جيـدا  ،...على املستوى الـدويل أن األمـور كلهـا سـتكون دائمـا علـى هـذه الشـاكلة

  .3حىت لو كان هناك تغيري حكومي فإن العفو سيشمل اجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة

، كان ينبغي أن يكون لنا على األقل  )Russell(" روسل"لقد حلمنا مبحكمة من نوع   

الـــدعم مـــن اجلزائـــريني، كـــان ينبغـــي أن يكـــون انتصـــارهم أكثـــر أمهيـــة ليســـتطيعوا فـــرض نـــوع مـــن 

بإمكانــه أن يــدخل فرنســا، كــذلك و ة الدوليــة مــع كتــاب يكــون قــد ذكــر مــن خــارج فرنســا احملاكمـ

جــرائم التعــذيب الــيت كانـــت معروفــة بكيفيــة قــد ال يكونـــوا مرتكبــو اجلــرائم حمكومــا علـــيهم، وأن 

يبقــى هنـــاك أثـــر علـــى املســتوى الـــدويل، وكـــذا نتمـــىن أيضــا يف وقـــت مـــا أن احلكومـــة اجلزائريـــة أو 

يقيا أو حكومات أخرى ميكنها أن تفرض على عدد من األشـخاص املعنيـني حكومات مشال إفر 

                                                 
حممد املعرايف وعمر املعراجي، دار القصبة : ، تركراسات هارمتون السنهاص؛ حرب اجلزائر حسب فاعليها الفرنسيني: رشيد أوعيسى -1

  .63، 60ص ص ،2010للنشر، اجلزائر، 
م وهو صاحب اقتناع عميق مناهض لالستعمار، نظم يف مرسيليا االحتجاجات األوىل للمجندين أثناء املغادرة إىل  1929ولد سنة  -2

مبرسيليا بسبب "بومات"اليت أثارت ضجة كبرية، سجن يف " سلم النمامشة"شهادته كجندي " إسربي"يف جملة  1957اجلزائر، نشر يف أفريل 

 .م 1962ة التحرير الوطين وأطلق سراحه بعد إمضاء اتفاقيات إفيان يف جوان نشاطاته الداعمة جلبه

 .83املرجع السابق، ص: رشيد أوعيسى -3
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أن مينعوا من الدخول إىل بعض البلـدان، ولـو حتصـلنا علـى عـدد مـن بلـدان العـامل الثالـث مينعـون 

مـــن اإلقامـــة عـــددا مـــن اجلالديـــن الفرنســـيني فهـــذا أمـــر قـــد يـــؤثر علـــى جالديـــن آخـــرين يف بلـــدان 

قــد جعلــت العــامل كلــه مريضــا بالتعــذيب، فالسياســة الفرنســية يف  أعتقــد أن حــرب اجلزائــر  ،أخرى

مل يســتطع  بأســره،اجلزائــر قــد ســامهت يف إرســاء التعــذيب كوســيلة مســتدامة للحكومــة يف العــامل

  .2واليت تنص على العفو 1"إيفيان" ما فعلوا أل�م وقعوا اتفاقيات رياجلزائريون أن يفعلوا غ

بعــد االســتقالل  Maurice Auden(3" (أودان مــوريس"لقــد حــافظ أعضــاء مــن جلنــة   

عنــدما كنــا نــذهب إىل اجلزائــر كــان  ،"بــن بلــةأمحــد " )الــرئيس الراحــل( علــى عالقــات ممتــازة مــع

تهـا ضـا برسـالة كتبيستقبلنا شخصيا، لقد استطعنا أن نطلب منه حترمي التعـذيب واقرتحنـا عليـه أي

وفيما بعد أن ننشئ يف مدينة اجلزائر جلنة  ،اجلزائرله أنه كان قبل كل شيء أن جنرم التعذيب يف 

 .4دولية مناهضة للتعذيب بشرط أن تعطى هلذه اللجنة كل االستقاللية الضرورية

تصــلنا مــن جمنــدين يصــفون فيهــا التعــذيب  ترســائل كثــرية كانــ ":رور دازي"يقــول 

كثــــف مــــن أصــــبحنا ن، واالغتصــــاب ىإعــــدام األســــر " والقمــــع املســــلط علــــى الســــكان املــــدنيني

معـاً، وللتباحــث يف الوسـائل املمكنـة إلخطــار الـرأي العـام وجتنيــده  لمواعيـدنا لقـراءة تلــك الرسـائ

تشــمل ينــا إنشــاء جلنــة للمقاومــة الروحيــة هــو مــن اقــرتح عل "روبــري بــارا"ضــد هــذه اجلــرائم، وكــان 

جمنـدون يـدلون "ان ا بعنـو عددا من الشهادات اليت تلقيناها وكان هو صاحب املشروع ونشر كتيبـ

  .5"بشهادا�م

                                                 
لالستزادة . م 1956م على الساعة اخلامسة والنصف مساء بعد مفاوضات عسرية، انطلقت سرية سنة  1962مارس  18أبرمت يوم  -1

   1962إىل سبتمرب  1962مارس  19املرحلة االنتقالية للثورة اجلزائرية من : ثر لثورة يف األوراسينظر مجعية أول نوفمرب لتخليد ومحاية مآ

 .1995منشورات املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر، 
  .84املرجع السابق، ص: رشيد أوعيسى -2
ينظر بوعالم ". أودان"لإلطالع على قضية  .م 1957أستاذ جبامعة اجلزائر وعضو احلزب الشيوعي اجلزائري، ألقي عليه القبض يف جوان  -3

  .وما بعدها 255املرجع السابق، ص: جنادي
 .84املرجع السابق، ص: رشيد أوعيسى -4
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ذلــك و  ،شخصــية 121الــــــــــ اســمحتمــل  عليهــاالئحــة وقعــوا  1شخصــية 121كمــا قــدمت    

على فكـرة التنديـد  اجتمعوا، ، ميثلون خمتلف التيارات واألفكار السياسيةم 1960سبتمرب  04يف 

 بــاحلرب القــذرة الــيت ختوضــها احلكومــة الفرنســية بــال هــوادة ضــد الشــعب اجلزائــري وقــد جــاء يف

ـــاب واملثقفـــون و  .: "..ديباجـــة هـــذه الالئحـــة مـــا يلـــي اإلعالميـــون املوقعـــون علـــى إننـــا حنـــن الكت

قضـــيته العادلـــة و ، وحنـــرتم إرادة الشـــعب اجلزائـــري االســـتعماريةنـــدد فيهـــا بالسياســـة نالالئحـــة الـــيت 

  .2"هدف كل الرجال األحرارو  االستعماري، وحتطيم النظام االستقاللكفاحه من أجل و 

الشــيء الــذي :" قــائال مســجال موقفــه مــن التعــذيب كتــب نائــب احملــافظ ريوف 

مبمارسـات تعـذيب يف حـق  اعرتافـا) االسـتخبارضـابط (أكرهه هو أن أجـد يف تصـرحيات املـالزم 

ســنة  26حــىت لــو تعلــق األمــر مبجــرد صــفعات، فمــن املؤســف أن جنــد شــابا يبلــغ مــن العمــر " د"

مــن مســلم مســن  اعرتافــات انتــزاعيعتقــد بــأن مــن واجبــه اللجــوء إىل مثــل تلــك األســاليب، بغيــة 

  .3وعاجز تقريباً 

خــالف يف " لجــاك سوســتا"ذكر أنــه كــان بينــه وبــني فيــ ت ور ويأمــا 

املنهج، وحـىت فيمـا خيـص األهـداف أيضـا، أمـا القطـرة الـيت أفاضـت الكـأس فكانـت تتعلـق حبالـة 

مبنطقة القبائل الكـربى تتعلـق برجـال الـدرك الـذين م  1955 تعذيب حصلت يف آخر شهر أفريل

ملـا ا�الوا ضربا على معلمي وتالميذ مدرسة قرآنية، والسبب املفتعـل هـو ختريـب أعمـدة اهلـاتف، 

وأحضـرت للجزائـر مخسـة مـن هـؤالء املعلمـني، حيـث مت " سوستالاك ج"علمت باألمر أخربت 

                                                 
زوجة روبري  :)1923- 1995(   Denise barraبارا  دونيز -.صحايف : Robert Barra)1976-1919(  ابار  روبري -1

     .صحايف وكاتب :Daniel gierinدانيال غريان  -.صديقة جان بول سارتر : Simon de bouvoirوار فسيمون دوبو  -.بارا

أندري  -.فيلسوف : J.P.Sarterجان بول سارت  - ."األزمنة احلديثة" حترير جملة  رئيس :cloude lanzamanكلود النزمان  -

  أندري بروتون -.مؤرخ وكاتب : Jean purre vidal naquetال ناكي ري فيديجان ب - .مؤرخ :Andre Mzndouzeماندوز 

Andre breton : مارغاريت دوراس  -.مؤسس مذهب السورياليةMerguerite duras - سيمون دريفوسSimon duryfus 

ناشر  :  f.masperoفرنسوا ماسبريو  - Arsene bounnafousأرسان بونافوس  - mourice blanche موريس بالنشو  -

تيدور  - Alfred rosmerألفرد رومسر  - mourice pons موريس بونس  - .طبيب : rene tzanekروين تزانك  -.وكاتب

 rene zazouروين زازو  - louis grenetلوي جارين  -.طبيب :thidore frankelفرانكل 

 ، املرجع السابق)اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس من(جرائم فرنسا : سعدي انبزي ينظر أيضا. 207املرجع السابق، ص: بوعالم جنادي -2
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من طرف طبيب شرعي، كما سلمت هلم رخصة بوضعهم حتـت م  1955 مايو 02فحصهم يف 

محاية احلاكم العام، وبطبيعة احلال مت اعتقـاهلم فـور عـود�م إىل منـازهلم ومل خيـل سـبيلهم إال عنـد 

مـن املـأزق الـذي  ائر، وبعد مضي شهرين كاملني من حماولة إخراج هؤالء املظلـومنياستقالل اجلز 

ـــرهم( وقعـــوا فيـــه  مـــن دون جـــدوى، وعـــدم توصـــلي إىل معاقبـــة رجـــال الـــدرك قـــدمت ) ومـــا أكث

  .1م 1955جوان  24بتاريخ " جاك سوستال"استقاليت إىل 

دال ر 
 "أودان"انفجرت قضية دخلت يف املعمعة حينما ... «: يقول: 2

بــع قضــية الــذي ت تألنــدد بالســكو  "لومونــد"ريــدة صــح القــول بصــفة بســيطة، لقــد كتبــت جل وإن

وتبعا هلـذه الرسـالة قـدمت هلـا  "أودان"لى رسالة من السيدة ، بعد هذه احلالة حتصلت ع"أودان"

ففكــرة تأســيس قيــق الرمســي، تظهــر التناقضــات الــيت جــرت يف التح صــغريةاقرتاحــا بكتابــة نشــرية 

هــو رجــل كــان أســتاذا يف " أودان"مؤســس جلنــة  تــأت مــن عنــدي، إن صــاحب و مل" انأود"جلنــة 

نـب آخـر ، ومن جا)Cahen( "كاهني"، كان يسمى )La Flèche( "الفالش"املدرسة احلربية، 

ــــــــــــــــدأ الســــــــــــــــيدان  ــــــــــــــــدما ب ــــــــــــــــوك "و )M.Crouzet( "كــــــــــــــــروزيميشــــــــــــــــال  "عن                      "مونطــــــــــــــــانييل

)L.Montagnier(  يف " أودان"يف مجع األموال وقوائم االحتجاج، كل هذا سهل تأسـيس جلنـة

  .3، والذي كنت من البداية الرجل الذي أرخ هلام 1957نوفمرب 

فيــــدال  " مــــواالة الشــــيوعيني الفرنســــيني للنضــــال ضــــد التعــــذيب أجــــاب ويف ســــؤال حــــول

كلمـا كان باإلمكـان أن يـتعمم، وشخصـيا     بأ�م مل يكونوا موالني لذلك، ألن التعذيب" ييناك

اجتماعــا خــالل  ر بقضــية اجلزائــر، وأتــذكر أين عقــدتأتيحــت يل الفرصــة كنــت أربــط قضــية ا�ــ

ت علـى تقـدمي تنديـدي بإعـدام ر وأصـر  4"عـالق"ماي يف الضاحية الشمالية مع السـيدة  13أزمة 

اجتماعــا متزامنــا  )Landy( "النــدي"الــذي مت قبــل ذلــك بقليــل، ونظــم مركــز  )Nagy( "نــاجي"

مع إعدام ناجي لالحتجاج، ويضيف أن النضال ضد التعذيب مل يكن إال نضـال مثقفـني، ألن 

                                                 
  .215، ص01املرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بالنشايس -1
تخصص يف مالتعذيب يف اجلزائر، أستاذ م ضد حرب اجلزائر و  1960وذلك سنة  121موقع علي بيان مؤرخ ملتزم ضد حرب اجلزائر و  -2
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املناضـــل العامـــل يعتـــرب أن التعـــذيب ســـيء للغايـــة ولكنـــه ال يعـــرف كيـــف ميكنـــه أن يقـــوم بـــذلك 

، وبالتـايل فإننـا النضال، بينما حنن  وبصفتنا مثقفني فقد كان لنا دائما األفق الواسـع للمعلومـات

  .1هذا ا�ال ناضلنا أخريا لنفرض االعرتاف حبقنا يف املعلومات يف

كنـت دائمـا مقتنعـا « : يقولم  1957وعن حتول التنديد بالتعذيب إىل محلة حقيقية سنة 

أنـتم " )H.Marrou( "هـانري مـارو"بأن يف اجلزائر تعـذيبا، وأنـه ينبغـي أن نفعـل شـيئا، وقـال لنـا 

جيــري حاليــا يف اجلزائــر، ورأيــتم املوقــف البليــد للحكومــة، إنــه يــرى أنــه ينبغــي أن جيلــب تــرون مــا 

املســتعملة  فــالطرق  رجــال الشــرطة إىل فرنســا مــن هنــاك، وإنــه لــن حتصــل إال علــى نتيجــة واحــدة

ــــاك تســــتعمل ه ــــا كــــذلكهن ــــو أ، »ن ــــل خــــذوحــــىت ل " إســــربي"مت وســــائط إعالميــــة للمعارضــــة مث

، لقـــد كـــان هنـــاك انبعـــاث م 1956بصـــفة واســـعة جـــدا يف ســـنة  ةت ســـاكتكانـــ  افســـتجدون بأ�ـــ

فيــه، مث كــان هنــاك رجــوع ا�نــدين للمــرة الثانيــة هــو أمــر هــام  ممــا ال مــراء وحــدة مقدســة، وهــذا

 "بونـــــــو"بـــــــدأ النـــــــاس يرجعـــــــون، فلقينـــــــا صـــــــديقي م  1957وبدايـــــــة م  1956جـــــــدا، ويف �ايـــــــة 

)Bounaud(  الـذي كنـت أعرفـه منـذ السـنة الثالثـة متوسـط، لقـد كتـب يل رسـائل وحكـى يل مــا

ومحلتـه إىل السـيد م  1957فكتب املقـال يف فربايـر  ،ويوقعه  جرى فتوسلت إليه أن يكتب مقاال

 Jean( ، وهكــــذا فقــــد نشــــر مباشــــرة بعــــد ملــــف"البــــد أن تنشــــر هــــذا: "وقلــــت لــــه" دومينــــاك"

Muller( "الـــيت كانـــت أول شـــهادة يوقعهـــا شـــخص علـــى قيـــد " بونـــو"شـــهادة  2"جـــان مـــوليري

احلياة، لقد كنت ذا سذاجة كبرية وقد تواصلت مدة طويلة  وكنت متيقنا أن ذلـك سـتتبعه محلـة 

  .3سيتابع قضائيا" بونو"ضخمة على املوضوع وأن 

وقتهــا اعتقــدت أن 4م 1957يف أفريــل  "إســربي"يف جملــة " ســلم النمامشــة"عنــدما نشــرت   

حـد أن ، حبيـث لـن يسـتطيع أاحلملة املناهضة للتعذيب كان هلـا اآلن قاعـدة قويـة مبـا فيـه الكفايـة

                                                 
  .86املرجع السابق، ص: رشيد أوعيسى -1
مسبقا بأنك إذا أردت السعي إين أويف إىل علمك ": "مولر"يقول . املرجع السابق: ينظر مليكة القرصو "جون مولر"ملف  للتفصيل يف -2

ف قصد احرتام العدالة، أو البحث عن احلقيقة دون توقف، أو أيضا االنتماء إىل أصحاب الرب حنو أناس فقراء للغاية، وحنو العرب، فإ�م سو 

 ".يبحثون أن يلصقوا بك خصومات
 .87، صاملرجع السابق: رشيد أوعيسى -3
 .26، صاملرجع السابق: مليكة القرصو -4
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ســننجح، مث نــرى يف  ســنربز هلــم األشــياء و : فقــد قلنــا" أودان"لك بالنســبة لقضــية كــذيعارضــها، و 

  .1كل مرة أن املقاومة كانت ال تضاهي وأن الرأي العام ال يتحرك

اهتمـــت �ـــم " اإلكســـربيس"اجلرائـــد الفرنســـية أكـــد أن  ضـــيع التعـــذيب يفوعـــن نشـــر موا  

ــــة، وعنــــدما نشــــرنا يف ديســــمرب  ــــة م 1959بكيفيــــة أكثــــر دوري ــــ" أودان"، تصــــريح جلن  اطلبــــت من

" فـــرانس أوســــربفاتور"اإلكســـربيس االحتكـــار فرفضــــنا، ويف الواقـــع أرســـلنا إىل مخــــس أســـبوعيات 

إىل يوميــــة و " فــــرانس نوفــــال"و" يفــــورمر "و" متوانيــــاج كريتيــــان"الــــذي مل ينشــــره و" اإلكســــربيس"و

  .2احلجز ا، ولكن عالقاتنا كانت صعبة مع تلك األسبوعيات، كانوا خيشون كثري "ليرباسيون"

أما بالنسـبة لنـا حنـن الـذين كافحنـا : "فيقول) ")P.H.Simonر ري ون"أما 

هزمنــا اليــوم إذ أن وطننــا ضــد العنصــرية الرهيبــة فــال بــد أننــا كنــا مغفلــني خمــدوعني، وأن هنــا قــد 

نكـــر للمبــادئ اإلنســانية الــيت طاملـــا اعتقــدنا بأ�ــا نابعــة مـــن روح تيأخــذ عنــه أفكــاره وأســاليبه وي

  .3"األمة

، حيـث أورد فيـه وثـائق "ضـد التعـذيب"كتب حول موضوع التعـذيب يف اجلزائـر يف كتابـه 

من األشواك الدامية املخجلـة، إن  إ�ا باقة ال من الزهور واألدب واإلنسانية، بل: "قدم هلا بقوله

وبعظمــة " فوفتــارغ"وبطهــارة اجلنــدي كـــ " كورنــاي"بقــي مثــة فرنســيون يشــعرون بعــد بالشــرف كـــ 

، فال بد أن حيمر خجال إذ يقرؤون هذه الشهادات اليت "هوغو" ـــــوبالرمحة كـ" ميشيليا"فرنسا كـ 

  .4"أنقلها وأنا غاضب حىت األمل

ومن الشهادات اليت أوردها يف كتابه نص رسالة لضابط يف إحدى فرق املدفعية بعثها يوم 

جـان إنـين مل أشـعر بـالنفور والكراهيـة واالمشئـزاز يف ... صديقي: "، جاء فيهام 1956جوان  06

حيــايت كمــا شــعرت �ــا هــذه املــرة، أمــام أعمالنــا الوحشــية، وكيــف يســتنطق املســاجني ويعــذبو�م 

هار، ويسـتعملون معهـم التعـذيب باملـاء مـن مجيـع نـواحي اجلسـم، مث يـربط اجلنـود أيـدي طوال الن

                                                 
   .88ص املرجع السابق،: رشيد أوعيسى -1

  .35، صاملرجع السابق: مليكة القرصوينظر أيضا  .95 -92املرجع السابق، ص ص: مةابوش كمال  -2
  .08ق، صاملرجع الساب :بيري هنري سيمون -3
  .69، ص)ن.س.د( عايدة وسهيل إدريس، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر،: ، ترعارنا يف اجلزائر: جان بول سارتر -4
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املســـاجني وراء ظهـــورهم ويعلقـــو�م يف الفضـــاء مـــن أيـــديهم حـــىت تتمـــدد املفاصـــل مث يوجعـــو�م 

، إن "ويف األخــري تنتهــي العمليــة بتثبيــت ســكني يف الظهــر... ضــربا، وكــذلك اســتعمال الكهربــاء

عت تنظيم إذالل وإبادة ألوف وماليني من املخلوقات البشرية يف الصمت سلطة مسيخة استطا

التـــام لشـــعب بأكملـــه، وهـــذا الســـكوت نفســـه يشـــكل مســـؤولية، إ�ـــا ليســـت ذاتيـــة وشخصـــية 

لعل النـاس الفضـالء يف فرنسـا ال : " بالتأكيد، ولكنها اجيابية مجاعية، وقد قلت لنفسي حينذاك

، شـــكرا هللا، فلـــيس لفرنســـا أن تـــنظم معســـكرات "! لنـــوعيقعـــون حتـــت �مـــة أخالقيـــة مـــن هـــذا ا

للتخريــب ومتــارس اإلبــادة، ولكــن إذا وجــد فرنســيون يتقلــدون ســلطة أو قيــادة ويرتكبــون أعمــاال 

  "ال نريــد أن نعلــم: "ضــد حقــوق النــاس وضــد اإلنســانية، وإذا اختبــأ الــرأي العــام يف خزانــة وقــال

" وال جيـب قـول شـيء يسـاعد اخلصـم ويـزعج اجلـيشإ�ـا احلـرب : " أو حنرتس وراء واجـب وطـين

فإنين أقول أننـا نتحمـل مسـؤولية سياسـية وأخالقيـة، هـي بالفعـل أقـل ثقـال مـن مسـؤولية الشـعب 

، ولكنــين أرفــض ذلـك وأقــول مبزيــد مــن أمــام مــا فرضـته النازيــة، ولكنهــا مماثلــة هلـا بالطبيعــة األملـاين

املرتكبـــة ليســـت أخطـــاء أخالقيـــة فقـــط ولكنهـــا الصـــراحة إنـــين أملـــك الربهـــان علـــى أن األعمـــال 

  .1يف سالمة ضمريها ويف قوة وضعيتها: أخطاء سياسية يصيب األمة منها ضرر مزدوج

جيــب علــى الفرنســيني أن يعلمــوا أنــه مل يعــد هلــم ": "ضــد التعــذيب"كتابــه يف   أيضــا ويقــول

إن املســؤولية ... املاضــي احلــق يف أن يــذكروا فضــائع النــازيني بــنفس اللهجــة الــيت يــذكرو�م �ــا يف

املشــرتكة الــيت ســببت لنــا عــذابا كبــريا حتــت االحــتالل النــازي والــيت نســلكها اليــوم بــاجلزائر علـــى 

شـعب كامــل، ســكوتا مطلقــا مــن عمليــات التعـذيب، ومــن هنــا جتلــت مواقــف الفيلســوف ســارتر 

  .2"من التعذيب

                                                 
 .13، 12املصدر السابق، ص ص: بيري هنري سيمون -1
، املركز الوطين للدراسات الراصد، "1962 -1954التعذيب واجليش الفرنسي خالل حرب اجلزائر "قراءة يف كتاب : حممد ياحي -2

  .47، ص2002فيفري  –، جانفي1954والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
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 )Francis Janson(1وف رس ون 
خــالل شــكل شــبكة يف فرنســا : 

" اجلزائـــر اخلارجـــة عـــن القـــانون" :بعنـــوان األـــف كتابـــريـــر لـــدعم املناضـــلني اجلزائـــريني و حـــرب التح

 إن"  :أجـــاب قـــائال" بـــول أرســـاريس"اجلنـــرال  اتاخرتاقـــدما ســـئل عـــن التعليـــق عمـــا ورد يف عنـــو 

 ارتكبـتحول اجلرائم الـيت سخطنا  يقبل أن نبدو  "االستعماريةمسألة التعذيب مرتبطة باملسألة 

ا تركنـا أعمـاال مـن هــذا ملــاذا أعلنــا احلـرب ضـد الشـعب اجلزائـري؟ و يف اجلزائـر جيـب أن نسـأل ملـاذ

مهـــا  واالســـتعمار إن التعـــذيب أخـــرىمـــرة  أقـــولو النـــوع تـــتم؟ وكـــان مـــن املفـــروض أن ال حتصـــل 

رئـــيس احلكومــة معـــا و " جـــاك شــرياك"وأعتقــد أن علـــى رئــيس اجلمهوريــة  ،لعملــة واحـــدة نوجهــا

، وعلـى املسـؤولني مسعناهـا حـىت اآلن حـول مأسـاة شـعب الـيت اب إىل األمام يف تصـرحيا�مالذها

أقصـــد بالضـــبط طلـــب الـــذين عـــانوا خـــالل حـــرب التحريـــر، و اليـــوم طلـــب الســـماح مـــن أوالئـــك 

  الفرنســي االســتعمارالســماح مــن الشــعب اجلزائــري فيمــا حلقــه مــن جــرائم مــن طــرف و  االعتــذار

 "نالاسـو  "يجـارب"و "اريسوسـأبـول "جلزائـر مل تبـدأ مـع جرائم فرنسا يف امن هنا فاحلديث عن و 

  .2فالقائمة طويلة "جوهو"و "ماسو"و

 )Colette  Janson( "كـوالت جونسـون"مـع زوجتـه  باالشـرتاكذلـك نشـر كتابـه األول و 

فيه بشدة سياسة  قدانتاجلزائر خارجة عن القانون الذي  (L’Algérie Hors La Loi ):بعنوان

"... ، يقــول يف كتابــة يــة الشــعب اجلزائــريحر ودافــع عــن حقــوق و  يف اجلزائــر الفرنســي االســتعمار

جبهــــة  أســـس." ..القمـــع يف اجلزائـــر ســـيكلف الـــوطنيني الفرنســـيني حـــريتهم املدنيـــة اســـتمرارإن 

أنــت أيهــا الفرنســي  "... :قــال خماطبــا الفرنســينيعمليــة تتــدافع وتســاند حريــة الشــعب اجلزائــري و 

ــــك وات العســــكرية أن تواصــــل عملهــــا فقــــط، و مــــن القــــتطلــــب  مــــع بعــــض الشــــروط  باتفــــاقذل

عات واإلبـادة املسـتمرة ي، ال للتجملمناضلني واملشبوهنيالطويل لستمر و األساسية ال للتعذيب امل

                                                 
مهجيتها انضم إىل اجلبهة الشعبية ىل إسبانيا جتنبا لوحشية احلرب و إ 2.ع.ء ح، هاجر أثناسياسي فرنسي وأستاذ الفلسفةو مفكر و كاتب  -1

طلع على سياسة فيما بعد على حياته النفسية الصحية، عاد إىل اجلزائر واوجد نفسه يف أحد احملتشدات لالجئني الفرنسيني بإسبانيا اليت أثرت 

 .الستغالل املطبقة على اجلزائرينيالسلب والتدمري و ايف اجلزائر اليت متيزت بالنهب و  الفرنسيعمار تاالس

 .14املرجع السابق، ص ،)من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس(جرائم فرنسا : سعديبزيان  -2
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فأنـت تتحمـل األسـباب والنتـائج مـع ذلـك و . ..للشعب اجلزائري، إن وجودك يبقـى رسـالة ميتـة 

  .1 ..".رده أردت ذلك أم مل ت سواء

بأنــه ال احلــزب الشــيوعي وال اليســار غــري الشــيوعي كانــا يرغبــان يف  "جونســون"قــد أدرك ل 

أصــبح م  1960يف جــوان " حربنــا"وعنــدما نشــر ، اجلزائــر التخلــي عــن الســلوك احلــذر جتــاه حــرب

وعلــى الــرغم مــن حماكمتــه واحلكــم عليــه غيابيــا يف خريــف  ،لليســار" الضــمري الســيئ"جونســون 

  اجلزائــــر فقــــد واصــــل نضــــاله إىل غايــــة اســــتقاللم  1960وتفكيــــك الشــــبكة يف فيفــــري م  1960

مل يكــن يســعنا "حيــب ترديــد عبــارة  فرنســا فرانســيس جونســون الــذي يبقــى امســه حمظــورا يفوكــان 

  ."إدارة ظهرنا هلذا الشعب ألننا كنا جزائريني مثله

 حــاول هــذا الفيلســوف تنــوير الــرأي العــام حــول وحشــية التعــذيب ن ول رر  

الصـــــادر عـــــن دار " األرض املعـــــذبون يف" املعنـــــون بــــــ" فرانـــــز فـــــانون"فكتـــــب يف تقدميـــــه لكتـــــاب 

الصـادر " معـذبو األرض"إىل اللغـة العربيـة بعنـوان  تـرجم، والـذي م 1961ببـاريس سـنة  "ريماسب"

، فلتحـرص دكـان مسـمى فرنسـا يطلـق علـى بـالإذا  «: ، يقـول2006للنشر سنة  "موفم"عن دار 

كـان هـؤالء املثقفـون ينعتـون مـن ،  »، مرادفا للعصاب النفسيم 1961على أن ال يكون يف العام 

قبــل الدولــة الفرنســية بــأ�م وجوديــون حمرضــون وخونــة ال غبــار علــيهم، يشــبهون محلــة احلقائــب 

  عــن القــانون، جمرمــي جبهــة التحريــر الــوطين هــؤالء اإلرهــابيني اخلــارجني )الفالقــة(الــذين ســاعدوا 

هذه اال�امات كانت يف حكم احملتمل يف نظر بعض الفرنسيني، ولكن من الفرنسـيني مـن قلـب 

املعــروف يف األوســاط اإلعالميــة  "جيــل روي"اال�امــات ووجههــا إىل املتهمــني احلقيقيــني، فهــذا 

  .2"اجلنرال ماسيأنا أ�م "السياسية يصدر كتابا حول التعذيب عنوانه و 

عاديــا  اأن التعــذيب يف اجلزائــر فــرض نفســه تلقائيــا، حــىت أصــبح أمــرا مألوفــ "ســارتر" يقــول

 بكـل قيمـه اإلنسـانية مـن األمانـة واإلرادة والشـجاعةالذي يراد به القضاء على اإلنسان نفسـه، و 

نية إنســا لاجلزائريــة بأ�ــا حــرب تقــوم علــى مثــوصــف احلــرب  -حســب قولــه- فلــن نســتطيع ...

النزاعـات  هتـهشددت نكهذا التعذيب الذي أملته الظروف و  ،أل�ا قامت أساسا على التعذيب
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نتشـــل ناميـــة الـــيت تنفـــر منهـــا اإلنســـانية و إذا كنـــا نريـــد أن نوقـــف هـــذه األعمـــال اإلجر و  ،العنصـــرية

 فلــيس هنــاك إال ســبيال ... زائــريني مــن هــذا العــذاب الوحشــياجل ذنقــنو  ،فرنسـا مــن وصــمة العــار

   ..." نـدخل إىل السـالم مـن أوسـع أبوابــهعيه و اهـو أن نفـتح بـاب املفاوضـات علـى مصـر و  اواحـد

نكـون علـى علـم  أنوينبغـي  ،الـوزراءطيع أن تسـقط ، تستإن ثورة الرأي العام "... :ضايقول أيو 

هـــذا الشـــعور بالـــذنب الـــذي يرقـــد يف و  ... ىت نســـتطيع إيقافهـــاحـــمسنـــا ابـــاجلرائم الـــيت ترتكـــب ب

نســــعى لكــــي نســــتطيع و مــــن غــــري أن يتحــــرك، وينبغــــي أن نضــــعه يف حســــابنا وأن نــــذل  انفوســــن

ـــــه ـــــه  ...".احتمال ـــــب حـــــول موضـــــوع التعـــــذيب يف فصـــــل مـــــن كتاب ـــــر"لقـــــد كت ـــــا يف اجلزائ " عارن

م يعمــد يف اجلزائــر إىل  1958املســتحيل لــيس كلمــة فرنســية ففــي عــام "... فيقــول " اجلــالدون"و

وال " الفــريون"إىل مــزارع  )Lacoste(التعــذيب املســتمر واملنــتظم والكــل يعلــم ذلــك مــن الســفاح 

1"أحد يتكلم عن ذلك
.  

لـن تسـتطيع أنسـنة حـرب اجلزائـر فقـد قـام فيهـا التعـذيب تلقائيـا وأدت إليـه : "ويقول أيضا

اضـرة وأن ننقـذ فرنسـا مـن العـار وأن الظروف، وإذ كنا نود وضع حد هلذه األعمـال الوحشـية احل

ننقـــذ اجلزائـــر مـــن اجلحـــيم، فلـــيس أمامنـــا إال وســـيلة واحـــدة وهـــي أن نفـــتح املفاوضـــات ونعقـــد 

  .2" ...السالم

قصـــص التعـــذيب يف اجلزائـــر حيتقـــر قـــراءة  األمــرويعــرتف هـــذا الفيلســـوف أنـــه كـــان يف أول 

 إن، ولكنـه بعـد لألمـلقفـص اال�ـام مـن غـري شـفقة والـيت مل تـرتك جمـاال ع الفرنسيني يف أل�ا تض

تغــري موقفــه حــىت أصــبح هــو نفســه " هنــري أالق"ملؤلفــه " االســتجواب"و " اجلــالدون"قــرأ كتــاب 

  ائـــر انتشـــر جـــيش باألراضـــي كلهـــاويف اجلز ": "ســـارتر"ويقـــول ، يكتـــب عـــن التعـــذيب يف اجلزائـــر

ة، أما الثوار فـال ميلكـون شـيئا، إال الثقـة وتأييـد قسـم كبـري مـن ن منلك العدد واملال واألسلحفنح

أنــه ســر اجلميــع، و  انتــزاعالشــعب هلــم، إن التعــذيب غضــب ال طائــل حتتــه ولــده اخلــوف يــراد منــه 
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عنف ال جدوى من وراءه فسواء تكلمت الضـحية أو ماتـت حتـت الضـرب، فـإن السـر الـذي ال 

  .1"عيدا عن املتناولحصر لعدده موجود يف مكان آخر دائما أو ب

دورا فعاال ومهما بالنسـبة للحركـة املثقفـة الفرنسـية بانتقاداتـه وهجوماتـه " سارتر"لقد لعب 

بل أيضا لرئيس اجلمهورية اخلامسة ضـد سياسـة ديغـول  ،فقط" اجلزائر الفرنسية"ألنصار  املتكررة

وإذا كـان : "إذ كتـب قـائال" لكسـرباس"يف جملـة " املتظاهر"جتاه حرب اجلزائر، ونشر مقال بعنوان

الرجـل املنطـوي يف  هـذاهـي مشـاريعه؟  هذه القدرات الفائقة ماذا سيفعل؟ وما "شارل ديغول"ـ ل

لدولة مجهورية، وهذا مـا يعـود إىل نفـس الشـيء عنـدما عظمته، وحدته متنعه يف أن يصبح رئيسا 

يف " سـارتر"شـارك م  1961ويف نـوفمرب ، "مينع الدولة اليت سيصبح رئيسا هلا أن تصبح مجهورية 

مظــــاهرة ســــلمية احتجاجــــا علــــى القمــــع والقتــــل اجلمــــاعي وأعمــــال العنــــف الــــيت تســــتعمل ضــــد 

  .2ا للثورة اجلزائريةاجلزائريني، ولقد حققت املظاهرة جناحا سياسيا كبري 

   ريرو )Henri Marrou(  رأي حـر"صـفحة  جامعـة السـوربون يفأسـتاذ كتـب" 

مقــــاال حـــذر فيــــه الـــرأي العــــام م  1956أفريـــل  05يف عــــددها الصـــادر بتــــاريخ " لومونـــد"ريـــدة جل

حهــا يرب ضــد اجلزائــريني باســتعمال تلــك اإلمكانــات يتيف احلــ االســتمرارواحلكومــة الفرنســية مــن 

أول بيـان معـارض يـأيت كمسـامهة مـن طـرف رجـل  ، ومقالـه هـذا هـو)طات اخلاصةلالس(القانون 

   .3عرضه لعملية تفتيش من طرف الشرطةفرنسي مثقف، وهو ما 

  و، ففــي عمــوم اجلزائــرالتعــذيب فكأمنــا أحتــدث عــن اجلســتاب عنــدما أحتــدث عــن«: يقــول 

 مكهربــة ءخمتــربات تعــذيب جمهــزة بــأحواض مــاكــار، فقــد أقيمــت ال يتطــرق إليــه اإلن هنالــك أمــر

الثـــورة الفرنســـية، الـــبالد الـــيت مهـــد ذلـــك لوصـــمة عـــار يف جبـــني  ا يلـــزم هلـــذا الغـــرض، وإنوكـــل مـــ

، ولقـــد اعـــرتاين الرعـــاش ذات يـــوم، وقـــد كلفتـــين حكومـــة "سايفـــو در ألفـــري "شـــهدت أيضـــا قضـــية 

على شرف بيـان  )Galluera( "غاليريا"مبتحف  عرض نظمته اليونسكوما يف اجلمهورية بتمثيله

 القضـائي إلغـاء التعـذيبفقـد كانـت هنـاك الفتـة عريضـة متجـد  العاملي حلقوق اإلنسان،التصريح 
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، فإنــه مــن املفــروض أن جمــددا حنــن نعتمــد علــى النفــاق ومنضــي يف التعــذيب القضــائيو  موجــودة

  .1»تعلن هذه الالفتة إقرار التعذيب القضائي من جديد

فبعيــدا  ميكننــا أن نــذهب بعيــدا لنبحــث عــن أســباب تــذمرنا وحســرتنا،ال «: وأردف قــائال

عن املاضي وفرصه الضائعة، إن احلاضر وحده يكفي للداللة عن قلقنا هنا أتفوه بثالث كلمات 

معســـكرات : "فقـــط وهـــي حتمـــل معـــاين األســـى أل�ـــا مشـــحونة بالعـــذاب، وهـــذه الكلمـــات هـــي

عــــذيب فــــال ميكنــــين أن أنســــى هنــــا لمنــــا عــــن الت، وإذا تك"التجمــــع والتعــــذيب والقمــــع اجلمــــاعي

  .2»حيث يعلم اجلميع إنشاء خمابر التعذيب بكل مناطق اجلزائر " القسطابو"

قامـت موجـة مـن االسـتنكار حـول التعـذيب يف فرنسـا ويف العـامل   "ن" اذ

ريب، ووقعــــت احتجاجــــات يف فرنســـا، ورمبــــا أشـــهرها احتجــــاج األســــتاذ يف العــــامل الغـــوخصوصـــا 

، وكان من قبل قدم استقالته عن منصبه كأستاذ، وهـو حجـة يف القـانون )Capitant( "كابتان"

  .3الفرنسي

  لز آن األوان للحكـم علـى التعـذيب بأنـه جرميـة دولـة : احملاميـة هـذه تقـول

وكانت من بـني -قعت هذه احملامية أن فرنسا قد أفلست، لقد و لم أجيال الشباب وينبغي أن يع

ا دعاهــا إىل علــى إدانــة التعــذيب أثنــاء حــرب اجلزائــر، وعنــدما ســئلت عمــ -اثــين عشــرة شخصــية

لقد قررت أن أكون حمامية ألين كنـت أظـن بـأن الـدفاع " :توقيع تلك اإلدانة أجابت بكل اقتناع

ولقــد عانيــت مــن  اجلمهوريــة الفرنســية، ميم توجهــاتلظلــم والقمــع هــو يف صــعــن املظلــوم ونبــذ ا

هلـذا السـبب استعرضـت   ،الفرنسـي ثقافيا جراء التعـذيب باسـم الشـعباالنفصام ذاتيا وعاطفيا و 

يقـول الـبعض يف الـذي ال ميكـن حسـبما  كل تلك احلقبـة، فكـرت يف احلاجـة املاسـة هلـذا النـداء 

يف أن تتبـوأ هــذه الصـفحة الســوداء مـن تارخينــا يف جمـرد النــدم، ولكنهـا تتمثــل التفجـع دون مــربر و 

لـــيت هـــي سياســـة يف املقـــام مكانتهـــا املالئمـــة ا -التعـــذيب الـــذي شـــهدتهزائـــر و أعـــين حـــرب اجل–

ـــأن التعـــذيب يف  األول، وإذا ـــا إىل العكـــس مـــن ذلـــك فإننـــا نـــنحط إىل الفكـــرة القائلـــة ب مـــا ذهبن
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 يف أوسـاط عسـكرية حمـدودة، ومل يكـن غـري مـنظم، مل ميـارس إال مااجلزائر كان يف األساس شيئا 

  .1يف �اية املطاف إال ظاهرة حمدودة االنتشار

عميــد كليــة احلقــوق جلامعــة اجلزائــر ففــي ) )"Jack Bireugaرو ك"أمــا الســيد

جـــاء يف إحــدى فقرا�ــا مـــا م  1957مــارس  18رســالة وجههــا إىل وزيــر الـــدفاع الفرنســي بتــاريخ 

سيدي الوزير لقـد قـرأت بيـانكم حـول مـا نسـب للجـيش الفرنسـي مـن الوحشـية، ورأيـت : " يلي

فيــه أن كــل مــن يســكت عــن اإلدالء بالشــهادة يعتــرب شــريكا يف اجلرميــة، وإذا أردنــا أن ال تنســب 

يف ... بســكويت وهــا هــي األعمــال الــيت ال أريــد أن أكــون شــريكا فيهــا ... إلينــا أعمــال النازيــة 

أوقف البوليس واجلنـد عنـد �ايـة إضـراب الثمانيـة  م 1957يف بداية شهر فيفري " بوقاري"مدينة 

مثانيـة أيـام مـن  وبعد... مثانية مسلمني معروفني ومت أخذهم إىل السجن دون حماكمة، وهم  أيام

وطلبـوا مـنهم أن يـدفنوا جثـث مـواطنيهم وأخرجـوا " بوقـاري"إيقافهم جاء اجلنـود إىل السـكان يف 

  .2" ...هلم من السيارات العسكرية جثثا مشوهة من الضرب والتعذيب

 مـن منصـبه الـوزاري مـن قبـل الـذي اسـتقال :)) "Alain Savaryري  آن "       

دم اسـتقالته وتبقـى فرنسـا قـأن ي "مـويلغـي "وعرفت احلكومة الفرنسية أزمـة كبـرية اضـطر رئيسـها 

اجلزائــر، وتعــرض اجلنــرال كمــا كثــرت وجــوه الفوضــى يف فرنســا و  ،بــدون حكومــة أكثــر مــن شــهر

  .3إىل حماولة اغتيال )Salan( "سالون"

وري  ر ن 
بشـــأن " اجلزائــرممارســات التعــذيب يف "أعلــن مؤلـــف كتــاب : 4

إنه ألمر يثري تغيظي ويبعث بشكل صارم على اإلدانة، إذ من املفزع أن يقـدم : "ترسيم التعذيب

أن يكشـف عـن ك؛ ممـا يعـين أن الـوازع احلضـاري واألخالقـي مفقـود، جيـب بلد على ارتكاب ذل

  الفرصـــــة هلـــــا حقيقــــة مالبســـــات هــــذه القضـــــية ومــــن أولئـــــك املســـــؤولني الســــامني الـــــذين أتــــاحوا

  .5»بون ولكن هنالك من هو أفزع منهم ذنبافاجلالدون مذن
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 24 يف: ازار  ام ان  (Paul Teitegen)ن ول

بأننـا سـائرون حنـو :" قـائال" روبـريت الكوسـت"ـالـذي قـدم اسـتقالته لـ" تيتجان" صرح 1957مارس

  إىل جــرائم حـــربهـــو الــذي ســـيؤدي هــذا و  ،مســـؤلية باإلضــافة إىل الالشـــرعيةحنــو الالا�هوليــة و 

تعرفـــت علـــى بقايـــا التعـــذيب الـــذي تعـــرض لـــه حـــد احملتشـــدات شـــاهدت و أفخـــالل زيـــاريت إىل 

ذكـــرتين بتلـــك الناجتـــة عـــن التعـــذيب الشـــديد الـــذي تعرضـــت لـــه شخصـــيا يف دهـــاليز   اجلزائريـــون

يف مـؤخرة اسـتقالته  1957ويعرتف حمافظ شرطة مدينـة اجلزائـر سـنة ، 1."..القستابو مبدينة نانس

اآلثـار "...وبـين موسـى أن ) بـول كـازال(اليت كتب فيها مشاهداته ومالحظاته يف معتقل بوغزال 

العميقة للتعذيب والعنف علـى أجسـاد بعـض املعتقلـني كنـت تعرضـت ملثلهـا شخصـيا منـذ أربعـة 

 حريــــة وأنــــا أشــــك يف 2ومنــــذ ثالثــــة أشــــهر... عشــــر عامــــا يف أقبيــــة اجلســــتابو يف مدينــــة نانســــي

اآلخـــرين، ومـــع أنـــين مل أدخـــر جهـــدا يف القيـــام مبهـــامي إال أنـــين متـــيقن مـــن أن العمـــل البوليســـي 

  .3"اجلديد الذي أوكل إىل املؤسسة العسكرية سيحتقر النفس البشرية وال حيرتمها

مبجلـــة  1955 جـــانفي صــدر هـــذا الروائــي مقـــاال لــه، يفأ: ورك راواالروائــي 

د الســلطات مــا تــرد بــه ســوى توجيــه مل جتــو  ،موضــوع التعــذيب يف اجلزائــرفيــه أثــار "االكســربيس"

  .4ة له من خالل نعته بأنه موهومهانإلا

صدور اعرتافات اجلنرال  وغريهم من الشخصيات الفرنسية إثر اإلثين عشروعن ردة فعل  

مؤلـف كتـاب القضـية، الـذي تعـرض هـو " هنري عـالق"يقول " أوساريسبول "اجلالد و " ماسي"

إن للنقاش الدائر حـول ... «: ذ يلخص ردة فعله فيما يليفسه للتعذيب أثناء حرب اجلزائر، إن

التعذيب يف اجلزائـر إجيابيـة تتمثـل يف أنـه أتـاح للفرنسـيني أن يطلعـوا علـى مـا حجـب عـنهم طيلـة 

دم مــن بعــض العســكريني الــذين تعرفنــا بغــي أن يتوقــف عنــد إعــالن التوبــة والنــأربعــني ســنة، ال ين

ى مــواقفهم وال عنــد إقــرارهم بــأ�م كــانوا يتمتعــون بفعــل ذلــك حــني أقــدموا علــى ارتكابــه، بــل علــ
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جيب التصريح على العلن بأمساء املسـؤولني السياسـيني الـذين شـجعوا التعـذيب مث مارسـوا التعتـيم 

  .1»عليه

عضــو األكادمييــة الفرنســية، فقــد أعلــن إثــر صــدور اعرتافــات اجلنــرال : روار ري م

ليس من قبيل حسن العاقبـة أن تظـل هـذه االعرتافـات دون عقـاب بـل جيـب أن «" : اريسأوس"

توقظ تلك التصرحيات غري الالئقـة ضـمري كـل عسـكري غيـور علـى كرماتـه مـدرك لشـرف مفهـوم 

  .2»اجلمهورية، وأنه ليس من املستحيل على سبيل املثال حرمانه من وسام الشرف

تنفيــذ سياســة التعــذيب وممارســته مــن أجــل  :ارن ارن  دأدة 

أقامـــت القيـــادة العســـكرية الفرنســـية مـــدارس ومراكـــز  وتعميمـــه علـــى كـــل منـــاطق الـــوطن اجلزائـــري

لتعلـــيم فنـــون وأســـاليب التعـــذيب، وقـــد كشـــف أحـــد رجـــال الـــدين املســـيحيني الـــذين عـــادوا إىل 

عــن م  1959إىل �ايـة صــيف م  1958فرنسـا، بعــد أن عمـل يف اجلزائــر برتبــة ضـابط مــن صــيف 

ونشــــر�ا " دار الشـــهادة املســــيحية"جانـــب مــــن جوانـــب التعــــذيب بشــــهادته الـــيت أدىل �ــــا أمــــام 

مـع التعليـق عليهـا م  1959-12-18يف صفحتها العاشرة يوم ) Le Monde" (لوموند"صحيفة 

ة مثـــل كيـــف ال تقـــع املســـؤولية علـــى جمموعـــة اجلهـــاز الرمســـي وهنـــاك يف مدرســـ" :وفيهـــا مـــا يلـــي

املزدحم، يشرحون لنـا " جان دارك"مدرسة سكيكدة مركز للتدريب على حرب التدمري مبعسكر 

رات وهـذه هـي املـذك" التعذيب اإلنسـاين"أثناء الدرس الدائر حول املعلومات اليت تقول بوجوب 

  :واألجوبة تمخس نقاط سجلها بوضوح مع االعرتاضا "...ل".اليت دونتها من دروس الكابنت

أن جيــري  -3 .أال جيــري علــى مــرأى مــن الصــغار -2 .ب أن يكــون التعــذيب نظيفــاجيــ -1

أن يكـــون إنســـانيا، أي ينتهـــي حاملـــا  -5 .أال يـــرتك التعـــذيب آثـــارا-4 .مـــن قبـــل ضـــابط مســـؤول

هـذا الـذي  ... �ذه الشروط وبالنتيجـة لكـم احلـق باسـتخدام املـاء والكهربـاء  .يتكلم املستجوب

  .3"يتكلم كتبته عندما كان األستاذ

                                                 
بشري بولفراق، دار : ، تراملمجد لالستعمار 2005فيفري  23االستعمار والقانون والتاريخ مناهضة قانون : كلود ليوزو، جيل منصرون -1

 .44ص، 2007القصبة، 
  .167املرجع السابق، ص: مةكمال بوشا   -2

3- Hamid Bousselham: op.cit, p211.-11-01 ،107 ينظر المجاهد: "جتارب االضطهاد ضد شعب ال يقهر"، ع 

.326املرجع السابق، ص: وينظر أيضا حممد البجاوي ،1961  



 في الجزائر الفرنسیة سیاسة التعذیب مواقف وشھادات حول           :  نيالفصل الثا

190 

 و: املؤرخـــة الشـــابة الـــيت كتبـــت أطروحـــة دكتـــوراه دولـــة رائعـــة حـــول  هـــذه

أن القضـــاء يف اجلزائـــر مل خيضـــع طيلـــة احلقبـــة االســـتعمارية "تؤكـــد " القضـــاء الفرنســـي يف اجلزائـــر"

فرنســــــا، فشــــــرطة  د الوظيفيــــــة الســــــارية علــــــى القضــــــاء يفلــــــنفس القواعــــــ الصــــــراعوقبــــــل احتــــــدام 

االســـــتخبارات يف محلتهـــــا األمنيـــــة علـــــى الشـــــبكات ال تـــــرتدد يف تعـــــذيب بعـــــض املتهمـــــني، ألن 

  .1"املالحقات القضائية معدومة

العديـد مـن الفرنسـيني واجلزائـريني بشـهادا�م  أدىل لقـد : )Henry Alleg(2ق ري

وما رافق هذه الشهادات من استنكار وتنديد من طرف  ،عن تفاصيل ما تعرضوا له من تعذيب

صـــاحب كتـــاب  4"هنـــري عــالق" ومـــنهم املــؤرخ، 3شــرحية واســـعة مــن املثقفـــني الفرنســيني البـــارزين

، الــذي مت توزيــع منــه آالف النســخ بــالرغم مــن منعــه مــن طــرف )la question( "االســتجواب"

حيــــث أعطــــى حقــــائق حــــول هــــذا  ،5م 1958الســــلطات الفرنســــية وقامــــت مبصــــادرته يف فيفــــري 

املوضـــوع أثـــارت ضـــجة كـــربى يف الســـاحة الفرنســـية، فحســـب التجربـــة الـــيت مـــر �ـــا هـــذا األخـــري 

شخصــيا أعطــى وصــفا دقيقــا علــى مــا يشــعر بــه املتعــرض إىل هــذا النــوع مــن العــذاب حســب مــا 

شــعرت بشــعلة مــن النــار قــرب األذن وكــاد قلــيب أن ينفجــر، وتقلصــت العضــالت فيشــعر : "قــال

، هــذه احلالــة الفريــدة مــن نوعهــا ميكــن ..."اإلنســان بــأن الفــك العلــوي ملتصــق بالفــك الســفلي

  .6(Alger Républicain)تفسريها بكون املؤلف نفسه ممتهنا للكتابة ألنه على رأس صحيفة 

وهذا كله علي أن أقولـه للفرنسـيني الـذين يريـدون قـراءايت ال بـد أن يعلمـوا أن اجلزائـريني ال 

لكـن البـد أن يعلمـوا  ،بني معذبيهم والشعب الكبري الفرنسي أين الصـداقة لـديهم غاليـةخيلطون 

                                                 
  .167 -166املرجع السابق، ص ص : مةكمال بوشا   -1
، ألقي عليه القبض من قبل جالدي اجلنرال )م 1955-م 1950(اجلزائري، ورئيس حترير جريدة اجلزائر اجلمهورية عضو احلزب الشيوعي  -2

  .م 1957ماسو يف جوان 
 .284، 283ص ص ،السابق املرجع: غريب الغايل -3
  املرجع السابق: الصاحل الصديقحممد ، وينظر أيضا "هنري عالق"لــــ" املساءلة" La Question ينظر ،قصة هنري عالق مع التعذيب -4

 .وما بعدها 155ص
 .185املرجع السابق، ص: كلود ليوزو وآخرون  -5

 .44املرجع السابق، ص :، سيلفي تينوبرانش يلائراف -6
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أن اجليش إمنا هو منفذ " هنري عالق"ويؤكد ، 1)باسم الشعب الفرنسي( ما جيري هنا بأمسائهم

  والـدرك وغـريهم مـن قـوات الـدفاع اجلـيش والشـرطةه حقا أن التعذيب يقوم ب" الكوست"ألوامر 

ولكن من يأمر �ذا التعذيب يا ترى؟ أهو اجلندي البسـيط أم هـو احلـاكم أو القائـد مث يتساءل، 

إن كــــل مــــا وقــــع مــــن تعــــذيب يف اجلزائــــر إبــــان الثــــورة التحريريــــة، كــــان بــــإرادة  -نعــــم-األعلــــى؟ 

بل من رئيس اجلمهورية الفرنسية نفسه، فكل شيء يتم " الكوست"املسؤولني الكبار ابتداء من 

أو قســـنطينة أو يف ســـطيف أو يف اجلزائـــر أو يف ) عنابـــة(هلـــم ســـواء يف بونـــة بواســـطتهم ومـــن خال

  "أليــغ"وهــران، إن مجيــع اجلزائــريني الــذين مــاتوا مــن األمل واهلــول علــى أيــدي اجلالديــن كمــا يؤكــد 

قــد جــاوز البحــر مــن اجلزائــر إىل بلــد الدميقراطيــة، بــل لقــد شــاع أن االســتجواب يقــوم يف بعــض 

  .2فرنسا ذا�االسجون املدنية يف 

 "العصـور احلديثـة"من جملة نشر مقاال يف العدد األخري : ".م.ج"اد دة

الفلــم املعــروض للجنــود يقــوم  وعنــدما ال يــروقاملتنقلــة،  اعنــدما تأتينــا الســينم" :يلــي جــاء فيــه مــا

املســـاجني عـــرض الســينمائي ويقضـــون بقيــة الليـــل يف صــحبة ان الالضــباط واجلنــود فيغـــادرون مكــ

علـى هــذه " مـاتيي"يثـور، ..."يعـذبو�م، لقـد كنـا نسـمع صــراخ املسـاجني خيـتلط مبوسـيقى الفــيلم

أي جيــل ذلــك الــذي نعــده وســط هــذه العــادات " :قــائالً  ياألســاليب الــيت متــس الشــرف الفرنســ

 بعــد إثــين-طــر احلقيقــي يتمثــل فيمــا يــؤول إليــهوهــذه األســاليب املســتعملة بــاجلزائر اليــوم؟ ألن اخل

أولئــك ا�نــدون الــذين قضــيت معهــم ســتة أشــهر، إ�ــم جـــالدون -عشــر شــهراً يف مشــال إفريقيــا

  .3"حقيقيون

  اؤدون ت اذب -ب

أصـبح ل األملـان و بـة مـن قعـذب أثنـاء احلـرب العامليـة الثانيـالـذي سـجن و  رو أدري 

مواقفــه تنــازل عــن أفكــاره و ) م 1962-م 1958" (شــارل ديغــول"وزيــرا للثقافــة يف حكومــة اجلنــرال 

رفضـــا مثـــل كــل السياســيني حيـــث رفــض  "لور مــا"أصـــبح و  ،كانــت تنـــادي باحلريــة اإلنســانيةالــيت  

                                                 
1- Henri Alleg: La Question, R J.P.Sartre, Une Victoire, editions Rahma, Algérie, 1992, 
p14. 

  .75، صاملرجع السابق: عبد الكرمي بو الصفصافينظر أيضا . 50املرجع السابق، ص: جان بول سارتر -2
 .203املرجع السابق، ص: ينظر أيضا بوعالم جنادي. 1957-09-05، 10 ، عالمجاهد، "اجلالدون الفرنسيون أمام حرب اجلزائر"-3
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ـــر بتطبيـــاقاطعـــا اإلعـــالن و  ق لتصـــريح بـــأن احلكومـــة الفرنســـية أمـــرت الســـلطة العســـكرية يف اجلزائ

بـأن م  1958ه سـنة عندما طلب منـب اجلزائري، و للشع االستنطاقو أوامرها املتمثلة يف التعذيب 

 :خمتلــف أشــكاله قــالو  باالســتعماريشــارك ضــمن جمموعــة مــن املثقفــني الفرنســيني الــذين نــددوا 

حنــن حنــتفظ  ،نــدمج، حنــن نوحــد و حنــن لســنا مســتعمرين" تعــرف"ن تعلــم يف هــذه الفــرتة أو  ..."

 ...مسبقا ددا أليدينا حنن يف احلرب ألنه ال يوجد شيء أخذ جبدية كاملة ع مهما كان ممبالوض

أخـذ جمراهـا الطبيعـي ولـو إىل حـد تاألشـياء  رتكفلنـ ،إليديولوجية معينـة افتقارناال لنقصنا و  أيضاو 

  .1..."نقطة التعذيب 

ـــــتعفن وهـــــذا أحســـــن مثـــــال للتـــــدليل علـــــى درجـــــ  األخالقـــــي والفكـــــري عنـــــد املثقفـــــني ة ال

ون مجيعـاً ويســتنكرون هـذه األســاليب دلفرنسـيون عنــدما ينـدالكتــاب االفرنسـيني، ف والـدميقراطيني

الوحشــية فــإن مــا يهمهــم أوًال وقبــل كــل شــيء هــو اخلــوف علــى اجلنــود الفرنســيني أن ينزلقــوا إىل 

فكـــري، إذا فـــالرأي يثـــري هـــؤالء اإلنســـانيني الالفاشـــية، وأن تـــؤثر هـــذه التعـــذيبات علـــى اجتـــاههم 

ملـس بالشـرف الفرنسـي، أمـا ا هـو اعندما يسمعون باالعتداء على األعراض والقتل اجلمـاعي، إمنـ

ة الــيت ينتهــك عرضــها وشــرفها علــى أمــا الفتــاة اجلزائريــ ... يــون الــذين يقتلــون باجلماعــاتاجلزائر 

ـــري الـــذي ميـــوت حتـــت التعـــذيب فـــذلك ال يهـــم هـــؤالء  ... مـــرأى مـــن أبيهـــا وأخيهـــا أمـــا اجلزائ

  .2الفرنسيني

يساند فكرة اجلزائر كان   :)م 1960-م " )Albert Camus: 1913و أر" وف

 سماندي"سلمني حيث أيد جميء قتل آالف األبرياء من املبتعذيب و  ذلك لو كانفرنسية حىت و 

إىل اجلزائــر وقــال أنــه الرجــل املناســب الــذي يقــوم حبــل م  1955يف  )Mendes Fance( "فـرانس

ا شــجع اجلــيش علــى كمــ،  القــانون الفرنســي إىل جمــراه الطبيعــيالنظــام و  ةوعــوداملشــكلة اجلزائريــة 

  .3اأوروبي 1.200.000التعذيب حلماية   أساليبو لشىت طرق  استعماله

                                                 
 .98، 97ص ، ص، املرجع السابق1962-1954اجلزائرية النخبة الفرنسية املثقفة والثورة  :عبد ا�يد عمراين -1
 .49، املرجع السابق، صمن أجل إفريقيا: فرانز فانون -2

 .78 -71ص ، ص، املرجع السابق1962-1954النخبة الفرنسية املثقفة والثورة اجلزائرية  :عبد ا�يد عمراين -3
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أمــا بعــد االســتقالل فقــد أثــار موضــوع  دات وارات د ال -ج

 يف اآلونـة األخـرية جـدال واسـعا يف األوسـاط اإلعالميـة الفرنسـية" التعذيب أثناء الثورة التحريريـة"

رافــائيال "البــاحثني الفرنســيني مــن اجليــل اجلديــد علــى غــرار الباحثــة األكادمييــة كمــا شــغل اهتمــام 

أن قتـل جزائـري " التعذيب واجليش خـالل حـرب اجلزائـر: "اليت خلصت يف كتا�ا بعنوان" برانش

بــل واجــب كــل جنــدي فرنســي، ذلــك أن القــانون مل ... مل يكــن جرميــة يعاقــب عليهــا القــانون 

  .1"ذه األخرية هي اليت تسري القانونيكن يسري احلرب بل أن ه

ويف خضـــم اجلـــدل القـــائم اليـــوم، صـــدرت تصـــرحيات لقـــادة عســـكريني فرنســـيني تورطـــوا يف 

ـــريني، حمـــاولني تربيـــر اســـتعمال التعـــذيب علـــى غـــرار تلـــك الـــيت أصـــدرها  " بيجـــار"تعـــذيب اجلزائ

)Bigeard ( ء الشـــرعية ، وســعى إلضــفا"شـــر ال بــد منــه خــالل احلـــروب"الــذي اعتــرب التعــذيب

 "ماسـوجـاك "على عمليات االسـتنطاق الـيت كـان جيـر إليهـا كـل جزائـري مشـتبه بـه، أمـا اجلنـرال 

(Jacques Massu)
التعذيب مل يكن ضروريا أثناء حرب اجلزائر، وأنه   فيعرتف بأن اللجوء إىل2

حة بـأن كان املمكن جتاوز ذلك، وأنه حينما تعود به الذاكرة إىل الـوراء يتأسـف، لكنـه يقـر صـرا

أن الظـــروف املوضـــوعية حتمـــت علـــى جيشـــنا يف : "ذلـــك كـــان ضـــمن جـــو ســـائد، ويقـــول أيضـــا

  .3"اجلزائر اعتماد تلك األساليب واليت جيدها ضمرينا مقبولة معنويا

  بذن ا را زاب اف او  

مائـة وواحـد  شـهرها صـدور بيـان عـنكـان أو  ،ت فئات كثرية إىل معارضة احلربلقد انضم

انظــم إلــيهم رجــال الكنــائس يف قــد شــرين شخصــية، ميثلــون رجــال الفكــر واألدب الفرنســي، و عو 

ن املسـألة اجلزائريـة أصـبحت مثـار انقسـام شـديد يف الـرأي العـام أبأعمال التعـذيب، كمـا  ديدالتن

 .4يةاليسار على املشكالت االستعمار يف اخلالف التقليدي بني اليمني و الفرنسي، متثل ذلك 

                                                 
  .13، ص2004، نوفمرب 496، ع الجيش، "يائسة لقمع الثورة اتممارس... التعذيب" :بوعالم.برتيبة ريش،  -1
ة كقائد للفرقة العاشرة الصني-اهلندحرب ، كما شارك يف 02.ع.احلمن القوات األملانية أثناء  فرنساشارك يف حترير ) 2002- 1908(-2

كلف مبهمة حفظ النظام يف العاصمة و  اجلزائرأرسل إىل ،  1956سنة مصر، وكان من بني املشاركني كذلك يف العدوان الثالثي على للمظليني

، ويف منصبه هذا عمل على خنق العمل الفدائي بكل الوسائل إذ كان وراء اعتماد التعذيب كطريقة وحيدة للحد من معركة اجلزائربعد انطالق 

  .  العاصمةيشكل ثنائي القمع يف "بيجار"، وكان مع شاط مناضلي جبهة التحرير الوطينن
  .14، 13املرجع السابق، ص ص :بوعالم.برتيبة ريش،  -3
 .222ص املرجع السابق،: بوعالم جنادي -4
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مــن أبــرز األحــزاب السياســية يعتــرب : )P.C.F( ار او ازب -01

ضــد  االســتعمار الفرنســي يف اجلزائــر إزاء اجلــرائم الــيت ارتكبهــا شــرفاموقفــا مالفرنســية الــيت وقفــت 

" لـــــــو مـــــــانييت"حيـــــــث فـــــــتح صـــــــفحات جريدتـــــــه  ،الشـــــــعب اجلزائـــــــري خـــــــالل حـــــــرب التحريـــــــر

(L’Humanité)  للحزب أمام شـهادات املناضـلني اجلزائـريني واألحـرار الفرنسـيني اللسان املركزي

كـان و  م 1962  -م 1954 الذين آزروا كفاح الشعب اجلزائري يف نضـاله التحريـري خـالل سـنوات

وشـــارك   فرنســا وجيشـــها يف اجلزائـــر ة حـــول جـــرائمطالـــب بإنشـــاء جلنـــة حتقيــق برملانيـــ أول حــزب

الــذين طــالبوا  ،الكتــاب الفرنســينيعشــر للمثقفــني والسياســيني و  ثــيناإل التحقيــق جلنــةبفاعليــة يف 

 روبــري"قــد أعلــن و  ،خــالل ثــورة نــوفمرب احلكومــة الفرنســية االعــرتاف رمسيــا جبرائمهــا يف اجلزائــرمــن 

على ما جرى  القيام بتسليط الضوء وتطبيق العدالة حزبه طالبوا بكل الوسائل بضرورةأنه و  1"هو

من الشيوعيني أن أعمـال التعـذيب الـيت قـام  %81، ويرى من طرف احلكومة الفرنسية من جرائم

   .�2ا اجليش الفرنسي يف اجلزائر غري مربرة

ال يزال هذا احلزب مصرا على ضرورة إعطـاء  :(Les verts) ار زب وف -02

فـإذا كانـت هنـاك ، مـن جـرائم يف اجلزائـر" ول أوسـاريسبـ"ب حقيقي على ما قام بـه اجلنـرال جوا

علــى جرائمــه ضــد اإلنســانية الــيت  "سيأوســار "، فيجــب متابعــة اجلنــرال 3بعــض العوائــق القانونيــة

احلــزب  ســاند، كمــا م 1962-م 1954يف حــق الشــعب اجلزائــري خــالل ثورتــه التحريريــة  ارتكبهــا

 مــاي 03 الــذي صــرح يف )Noel Mamere( "نــوال مــامري" لســانعلــى أعلنــوا  حيــث الشــيوعي

بـــت جـــرائم إن فرنســـا قـــد ارتك: "قـــائال "بـــول أوســـاريس"عشـــية صـــدور كتـــاب اجلنـــرال م  2001

ن أل  املــؤرخني وحــدهم حــول هــذا املوضــوعآلراء ال يكفــي أن نســتمع حقيقيــة ضــد اإلنســانية، و 

مـن أنصـار هـذا  %70ويرى أيضا  ،"ممثليهذاكرة اجلماعية لشعبنا الفرنسي و قضية اجلرائم ختص ال

  .4 التعذيب اليت قام �ا اجليش الفرنسي يف اجلزائر غري مربرةاحلزب أن أعمال 

                                                 
 .األمني العام للحزب الشيوعي الفرنسي -1
 .87ص املرجع السابق،، )من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس( اجلزائرجرائم فرنسا يف : بزيان سعدي -2
م، والقوانني  1988على أساس قانون العفو العام الذي صدر يف فرنسا  املرتكبة يف اجلزائر جرائم احلرب هذه القوانني خبصوص تتعلق -3

 . م 1968الصادرة ابتداء من سنة 

 .88ص املرجع السابق،، )من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس( اجلزائرجرائم فرنسا يف : بزيان سعدي -4
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أمـــا االشـــرتاكيون الفرنســـيون وهـــم علـــى مـــا : ار ارا ازب -03

 ، رئــــيس احلكومــــة1"ليونــــال جوســــبان"فهم املناصــــرة للصــــهيونية، فقــــد رفــــضهــــدناهم يف مــــواقع

 مـؤمتر احلـزب صـرح يف إذالفرنسية تشكيل جلنة برملانيـة للتحقيـق يف اجلـرائم الـيت ارتكبتهـا فرنسـا، 

ــــايلإن التعــــذيب " :االشــــرتاكي قــــائال ــــر الــــذي وقــــع خــــالل صــــراع االســــتعمار الكولوني  يف اجلزائ

ضـــــي بنـــــا إىل االعتـــــذار اجلمـــــاعي للبحـــــث عـــــن فال ي -حســـــب تســـــميته-الفرنســـــي يف اجلزائـــــر 

وقعـت يف اجلزائـر مـن طــرف  فيمـا يتعلـق بإنشـاء جلنـة برملانيـة حتقــق يف اجلـرائم الـيتو ، ..."احلقيقـة

أعتقــد أن املؤسســات  أنـا ال" :ا احلــزب الشــيوعي الفرنسـي فقــالالـيت طالــب �ـو  ،فرنسـا وجيشــها

 بـول"ب ملـا مسعنـاه مـن تصـرحيات للجنـرالتسـتجيياسـية هـي الـيت تقـوم �ـذا العمـل و العمومية الس

  .2..."معنويا تشجيعا شجعهانواليت " أوساريس

املمجـــد لالســـتعمار كــان االعـــرتاض الوحيـــد مـــن م  2005فيفــري  23أثنــاء مناقشـــة قـــانون 

يكمـن  للكـن الالمعقـو : "... الـذي ورد يف تدخلـه) Guy Fisher" (غـي فيشـر"طرف النائب 

ممارســة نشــاطهم املهــين يف املــادة السادســة الــيت تســمح بتعــويض األشــخاص الــذين انقطعــوا عــن 

ــــر   ، وهــــذا مــــا هــــو ســــوى إعــــادة االعتبــــار لليمــــني املتطــــرف!بســــبب إدانــــتهم يف أحــــداث اجلزائ

، واليــوم أعــيش هــذا بعــدما كافحــت مــن ...إىل اخلــارج قبــل العفــو عــنهموالســفاحني الــذين فــروا 

   .3.."الوراء، فهذا ليس جدير بأمتنا أجل االعرتاف بوقائع اجلزائر وإذا يب ألعود أربعني سنة إىل

جبـرائم فرنسـا  االعـرتافيرفضـون  االشـرتاكيأقطاب احلزب و " انبجوس الليون"مازال لكن 

املــــؤرخني حتميــــل فرنســــا مســــؤوليا�ا يف املوضــــوع مكتفــــني بطلــــب إنشــــاء جلنــــة مــــن يف اجلزائــــر، و 

 )Ramand Forni( "فــورينرميونــد "الفرنســيني لكشــف احلقــائق، وهــذا رئــيس الربملــان الفرنســي 

 فرنسـا يف اجلزائـر الـيت ارتكبتهـايعلن أيضا أنه يرفض تشكيل جلنـة حتقيـق برملانيـة عـن اجلـرائم الـيت 

أنـه لـيس مـن الضـروري تشـكيل جلنـة حتقيـق " :، وقالاخلضرطالب �ا كل من احلزب الشيوعي و 

                                                 
وزيرا  "ميشال روكار"عني يف حكومة ، 1971 عاماالشرتاكي  التحق باحلزب ،مبدينة مودون 1937 - 07-12ولد ليونيل جوسبان يف  -1

 .1997، أصبح وزيرا أوال سنة للرتبية الوطنية اليت قضى �ا أربع سنوات

 .87ص املرجع السابق،، )من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس( اجلزائرجرائم فرنسا يف : بزيان سعدي -2

 .59املرجع السابق، ص: كلود ليوزو، جيل منصرون -3
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بـأن حـرب اجلزائـر قـد عـرتف ا، و "م 1962-م 1954برملانية فيما جـرى يف اجلزائـر خـالل سـنوات 

مـــــن  %79ويـــــرى ، وال تـــــزال تتفاعـــــل نتائجهـــــا يف ضـــــمري الشـــــعب الفرنســـــي ةحيـــــ اتركـــــت آثـــــار 

  .1 االشرتاكيني كذلك أن أعمال التعذيب اليت قام �ا اجليش الفرنسي يف اجلزائر غري مربرة

04-     ورل ان أ زب ا فـال خيتلـف مـوقفهم فيمـا  2نو أمـا الـديغولي

 طلـــب مـــن اجلنـــرالم  1957 ففـــي عـــام ،يتعلـــق جبـــرائم فرنســـا يف اجلزائـــر عـــن موقـــف االشـــرتاكيني

التعــذيب جــزء " :شــرح رفضــه قــائالرفــض و  هأن يصــدر تصــرحيا يــدين فيــه التعــذيب لكنــ "ديغــول"

  .3..."من النظام القائم

جال الـدائر سـحـول موقفـه مـن ال 01مـن طـرف إذاعـة أوروبـا رقـم " ريبن لوي دو اج"سئل

  نــا جتنــب حماكمــة هــذا علــى حســاب ذاكعلي "... :حــول جــرائم فرنســا يف اجلزائــر أجــاب قــائال

، وهـــذه احلــــرب أدت إىل ائم ضــــد اإلنســـانية إ�ـــا حــــرب وقعـــتر ومـــا جـــرى يف اجلزائــــر لـــيس جـــ

فعـال أعمـاال غـري إ�ـا وأخالقيـا، و  !! جيـب التنديـد �ـذه األعمـال معنويـاأعمـال بشـعة و  ارتكاب

   .4!!"مشرفة

" ول أوســاريسبــ"كتــاب اجلنــرال علــى  م  2001مــايو  04يــوم اجلمعــة 5"جــاك شــرياك" علــق

 ، واإلعـدامات اجلماعيـةارتكبتاألعمال اليت ين أصبت بالرعب من تلك اجلرائم و إن "... :قائال

" بــول أوســاريس"يـربر هــذا، وقــد طلــب مــن وزيـر الــدفاع جتريــد  ءيشــ الو " الـيت نفــذت يف اجلزائــر

يف اجلـرائم  رفض تشكيل جلنة برملانية للتحقيقيأيضا  فهو ،ذلك من وسام الشرف وال شيء غري

أحـد اجلنـود الفرنسـيني الـذين أدوا خـدمتهم العسـكرية  "جـاك شـرياك"فرنسا، وكـان  ارتكبتهااليت 

املستشـــار السياســـي حلـــزب  )Patrick Devedjian( "نباتريـــك دوفيجيـــا" قـــال، و يف اجلزائـــر

                                                 
 .88ص املرجع السابق،، )من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس( اجلزائرجرائم فرنسا يف : بزيان سعدي -1
  .أول رئيس للجمهورية اخلامسة، ويرى الكثري من السياسيني أن هذه السياسة انتهت مبجرد وفاته" شارل ديغول"إىل الرئيس الفرنسي  نسبة -2

 .45، 44، ص ص03، ج1991، دار البعث، اجلزائر، ملحمة اجلزائر اجلديدة :عمار قليل -3
 .89ص املرجع السابق،، )من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس( اجلزائرجرائم فرنسا يف : بزيان سعدي -4
عيادة ب م1932رين من شهر نوفمرب لعام العشولد يف التاسع و ، Jacques René Chiracك رينيه شريا امسه الكامل هو جاك -5

  خاصة بباريس، بعد حصوله على البكالورياتلقى تعليمه يف مدرسة لشركة طريان،  اناجح اتنفيذي اعمل مدير  ،جيفروي سانت هيلري يف باريس

ورئيس  عاما، 18ملدة  دينة باريسما بني عمدة م فرنسا تنقل بني مناصب هامة يف ،عمل يف حراسة ناقلة فحم ملدة ثالثة أشهر يف اجليش

  .رئيسها أيضاو  مرتني وزراء فرنسا



 في الجزائر الفرنسیة سیاسة التعذیب مواقف وشھادات حول           :  نيالفصل الثا

197 

ق علـى إنشـاء جلنـة علينا أن نقرر أوال وقبـل كـل شـيء مـا إذا كنـا سـتواف :التجمع من أجل احلرية

للشـيوعيني الـذين   انضـمامناولكن ال ميكن أن يكون هناك تساؤل حـول إمكانيـة  ،حتقيق برملانية

وهــم يف موقــف ال يســمح هلــم يف إعطــاء  ،املتفجــرات حــوادثكــانوا وراء مســاعدة اجلزائــريني يف 

فعلـــى العمـــوم كـــل األحـــزاب السياســـية الفرنســـية تتحمـــل وزرهـــا ممـــا وقـــع مـــن طـــرف  ،دروس لنـــا

ضــد  الفرنســي يف اجلزائــر، فقــد شــاركت هــذه األحــزاب يف حكومــات قــادت احلــرب االســتعمار

�ـــا اجلـــيش  مـــن الـــديغوليني أن أعمـــال التعـــذيب الـــيت قـــام فقـــط %54ويـــرى ، الشـــعب اجلزائـــري

  .1 الفرنسي يف اجلزائر غري مربرة

را فو مرأي ال و اموا را وا  

اعـــة ودون ظ، وكـــان يطبـــق بكـــل فادا كبـــريةبعـــأهـــذا التصـــرف الوحشـــي أخـــذ  التعـــذيب إن

ر تنشــالصــحافة الفرنســية والعامليــة فأخــذت و  الــرأي العــام الفرنســي أثــار انتبــاه احتشــام، وهــو مــا

  .وقائع التعذيب

01- رم ارأي اف او إزاء مـا  كان الرأي العام الفرنسي مشككا مربكـا

حيـــدث يف اجلزائـــر، ملـــاذا مل تصـــل بعـــض األحـــداث إىل حـــد أدىن مـــن الضـــمري؟ ملـــاذا مل تـــتمكن 

وقــــائع بــــارزة مــــن إثــــارة ردود فعـــــل قويــــة؟ ال شــــك أنــــه ينبغـــــي البحــــث عــــن تفســــري يف الطـــــابع 

عماري للنـــزاع ويف تغاضـــي ا�تمـــع الفرنســـي وألمـــد طويـــل عـــن العنـــف املمـــارس فيمـــا وراء االســـت

أو النازية وبني اجلزائر إىل صدم " فيشي"البحار منذ البداية، فأدجمت املقارنات أو الصالت بني 

تــــأثر الوســــط " أودان"منــــذ تــــاريخ اختفــــاء األســــتاذ لكــــن ، 2فرنســــا العميقــــة أكثــــر مــــن إقناعهــــا

اجلامعي، وعـرب اجلـامعيون عـن اسـتنكارهم الختطافـه، ونفـس اإلحسـاس انتـاب الـرأي العـام أمـام 

مــن النافــذة بعــد اســتنطاق طويــل، كمــا انتشــر بفرنســا تــذمر " علــي بومنجــل"إلقــاء جثــة األســتاذ 

ـــ" هنــري عــالق"املــواطنني مــن هــذا الوضــع، وكــان لكتــاب  صــدى كبــريا رغــم " القضــية"املعنــون بـــــ

                                                 
 .94، 93ص ص املرجع السابق،، )من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس( اجلزائرجرائم فرنسا يف : يبزيان سعد -1
 .185املرجع السابق، ص: كلود ليوز وآخرون  - 2
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كما أن نشر الشهادات والرسائل بث التشويش يف ضمائر ،  1عمليات احلجز املتكررة اليت طالته

   .2فرنسا وتسبب يف أصل حركة رأي عام

م انعقــد املــؤمتر التاســع واألربعــني لإلحتــاد الــوطين للطلبــة الفرنســيني، وكــان  1960يف ربيــع 

، كــان املوقــف املتخــذ مــن حــرب اجلزائــر يشــكل احملــور األساســي بابمــن الشــ يضــم شــرحية كبــرية

املـؤمتر حتريـر الئحـة يـدعون فيهـا هلذه املناقشـات، حيـث قـرر معظـم املنـدوبني واملشـاركني يف هـذا 

الســلطات الفرنســية إىل الــدخول يف مفاوضــات مــع احلكومــة املؤقتــة للجمهوريــة اجلزائريــة، وادعــى 

نــه ال عالقــة لــه بالسياســة، بعــد ذلــك أصــبح الطلبــة يف كــل املــدن اجلامعيــة الــبعض اآلخــر مــنهم أ

الحتجاجــات لركــا�م جتــاه املنظمــات النقابيــة األخــرى مــن أجــل التطــوير املشــرتك حتيكثفــون مــن 

الـيت قـام �ـا الطلبـة مل تلـق اهتمامـا مـن أي قائـد  ن حمـاوالت التنبيـهكمـا أ،  يف اجلزائـر ضد احلرب

    .3يقع يف اخلالفات الدموية اليت فرقت بني األشقاء الفرنسينينقايب خوفا من أن 

نظمت مسـرية يف بـاريس ضـد العنـف املسـلط علـى اجلزائـريني مـن قبـل م  1961يف أكتوبر 

شــخص، وذلــك للتنديــد باألعمــال اإلجراميــة  100000األحــزاب اليســارية وشــارك فيهــا حــوايل 

 م1961نـوفمرب  18اليت تقـوم �ـا السـلطات الفرنسـية واألحـزاب اليمينيـة املتطرفـة والعنصـرية، ويف 

قامـت جمموعـة مـن الشــباب الشـيوعيني بتنظـيم مسـرية تكونــت مـن مثانيـة آالف شـخص تطالــب 

 -التضــامن مــع اجلزائــريني:  شــعاراتوتنــادي بالســالم يف اجلزائــر وضــد الفاشــية والعنصــرية رافعــني

قامـت مظـاهرة م  1961ديسـمرب  19، ويف ...أشـنقوا صـالون  -املنظمة العسكرية السرية القاتلة

أخــرى ضــد العنــف واإلرهــاب واألعمــال اإلجراميــة الــيت تقــوم �ــا يوميــا املنظمــة العســكرية الســرية 

ات املسـيلة للـدموع، ومت ضـرب كـل واليت قمعت عند انطالقها مـن قبـل الشـرطة العسـكرية بالغـاز 

قامــــت م  1962فيفــــري  08مـــن كــــان حيمــــل أي شــــعار أو الفتــــة معاديــــة للنظــــام الفرنســــي، ويف 

  .4مظاهرة أخرى ضد املنظمة نفسها

                                                 
  .246، ص01املرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بالنشايس -1

  .25املرجع السابق، ص: مليكة القرصو -2
 .179، 178، ص ص02املرجع السابق، ج: بالنشايسباتريك إفينو، جون  -3

 .223 -212، املرجع السابق، ص ص1962-1954النخبة الفرنسية املثقفة والثورة اجلزائرية  :عبد ا�يد عمراين -4
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بطلــب إىل رئـــيس  1فكريــة فرنســـيةشخصـــية سياســية و  12تقــدمت جلنـــة تتكــون مــن كمــا 

رمسيــــا بــــاجلرائم الــــيت  العــــرتافل" ليونــــال جوســــبان"ورئــــيس احلكومــــة " جــــاك شــــرياك" اجلمهوريــــة

    ائــر خــالل حــرب التحريــر الــيت خاضــها الشــعب اجلزائــري خــالل ســنوات ز فرنســا يف اجل ارتكبتهــا

نشــر ذلــك أمــام الــرأي و  ،ملانيــة للتحقيــق يف هــذه اجلــرائمتشــكيل جلنــة بر و  ،)م 1962-م 1954(

، وقـد  !! يف اجلزائـر بامسـهينـة مـن األمـر فيمـا جـرى مـن جـرائم بيكـون علـى العام الفرنسـي حـىت 

موقــف الــرأي العــام خيــص مــا عمومــا في، ثــىن عشــراإل نــةجل امسهــاأطلقـت هــذه الشخصــيات علــى 

مــن الفرنســيني يــدينون بشــدة جــرائم اجلــيش الفرنســي وضــباطه أثنــاء الثــورة  3/5هنــاك ف الفرنســي

معـاقبتهم علـى جـرائمهم الـيت رائم، و هذه اجل ارتكبوايتمنون املالحقة للذين  1/5مقابل   اجلزائرية

أن " لومونـــد"ممـــن مشلهـــم االســـتفتاء الـــذي أجرتـــه جريـــدة  %58، كمـــا يـــرى ريف اجلزائـــ ارتكبوهـــا

  .2التعذيب مل يكن أمرا مربرا ومقبوال

ــــرال لكــــن  ــــذكر مؤكــــدا كالمــــه " ماســــو"اجلن الــــدكتور يف كتابــــه أن األطبــــاء وباخلصــــوص ي

أنــه ال يتــذكر ولــو مــرة واحــدة أنــه مســع أصــوا�م ارتفعــت لتنــدد بالتعــذيب  :)Milliez" (ميليــاز"

ــــة، وهــــم األطبــــاء ــــه زمالؤهــــم يف املهن ــــذي خضــــع ل  "تنــــوجي"و )G. Jouane( "جــــوان. ج": ال

)Tennodji( نقاش"و)"Nakkache( بريشيت. أ"و)"A. Brechet( ندير"و)"Nadir(   وكثري

  .3م 1957م و  1956من أمثاهلم خالل سنيت 

تيمـوانييج "و "لومونـد"كانـت جريـدة  ار ودور ار وف اف -02 

ي الفرنسي، أو من الوسـط ر ساي، وهي من التيار ال"نوفيل ابسريفاتور"و "ليكسربيس"و "كريتيان

املســـيحي أو اليميـــين تنشـــر مقـــاالت مطولـــة حـــول املوضـــوع، وقامـــت بنشـــر وثيقـــة معروفـــة مبلـــف 

  ، فــــروى أوجــــه التعــــذيب الــــيت كــــان يقــــوم �ــــا اجلــــيش الفرنســــي يف اجلزائــــرMuller(4( "مــــوليري"

علــي "واغتيالــه وقضــية  "العــريب بــن مهيــدي"قضــية تعــذيب  الفظــائعمــن  وصــادفت هــذه املوجــة

                                                 
 .وغريمها" جوزيت أودان"و" هنري عالق"شخصية فرنسية سياسية وفكرية من ضمنها  12تتكون من  -1

 .131 -119املرجع السابق، ص ص ،)من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس( اجلزائرجرائم فرنسا يف : بزيان سعدي -2
 275، ص01املرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بالنشايس -3

  . وما بعدها 67املرجع السابق، ص: أكثر تفصيال هلذا امللف يف كتاب مليكة القرصو -4
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هنـري "الذي اختطف وعـذب، وقضـية ) M.Audin( "موريس أودان"، وكذلك قضية "بومنجل

والـذي اسـتطاع أن   اليسـارية) Alger Republican( "نأجلـي ريبوبليكـا"مـدير جريـدة  "عـالق

  .1من التعذيب قاساهينشر كتابا يروي فيه ما 

 األيــدي للتنديــد بــاجلرائم الــيت اقرتفهــا احملتــلإن الصــحافة املســيحية كــذلك مل تبــق مكتوفــة 

والــدوريتان " كيــزين"والتعـذيب الــذي ســلطه علــى املتهمــني واملســاجني، وذلـك مــن خــالل نشــرية 

اليت أخذت موقفا بصفة مبكرة ألن ذلك قد بدا هلا أنـه مهمـة " الصليب"و" الشهادة املسيحية"

مال املكثــــف للتعـــذيب مــــذكرة بــــأن مـــن مهامهــــا، فلـــم تتوقــــف عـــن التنديــــد بالتعســــف واالســـتع

  .2التعذيب ضد املبادئ الربانية، لقد جلبت هذه اجلريدة سخط السلطات الفرنسية العليا

صــمتها للكشــف عــن ظــاهرة التعــذيب واملمارســات  لقــد خرجــت الصــحف الفرنســية عــن

 م1955فمنـذ بدايـة جـانفي  ،يف نفـس الوقـت املسـؤولني الكبـار ةهمـتمو  ،الوحشية منـددة بـذلك

فـــرانس "و" تورفـــرانس أوبســـرف"يف جريـــدة  )Claude Bourdet" (كلـــود بـــودي"نـــدد كـــل مـــن 

ومـن بعمليـات التعـذيب يف اجلزائـر، " ليكسـرباس"يف جريـدة  )François Mauriac" (موريـاك

  :يلي أهم هذه الصحف ما

 م 1955جانفي  13 بتاريخ) France observateur"(رفتو ر سبفرانس أو " صحيفة نشرت

 الــــذي يطــــرح فيــــه الســــؤال التــــايل هــــل توجــــد )Claude Bourdet( "يبــــوردكلــــود "ـموضــــوعا لــــ

  .3؟اجلزائربالفرنسية القستابو 

ظــاهرة التعــذيب يف اجلزائــر بإصــدارها ملقــال عنــه ) Express( "اكســربس" جريــدة تناولــت

الـذي نـدد  "بلـوك تـوت"يف ركـن  "كفرانسـوا موريـا"للكاتـب الفرنسـيم  1955 جـانفي 15 بتاريخ

بيار هنري "يني، ووافقه يف ذلك اجلزائر  حق  التعذيب يف استعمالب والعقيدة اإلميانباسم  بشدة

 .4وحذا حذوه" سيمون

                                                 
 .26املرجع السابق، ص: مليكة القرصوينظر أيضا  .41ص املرجع السابق،: زهري إحدادن -1

 .218املرجع السابق، ص: بوعالم جنادي -2
3- Pierre Vidal Naquet: La torture dans la république (1954-1962), op.cit, p62.  

.246، ص01املرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بالنشايس  -4 
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تناولــت هــي األخــرى موضــوع التعــذيب بنشــرها ملقــال  فقــد)Esprit( "اســربي"جريــدة أمــا 

مرتبطـــا كـــان شـــرف فرنســـا إذا  ": جـــاء فيـــه م 1957 ســـنة )Robert Bonnaud" (بونـــو رروبـــا"ـلـــ

إن املئــــات مــــن اجلزائــــريني يتعرضــــون يوميــــا و ..."ن فرنســــا هــــي بلــــد بــــدون شــــرفإفــــ ،بالتعــــذيب

 .1للتعذيب يف كل مكان

يف ) Domnach Jean Marie("جان مـاري دومنـاش"" اسربي"جريدة  مدير صرحكما 

تنقصنا أو أ�ا هذا ال يعين  ما جيري يف اجلزائر،منذ شهور مل تنشر شهادات ع" :م 1957أفريل 

وهـذا  ،الظلمـاتور وحنـن نعلـن عـن هـذه التجـاوزات و شـهعشـرة  فمنذ ،أننا متخوفون من نشرها

ارهــــا نــــرى أن احلــــل األمثــــل إل�ــــاء هــــذا الســــلوك الظــــامل هــــو جفنبا ، ولكــــنقبــــل انــــدالع الثــــورة

 . 2"التفاوض

 اتقريــــــــــر  م 1957أكتــــــــــوبر 10 بتــــــــــاريخ )Le Figaro( "لوفيقــــــــــارو" جريــــــــــدة نشــــــــــرت كمــــــــــا

: جــاء فيــه مــا يلــي ائــه لعــدة اســتجوابات مــع املعــذبنيبعــد إجر  )M.P.Hamler(" هــاملر.ب.م"ـلــ

  .3"الكهرباءبالتعذيب  :تقنياتال أهم ومن بني ،عليهم أثار التعذيبرأيت املعذبني و "

ـــدة  ـــد"كانـــت جري ا وأداة تواصـــل مطلوبـــة جـــدا، أل�ـــا كانـــت منـــرب ) Le Monde" (لومون

وإعـــالم، فكانـــت خماطبـــا متميـــزا، ولكـــن الســـلطات الفرنســـية كانـــت حـــذرة جـــدا منهـــا، نشـــرت 

تقريــر جلنــة محايــة احلقــوق واحلريــات الفرديــة الــذي أرســله م  1957ديســمرب  14صــحيفة بتــاريخ 

عــدد الصــحيفة أمــا تعليــق ، 4يف التــاريخ نفســه رغــم حتفظــه املبــدئي علــى هــذا األمــر" غــي مــويل"

ـــذي ينعـــت باإلنســـاين ويـــدرس يف م  1959ديســـمرب  21-20بتـــاريخ  صـــادرال حـــول التعـــذيب ال

ويسـتفاد مـن األخبـار الـواردة إلينـا أن هـذه الـدروس : "فكـان كالتـايلاملدارس العسـكرية الفرنسـية 

مـا زالـت تلقـى يف معسـكرات جـان دارك، وحيضـر عمليـات التعـذيب " اإلنساين"حول التعذيب 

                                                 
. 64, pop.cit, )1962-(1954 épubliquertorture dans la La Pierre Vidal Naquet: -1  

 .73املرجع السابق، ص: رشيد زبري -2
3- Patrick Eveno et Jean Planchais: Guerre d’Algérie Dossiers et témoignage, Editions 
La Phomic, Alger, 1990, p146.    
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علــى الصــعيد الفيزيولــوجي، وعلــم منــذ أســابيع أن  ردود فعــل املســجوننيطبيــب عســكري ليبــني 

  .1"الدروس قد انتقلت من سكيكدة إىل أرزيو الواقعة يف والية وهران

بكتابــة مسلســلي 2)آالن جــاكوب( كانـت كــل املواقــف موجـودة باليوميــة، ولكــن ملــا قمـت

رئـــيس حتريـــر اجلريـــدة بالنيابـــة هـــو الـــذي  "روبـــريت غـــوتيي" حـــول املنظمـــة العســـكرية الســـرية كـــان

متصـلبا وعنيـدا ال  "بـوف مـريي"لكـن فيمـا يتعلـق بعمليـات التعـذيب كـان و شجعين على ذلك، 

الثوابــت  اتسـمت مبنطـق السـرية التامــة، وهـذا مـن اتقــارير  يقبـل النقـاش، وقـد حــرر يف ذلـك ا�ـال

ة هلــذا الغــرض، وإذا كنــا نــؤمن أن نقــوم بإمضــاء الئحــمــن غــري املعقــول أنــه عنــده، حيــث يعتقــد 

  .3بقضية ما ونريد مساند�ا فال داعي بأن نفعل ذلك عرب الصحف

العــــدو اللــــدود ملصــــاحل االســــتخبارات الفرنســــية املكلفــــة بــــاإلعالم " جــــريوم لينــــدون"كــــان 

وتشــويه األخبــار، كــان بــدون منــازع الرجــل الفرنســي الــذي أعطــى الكثــري يف جمــال النشــر املناصــر 

منـذ أكثـر مـن " مينـوي"حرير الوطين يف اجتاه القراء الفرنسيني، كان على رأس دار نشـر جلبهة الت

مخسني سنة، كان ال خيشى شيئا ألنه كان فخـورا بتجنـده إىل جانـب قضـية عادلـة، وهكـذا فـإن 

املقاومة يف حرب اجلزائر ويف التعذيب تولدت عنها أدبيات ملتزمة نشرت يف العديد من الكتـب 

  .4املفصلة

الفرنســية، نــددت " ليــون"مبدينــة م  1941تأسســت يف نــوفمرب  "شــهادة مســيحية"جريــدة 

بالقمع بكل أشكاله، وقدمت عرضـا عـن أحـداث اجلزائـر، بـادرت باالشـرتاك يف املعركـة اجلديـدة 

اخلاصة باإلنسان يف اجلزائر، ووصفت باخليانة من طرف مغتابيها، لقد تفردت من خالل نوعيـة 

ى كل مدار حرب التحرير الوطين، فهنـاك علـى مسـار احلـرب افتتاحيـة ويضـاف اختاذ مواقفها عل

   .5إليها مقاالت، وريبورتاجات وتعاليق وحتليالت واختاذ مواقف

                                                 
  .326املرجع السابق، ص: حممد البجاوي -1
م، ليوفد بعد  1962م، حيث كان يشتغل �ا مكلفا بشؤون اجلزائر إىل غاية  1957يف " لوموند"م والتحق بيومية  1932ولد عام  -2

 .ذلك كمبعوث لنفس اليومية إىل لندن، وموسكو، وبيجني قبل أن يرقى إىل نائب رئيس مصلحة اخلارج
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جريدة  269غري أن الرقابة كانت باملرصاد، فقد أقدمت السلطات الفرنسية على مصادرة 

أول كتــاب يصــادر " االسـتنطاق" يف اجلزائــر ومنعـت عــدة كتــب، وكـان كتــاب 586ويف املرتوبـول 

، ومورســت الرقابــة علــى "مينــوي"، تبعــه تســعة عنــاوين أخــرى مــن مطبوعــات م 1958فيفــري يف 

، وصــودرت م 1964أمــواج اإلذاعــة بــل حــىت علــى التلفزيــون والــيت بقيــت خاضــعة إىل غايــة ســنة 

، حبيـــث م 1962وم  1954بــني  أنتجـــواحــىت الســينما حبيـــث مســت الرقابــة حـــوايل عشــرين فلمــا 

الـيت كانـت علـى  "ماسـبريو"منعت كل العناوين املنددة باجلرائم الفرنسية، كما دفعت مطبوعـات 

  .1اإلعالميجراء هذا القمع  باهظامثنا ارتباط بالشبكات املناهضة لالستعمار 

القيـــــــــــــــــــادة العســـــــــــــــــــكرية العليـــــــــــــــــــا املشـــــــــــــــــــرتكة                           تـــــــــــــــــــذكر املـــــــــــــــــــذكرة الصـــــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــــن 

إيقاف بعض اجلرائـد الفرنسـية أنه مت   RM.10/6- SC 269رقم ، حتت م 23/03/1958 بتاريخ

مسحـت باالعتمـاد علـى هـذه  -املـذكورة بكثافـة مـن طـرف املتمـردين أو األجانـب -عن الصـدور

ودور  علـــى وجـــه اخلصـــوص" فرانســـوا ماســـبريو"ودار نشـــر " مينـــوي"و" إيديســـون"إن ، 2الدعايـــة

مشــاكل متعــددة، أل�ــا نشــرت يف خضــم حــرب التحريــر صــرخات الثــورة  نشــر أخــرى قــد عرفــت

حتجــازات كتابــان مـن ثالثــة كانـا حيجــزان، إن هـذه املراقبــة وتلـك اإل: ومالحظـة احلــاالت املهنيـة

   .3املتتالية تدل مرة أخرى على أن رجال السياسة كانوا يعرفون ويعلمون بالتعذيب

نشــــــر يف جملــــــة " باتريــــــك ســــــريي"فرنســــــي ويف مقــــــال للصــــــحفي ال أمــــــا بعــــــد االســــــتقالل

)L événement ( هـل  : اجلزائـر"حتـت عنـوان  1990أكتوبر  24إىل  18بتاريخ  311يف عددها

ال تنتهـي  بحـاالت مـا بعـد احلـر : "بدأ الصحفي حبقيقة بـالقول" كان الفرنسيون جمرمي حرب؟

، اجلزائـر وعـن طريـق وكالتهـا 1962وحالة ما بعد احلرب باجلزائر ليست قضـية منتهيـة يف جويليـة 

شرعت يف حماكمة رمسية ضد فرنسا بتهمة حتويل اجلزائر إىل حقل كبـري )" ج.أ.و(الرمسية لألنباء 

ـــــة  ـــــاء، وأصـــــوات جزائري ـــــة مـــــن الفن ـــــري أفلـــــت بأعجوب للمحتشـــــدات، وتؤكـــــد أن الشـــــعب اجلزائ

                                                 
 .184املرجع السابق، ص: كلود ليوزو وآخرون  -1
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 1ربغممطالبـة بنـور يف اجلزائـر لل )Bigeard(" بيجـار"و)  Masson( "ماسـو"مىت حيـاكم ...ترتفع

هـذه احلـرب الـيت رفضـت طـويال أن تفصـح عـن نفسـها كانـت جتـري علـى "لالستعمار الفرنسي، 

   .2..."يف الالمباالةم  1958األقل وحىت 

بـأن األحـداث الـيت  متـأخرةاعرتف رمسيا النـواب الفرنسـيون وبصـفة م  1999جوان  10يف 

99 -882انت حربا وفـق قـانون رقـم كم   1962مارس  19وم  1854وقعت مابني أول نوفمرب 
3  

موجــــة جديــــدة مــــن الشــــهادات الــــيت أثارهــــا مقــــال  ورظهــــإىل م  2000أدى ذلــــك منــــذ صــــائفة 

ـــــ) Le monde( صــــحفي جلريــــدة شــــهادات تضــــمن  )Florence Beaug" (فلــــورنس بوجــــو"لـــ

 الضــــباطحيــــث قــــدمت شــــهاد�ا عمــــا حلقهــــا مــــن تعــــذيب مــــن طــــرف " إيغيــــل أحريــــز اتيز لــــو "

 31وكانت هذه الشهادة بداية لفتح ملف جرائم فرنسـا يف اجلزائـر، ويف م  1957الفرنسيني سنة 

اللســـــان املركـــــزي للحـــــزب الشـــــيوعي   (lhumanite)نيتنشـــــرت جريـــــدة لومـــــاتم  2000أكتـــــوبر 

رئــيس و  رئــيس الدولــة الفرنســية شخصــية فرنســية إىل كــل مــن 12وجهتــه  نــداء  P.C.Fالفرنســي

د الشــعب جــرائم ضــ بــاقرتاف االعــرتافهــذه األخــرية  طــالبوا يف هــذا النــداء مــن، أيضــااحلكومــة 

فتحـت م  2000نـوفمرب  23يف و  ،دانة مرتكبيهاإالفرنسيني و الضباط اجلزائري من طرف اجليش و 

ـــدو لوم"صـــحيفة  وكانـــت  ،"ســـاريسو ول أبـــ"و" ماســـو"ها لشـــهادة كـــل مـــن اجلنـــرالني تصـــحاف" ن

 املناقشـــات حـــول قضـــية التعـــذيب وجـــرائم القتـــلو احلـــديث و  ناســـبة هامـــة لتوســـيع دائـــرة اجلـــدلم

   .4ضباطهاجلماعي من طرف اجليش الفرنسي و 

العـام الفرنسـي مـن خمتلـف شـرائحه وكان لزاما على اإلعـالم الفرنسـي فـتح صـفحاته للـرأي 

إجــراء  B.V.A، كمــا كلفــت هــذه الصــحيفة مكتــب ســرب الــرأي العــام احلزبيــةه تــميوالو  اجتاهاتــهو 

 فيــه ي شـرعذالـ ،السياسـية االجتاهــاتحتقيـق لفائـدة اجلريـدة حـول املوضــوع ومعرفـة مواقـف كافـة 

شخصــا متـــت  796جــراء هــذا التحقيـــق الــذي مشــل إلم  2000نــوفمرب  05و  04خــالل يــومي
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 dossiers et(مثـاين صـفحات كاملـة بعنـوان "نـدو لوم"كمـا خصصـت جريـدة ،  حمـادثتهم هاتفيـا

)documents عمـا جـرى مـن تعـذيب قـام شهادات حية ألناس ال يزالـون أحيـاء بصور و  امرفوق

ومـــن أبـــرز هـــذه  ،م 1962 -م 1954ضـــباط فرنســـا يف اجلزائـــر خـــالل حـــرب التحريـــربـــه اجلـــيش و 

نســـاء الـــثالث فهـــؤالء ال "خـــرية"و "مليكـــة قـــريش"، "زحريـــأغيـــل يلـــويزات إ"الشخصــيات شـــهادة 

كــل مــن   اعرتافــاتو شــهادات  ، باإلضــافة إىلاالغتصــابورس ضــدهن مــســلط علــيهن التعــذيب و 

فيلســوف وكاتــب ناضــل يف صــفوف  "فرنســيس جانســون"مــؤرخ وكاتــب و   "ييبيــار فيــدال نــاك"

 اعتــــربو الفرنســــي كاملــــة  االســــتعمار، وفضــــح يف تعليقــــه سياســــة بفرنســــا جبهــــة التحريــــر احتاديــــة

قتلـه اجلمـاعي آلالف جبرائمـه و  ضـد اإلنسـانية فمـا بالـكالفرنسي يف حـد ذاتـه جرميـة  االستعمار

  .1من األبرياء

 Patrick" (باتريــــك رومتــــان"بــــث التلفزيــــون الفرنســــي سلســــلة وثائقيــــة أعــــدها كمــــا 

)Rotman  أثار النقاش من جديد حول الوسائل اليت اسـتعملها اجلـيش "العدو احلميم"بعنوان ،

  . 2الفرنسي، وتسليط الضوء أكثر على أحداث حرب اجلزائر

  رزال اردود ا بذا   

 مـــارس ضـــد اجلزائـــريني، الرتكـــب و اوالتعـــذيب الـــذي لوحشـــية إن احلـــديث عـــن اجلـــرائم ا

ة التحريريــة اســتمرت ســبع ســنوات فــالثور ، يســتطيع أي باحــث أو مــؤرخ أن يلــم بكامــل تفاصــيله

حــىت أصـــبحت هـــذه  ،ليـــة هــذا األســـلوب البشـــع يف القتــل والتنكيـــصـــاحبها منــذ البدا ،ونصــف

إليها  ة، وصلتعالذي ميارسه اجلالدون الفرنسيون يف كل بق الروتني اليوميلعادات و األمور من ا

 .3مهم فوق الرتاب الوطيناأقد

01-   وطر ارا  ل رد   ؤا ووا  كانـت قيـادة الثـورة

مــنهم املثقفــني الفرنســيني تطالــب أولئــك الــذي يعــربون عــن رد فعــل رافــض جتــاه التعــذيب خاصــة 

اتصـاالت مـع مجعيـة احلكومة اجلزائرية عدة خمـابرات و لقد أجرت ، أال يتوقفوا يف منتصف الطريق

                                                 
 .132 -130املرجع السابق، ص ص ،)من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس(يف اجلزائر جرائم فرنسا : سعدي بزيان -1
 .44املرجع السابق، ص: منصرون كلود ليوزو، جيل -2

 .40ص ،03ج املرجع السابق،: عمار قليل -3
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لـــة يف اجلزائـــر بلغـــت حـــدا مـــن اخلطـــورة جيعـــل االصـــليب األمحـــر الـــدويل، أبلغتهـــا مبقتضـــاها أن احل

ومــة وقــد اقرتحــت احلكمتخطــى، و  ، مــن اتفاقيــات جنيــف غــري كــاف1طلــب تطبيــق املــادة الثالثــة

ل جـ، مـن أالـدويل بني املتحـاربني حتـت رعايـة مجعيـة الصـليب األمحـر ةاجلزائرية إبرام اتفاقية خاص

 ب احلـرب غـريخطر أسـالي :تسوية جمموعة من املشاكل االجتماعية املتولدة عن ثورة اجلزائر مثل

  .2دماغغسيل الو الغاز و  والنابامل وطرق اإلكراه والتعذيب اإلنسانية

املــؤمتر الصــحفي الــذي عقــده وفــد جبهــة التحريــر الــوطين اجلزائــري بالقــاهرة يــوم  إضــافة إىل

اجلـــيش الفرنســـي، يقـــوم كـــل يـــوم إن البـــوليس و "... :وممـــا جـــاء فيـــهم  1957 مـــاي 30اخلمـــيس 

قـــد ون باملشـــبوهني و بتعـــذيب مئـــات اجلزائـــريني حبجـــة احلصـــول علـــى املعلومـــات مـــن أنـــاس يوصـــف

هــذه القســوة حــىت ينتهــي األمــر بوفــاة الضــحايا وقــد أطلــق يف هــذا التعــذيب و تفــنن الفرنســيون ي

  .3هتك األعراض أمرا جارياو  بالعنان لعنفهم حىت أصبح النه الفرنسيون

كانـــت احلكومـــة ي و ملاأي العـــام العـــكـــان اجلزائريـــون قـــد أبلغـــوا �ـــذه الوقـــائع مجيعـــا إىل الـــر و 

حني قام الفرنسيون أنفسهم شـهود عـدل، ينتمـون  الفرنسية قد أنكر�ا إنكارا مستمرا، لكن منذ

ال ردان و أذاعـوا مـا رأوه يف ن أقوالنـا تأييـدا ال يقبـل طعنـا و دو يـإىل كافة االجتاهات السياسية، يؤ 

 "جان مـوللر"املسيوو  "يف األكسربس" شريرب"عدد  من املقاالت الصحفية، كالتايل نشرها املسيو

  .4"تيانيكر  تيموانياج"يف جريدة 

ريــــر الــــوطين حعــــن القيــــادة العامــــة جلــــيش التم  1957 مــــاي 10ا الــــبالغ الصــــادر يف هــــذو 

ليــه الفرنســيون يف األشــهر إن ا�اهــد العــريب بــن املهــدين الــذي قــبض ع:"...اجلزائــري وجــاء فيــه 

أىب أن يعـــرتف هلـــم بشـــيء، فســـلخوا جلـــد رأســـه أثنـــاء االســـتنطاق يف غـــرف التعـــذيب  األخـــرية

                                                 
  : على أنه يف حالة النزاع يلزم على األقل تطبيق جمموعة من األحكام نذكر منها تنص -1

ألشخاص الذين أخرجوا أن األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال احلربية مبا فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا السالح وا -

 . من املعركة بسبب املرض أو اجلراح أو االعتقال، إمنا يعاملون يف مجيع الظروف معاملة إنسانية
 .332املرجع السابق، ص: حممد البجاوي -2
 .157املرجع السابق، ص، الثورة يف الوالية األوىل: حيىي بوعزيز -3
 .1960نوفمرب  01، الصادر يف 81 ع :المجاهد -4
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الفرنســي، مث مل يكفــيهم هــذا بــل أدخلــوا يف فمــه قضــيبا مــن احلديــد يف أقصـــى التابعــة للبــوليس 

  .1بارئها اثر هذه العملية الوحشية إىله الطاهرة حمحرار فكانت النتيجة أن فاضت رو درجة اال

حـول مل تـرتدد صـحيفة ا�اهـد يف اخلـوض يف التفاصـيل  ردة اد  وف -02

مل تتوقـــف أيضـــا عـــن اإلحلـــاح علـــى أن و  ،أماكنـــه املخصصـــةيفياتـــه، وتعيـــني كوســـائل التعـــذيب و 

قمـــع لمــن أوجــه ا هــو وجــه فقـــط، م 1957 التعــذيب الــذي أخــذ احلـــديث عنــه ينتشــر عنـــه ســنة

  .2م 1830ذ نالشامل الذي يعانيه اجلزائريون م

إليهـــا الســـلطات االســـتعمارية لتعـــذيب  تاستعرضـــت خمتلـــف األســـاليب الـــيت جلـــأ حيـــث

ـــادة ــــ الشـــعب اجلزائـــري، وإب ـــر "يف مقـــال معنـــون بـــــــ فنونـــه : التعـــذيب االســـتعماري فـــي الجزائ

، أشــــارت فيــــه إىل األســــاليب االســــتعمارية الفرنســــية املنتهجــــة يف تعــــذيب "وأســــاليبه الوحشــــية

واألوقـات الـيت تـتم  ...التعـذيب بالكهربـاء واملـاء والنـار واسـتعمال احلديـد واحلبـل: اجلزائريني مثل

  .3فيها هذه العمليات

نود فــــاجل.".. :مــــا يلــــي م 1957أوت  05يف مقــــال صــــحيفة ا�اهــــد العــــدد الثــــامن جنــــد 

األكثر خجال يف القـرن  كذلكو لون الصفحات األكثر دما جواطنون الفرنسيون يف اجلزائر يساملو 

بــال هــوادة األمــة الفرنســية املســتهرتة الــيت تعتقــد أ�ــا ستســرتد قو�ــا  بلاملســتقوســيدين العشــرين، 

لــن يصــبح ســهال بالنســبة لفرنســا  ،4املفقــودة بقطــع رؤوس األبريــاء ومضــاعفة أســاليب التعــذيب

الــيت تعتقــد أ�ــا تســتطيع أن جتــد جمــدها يف إبــادة الشــعب، أيــن تطبــق سياســة التعــذيب املتواصــل 

، حنن نطلب هذا اليوم الكشف عن تفاصـيل الواقعيةو  ةالعديدكتوبة و ته احلجج املاستنادا إىل ها

هاتــه احلركـــة التعســـفية الفرنســية، وهـــذه القصـــص الواقعيــة ملأســـا�م فلنجـــرب فــتح أعـــني كـــل مـــن 

  .5"الرجال والنساء الذين ال يريدون الرؤية، وتثقيف الرأي العام

                                                 
 .158املرجع السابق، ص، الثورة يف الوالية األوىل: حيىي بوعزيز -1
 .23املرجع السابق، ص: أمحد رضوان شرف الدين -2
 .1957أوت  05، 08ع  :المجاهد -3

 .نفسه-4

5 -  Hamid Bousselham: op.cit, p180.   
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 واملتعلقــة بـــاجلنون مبختلــف درجاتـــهإن احلــاالت الــيت متـــت معاينتهــا : كمــا ذكــرت بـــالقول

وبـالوالدة السـابقة ألوا�ــا، وباألزمـات النفسـية وبالوفيــات علـى إثـر ســكتات قلبيـة ال حتصــى، إن 

السكان أضحوا ال ينامون بسبب ختوفهم الدائم من ضـربات مـؤخرة البنـادق علـى أبـواب املنـازل 

ملــرأة وال الطفــل يفلــت مــن التعــذيب إ�ــم يعلمــون جيــدا ملــاذا يــأتون؟ يعلمــون أن ال الرجــل وال ا

  .1وقد شاهدوا بأم أعينهم التنكيل بأطفاهلم يف الفناء الداخلي لديارهم(...) 

ــــه  ــــال "ويف مقــــال آخــــر عنوان ــــيالت ب ــــة والتقت ــــدمير والمجــــازر الجماعي بالتعــــذيب والت

 لاستعماحيث تطرقت فيه إىل ، "رائمها بالجزائرمحاكمة والمجاعة المنظمة فرنسا توالي ج

التعـــذيب باســـتمرار مـــن طـــرف اجلنـــود الفرنســـيني يف بـــالد القبائـــل باســـتعمال الشـــنق والصـــناديق 

مــن هــم : ، ويف مقــال آخــر بعنــوان التعــذيب2مركــز قنطــرة جبايــة اخلشــبية إضــافة إىل التعــذيب يف 

اجلــالدون النــازيون؟ تطرقــت فيــه إىل بعــض الشــهادات وأمــاكن التعــذيب ووســائله وعــن تصــرفات 

إىل املظليــني مــع املعتقلــني اجلزائــريني وذلــك بتجريــدهم مــن مجيــع ممتلكــا�م الثمينــة وهــم يســاقون 

  .3أماكن التعذيب

ساسية للنظام االستعماري، فاالسـتعمار يقتضـي كما ذكرت اجلريدة أن التعذيب ضرورة أ

ويســـتلزم وجـــود التعـــذيبات والتقتـــيالت، وكـــل أنـــواع الوحشـــية، والتعـــذيب أســـلوب مـــن أســـاليب 

احليــاة لــه عــوارض وأحــداث حلقــت برجــال البــوليس الفرنســي الــذين صــاروا علــى أبــواب اجلنــون 

ذلـــك إمنـــا هـــو اإلكثـــار مـــن  فقـــد تيقنـــا أن الـــذي أدى �ـــم إىل... واخلبـــال مـــن جـــراء التعـــذيب

إن قـوات العـدو ال ... التعذيب إىل درجة أ�كـت قـواهم وأدت �ـم إىل التعـب واإلرهـاق الكبـري

تســتطيع أن تعمــل شــيئا اآلن ســوى أن تــرتك أرضــنا وجتلــو عــن ترابنــا، ألن الشــعب اجلزائـــري ال 

ماري قوامـــه هـــذا ســـتعحيـــارب التعـــذيبات أو أســـاليب القتـــل اجلمـــاعي، فهـــو يعلـــم أن اجلهـــاز اال

إن الـــذي يهمنـــا حنـــن ، بأكملـــه االســـتعماريالتقتيـــل وذلـــك التعـــذيب، إن شـــعبنا حيـــارب النظـــام 

                                                 
  .23املرجع السابق، ص: شرف الدينأمحد رضوان  -1
 .1957أوت  20، 09 ع :المجاهد -2

 .1957نوفمرب  15، 12 ع: المجاهد -3
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اجلنـدي الفرنسـي الـذي يـؤثر فيـه التعـذيب، إن الـذي اجلزائريني، ليس هو البوليس الـذي جيـن أو 

    .1، هو توسيع كفاحنا، وحترير أرضنا، وطرد العدو من وطنناءيهمنا قبل كل شي

أشــارت فيــه أنــه " طــابع اإلبــادة يف حــرب اجلزائــر يــزداد خطــورة" يف مقــال هلــا حتــت عنــوانو 

رغم رغبة ديغول إلعالن مبـادرة جديـدة لوضـع حـد للحـرب، ومطالـب رئـيس احلكومـة الفرنسـية 

يف هلجـــــة هـــــي نـــــوع مـــــن التضـــــرع واإلحلـــــاح مـــــن مجيـــــع حلفـــــاء فرنســـــا الغـــــربيني بضـــــرورة تأييـــــد 

ال ختفـــي بــــاريس ختوفهـــا مــــن والت القادمـــة يف األمــــم املتحـــدة الــــيت املــــدا إلحبـــاطوذلك فرنســـا،

الالئحـــة الـــيت سيصـــوت عليهـــا خبصـــوص القضـــية اجلزائريـــة، ويف هـــذا الوقـــت الـــذي يـــتكلم فيـــه 

 رــــــيف فرنسا واجلزائ الدميقراطيةافظ على ته حتبكل وقاحة، وجيرؤ على الزعم بأن حكوم "ديربى"

ع واإلحلـاح الفرنسية يف هلجة هي مزيج من الفز ه رئيس احلكومة ويف هذا الوقت الذي يطلب في 

والتعدي العاجز، مـن مجيـع احللفـاء الغـربيني أن يؤيـدوا فرنسـا بـاجلزائر ألن قضـيتنا يف اجلزائـر هـي 

شـف ت جيـدر بفرنسـا االسـتعمارية أن تكيف هـذا الوقـت بالـذاقضية الغرب واحلضارة اإلنسـانية، 

  .2حشية، إلبادة شعب بكاملهللعامل حقيقة أعماهلا الو 

األمثلـة الكثـرية عـن القتـل اجلمـاعي، الـيت جتلـت فيهـا أبشـع صـور " ا�اهد"بينت مقاالت 

أمـا خبارهـا، األجنبية إلعطـاء مصـداقية أكـرب أل ةواستعانت بالكثري من الشهادات خاص القمع،

أمجعـت علـى ، كلهـا الـدويلب األمحـر الصـليجلـان رير اع، إضـافة إىل تقـيالذين زاروا مراكز التجم

وارتفاع نسبة الوفيات بشـكل مفـزع، وآثـار  سوء أحوال سكان هذه املراكز من الناحية الصحية،

  .التعذيب اليت الحظوها على أجسام الكثري منهم

نـــه رغـــم احليـــاة القاســـية، الـــيت أ: "احملتشـــدات أيضـــا قـــوة الثـــورة"ن وكتبـــت أيضـــا حتـــت عنـــوا

، يف حمتشــــدات تنتشـــــر يف خمتلــــف القطـــــر م 1955ألـــــف معتقــــل منـــــذ  300يعيشــــها أكثـــــر مــــن 

اجلزائــري، ورغــم مــا يتعرضــون لــه مــن ســوء التغذيــة، وانعــزال عــن العــامل اخلــارجي، رغــم كــل ذلــك 

  .3كوين إطارات جبهة التحرير الوطينفقد حتولت هذه احملتشدات إىل مدارس حقيقية لت

                                                 
 .1957سبتمرب  05، 10 ع: المجاهد -1
 .1959أوت  24، 49 ع :المجاهد -2
 .1961أفريل  10، 90 ع :المجاهد -3
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خـذ احلـديث عنـه بنشـر التعـذيب الـذي أ ومل تتوقف صـحيفة ا�اهـد عـن اإلحلـاح علـى أن

فــي ف، م 1830 منــذهــو وجــه فقــط مــن أوجــه القمــع الشــامل الــذي يعانيــه اجلزائريــون  1957ســنة 

ي دافـــع عنـــه مقـــال مطـــول ومفيـــد للغايـــة تصـــدى أحـــد الكتـــاب جلانـــب مـــن الطـــرح الرمســـي الـــذ

يف اجلزائر ال ميثـل  بأن التعذيب: "لتفنيد القول )Gy Mollet" (ي مويلغ"الكثريون ومن بينهم 

مــا أظهرتـه بعـض التقـارير الطبيــة إثـر فحـص حــاالت أطلـق احملـرر  "سـوى حادثـا عرضـيا أو غلطــة

من شاركوا يف التعذيب من رجال الشرطة ويتساءل، هل وجود احلاالت املرضـية هـو دليـل يثبـت 

  .1الطابع االستثنائي للتعذيب؟

رنسـا وسـائل أخـرى مـن أجـل محـل ف ىتتحر ضرورة حكومة اجلزائر إىل أن لقد دعت ال    

يـــة اجلزائريـــة إىل اتفاقيـــة قـــد حتقـــق هـــذا الغـــرض بانضـــمام اجلمهور علـــى احـــرتام قـــوانني احلـــرب، و 

مــن اآلن فصـــاعدا يضــع النــزاع اجلزائـــري وجهــا لوجـــه فــريقني اثنــني كالمهـــا موقــع علـــى و  ،جنيــف

  .2اتفاقية جنيف

تســعة أشــهر علــى انطــالق الثــورة لـــم تكــد متــر  رد ل اط ازارن  -03

حتـاد اال"ة بـاجلزائر العاصـمة، إىل تأسـيس اخلالدة حىت سارع الطالب اجلزائريـون باجلامعـة الفرنسـي

، وقـد تأسس هذا االحتـاد للـدفاع عـن 1955وبالتحديد يف شهر جويلية " العـام للطلبـة اجلزائريـني

، ومـن جهـة أخـرى ربــط مصـري الطالـب املثقـف حقوق الطلبة اجلزائريني املادية واملعنوية من جهـة

إضـــرابا م  1956مبصــري شــعبه وأمـــته، وبعـــد مــرور عــام علــى تأســيس هــذا االحتــاد أعلــن يف مــاي 

ه الطلبـة عاما عن التعليم العايل يف جامعة اجلزائـر وجامعـات فرنسـا، هـذا اإلضـراب الـذي التـزم بـ

  يـة كـربى، أ�ــر األوسـاط الثقافيـة يف العـامل، ومـا صـاحبه مـن ضـجة إعالماجلزائريـون دون اسـتثناء

وبـرهن على قوة اهتمـام الطالـب اجلزائـري بقضـية أمــته، وهـي ختـوض صـراع البقـاء ضـد املستــعمر 

الفرنســي، كمــا بــرهن هــذا اإلضــراب أيضــا علــى مــدى استعـــداد الطـــالب اجلزائــري للقيــام بــدوره 

  .3التحريرية وواجبه الوطين يف صفوف الثـورة

                                                 
  .1960نوفمرب  01، الصادر يف 81 ع، المجاهد، "وحشية املتمدنني" -1
 .343املرجع السابق، ص: حممد البجاوي -2
  .342، ص02السابق، ج املرجع: عمار قليل -3
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لقـــد ازداد دور الطـــالب فعاليـــة يف أحـــداث الثـــورة خاصـــة عنـــدما قـــررت الثـــورة إســـنادهم و 

، والـذي ميثـل تـاريخ إنشـاء فدراليـة م 1955مهام سياسية يف صفوفها، وذلك منذ شهر ديسـمرب 

جبهة التحريـر الـوطين يف فرنسـا علـى يـد مبعـوث اجلبهـة إىل فرنسـا، واألمـر امللفـت للنظـر هـو أن 

، قــد التفــوا حوهلــا، وتــابعوا تطورا�ــا بكــل م 1954ريني منــذ انــدالع ثــورة نوفمبـــر الطــالب اجلزائــ

اهتمــام وشــاركوا جبهــة التحريــر الــوطين يف اختــاذ القــرارات وتنفيــذها، كمــا أسنـــدت إلــيهم بعــض 

  . 1املهـام واملسؤوليات اليت تتماشى مع تكوينهـم العلمـي والثقـايف

ان مــن العمليــات الــيت كانــت تنفــذ إبــان الثــورة، وكــللمعــارك و  الطلبــة مقــاالتكمــا روجــت 

وهـــو ) حممـــد املـــايل(م  1956 – 1954يف الفـــرتة " املقاومـــة اجلزائريـــة"أبــرز كتـــاب وحمـــرري جــــريدة 

  واحـــد مـــن املثقفـــني البـــارزين، وقـــد شـــارك املثقـــف اجلزائـــري عـــرب الكتابـــات الفكريـــة واالجتماعيـــة

مالــك "ثقــايف، ويـــأيت املفكــر اجلزائــري وكشــف أســاليب االســتعمار وأدواتــه يف الصـــراع الفكــري وال

  .2على رأس هؤالء" بن نيب

كمــــا شــــرع يف   ،أصــــبح حيــــدد موقفــــه مــــن السياســــة الفرنســــيةو خــــرج االحتــــاد عــــن صــــمته و 

 نسـية بـاجلزائرلفر نشاطاته السياسية وأصدر العديـد مـن اللـوائح الرمسيـة ينـدد مـن خالهلـا باملظـامل ا

وخاصــة علـى إثــر  ،الـرأي العــام الفرنسـي والعـاملي مبــا يرتكـب يف اجلزائـر كمـا عمـل علــى حتسـيس

أوت  20املــــذابح البشــــعة الــــيت اقرتفــــت يف حــــق األبريــــاء يف ملعــــب ســــكيكدة بعــــد هجومــــات 

، كما توجه االحتاد إىل احلكومة الفرنسية مبذكرة يطالب مـن خالهلـا الكـف عـن سياسـة 3م1955

بب والتعذيب من دون س االغتيالالرتهيب اليت متارس على الطلبة، واليت تعدت أحيانا إىل فعل 

                                                 
، ص 2004 ،، دار هومـة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، اجلزائر1954نشاط الطلبة اجلزائريني إبان حرب التحرير : عمار هالل -1

  .47 ،46ص
جامعة اجلزائر   ،دكتوراه، أطروحـة 1954الحركات الطالبية الجزائرية ودورها في القضية الوطنية وثورة التحرير  :أمحـد مريوش -2

  .343، ص2005-2006

تنعت أيضا �جومات الشمال القسنطيين كانت مبساندة ع كبري من أفراد الشعب اجلزائري، كانت عملية مدروسة وحمضرة يف ظروف  -3

 1955ف واستعد هلا منذ شهر جوان اتسمت باجلدية، ومنظمة تنظيما حمكما، مشلت عدة نواحي من املنطقة الثانية، هندس هلا زيغود يوس

لالستزادة ينظر موسى توايت، رابح . رمست جمموعة من األهداف على املستوى الداخلي واخلارجي،وكان رد الفعل الفرنسي عليها عنيفا جدا

 .1992، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، 1955أوت  20هجومات : عياد
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، وكــل ذلــك مكــن مــن جديــد مــن تالحــم يــذكر، لكــن اإلدارة الفرنســية مل تــراع مطالــب الطلبــة

  .1الذاتية لإلطاحة بالسياسة الفرنسية واالعتماد على القدراتة الطلبة مع الثور 

د وا دوت اظل ا رردودزاا  بذول ا   

حقــا يف شــكل الــدويل ال االلتزامــات الدوليــة الــيت دو�ــا ا�تمــع قر خبــلقــد قامــت فرنســا   

 اإلبـــــــادةيـــــــة منـــــــع جرميـــــــة اتفاقالنتهاكهـــــــا لقواعـــــــد ، اتفاقيـــــــات دوليـــــــة مـــــــن قبـــــــلو  معاهـــــــدات

ني احلــرب اتفاقيــات الهــاي حــول قــوانو م  1954 جــانفي 14 املعاقبــة عليهــا املؤرخــة يفو  اجلماعيــة

  .2غريها من املواثيق القانونية الدوليةو م  1907أعرافها لعام و 

 مـارس 18بتاريخ   اجلزائريفقد يف باريس مؤمتر مضاد للتعذيب كان من املفروض أن ينع   

  السـالماظ على حقـوق اإلنسـان ومجعيـة الـدفاع عـن احلريـات و فمجعية احلحتت إشراف م  1956

هــو األمــر الـــذي أمر مــن الســـلطات و جــال األمــن وهـــذا بــإال أنــه مل يــتم الســـماح هلــم مــن قبـــل ر 

  .3أعضاء املؤمتراشتباكات دامية بني جهاز األمن و أفضى إىل 

العامــة يف زمــن االحــتالل تقضــي  ةإن القاعــد ا ادو ب ار -01

وعلــى  ،ن تعمــل اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر علــى إجيــاد اعــرتاف أوســع باملعــايري اإلنســانيةأبــ

فضـــال عـــن التعريـــف بالقـــانون الـــدويل اإلنســـاين عـــن طريـــق األعمـــال  ،مراقبـــة تنفيـــذها يف امليـــدان

  .4امللموسة للجنة

ل الفرنســي غيبــت تلــك اللجنــة عــن لكــي يســتمر الصــمت الــدويل حــول جــرائم االحــتالو 

ة انضمام احلكومو  م 1951 بالرغم من تصديق فرنسا على اتفاقيات جنيف عام ،هذا الدور اءأد

إن الفخ يتمثل " :"رترجان بول سا"يقول الفيلسوف عن هذه اللجنةو ، اجلزائرية هلذه االتفاقيات

اجلـرائم يف أية جلنة حني تزداد املـذابح و دة ما فائلة وحبذا لو أمكننا أن نثق �ا و يف اللجنة املشك

                                                 
 .331، صاملرجع السابق: أمحد مريوش -1
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روبــري " مبــا فــيهم�ــا اهــا ســتذكر النــاس حبقــوق اإلنســان؟ إن اجلميــع يعرفو ر مجيــع أحنــاء اجلزائــر ؟ أت

  .1"إن القضية تتمثل يف االعرتاف حبقوق اإلنسان فكيف يراد هلا أن تبلغ ذلك؟ "الكوست

صـــليب للجنـــة ال "س فـــرانسيبيـــري منـــد" ذن رئـــيس الـــوزراءأ م 1955 يف الثـــاين مـــن فيفـــريو 

بـني حتقيـق نتـائج كافيـة حيـث اشـرتط يـل بينهـا و حلكـن  ،ة السـجونر األمحر الدويل بالتدخل لزيا

، بعد ذلك 2كما مل يسمح هلا بإعالن نشاطها  زمنيارئيس الوزراء أن تنحصر يف مهمات حمددة 

نــــوافيكم أن "األمحــــر مالحظــــة الحظنــــا يف أحــــد التقــــارير إدراج مــــن املنظمــــة الدوليــــة للصــــليب 

  .3"الشكاوي مبالغ فيها إىل حد كبري ما عدا احلشر، ويتوجب علينا مقابلة النائب العام

الســـتار عـــن ملفـــات ســـرية  كشـــف الصـــليب األمحـــر الـــدويل م  1957 -01- 04وبتـــاريخ 

حــول مراكــز االعتقــال والتعــذيب الــيت أنشــأ�ا فرنســا العتقــال وتعــذيب اجلزائــريني خــارج القــوانني 

 -03وم  1957 -12 -20ففـــي تقريـــر مـــا بـــني  ،4واملواثيـــق واملعاهـــدات الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان

يوضــــح  وضــــع املســــاجني العســــكريني اجلزائــــريني  للجنـــة الدوليــــة للصــــليب األمحــــرم  1958 -12

الـــذين ألقـــي علـــيهم القـــبض وهـــم حـــاملني للســـالح، حيـــث تضـــمن التقريـــر التعـــرف عـــن حالـــة 

أصدقائي مصدومني من مالحظاتك، األمر الذي : "املقاتلني اجلزائريني، وتضمن العبارات التالية

  "األحبـــاثميكننـــا مـــن بـــدأ اســـتوجب فـــتح حتقيـــق، ويرجـــون منـــك إفـــاد�م بـــبعض احلـــاالت حـــىت 

، كمــا قامــت بتســجيل فــيلم وتعــذر عرضــه نظــرا يقصــد األحبــاث عــن املقبــوض علــيهم واملفقــودين

كمـــا قامـــت بعثـــة الصـــليب  ،5لغيـــاب العامـــل مبراقبـــة الصـــورة ومت تأجيـــل ذلـــك إىل وقـــت الحـــق

نـــوفمرب  17وأكتـــوبر  15األمحـــر الـــدويل بزيـــارة بعـــض احملتشـــدات والســـجون بـــاجلزائر فيمـــا بـــني 

يف معاملــــــة املوقــــــوفني  صــــــفحة يوضـــــح أســــــاليب الفرنســــــيني 270وكتبـــــت تقريــــــرا مــــــن  ،م 1959

الطعـن فيهـا، أل�ـا شـهادات مـن بعثـة  ةواملساجني اجلزائرية بكيفية ال تستطيع السلطات الفرنسـي
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ة ال ميكـــن ا�ـــام رجاهلـــا بـــالتحيز أو املبالغـــة، والواقـــع أن هـــذه البعثـــة مل تشـــاهد إال صـــورة مصـــغر 

من ألوان القمع الوحشـي الـذي يسـلط علـى الشـعب اجلزائـري، فهـي أوال " مصححة"و" مهذبة"

، وهــي تعــرتف بوجــود أكثــر ت الــيت صــرحت �ــا السـلطة الفرنســيةواملعــتقال تمل تـزر إال احملتشــدا

مــن مائــة حمتشــد، مــع أن هنــاك معــتقالت مل تصــرح �ــا الســلطات، وثانيــا أن هــذه الزيــارة متــت 

إلدارة الفرنسية، معىن ذلك أن هـذه األخـرية كانـت تسـتغل الوقـت الكـايف لتزييـف حتت إشراف ا

  .1الواقع وتقدمي صورة غري مشوهة عن احملتشد

-1955لقــد تــدخلت مجعيــة الصــليب األمحــر الدوليــة يف النــزاع القــائم طــوال الفــرتة مــا بــني 

 1959-05-28ريخ دون أن حتصــل علــى نتــائج إجيابيــة، مث تقــدمت مبشــروع اتفــاق بتــام  1958

م 1949الواردة يف اتفاقيات جنيف األربع لعـام  03يتعهد فيه طرفا النزاع أن حيرتما أحكام املادة 

غري أن   وأن جيتنبا تدابري الثأر وأن يعامال األسرى الذين يقعون يف قبضة قوا�ما معاملة إنسانية

السـلطات الفرنســية مل تلتـزم بتنفيــذ أحكـام هــذه املــادة، وكانـت النتيجــة مـن اجلانــب الفرنســي أن 

ومل يكتــف اجلــيش   قــانون أســرى حـرب ىمل يعــاملوا مبقتضـني اجلزائــريني الـواقعني يف األســر املقـاتل

لفتــك الفرنســي بــذلك بــل بــذل غايــة اجلهــد أن يصــطدم بوحــدات جــيش التحريــر الــوطين حمــاوال ا

�ــا عنــدما كانــت تتجــه باألســرى الفرنســيني عــرب احلــدود التونســية واملغربيــة ألن احلكومــة املؤقتــة 

  .2اجلزائرية كانت تعلن إطالق سراحهم مسبقا قبل عدة أيام من موعد التنفيذ

يف تقريـــر آخـــر للجنـــة الدوليـــة للصـــليب األمحـــر نـــرى أ�ـــا راضـــية نوعـــا مـــا عـــن اإلجـــراءات 

بـــاإلعالن املرفـــق أعـــاله ) Vut"(فيـــت"لقـــد وافانـــا الســـيد : "مقرتحـــات املنظمـــةالفرنســـية بشـــأن 

) القــبض( مــارس والــذي يــنص علــى الشــروط الــيت جيــب توفريهــا يف مثــل هــذه احلالــة 19بتــاريخ 

مــارس  26وكمــا تالحظــون مــن خــالل قــراءتكم هلــذه الوثيقــة فــإن مقرتحاتنــا املنبثقــة مــن اجتمــاع 

  .3"...االعتبار ويف املقابل نرتك لكم اخليار باختاذ القرارات املناسبةأخذت يف جمملها بعني 
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 15كما قامت بعثة الصليب األمحر الدويل بزيارة بعض احملتشدات والسجون باجلزائر بني 

صـــفحة، فيـــه  270، وعلـــى إثـــر ذلـــك كتبـــت تقريـــرا يشـــتمل علـــى م 1959نـــوفمرب  17وأكتـــوبر 

تفاصيل كل زيارة للمحتشدات والسجون، هـذا التقريـر الـذي أثـار نشـر فقـرات منـه ضـجة كبـرية 

يف العــــامل، يفضـــــح أســـــاليب الفرنســـــيني يف معاملــــة املوقـــــوفني واملســـــاجني اجلزائـــــريني، بكيفيـــــة ال 

التحيز أو ال ميكن ا�ـام أفرادهـا بـ تستطيع السلطات الفرنسية الطعن فيها، أل�ا شهادة من بعثة

املبالغة أو التخيل، رغم أن البعثة مل تشـاهد إال صـورة مصـغرة مهذبـة مصـححة مـن ألـوان القمـع 

اليت اعرتفـت السـلطات  تالوحشي الذي يسلط على الشعب اجلزائري، أل�ا مل تزر إال احملتشدا

ى أخـــرى ســـرية مل تعـــرتف �ـــا، واطلعـــت البعثـــة علـــالفرنســـية بوجودهـــا، مـــع أن هنـــاك حمتشـــدات 

   .1البعض منها صدفة

بـــدور اللجنــــة أل�ـــا كانـــت تعلـــم أن دورهــــا يف اجلزائـــر قـــد يـــأيت بنتــــائج  رتثن فرنســـا مل تكـــإ   

عكســية، حــني تتعــرف علــى مــا كــان يــتم داخــل معســكرات االعتقــال ويف الســجون مــن أعمــال 

يش وأقــــل هــــذه النتــــائج أنــــه ميكنهــــا إيقــــاظ الضــــمري العــــاملي علــــى أمنــــاط وســــلوك اجلــــ ،التعــــذيب

، كما ُمنعـت اللجنـة العديـد مـن املـرات وهـذا مـا بينـه التقريـر 2الفرنسي أثناء ثورة التحرير اجلزائرية

 29نظـرا لغيـاب العامــل، خنطـركم أن ذلـك لـن يكـون ممكنـا قبــل ، خبصـوص زيـارة املخـيم:" التـايل

  .3"وستبقى على اتصال. مارس

ه بعثــة الصــليب األمحــر الدوليــة تعالســابع الــذي وضــ قريــرهــذا مــا حصــل بالفعــل اثــر التو    

هـذا مث تبعتها الصحافة الفرنسية والعاملية مجيعا و م  1961 جانفي 04 يف "العامل" ونشرته صحيفة

أكتـوبر  30 يفو  ،متتـاليتني ألحـد مراكـز التعـذيب لقـد خصصـت البعثـة زيـارتني "... :مقطع منـه

ال يبوحوا أقد توسلوا إىل أعضاء البعثة ل ،ني يف حالة رعب تام من اإلرهاباملعتقل البعثة وجدت

التعـذيب على ذكر ما لقوه من ضـروب العنـف و أتوا و  ،ن يضربوا أو يقتلوا انتقاماأ ةبيانا�م خمافب
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يبـدوا " :الـذي أعدتـه هـذه البعثـة التقريـر ذكريـو ، 1"أثناء استجوا�م يف أمكنـة قريبـة مـن املعسـكر

قال ممـن كـانوا مرضـى سارعوا فأقصـوا عـن املعسـكر فجـأة سـتني معـت للمعتقل أ�م أنه قبيل زيارتنا

يح لقيت البعثة جرحيا يف زنزانة منفردة فاتضح هلـا مـن تصـرحيات هـذا اجلـر رغم ذلك  ،حبالة سيئة

وكـا رت جراحـا أثنـاء اسـتجوابه وكـان م ثخـنأنـه جراحـه ا دن تضـمأدون  للعـراءامللقى علـى األرض 

  .2"ساعة 48بال إسعاف منذ 

كان هذا التقرير املفصل الصليب األمحر الدويل عن اجلرائم ضد اإلنسانية الـيت ترتكبهـا     

لتعسـفي خـارج االعتقـال اة يف مراكز االسـتنطاق والتعـذيب و ثلتمئر املالسلطات الفرنسية يف اجلزا

  الدوليـــةاملعاهـــدات وخرقـــا حلقـــوق اإلنســـان وجلميـــع املواثيـــق و القـــانون الـــدويل القـــوانني الداخليـــة و 

يز العنصــــري يكمـــا يــــدين هــــذا التقريــــر سياســـة فرنســــا يف تعاملهــــا مــــع املـــواطنني اجلزائــــريني بــــالتم

االلتــــزام بــــاحرتام حقــــوق عليهــــا الكــــف عــــن ممارســــة التعــــذيب و  جيــــبنســــانية و إواملمارســــات الال

كمــــا ،  3املعاهــــدات الدوليــــة الــــيت صــــادقت عليهــــا فرنســــااملواثيــــق و اإلنســــان املنصــــوص عليهــــا يف 

تنظـيم احملتشـدات نـداء  ن اللجنة الدوليـة للصـليب األمحـر واللجنـة الدوليـة ملناهضـةموجهت كل 

�ــم وحبــاالت  االلتقــاءاحملبوســني الــذين مت  إىل احلكومــة تنديــدا مبــا ملســوه مــن آثــار تعــذيب لــدى

علنيــة ضــد  النتقــادات امفقــودين، ويف األثنــاء شــكلت اجلمعيــة العامــة هليئــة األمــم املتحــدة إطــار 

  .4سياسة فرنسا يف اجلزائر تزداد أمهية كل يوم أكثر

ـــات التعـــذيب الـــيت كـــاالت األنبـــاء و قـــد حتـــدث مراســـلو و و     الصـــحافة العامليـــة عـــن عملي

مليــة كمــا متكــن رجــال الصــحافة العا  ،الســكانفرنســي يف اجلزائــر ضــد املعتقلــني و ميارســها اجلــيش ال

الواســعة  إىل جانــب احلملــة الدبلوماســية ،افةى الصــحتوزيعهــا علــمــن التقــاط صــور عــن املــذابح و 

  .5املمارسات هيا هلذاستياء عامل الشيء الذي خلق ،يف اخلارج و.ت.جاليت قامت ممثليات 
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  ظمــة حنــو اجلزائــرتوهــو مــا عاينتــه اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر مــن خــالل املهمــات املن

ثــار التعــذيب مثــل احلــرق آالــذين هلــم أعــراض و ني اجلزائــريني هــا بفحــص احملبوســو حيــث قــام مبعوث

ثــار حــروق آلــرجلني، األغــالل علــى مســتوى كــل مــن اليــدين و بالســجائر، جــروح ملتئمــة بســبب ا

  .1سطحية ناجتة عن التعذيب بالكهرباء

" سـاريسو أبـول "شـكوى ضـد اجلنـرال بتقـدمت  وف  وق ان -02

، وبــدون هــذا ال ميكــن جلزائــر بأ�ــا جــرائم ضــد اإلنســانيةجرائمــه الــيت ارتكبهــا يف ا اعتــربتالــيت و 

حمـو ذاكرة التارخييـة للشـعب الفرنسـي و القول بأن هنـاك عمـل جيـري القيـام بـه لرفـع العـبء عـن الـ

  .19622-1954خملفات حرب سنوات 

03-  س ادة- ام اا  -  انعقــدت دورتــه

الئحــة خبصــوص احملتشــدات اجلزائريــة 3دولــة 16، و�ــذه املناســبة وقعــت وفــود "جينيــف"يف  12الـــ

إننا متـأثرون جـدا مـن الطـابع الفـاجع : "وما يقع من تعذيب وتعتيم إعالمي، وهذا نص الالئحة

الذي أصبحت عليه حالة مئات اآلالف من األشـخاص أغلـبهم مـن النسـاء واألطفـال والشـيوخ 

يت تسمى مراكز التجمع، وقـد رأينـا والحظنـا عجـز السـلطات املسـؤولة الذين يتأملون يف املراكز ال

حسب تصـرحيا�م اخلاصـة يف أن يواجهـوا مقتضـيات هـذه الوضـعية وأن يواجهـوا إمهـال الصـليب 

األمحــر الــدويل وتقاعســه يف هــذا امليــدان، فإننــا نعــرب عــن خماوفنــا احلــادة إزاء خطــورة هــذا املشــكل 

  .  4"املستعجل

وحيــال اإلجــراءات  يــةالقضــية اجلزائر  جتــاه هــاموقف زبــر  ار دولاوف  -04

 ست، حيث در اجلامعة العربية الئحة وذلك من خالل ،القمعية ضد الشعب اجلزائريالتعذيبية و 

ا يف وضــعهائــر و ز ة يف قضــية اجلالتطــورات األخــري  السياســة تقريــر األمــني العــام شــأنفيهــا اللجنــة 

بـه وفـد احلكومـة املؤقتـة للجمهوريـة اجلزائريـة مـن  ت إىل مـا أدىلواسـتمع ،ا�الني الـدويل والقـومي

                                                 
  .1960 -01 -11، 59، ع المجاهد، "التقارير الدولية تفضح جمرمي احلرب الفرنسيني" -1

 2- بزيان سعدي: جرائم فرنسا يف اجلزائر (من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس)، املرجع السابق، ص89.
-املغرب اليمن-لبنان- العراق-تونس-السودان- األردن-اجلمهورية العربية املتحدة - باكستان-أندونيسيا-اهلند-غينيا-غانا-سعوديةالالعربية -3

 .احلبشة-أفغانستان
 .35، ص1960، اجلزائر، مراكز التجميع، حرب اإلبادة يف اجلزائر :للحكومة املؤقتة اجلزائرية وزارة األخبار -4
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وقــد تدارســت اللجنــة ببــالغ القلــق األخطــار الــيت �ــدد  ،بيانــات حــول الوضــع الــراهن يف اجلزائــر

ذ�ا السـلطات الفرنسـية ضـد اختمن اإلجراءات اليت ، تذكر الالئحة أنه الشعب العريب يف اجلزائر

الشـيوخ والنسـاء  مـن أكثـرهم ،ضم حنـو مليـونينيت يتع اليكز التجما سواء يف مر السكان املدنيني، 

نظــام مل هـو و  ،التعـذيبو يم تـلنظـام التع عختضــ والـيت كـز الشـرطةا مر يف املعـتقالت و  وأاألطفـال، و 

الـيت حتـرم أعمـال  ،التزمـت بـه فرنسـا يف املعاهـدات الدوليـة مـا ا ينايفمميعرف له مثيل يف قسوته، 

ة بتجنيـــب املـــدنيني أخطـــاء ، القاضـــيم 1949أوت  12منهـــا معاهـــدة والقتـــل اجلمـــاعي و  اإلبـــادة

  .1دئهاابملميثاق األمم املتحدة احلرب وإعالن حقوق اإلنسان و 

 وصـلت إليهـا احلـرب يف اللجنة السياسية عـن قلقهـا البـالغ للتطـورات اخلطـرية الـيت أعربتو 

عـرض  قـد تقـرر يف اجتمـاع اجلامعـة العربيـةو  ،العـامليه الـرأي العـام تنبيـعملت من أجـل و  ،اجلزائر

   التعــذيبب التحقيــق القائمــة علــى اإلكــراه و أســاليكــز التجمــع واملعــتقالت و ا ة يف مر احلالــة اخلطــري 

مثلــة يف املتمحلــت األمــم املتحــدة املســؤولية وطالبتهــا بالقيــام بــدورها ومهامهــا املنوطــة �ــا و  كمــا

 اختـــاذقيـــق دوليـــة إىل اجلزائـــر عـــاجال و ذلـــك بإرســـال جلنـــة حتو  ،إحـــالل الســـالم واألمـــن العـــامليني

  .2ضد الشعب اجلزائري اإلبادةاإلجراءات لوقف 

فظاعـة التصـرفات الفرنسـية يف اجلزائـر الـيت وصــلت جملـس النـواب السـوري  أعضـاءاسـتنكر 

إىل حدا ال يطاق، وحثوا احلكومة على أن تستنكر ذلـك عالنيـة، واقـرتح أحـد النـواب أن يرسـل 

ا�لــس النيــايب الفرنســي اســتنكاره الســتمرار التعــذيب والعقــاب مــن قبــل احلكومــة الفرنســية ضــد 

، كما وقف دقيقـة صـمت ترمحـا علـى أرواح شـهداء اجلزائـر وكـان ذلـك باجللسـة الشعب اجلزائري

مصـــطفى بـــن "رئـــيس احلكومـــة الليـــيب  أكـــد كمـــا، م 1954نـــوفمرب  09الســـابعة املنعقـــدة بتـــاريخ 

ة الفرنســية السياســوأن  ،مصــدر اهتمــام اجلميــع حكومــة وشــعبا علــى أن القضــية اجلزائريــة "حلــيم

    .3م 1956وكان ذلك يف شهر جوان  ،متسمة بالعنف وا�ازراملطبقة يف اجلزائر 

                                                 
 .37، 36صاملصدر السابق، ص  :للحكومة املؤقتة اجلزائرية وزارة األخبار -1
 .72، ص03املرجع السابق، ج: عمار قليل -2
، دار 1962 -1954الثورة اجلزائرية يف اخلطاب العريب الرمسي؛ مواقف الدول العربية واجلامعة العربية من الثورة اجلزائرية : بشري سعدوين -3

  .366، 365، ص ص01، ج2013مداين، اجلزائر، 
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أو  م 

عمدت السلطات م  1954نوفمرب  01غداة انطالق الثورة التحريرية املباركة بتاريخ 

واإلجراءات وإصدار التشريعات التعسفية االستعمارية الفرنسية إىل اختاذ جمموعة من التدابري 

الظاملة يف حق اجلزائريني، الغرض منها القضاء النهائي على الثورة يف مهد انطالقتها وخنقها 

حىت ال تتوسع وتنتشر إىل مناطق أخرى من الوطن، فقامت بإجراءات واسعة مشلت املدن 

  .يرية الكربىوالقرى والدواوير واألرياف اليت انطلقت منها الثورة التحر 

م  1955متسرتة وراء حالة الطوارئ املفروضة منذ أفريل قامت السلطات الفرنسية  

بفتح مراكز للتعذيب، كما فتحت أبواب السجون وبنت املعتقالت بسواعد املعتقلني أنفسهم  

وأقامت احملتشدات ومراكز اإليواء والعبور، ساعية من خالل ذلك إىل قطع الصلة واالتصال 

لشعب من جهة وجيش وجبهة التحرير الوطين من جهة ثانية، خوفا من التموين والتمويل بني ا

  .والدعم اللوجسيت، وإفادته باملعلومات الضرورية عن حتركات القوات الفرنسية

وقبل اخلوض يف واقع السجون واملعتقالت ال بد من اإلحاطة أوال مبجموعة من 

  .املفاهيم وتذليل معناها

01 - ف ارن لفظ عريب قدمي، من االستعماالت اليت حافظت على  احلبس

فصاحتها يف عاميتنا، وال يكاد الشعب عندنا يستعمل لفظ السجن الشائع يف الكتابات 

واألحاديث الفصيحة، وهو املكان املظلم الذي كان يودع يف غياهبه خرية املناضلني اجلزائريني  

ودليال من دالئل الوطنية النضالية  واحلقيقة أن احلبس أصبح عالمة من عالمات النضال

، والسجن بناء خمصص للمنحرفني، يتميز �ندسة معمارية تناسب حجز املعاقبني من 1للجزائر

أفراد ا�تمع، يبىن عادة باإلمسنت املسلح يف أماكن خاصة به، وتوضع على نوافذه شبابيك 

ا البناء املخصص إال من حديدية، وتصنع أبوابه من صفائح احلديد السميكة، وال يدخل هذ

ارتكب جرما أخالقيا أو خمالفة اقتصادية أو قتل نفسا وحكمت عليه احملكمة مبا يتناسب 

                                                 
، املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة 1962 -1954دليل مصطلحات ثورة التحرير اجلزائرية : عبد املالك مرتاض -1

 .41، 40، ص ص2001، اجلزائر، 1954أول نوفمرب 
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واجلرمية اليت ارتكبها، إما خمالفة أو جنحة أو جناية حسب خطور�ا، وبناء على مواد معينة يف 

  .1قانون العقوبات تطبق عليه يف السجن

أنشأت السلطات لقد    ازارار ار أواع اون

نسق السجون املتواجدة شبه إىل حد بعيد يباجلزائر هيكال من السجون  الفرنسية اريةاإلستعم

قدمت قائمة مفصلة لسجون م  1945ويف نشرية أجنز�ا وزارة العدل الفرنسية عام  ،بفرنسا

  السجون اخلاصة بتنفيذ العقوبات الطويلة األمد :اجلزائر واملصنفة إىل جمموعتني كبريتني مها

  .2والسجون اخلاصة بتنفيذ العقوبات القصرية األمد، إضافة إىل مركز األحداث ومركز اإلبعاد

 :اون ا ذ اوت اطو اد - 01

هي سجون كبرية يدخل إليها األفراد الذين حكمت عليهم احملاكم اجلنائية بالسجن 

يصل السجني إىل هذا النوع من املؤسسات بعدما يكون قد قضى فرتة  ،ملدة تزيد عن السنة

فهذه املؤسسات تستقبل  ،معينة يف إحدى املؤسسات املختصة بتنفيذ العقوبات القصرية

  جسيمة، وهذا ما يؤثر على حتديد نظام التسيري فيها "خمالفات"األشخاص الذين يرتكبون 

  .ني خاصة عندما يتعلق األمر باحلراس الذين ينبغي أن يكونوا أشداء غالظوعلى اختيار املوظف

نظرا لطول املدة اليت يقضيها املساجني يف هذا النوع من املؤسسات فإ�م جمربون    

  .3على القيام مبجموعة من األشغال، سواء كان ذلك يف ورشات داخلية أو خارج السجن

تضم هذه الفئة من السجون جمموعة من املؤسسات اليت يصنفها القانون الفرنسي  

 :على النحو التايل

  احلراش، الربواقية :وهي بالقطر اجلزائري سجون أربعةمنها توجد  :اون ارز -أ

أمهيته  يقال على سجن ملباز بأنه الوحيد يف اجلزائر الذي مياثل يف ،)باتنة( الشلف، ملباز

نظرا  "الليمان الفالحي"، أما سجن الربواقية فيطلق عليه اسم السجون املتواجدة بفرنسا

الستصالح  ثال استخدم مساجني سجن الربواقيةالشتغال املساجني بالزراعة، فعلى سبيل امل

  .هذا ظفر احللفاء وحراسة قطعان الغنم مناطق من اهلضاب العليا  لفائدة املعمرين، إىل جانب

                                                 
  .11، ص، املرجع السابقذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -1

2-Dictionnaire de législation Algérienne, Code Annoté et manuel raisonné des lois  

l’arrêté du 29 décembre 1867, vol 03, Art No 01.  
3- Dictionnaire de législation Algérienne, op.cit, Art No 03. 
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 "العقايب ا�مع"وتبني سجالت اإليداع بأن السجن املركزي للحراش حيمل كذلك تسمية     

)groupe pénitentiaire(أقسام يودع فهو حيتوي على عدة ، وهذا نظرا لتعدد اختصاصاته ،

عليهم  فيه املساجني احملكوم عليهم باألشغال الشاقة، كما كان مركزا للعبور بالنسبة للمحكوم

باإلبعاد عن اجلزائر، تونس، اهلند الصينية، مدغشقر وجزر األنتيل، كما  يوجد �ذه املؤسسة 

 .قسم خمصص للنساء السجينات وقسم آخر للسجينات القاصرات

يف اجلزائر، وهران، قسنطينة، وهذا حسب قائمة  :يوجد منها ثالثة اراز ا -ب

1م 1945السجون اليت وضعتها وزارة العدل عام 
. 

يقصد بالعقوبات القصرية  :اون ا ذ اوت ارة اد - 02

يوجد باجلزائر صنفني من املؤسسات اخلاصة  ،األمد تلك اليت تساوي أو تقل عن السنة سجنا

  :�ذه العقوبات

    :prisons départementalesاون ا -أ

، هذه التسمية تعرب يف األصل على مؤسستني "والتأديبديار احلبس "يطلق عليها اسم 

 :خمتلفتني

  . اخلاصة حبجز املتهمني رهن احلبس اإلحتياطي  maison d’arrêt :ديار احلبس -

املخصصة للمحكوم عليهم بالسجن ملدة ال تزيد  :maison de correctionديار التأديب  -

لكن صعوبة التسيري واملشاكل املالية على وجه اخلصوص محلت اإلدارة على اجلمع  ،عن السنة

  .بني الوظيفتني يف مؤسسة واحدة

 :تصنف السجون العمالية إىل قسمني    

  ، وهراناستيعاب معتربة وهي سجون اجلزائريضم سجونا ذات طاقة  :ام اول

 .قسنطينة

م اتضاهي حبجمها  يضم جمموعة من السجون املتوسطة احلجم، واليت ال :ا

سجون القسم األول إال أ�ا األكثر انتشارا، حبيث يوجد سجن يف كل منطقة من املناطق 

 ، فليب)الشلف(باتنة، البليدة، عنابة، جباية، قاملة، معسكر، مستغامن، أورليان فيل  :التالية

 .2س، تيارت، تيزي وزو، تلمسان، سطيف، سيدي بلعبا)سكيكدة(فيل

                                                 
1-Code pénitentiaire 1874, ArtNo05 de l’arrêté sur l’organisation des prisons en Algérie. 
2-ipid. 
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، يدخل زائر وال يوجد ما مياثلها بفرنساهي مؤسسات خاصة باجل :اون ا -ب

بالسجن Tribunal correctionnel 1الذين حكمت عليهم حمكمة الصلحإليها األشخاص 

 :، تنتشر هذه السجون بشكل واسع على النحو التايلالشهرينملدة ال تتعدى 

 .سجنا ملحقا 28: املنطقة العقابية للجزائر -

 .سجنا ملحقا 29: املنطقة العقابية لوهران -

 .سجنا ملحقا 37 :املنطقة العقابية لقسنطينة -

 :تتمثل فيما يلي :ون أرى 3-

مقره بئر خادم، ويعترب  ،هو مكان حبس القصر دون السادسة عشر عاما :مركز األحداث -أ

سجن األطفال ذا خصوصيات متيزه عن باقي السجون نظرا ملا تتطلبه حاجيات املساجني من 

 .على األقل من الناحية التشريعية...تربية دينية، رياضية، عسكرية، 

الذين عادة ما ميثلون  "اخلطريين"مركز الحتواء األفراد  سوف وادييوجد ب: مركز اإلبعاد -ب

 .2 حمكوم عليهم بعقوبات ثقيلةمساجني

املوضحة باجلدول  م 1947إعتمادا على قائمة السجون اليت وضعتها وزارة العدل سنة 

  :3التايل

  وهران  العاصمة  قسنطينة  العماالت             السجون    

  00  03  01  املركزية

  01  01  01  مراكز عقابية

  01  01  01  سجون عمالية من القسم األول

  05  03  06  عمالية من القسم الثاينسجون 

  00  00  01  مراكز إبعاد

  28  28  38  سجون ملحقة

  00  01  00  مراكز أحداث

 :تتجلى لنا املالحظات التالية

                                                 
  .كاملخالفات  البسيطة رائمتنظر يف اجلدرجة أوىل إبتدائية فرنسية حمكمة  -1

2- Code pénitentiaire 1874, op.cit. 
  .اجلدول  من إجناز الطالب -3
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فالسجون الكبرية اليت متثلها  بشكل واسع،

كل واحد منها يف   مراكز عقابية ة

سجنا ملحقا  94و من القسمني األول والثاين،

بني خمتلف جهات البالد إذا ما استثنينا اجلنوب الذي 

ي ألن انتشار السجون مقرتن بالكفاح التحرري 

  .، يضاف إىل ذلك الكثافة السكانية املنخفضة يف اجلنوب

سواء املركزية أو  ،عرفت منطقة اجلزائر العاصمة وضواحيها وجود مجيع أنواع السجون

راكز ماملراكز العقابية أو سجون عمالية من القسم األول أو القسم الثاين أو سجون ملحقة أو 

الذي ينبغي أن يتواجد مبنطقة و املوجود يف وادي سوف، 

جون املوجودة على أما على مستوى عمالة قسنطينة فاخلريطة توضح لنا مناذج من الس

  1ريطة توضح السجون الرئيسية في الشرق الجزائري

  

                                                                                              

  0           50كم        100 

سطیف
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بشكل واسع، صغرية احلجم العقابية اتاملؤسس كثرة انتشار

ةوثالث واحد بالشرق وثالثة بالوسط، سجون مركزية

من القسمني األول والثاين، سجنا عماليا متوسط احلجم 17يقابلها 

 .صغري احلجم

بني خمتلف جهات البالد إذا ما استثنينا اجلنوب الذي  باين الطفيفيتسم توزيع السجون بالت

ي ألن انتشار السجون مقرتن بالكفاح التحرري تنعدم فيه هذه املؤسسات، وهذا طبيع

، يضاف إىل ذلك الكثافة السكانية املنخفضة يف اجلنوبوالقمع اإلستعماري

عرفت منطقة اجلزائر العاصمة وضواحيها وجود مجيع أنواع السجون

املراكز العقابية أو سجون عمالية من القسم األول أو القسم الثاين أو سجون ملحقة أو 

املوجود يف وادي سوف، الوحيد باستثناء مركز اإلبعاد 

أما على مستوى عمالة قسنطينة فاخلريطة توضح لنا مناذج من الس

  :مستوى هذه املنطقة

ريطة توضح السجون الرئيسية في الشرق الجزائريخ

  

                                                                                            

 

                                         
  .من إجناز الطالب

  سنطینة

  

 میلة

الفصل الثالث                              

 

كثرة انتشار -

سجون مركزية ةأربع

يقابلها  عمالة،

صغري احلجم

يتسم توزيع السجون بالت -

تنعدم فيه هذه املؤسسات، وهذا طبيع تكاد

والقمع اإلستعماري

عرفت منطقة اجلزائر العاصمة وضواحيها وجود مجيع أنواع السجون -

املراكز العقابية أو سجون عمالية من القسم األول أو القسم الثاين أو سجون ملحقة أو 

باستثناء مركز اإلبعاد  ،أحداث

   .نائية

أما على مستوى عمالة قسنطينة فاخلريطة توضح لنا مناذج من الس

مستوى هذه املنطقة

  

  

  

  

  

  

                                                                                              

 

  

  

                                                
من إجناز الطالب -  1

سنطینةق

  باتنة
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واملتمثلة يف سجن الكدية  شهورةخريطة عمالة قسنطينة، موزع عليها أهم السجون امل

بقسنطينة، والسجن األمحر مبيلة، وسجن المبيز بباتنة، والسجن املركزي بسطيف، كما توجد 

سجون أخرى ثانوية موزعة على كامل البلديات سواء املختلطة أو األوروبية، منها ما بقي إىل 

لساعة مستغال من طرف إدارة السجون اجلزائرية، ومنها ما هدم لعدم صالحيته، ومثال حد ا

ذلك سجن تبسة املوجود يف وسط املدينة، وسجن خنشلة، وسجن عنابة ببالزدارم، وسجن 

  .الكويف وسجن بسكرة وجباية وغريها من السجون األخرى

ضافة إىل املنطقة الشرقية ، إعامة بكل عماال�اهذه هي السجون املتواجدة باجلزائر 

يف فرتة اإلحتالل، لكن يبدو أنه على كثرة عددها مل تكف الستيعاب كل اجلزائريني خاصة 

، وهو ما حيبس يف أي مكان دون أية مراقبة السيما أثناء ثورة التحرير، فأصبح اجلزائري املتهم

، على 2احلبس التعسفيالذي مينع نفسه 1اجلنائي الفرنسي يعد إخالال بإحدى بنود القانون

، لذلك جلأت االدارة ماسو مقاليد احلكم العسكري ستالما، أي قبل 1957األقل إىل غاية 

  .االستعمارية إىل إنشاء املعتقالت ومراكز الفرز والعبور

مل يستعمل مصطلح املعتقل عند العرب القدامى كثريا إذ   رف ال - 02

عقله : ن واحلبس، أما لفظ اعتقل فقد استعمل كالتايلكانوا يستعملون مصطلح األسر والسج

، ولكن خالل الثورة التحريرية 3عن حاجته أي حبسه، وقد كان من الكلمات املهملة نسبيا

عادت مكانة املعتقل كمصطلح تارخيي إذ أصبح يعين احلبس أو السجن، ويطلق على كل 

مكان جيمع فيه الناس وتقيد حريا�م فيه ويساقون إليه نتيجة لفوضى طارئة أو لثورة قائمة  

ئريني، وكان الشعب وهو املكان الذين كانت فيه السلطات الفرنسية تعتقل فيه الوطنيني اجلزا

اجلزائري أيام الثورة التحريرية يستعمل املعتقل مرادفا للفظ السجن أو احلبس، وقد اقرتن مفهوم 

املعتقل مبعىن سياسيا خاصا بالوطنيني اجلزائريني والوطنيات كذلك، ممن أودعوا السجن كما 

كي، وذلك لضيق يعين أيضا جتميع عدد من املناضلني يف مكان حمروس غري السجن الكالسي

                                                 
 .سواء قانون االجراءات أو قانون العقوبات -  1

 .ال تراع فيه أي إجراءات، ال خيضع لشرعية القوانني -  2

 - 1998نة، السنة اجلامعية ، رسالة ماجستري، جامعة بات1962-1954شعر السجون والمعتقالت في الجزائر،  :حممد زغينة -3

  .16، ص1999
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السجون يف اجلزائر وفرنسا �ؤالء الوطنيني الذين تكاثر عدد املعتقلني منهم ارتفاعا مذهال فاق 

  .1املليونني

ال يتعرض من يف املعتقل إىل احملاكمة باعتبارهم ليسوا جمرمني لكي يبت يف أمرهم  

ن للباس معينا كما يف وختتلف حيا�م يف املعتقل باختالف اإلدارة اليت تسريهم، وال خيضعو 

السجن، يتمتعون ببعض احلريات داخل املعتقل كاإلطالع على الصحف وا�الت واجلرائد 

، وبالتنقل يف املراقد 2االستعمارية فقط مع استثناء الصحف التقدمية وباالستماع إىل اإلذاعة

ن مرهونني حبياة وبالتفسح يف الفناء ومبمارسة الرياضة وبالتعليم الفردي واجلماعي، إذ يبقو 

احلوادث الطارئة، ويتعرضون للعذاب النفسي، وأطلق أثناء الثورة على املكان الذي كان 

الفرنسيون يعتقلون فيه الوطنيني، واملعتقل خيتلف عن السجن وهو ليس من نوع خاص، وهناك 

من يرى بأن املعتقالت عبارة عن سجون مجاعية أقامتها السلطات العسكرية، وكانت يف 

املدنية : غلبيتها مراكز عبور للمعتقلني حيث يكون املعتقل دون سوابق قضائية، وهي نوعانأ

والعسكرية، فاألوىل ختص بشؤون املعتقلني املدنيني، أما الثانية فقد خصصت للمجاهدين 

الذين مت إلقاء القبض عليهم إثر املعارك اليت كانوا خيوضو�ا ضدهم، ويف أغلب األحيان يعدم 

  .3اجليش الفرنسي األسري بعد اعتقاله انتقاما ملوتاهمجالدو 

من قبل اإلدارة الفرنسية جتنبا للزيارات املفرتضة  مت تغيري املصطلحات واملسميات

القيادة والتقرير الذي بني أيدينا يوضح ذلك، والذي صدر عن  ،للمنظمات واهليئات واللجان

األركان ، الناحية العسكرية العاشرة: " م 1958-03-23اجلزائر يف بالعسكرية العليا املشرتكة 

للمذكرة رقم  تصحيح، RM.10/6- SC 269رقم  العسكرية املكتب السادس

                                                 
 .83ص  1979 اجلزائر، ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،نوفمرب كيف حررت اجلزائرلثورة اخلامسة والعشرون  ىالذكر : عبد احلميد مهري -1
الذي كان يطلق على إذاعة الثورة اجلزائرية السرية، كانت تذيع زهاء ساعة واحدة يف  " صوت اجلزائر احلرة"يفضل اجلزائريون االستماع إىل  -2

م، وكان ا�اهدون واملناضلون  1955ديسمرب  16من القاهرة ابتداء من " صوت العرب"عاشرة مساء من إذاعة كل يوم ابتداء من الساعة ال

ينظر بشري كاشه . ينتظرون ذلك لالطالع على أخبار الثورة اجلزائرية وخاصة العمليات اليت كان جيش التحرير الوطين يشنها على قوات العدو

قد  1956وزير خارجية فرنسا ملصر يف شهر مارس " بينو"األستاذ حممد العريب الزبريي فإن زيارة  حسب. 175املرجع السابق، ص: الفرحي

ينظر حممد العريب . مهد هلا أمر رمسي بتوقيف احلصة املخصصة للجزائر يف إذاعة صوت العرب، ولقد ظل األمر ساري املفعول أسابيع كثرية

 .99، ص2007، الطباعة الشعبية للجيش، زائرقراءة يف كتاب عبد الناصر وثورة اجل: الزبريي
 .13، املرجع السابق، صذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -3
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املخيمات العسكرية : املـــوضوع، م

املخيمات الداخلية  - : تغيري الكلمات

 املعتقلني العسكريني -: تغيري املصطلحات

  .1نائب قائد األركان العسكرية

التالية توضح مقارنة بني عدد املعتقلني اجلزائريني على مستوى 

   :م 1958م وشهر سبتمرب   1957

من خالل األعمدة البيانية نالحظ التباين واالختالف يف عدد املعتقلني بني عمالة 

من جهة ثانية تزايد عدد املعتقلني باستمرار، وهذا يثبت 

استمرار وزيادة القمع الفرنسي ضد الثورة، وان قيام اجلمهورية اخلامسة ووصول شارل ديغول 

مراكز جتميع : منيز بني نوعني من التجميعات عرب التاريخ

االستعمار ومراكز جتميع تصفية االستعمار، وهلذين النوعني من املراكز عدة نقاط مشرتكة  

فهي تتميز أوال بتهجري مجاعي وعلى مسافة قصرية لسكان يكونون يف غالب األحيان منتشرين 

عرب مناطق صعبة البلوغ، ولتسهيل املراقبة تشيد املراكز عموما وفق الصرامة اهلندسية للمعسكر 

وال يكون التجميع على اإلطالق  ،وماين، وتنصب قدر اإلمكان يف مناطق سهلية أو سفحية

مراسلة داخلية، مذكرة : مساجني عسكريني جزائريني قبض عليهم وهم حيملون السالح
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205RM  م 1958مارس  19املتعلقة بتاريخ

تغيري الكلمات -:تغيري يف مجيع العبارات املوجودة يف النص

تغيري املصطلحات، املخيمات العسكرية للمعتقلني: ـــــــــــالعسكرية  بـ

نائب قائد األركان العسكرية Marguetالكولونيل ع من طرف وهو موقّ  "املعتقلني

التالية توضح مقارنة بني عدد املعتقلني اجلزائريني على مستوى 2واألعمدة البيانية

1957العماالت الثالث خالل الفرتة املمتدة مابني شهر جوان 

من خالل األعمدة البيانية نالحظ التباين واالختالف يف عدد املعتقلني بني عمالة 

من جهة ثانية تزايد عدد املعتقلني باستمرار، وهذا يثبت اجلزائر ووهران وقسنطينة من جهة، و 

استمرار وزيادة القمع الفرنسي ضد الثورة، وان قيام اجلمهورية اخلامسة ووصول شارل ديغول 

  .إىل رئاسة اجلمهورية زاد من عمليات القمع واالعتقال

منيز بني نوعني من التجميعات عرب التاريخ ادات - 

االستعمار ومراكز جتميع تصفية االستعمار، وهلذين النوعني من املراكز عدة نقاط مشرتكة  

فهي تتميز أوال بتهجري مجاعي وعلى مسافة قصرية لسكان يكونون يف غالب األحيان منتشرين 

عرب مناطق صعبة البلوغ، ولتسهيل املراقبة تشيد املراكز عموما وفق الصرامة اهلندسية للمعسكر 

وماين، وتنصب قدر اإلمكان يف مناطق سهلية أو سفحية

                                         
مساجني عسكريني جزائريني قبض عليهم وهم حيملون السالحأرشيف اللجنة الدولية للصليب األمحر، فيينا، 

 .Raoul Salan(  20/12/1957- 03/12/1958( " راؤول ساالن

 .من إجناز الطالب

الفصل الثالث                              

 

RM.10/6/SC

تغيري يف مجيع العبارات املوجودة يف النص، للمعتقلني

العسكرية  بـ

املعتقلني: ــــــــبـ

واألعمدة البيانية

العماالت الثالث خالل الفرتة املمتدة مابني شهر جوان 

  

  

  

  

  

  

  

من خالل األعمدة البيانية نالحظ التباين واالختالف يف عدد املعتقلني بني عمالة 

اجلزائر ووهران وقسنطينة من جهة، و 

استمرار وزيادة القمع الفرنسي ضد الثورة، وان قيام اجلمهورية اخلامسة ووصول شارل ديغول 

إىل رئاسة اجلمهورية زاد من عمليات القمع واالعتقال

03 -

االستعمار ومراكز جتميع تصفية االستعمار، وهلذين النوعني من املراكز عدة نقاط مشرتكة  

فهي تتميز أوال بتهجري مجاعي وعلى مسافة قصرية لسكان يكونون يف غالب األحيان منتشرين 

عرب مناطق صعبة البلوغ، ولتسهيل املراقبة تشيد املراكز عموما وفق الصرامة اهلندسية للمعسكر 

وماين، وتنصب قدر اإلمكان يف مناطق سهلية أو سفحيةالر 

                                                
أرشيف اللجنة الدولية للصليب األمحر، فيينا،  -1

راؤول ساالن" اجلنرال
من إجناز الطالب -2
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  م 1844تلقائيا متاما، ومت جتميع السكان ألول مرة يف اجلزائر بعد إنشاء املكاتب العربية سنة 

حيث كان أحد أهدافها الرئيسية جتميع السكان وتثبيتهم، وذلك لتسهيل عمليات إحالل 

واستخدمت ثالثة ألفاظ لوصف وضع السكان 

الثورة (، وينبغي التمييز أثناء حرب اجلزائر 

إىل  م  1955بني ثالث مراحل يف تطبيق سياسة التجميع، ففي مرحلة أوىل متتد من 

  القول أن كل واحد قد مجع دون فكرة رائدة دقيقة صادرة عن سلطات أعلى

طورها، وأخريا من فتوافق نشأة سياسة رمسية للتجميعات وت

املطرد لعدد السكان  وعن عدد احملتشدين يوضح لنا املنحىن البياين التايل التطور

السجن قدمي قدم ظهور  ارق ن ان وال واد

احلضارات  بينما املعتقل ال يظهر إال يف احلروب والصراع بني الدول، وفيه حيشر ذووا األفكار 

احلرة  واالجتاهات السياسية املختلفة، وإذا زالت احلروب أو انتهت زالت املعتقالت، وال يبق 

ظمة، أل�ا حتد من طغيان إال السجن وهو مستمر ما استمرت احلياة املدنية واالجتماعية املن

االحنراف على األقل، وإذ تعرضت أي دولة لالحتالل فإن معتقال�ا تغلق ويطلق سراح من 
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تلقائيا متاما، ومت جتميع السكان ألول مرة يف اجلزائر بعد إنشاء املكاتب العربية سنة 

حيث كان أحد أهدافها الرئيسية جتميع السكان وتثبيتهم، وذلك لتسهيل عمليات إحالل 

واستخدمت ثالثة ألفاظ لوصف وضع السكان  ،ستيالء على ممتلكات اجلزائريني

، وينبغي التمييز أثناء حرب اجلزائر "احلشر"و" إعادة اإليواء"و" التجميع: "

بني ثالث مراحل يف تطبيق سياسة التجميع، ففي مرحلة أوىل متتد من 

القول أن كل واحد قد مجع دون فكرة رائدة دقيقة صادرة عن سلطات أعلىميكن 

فتوافق نشأة سياسة رمسية للتجميعات وت) م 1961-1959(أما املرحلة الثانية 

  .1"التشتيتسياسة "لقت انطم  1961 وابتداء من ماي

وعن عدد احملتشدين يوضح لنا املنحىن البياين التايل التطور

  . م 1961احملتشدين يف عمالة قسنطينة  خالل سنة 

ارق ن ان وال واد - 

احلضارات  بينما املعتقل ال يظهر إال يف احلروب والصراع بني الدول، وفيه حيشر ذووا األفكار 

احلرة  واالجتاهات السياسية املختلفة، وإذا زالت احلروب أو انتهت زالت املعتقالت، وال يبق 

إال السجن وهو مستمر ما استمرت احلياة املدنية واالجتماعية املن

االحنراف على األقل، وإذ تعرضت أي دولة لالحتالل فإن معتقال�ا تغلق ويطلق سراح من 

                                         
 .81 -69املرجع السابق، ص ص: ميشال كورناتون

الفصل الثالث                              

 

تلقائيا متاما، ومت جتميع السكان ألول مرة يف اجلزائر بعد إنشاء املكاتب العربية سنة 

حيث كان أحد أهدافها الرئيسية جتميع السكان وتثبيتهم، وذلك لتسهيل عمليات إحالل 

ستيالء على ممتلكات اجلزائرينيالسلم واال

: "املهجرين

بني ثالث مراحل يف تطبيق سياسة التجميع، ففي مرحلة أوىل متتد من ) التحريرية

ميكن م  1959

أما املرحلة الثانية 

وابتداء من ماي

وعن عدد احملتشدين يوضح لنا املنحىن البياين التايل التطور

احملتشدين يف عمالة قسنطينة  خالل سنة 

  

  

  

  

  

  

  

04 -

احلضارات  بينما املعتقل ال يظهر إال يف احلروب والصراع بني الدول، وفيه حيشر ذووا األفكار 

احلرة  واالجتاهات السياسية املختلفة، وإذا زالت احلروب أو انتهت زالت املعتقالت، وال يبق 

إال السجن وهو مستمر ما استمرت احلياة املدنية واالجتماعية املن

االحنراف على األقل، وإذ تعرضت أي دولة لالحتالل فإن معتقال�ا تغلق ويطلق سراح من 

                                                
ميشال كورناتون -1
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فيها بينما سجو�ا تستمر مبسجونيها أل�ا تتمتع باالستقالل املايل واإلداري وختضع لنظام 

ثورة أو التمرد  خاص، أما املعتقل فهو رهني الظروف واملستجدات اليت تفرزها احلرب أو ال

ويكون املعتقل إما تابعا للجيش أو لرجال الدرك أو لشرطة األمن املدين، وتتحكم يف مصريه 

، أما احملتشدات أو مراكز التجميع فقد عرفت تارخييا لدى 1الظروف السياسية احمللية أو الدولية

ان اجلزائريني من وعرفتها اجلزائر خالل الثورة التحريرية وذلك لغرض تقريب السك ،الرومان

  2املراكز الفرنسية لتسهيل عملية مراقبتهم واحلد من اتصاهلم جبيش وجبهة التحرير الوطين

  .3وتكون إما مؤقتة أو �ائية، وهو مفهوم جغرايف يستهدف اإلقليم الذي يعيش عليه ا�معون

شرح هذه املفاهيم بغرض التفريق بني السجن واملعتقل واحملتشد نتطرق إىل أهم  بعد

السجون واملعتقالت يف الشرق اجلزائري من حيث اهليكلة واإلدارة ووضعية املساجني �ا ودورها 

  .يف تكوين وتثقيف املعتقلني

  ريزارق اا  رىت اا  

وصمدت يف منطقة األوراس م  1954ندالعها يف أول نوفمرب ملا اشتد أوار الثورة بعد ا

أكثر من غريها، ارتأى العدو الفرنسي أن يقوم حبمالت االنتقاء ملن يتعاطفون مع الثورة أو ممن  

يعملون يف النظام السياسي سابقا، فأخذ جبمع من كل املناطق اليت امتد إليها هلب  اكانو 

  م 1955يف شهر أوت " اجلرف"مث يف ، م 1955 مايشهر يف  "شالل"الثورة، ففتح معتقال يف 

الثورة، وانتشارها وثبا�ا، فأنشأ معتقالت أخرى يقع أغلبها يف ومل يكتف �ما تبعا لتوسع 

  .5م 1955أوت  16يف 4)ايةضال(، مثل معتقل بوسوي م 1955الغرب اجلزائري يف أواخر سنة 

  

                                                 
  .14املرجع السابق، ص ،ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -1
 .73، ص2007، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )1900 -1830(نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر املعاصر : عبد احلميد زوزو -2

 .82، 81املرجع السابق، ص ص: ميشال كورناتون -3
، وفتح أبوابه يف 1845بوسوي، يقع جنوب سيدي بلعباس، يف دائرة تالغ، عبارة عن ثكنة عسكرية داخل جبال الضاية بنيت سنة  أو -4

 .1955أوت  16
  .14املرجع السابق، ص ،ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -5
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املعتقالت واحملتشدات يف اجلزائر وهذا جدول يوضح مناذج على سبيل احلصر ألهم 

  :1بصفة عامة بعماال�ا الثالث خالل الثورة التحريرية

  المحتشدات  المعتقالت  المناطق

  الشرق

  اجلزائري

عمالة (

  )قسنطينة

  .قصر الطري، سطيف-

  .اجلرف، املسيلة-

  .شالل، املسيلة-

  .جباية ،تيشي-

  .السمندو-كوندي -

  .حمتشد سطيف-

  .عنابةسالني بالقرب من -

  .زرداسة بالقرب من احلروش-

  .حمتشد أوقاس ببجاية-

  .حمتشد املاء األبيض-

 .تبسة ،حمتشد الشريعة-

   .حمتشد بسكرة-

  

  الوسط

عمالة (

  )اجلزائر

  .غرب العاصمة ،الدويرة-

  .غرب العاصمة ،بو إمساعيل-

  .غرب املدية ،لودي-

  .اجللفة ،عني وسارة ،بول غازيل-

  .كامورا، قصر البخاري-

  .مران، بوغار، املدية-

  

  حمتشد آفلو-

  .حمتشد األصنام-

  .حمتشد تيزي وزو-

  .برج بونعامة -

  .مطماطة، الشلف -

  .جبابرة، الشلف -

  الغرب

  اجلزائري

  عمالة(

  )وهران

  .سيدي بلعباسالضاية، بوسوي -

  .سان لوي بطيوة شرق وهران -

  .وهران ،أركول -

  .وهران ،سيدي الشحمي -

  .بوحجرشاير، محام -

  

  

                                                 
 .من إجناز الطالب اجلدول -  1
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حصاءات املطلع عليها تبني أن كل من الشرق والغرب والوسط اجلزائري حسب اإل

حتملوا بدرجات متفاوتة نسبيا إنشاء املعتقالت واحملتشدات وبناء السجون، وهذا يدل على 

مشولية الثورة التحريرية وانتشارها عرب كامل الوطن، كما تدل االحصائيات على االستجابة 

ية للمشاركة يف الثورة، أما خبصوص املعتقلني فتبني اجلداول أن الفعالة لكل الواليات التارخي

من  % 65.4م واليت بلغت  1957منطقة الشرق اجلزائري سجلت أكرب نسبة وذلك سنة 

على مستوى  من جمموع املعتقلني %53م فتجاوزت  1958جمموع املعتقلني، أما يف سنة 

  .الوطن

أسباب إقامتها إىل انتشار الثورة تعود  ات دوا وأداف إء - 01

وثبا�ا، حيث كان العدو الفرنسي يرمي من ورائها إىل مجع كل الوطنيني والوطنيات املتعاطفني 

، وذلك إلضعافها والتقليل من مسعتها وتوسعها، وترى العدو الفرنسي كلما متكنت 1مع الثورة

ىت الوسائل املتاحة والطرق الثورة من مكان إال وعمل على التضييق على ذلك املكان بش

املمكنة، إذ جيمع الذين كانوا ميونو�ا وتعتمد عليهم يف أماكن يتم اختيارها بدقة، ألن السجون 

امتألت باملوقوفني اجلزائريني واحملاكم ليس هلا وقت بأن تتفرغ للنظر يف استكمال امللفات، وأن 

ىل البحث الدقيق وال إىل التقاضي وال إىل املعتقالت توفر الكثري من اإلجراءات اليت ال حتتاج إ

وغاية ما هناك مجع  مث حراسة مث نقل وانتظار اع عن املشبوهني من اجلزائريني، احملامني للدف

وهذا للتأثري على معنويات ا�اهدين الذين ال ، الظروف السياسية، وانتصار الثورة أو فشلها

عب هلم فيستسلمون، بعد أن حيرموا عنهم ميكنهم االستمرار يف املقاومة دون مساندة الش

  .2التموين والتجهيز وإيصال املعلومات واألخبار اليت ختص حتركات العدو

�دف من " جاك سوستيل"كما كانت اإلدارة االستعمارية وعلى رأسها احلاكم العام 

  :وراء إقامة املعتقالت إىل حتقيق األهداف التالية

  .م املباشر يف الثورةإبعاد العناصر احلية عن اإلسها-

                                                 
 .80املرجع السابق، ص: عبد املالك مرتاض -1
  .24ص، 02ج  ،2000 ، اجلزائر،للطباعة ةر هوم، دا)2619-1942(تاريخ اجلزائر املعاصر: حممد العريب الزبريي -2
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تسليط اإلرهاب والقمح والتخويف، قصد إيصال العناصر املوقوفة واملعتقلة إىل  -

 السقوط وا�يار معنويا�ا، وبالتايل ضمها إىل جانب اإلدارة الفرنسية، عن طريق إتباع طرق ال

  .وغريمها) األدمغة(إنسانية كالتعذيب وغسل األخماخ 

السياسية بني املنتمني جلبهة وجيش التحرير الوطين وغري العمل على بعث التفرقة  -

املنضوين حتت لوائها وإثارة النعرات اجلهوية، وخلق تضارب بني أبناء البلد الواحد للقضاء على 

  .الوحدة الوطنية، ومنع الشعب من االلتفاف حول جيش وجبهة التحرير الوطين

املصاحل البسيكولوجية إىل قبول التعاون �يئة هذه العناصر اجلزائرية املعذبة بواسطة  -

ملبادئ الثورة وأهدافها مثل قانون اإلطار  ةمع إدارة االحتالل الفرنسي، وتزكية املشاريع املضاد

، وهي الفئة اليت تكون مرتبطة بفرنسا وتدافع عن 1وجعلها يف آخر املطاف مطايا للقوة الثالثة

ومية واخلونة واملتواطئني مع االستعمار مالء والق، وتتكون من احلركى والعوجودها يف اجلزائر

  .الفرنسي

قمع الروح الوطنية لدى اجلزائريني وحماولة القضاء على هليب الثورة واملد العسكري  -

  .2والسياسي اللذان صارا يسريان خبطى ثابتة حنو نزع االستقالل

قبض عليهم وهم حيملون هذه مراسلة للموافقة على بناء معتقالت للجنود اجلزائريني الذين 

  لشهر واملنجزة بعد زيارتكم جلنيفأشري إىل مذكرتكم املتعلقة بالفاتح من هذا ا: "السالح

  :وضعية املقاتلني اجلزائريني املقبوض عليهم وهم حيملون السالح

ة بعد فرت M.B  رأى ،املرفقة واليت  جتيب عما تطلبونهاملذكرة  Lالكولونيل وضع أمامنا 

، ولكن مع العرض موافق على إجناز خميمات واسعة G.G ـــــــــال، إيقاف اإلجراءات املنويةوجيزة 

                                                 
، واملخازنية أو األقسام اإلدارية املتخصصة اليت 1954تتألف من احلركيني الذين هم عبارة عن وحدات قتال تكونت ابتداء من عام  -1

إىل  1962، إضافة إىل املفارز املتنقلة للحماية الريفية، ومفارز الدفاع الذايت، وصل عددها سنة 1955ابتداء من عام " بارالنج"أنشأها 

حوار حول : عبد القادر نور وآخرونينظر أيضا . 29 -24املرجع السابق، ص ص: عبد احلميد براهيمي). 60000(ل ستني ألف رج

  .وما بعدها 126، ص01، ج1986، املركز الوطين للتوثيق والصحافة واإلعالم، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر، الثورة

  11، ص ص2006، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، ماجستري، مذكرة )1962 -1956(لطير معتقل قصر ا: بلقاسم صحراوي -2

12. 
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وحىت هذا "ىنستثين من ذلك فقط من سيجندون يف احلرك ،على احملكمة كل من قبض عليهم

   ."قرتنا بشرط عدم ارتكاب أية جرميةيبقى م

كما أ�م تلقوا   ،بكاملها ما زالت حمل دراسةشكلة امل "كان" ـــــــأن أقول ل  M.Bخربينأ       

اتك الشفهية اإلجراءات اليت تريد فعلها واملقررة يف باريس يف شهر مارس وتلقوا أيضا تعليم

  .1"اخلاصة �ذا املوضوع

أهم العوامل اليت تدفع السلطات الفرنسية  ار وا ات - 02

هي رداءة الطقس ووحشة املكان، وتكون خارج ت ىل اختيار مواقع املعتقالإ االستعمارية

في بداية الثورة ويف السنة األوىل ف، 2املدن، ويف مكان منعزل بني احلجارة وبني رمال التالل

منها كان العدو الفرنسي خيتار أماكن التجمع اليت متتد إليها يد الثورة وتتمتع باهلدوء 

ن السكان، وعلى أبواب الصحراء كمعتقل واالستقرار، ويفضل أن تكون أماكن نائية وخالية م

شالل أو قرب مركز للجيش الفرنسي كمعتقل اجلرف، وتراعي فرنسا يف ذلك األماكن اليت 

تتميز بارتفاع درجة احلرارة يف فصل الصيف والربودة القاسية يف الشتاء كمعتقل قصر الطري  

  .3وذلك لزيادة عذاب املعتقلني وإهانة احملتشدين

خر مسيك من آسور  وخلفه ،سور من األسالك الشائكة ان واسع حييط بهاملعتقل مكف

  وبينهما مساحة يتجول فيها اجلنود حاملني بنادقهم وقد وقفوا يف أماكن خمتلفة ،الصخر

بالية، تطوقها  بأقمشة قدمية تنصب املعتقالت وتتكون غالبا من جمموعة خيام مصنوعةو 

يبلغ  يمكون من جدار حديد، والسلك اخلارجي ونة من ثالث دوائراألسالك الشائكة مك

وقد حييطها العدو الفرنسي بسياج من  ،4كز على أعمدة كهربائيةتوهو مر  ،ارتفاعه ثالثة أمتار

األسالك الشائكة، ويزرع القنابل واأللغام من ورائها لكي ال يفر منها املعتقلون أو احملتشدون 

ذلك  الفرنسينييرجع  ،خمتلف أحناء الوطن اجلزائريالذين نقلوا إليها من كل حدب وصوب من 
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 . Raoul Salan ( 20/12/1957- 03/12/1958" (راؤول ساالن" اجلنرال

 .1957 -12 - 15 بتاريخ، 14ع  :المجاهد -2

  .114املرجع السابق، ص: اهللا ركييب عبد -3

 .1957 -12 -15 بتاريخ ،14ع  :المجاهد -4



 السجون والمعتقالت في الشرق الجزائريواقع الفصل الثالث                              

234 
 

قد مت ) عالمات معينة(ن احملطات إذ أط األحداث حتت ضغإىل أ�م فعلوا تلك اإلجراءات 

  .1تغيريها بواسطة معادن وأسالك شائكة

كما مرتاً،  15ترتفع صوامع للحراسة يبلغ علوها  وحول احملتشد وعلى مسافات معينة  

وفوق كل هذه الصوامع يوجد  ،أكرب من األخريات ترتفع وسط املعتقلتوجد صومعة أخرى 

ها القوية طوال الليل ُب أضواءحراس مسلحون برشاشات ثقيلة، مصابيح كهربائية كبرية ًتَصو 

نصب خميم يسكنه ي هحنو احملتشد، كما أن السيارات املصفحة متشي وجتيء حوله ويف مدخل

واملالحظ أن عدد  ،كما أن فيه مكانًا للنجدات الطارئة  اجلنود املكلفون حبراسة املوقوفني،

  .2اجلنود يكاد يكون مساويا عدد املدنيني احملروسني

03 - را طا  تن ا ذج  هناك املئات من املعتقالت

اليت أقامتها السلطات الفرنسية احملتلة للزج فيها بكل من يتم إيقافه �رد الشك فيه، ومن ذلك 

جنوب مدينة املسيلة، حيده من الشمال الطريق الوطين الرئيسي  يقع الذي ،"شالل"معتقل 

ق الطريق املؤدي من الذي يؤدي إىل مدينة عني احلجل واجلزائر العاصمة، وحيده من الشر 

املسيلة إىل بوسعادة، أما من اجلهة الغربية فيحده وادي اللحم الذي خيرتق مدينة سيدي 

  .3عيسى، وهذا املعتقل مل يبق من أثره شيء ألنه عبارة عن خيم نصبت يف الصحراء

نقل املعتقلون م  1955يف أوائل شهر أوت " شالل"وملا مزقت الرياح خيام معتقل  

م، حماذيا للطريق الوطين الرابط بني ك  17شرق مدينة املسيلة بنحو  إىل اجلرف، الذي يقعمجيعا 

�دمت بسببه كل  يف تلك السنةحدث فيه زلزال  حيث، م 1936بين سنة ، و بريكة واملسيلة

 بسرعة مث انتزعت أجنزتضطر السلطات الفرنسية إىل مجع املنكوبني يف حمالت ، مما ااألبنية

فقد شاء اهللا أن  ذلكباعتبار أ�م عاجزون عن استغالل أراضيهم، ورغم  ،ممتلكا�م عنوةنهم م
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وذلك " شالل"فقد نقل إليه يف شهر أوت املوقوفون الذين كانوا يف  ،يعمر اجلرف مرة أخرى

  .1مشل كامل الرتاب اجلزائريوارئ الذي بعاً لقانون الطت

أربعة هكتارات، حييط  تهتبلغ مساح، 2م 1955يف شهر أوت  "اجلرف"مت افتتاح معتقل

  وبنيت حوهلا ست منارات للحراسة ،جدار من األسالك الشائكة زيدت حتصينًا فيما بعد به

دبابات  ، كما أن هناك ثالثوخارجه )املعتقل( ويف الليل تصوب أضواء  قوية داخل احملتشد

 ه منناء املخصص حلراسبخاصة حول الاسة بصفة متشي وجتيء يف أكثر األحيان وتشدد احلر 

بناية شبيهة  17عددها ، مقسمون على بنايات عديدةفهم املوقوفون العسكريني، أما 

فاء، والغطاء البايل الذي ميلكه كل واحد باإلسطبالت، وينامون فوق حصر مصنوعة من احلل

زاد احلالة  وقد إىل سد فتحات اجلدران بالوحل، ، وهذا ما دفع املوقوفنيالشتاء ال يقيه قرّ  هممن

  .3الصحية تعكراً وجود موقوفني مصابني بالسل أبت اإلدارة ترحليهم

ويتكون من عشرات الشقق األرضية، وقد بين خصيصا لغرض االعتقال يف أوائل  

بعدما حتطم معتقل م  1955احلرب العاملية الثانية، نقل إليه املعتقلون يف أوائل شهر أوت سنة 

  خيمة 75ية حيث متزقت كل اخليم املوجودة فيه والبالغ عددها بسبب العواصف الرمل" شالل"

قرب مدينة جباية وهو أشبه ما يكون باحملكمة للذين يؤتى �م من  يقعف" تيشي"معتقل أما 

" أزريو"ومعتقل " بوسوي"على معتقل  نسجن فرنسا وبعض املعتقالت الصغرى ومنه يوزعو 

  .4"سيدي الشحمي"ومعتقل 
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" عني وملان"قرب مدينة  حاليا1يف بلدية قصر األبطالفيقع  قصر الطريعتقل مل بالنسبة 

وهو خاص با�اهدين واألسرى، واحلياة فيه تشبه إىل حد كبري ما يقارب أو " سطيف"بوالية 

  .2خالل احلرب العاملية الثانية" هتلر"يزيد عن معتقالت 

فاتر إحدى الديتم تسجيل املساجني بشكل دقيق يف  أف ان - 04

وإن كان  جيرب املوقوف، و 3نيخذ منهم أغراضهم الشخصية إضافة إىل التفتيش بأسلوب مهؤ وت

اء التحية ا على املناداة ثالث مرات يف اليوم وذلك عرب سائر األيام، كما يرغم على آدمريض

عسكرية  ادواقفني وقفة استعد عتقلنياحملتشد امل إدارة بقي، ويف الشتاء تالفرنسي لعلم العدو

هلم إال أقراص  ساعات طواًال، وهذا ما جيعل الكثريين ينقلون إىل صيدلية احملتشد حيث ال تعط

ينقسم املعتقلون إىل أصناف وال ، و 4الوضعيةمث بعد ذلك يسرح املوقوف من تلك  ،األسربين

يعاملون باملساواة سواء يف املراقد أو التغذية أو األشغال، أل�م مبجرد دخوهلم املعتقل تبدأ 

معهم عمليات غسل املخ، اليت يقوم �ا خرباء يف علم النفس �دف التعرف على طبيعة 

  : يلونفسية املعتقلني، واليت من خالهلا يتم تصنيفهم على النحو التا

يشمل هذا الصنف ا�اهدين املتمسكني باملبدأ الثوري  اون اون -أ

والرافضني لسياسة فرنسا، وا�اهرين بعدائها، ال حييدون عن مبادئهم، وال يتبادر االحنراف إىل 

أذها�م، وهؤالء يسلط عليهم العدو شىت أنواع التعذيب، وهم معزولون عن بقية املعتقلني 

، وتسلم لكل واحد منهم ورقتان 5يؤثروا فيهم، يرهقون باألشغال الشاقة أكثر من غريهم لكيال

وقلم ويطلب منهم كتابة كل ما جيول خباطرهم سواء ضد فرنسا أو لصاحلها، فمن قام بالكتابة 

يكافأ بسدس خبزة ومقدار كأس من األرز وغطاء، أما من امتنع عن الكتابة فيحرم من هذه 

 ولو رفض السجني الكتابة ملدة شهر، ويف حالة تدهور صحته فينقل إىل مكان املكافأة، حىت
                                                 

ومن الشمال بلدية " برج بوعريريج"ومن الغرب والية " عني وملان"تقع هذه البلدية جنوب غرب مدينة سطيف، حيدها من الشرق بلدية  -1

، وقد بلغ عدد سكا�ا حسب إحصائيات 2كم  118.40، ترتبع على مساحة قدرت بـــ"أوالد سي أمحد"ومن اجلنوب بلدية " قالل بوطالب"
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للمعاجلة حىت يسرتجع قواه، مث يعرض عليه االنضمام إىل صفوف العدو ضمانا لصحته 

  .1وسالمته من التعذيب، وإذا امتنع أو رفض يعاد إىل ما كان عليه من العذاب

مبساعدة املالزم " قصر الطري"ملعتقل  املسري) Archonot" (أرشونو" طحىت أن الضاب

إذا كنتم رجاال : "خاطب بعض املعتقلني الثابتني على املبادئ الثورية قائال"ريو"و" منصور"

سأكون معكم رجال، ابتعدوا عن طريق املعتقلني اآلخرين أترك سبيلكم، ألن كل نشاط أقوم به 

 كسب املعتقلني إىل جانب اإلدارة ، ويظهر هذا الكالم بأنه أخفق يف2"تفسدونه علي بثباتكم

حبسب وصفهم " املتصلبني"االستعمارية، ومن مث أحل على إدارته بأن تأمر بنقل بعض املعتقلني 

ليتخلص منهم، فيخلو له اجلو وبالتايل يتمكن من فرض سياسته على بقية " أقبو"إىل معتقل 

  .3املعتقلني كما يشاء

وبالضبط هيئة  لناحية العسكرية العاشرةل ليا املشرتكةقيادة العسكرية العلقد أرسلت ال    

 -RM.10/6 269رقم حتت  م 19/03/1958بتاريخ مذكرة  األركان العسكرية املكتب السادس

SC 816: ، مرجعها املذكرة رقمخميمات املعتقلني العسكريني موضوعها/RM.10/6/SC  املرسلة

  :م، تضمنت ما يلي 24/11/1957بتاريخ 

هذا ، ن يف املعركة بسبب ضراو�م يف غالب األحيان قادونا إىل إباد�مو ن احملشور و املتمرد -

العناد يبني عقلية التضحية خلدمة قضية يعتربو�ا مقدسة وهذا نتيجة لتحضريهم النفسي الفعال 

  .4املسبق

وهؤالء متذبذبون بني املواالة لسياسة فرنسا واألخذ  اون ارددون -ب

إليه وبني الثبات على املبدأ الثوري، وهذا الصنف من املعتقلني تراه  والعدو وما يدعبـأقوال 

                                                 
  .29السابق، صاملرجع : سامية قويب -1
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  مديرية ومنظمة ا�اهدين، سطيف، اجلزائرحممد ميموين، : ، إع وتقمعتقل قصر الطري من اآلالم إىل اآلمال: كمال فرية وآخرون  -3
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يعاين من االضطرابات النفسية ومن انفصام الشخصية أمام أسلوب اإلغراء من جهة والرتهيب 

  .1من جهة أخرى، فال يقدم رجال وال يؤخر أخرى

�ارت معنويا�م فاستسلموا وهم الذين ا اون اؤدون دارة ار -ج

للعدو وقبلوا االنضمام إليه والرضوخ إىل مطالبه، وقد انتهجت إدارة املعتقل حيال هؤالء 

أسلوب يتناسب وموقف اخليانة، فأخذت تفرج عن البعض من أفراده لكن بشرط أن يستمر 

قل  يف خدمة فرنسا يف أي مكان ومع أي كان، والبعض اآلخر مت استخدامهم يف املعت

يف تعذيب إخوا�م ا�اهدين، بل كانوا أشد قسوة من  نكجواسيس ومساعدين للجالدي

أنفسهم ألنه افتضح أمرهم ويئسوا من العودة إىل صفوف الثورة، وبالتايل مل يبق  الفرنسيني

أمامهم إال التفاين يف خدمة اإلدارة االستعمارية وأن يربهنوا على إخالصهم بتعذيب إخوا�م 

بناء على : "، تؤكد التقارير الفرنسية ذلك من خالل جتنيدهم يف صفوف احلركى2عتقلداخل امل

يف مراكز  أشهراملوقوفون حاليا منذ ثالثة م  1960جويلية  25 بتاريخ أنشأتتقرير وكذا بطاقة 

 .3"ىيف انتظار مشاركتهم مع احلركمنهم سبعة  ...:التجميع والفرز موزعون على الشكل التايل

غري أن هناك جمموعة من هذا الصنف األخري ورغم األخطاء والتجاوزات اليت ارتكبوها 

ضد ا�اهدين داخل املعتقل، قد عادت إىل جادة الصواب، وانضمت جمددا إىل صفوف الثورة 

والفضل يف ذلك يعود إىل تدبري جماهدين مسؤولني يف جيش التحرير كانوا معتقلني يف قصر 

على وضع خطة حيث اتفقوا داخل أحد املعتقالت  ،م 1959 سنة الطري، وكان ذلك يف

  ملواجهة املوقف، مضمو�ا العمل على استعادة بعض أفراد هذا الصنف إىل صفوف الثورة

واقتسموا الدور حيث ظل أحدهم ثابتا على املبدأ الثوري ومتمسكا مبوقفه الوطين، أما اآلخر 

فمثل دور الذي اختار طريق االستسالم للعدو وجماراته يف مشروعه، على أن يتوىل مهمة حتويل 

ين هذه ا�موعة لصاحل الثورة وحتضري عملية الفرار يف الوقت املناسب، وقد جنح هؤالء ا�اهد

                                                 
  .لنا ذلك كل من حاورناهم ممن دخلوا السجون أكد -1
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يف مسعاهم وكللت اخلطة بكسب فرقة جماهدة ومسلحة تتكون من مثانني عنصرا انضمت من 

  .1جديد إىل صفوف جيش التحرير

تــرى بعثــة الصــليب األمحــر الــدويل أن  اوع واظروف دال ات   -05

ترى أن ظروف و  ،املراكز اليت يطلق عليها اسم مراكز الفرز والتنقل هي أكثر املراكز عدداً وأمهها

خـــر ورديئـــة جـــداً يف النســـبة أقـــل مـــن الثلـــث ورديئـــة يف الثلـــث اآلتبعـــث علـــى االرتيـــاح يف احليـــاة 

مشاهدات خطرية وانتقـادات الذعـة، ومل تسـتطع البعثـة أن تتصـل بـبعض املـوقفني  لباقية، وتقدما

فرنســـي يف هلـــا أ�ـــم عنـــد اجلـــيش الوفني وقـــد قيـــل رغـــم أن أمســـاءهم كانـــت مثبتـــة يف قائمـــة املوقـــ

وعنــدما يــتمكن املوقوفــون  البــوادي إمــا للقيــام باألشــغال أو الســتغالهلم يف العمليــات العســكرية،

لــرأس مــن غــري حضــور طــرف ثالــث يشــتكون مــن  ث إىل رجــال الصــليب األمحــر رأســاً مــن التحــد

كـان ممثلـو اللجنـة مـرافقني (وقـد الحـظ الطبيـب تسليط التعذيب عليهم بواسطة املاء والكهربـاء،

الذي كان يصحب البعثـة مـن الفحـص الـذي أجـراه علـى 2)بأطباء حىت يؤكدوا التقارير املالحظة

البعثـة عـدة  وجود التعذيب، كما ذكرت املوقوفني وجود أثار على أجسامهم تؤكد أقواهلم وتثبت

أن هـذه املسـألة سـتحقق دراسـة " :مرات يف تقاريرها مسألة الذين يقتلـون يف حالـة الفـرار وقالـت

  .3"خاصة وحتقيقاً عن قرب نظراً لوقوع مثل هذا القتل بكثرة

ا  ، ففي إحداهانتقدت بعثة الصليب األمحر الدويل نظام احملتشدات انتقادا شديداً  كما

شخصاً، قيل هلا عندما سـألت عنهم أن  15معتقًال الحظت تغيب  584كان عدد املعتقلني 

يف العمليات العسكرية، واملوقوفون ينامون على األرض وظروف إقامتهم  يستغلهماجليش 

وال ، 4م أي نوع من أنواع املرافقيف متناوهل ، ومل توضعفاجعة كو�م يعيشون يف ضيق شديد

والنظام املسلط  ،وجود ألواين األكل واألغطية يتناولون طعامهم يف علب السردين واملصربات

والزنزانة ال يوضع  ،باملوقوفني ىت البعثة أن مجيع الزنزانات مألعليهم نظام قاهر، وقد وجد

                                                 
  .90السابق، ص املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -1
  .2013، اجلزائر، ANEP منشورات ،حقوق اإلنسان يف اجلزائر خالل االحتالل الفرنسي: مصطفى خياطي -2

 .1960-01-11، 59 ع ،المجاهد ،"ي احلرب الفرنسينيمالتقارير الدولية تفضح جمر " -3

4-  A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport J.Viatte, du 27-11-1961, Boite N°09H 79(38). 
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 11فيها من املوقوفني إال الذين يسلط عليهم عذاب صارم، مع أن البعثة زارت هذا احملتشد يف 

وقدمت نفس املالحظات للسلطات  ،الحظت وجود هذه احلالة نفسهافقد م  1958ديسمرب 

  .1الفرنسية وطلبت منها بإحلاح أن تغيري ظروف  احلياة  يف  هذا احملتشد

-55من القانون  06من املادة  02ن السطر حيث يقر التشريع الفرنسي ذلك، حيث أ

إنه وملدة ، مل تظل أقل نشاطا ضر  بإقامة وإنشاء خميماتم حي 1955أفريل  03املؤرخ يف  385

 07املؤرخ يف  915-58جيب إلغاؤها مبوجب املرسوم  06سنتني بعد الذي مت ذكره يف املادة 

م 1955جويلية  07رغم كل هذه التغيريات فإن تعليمات احلاكم العام بتاريخ  م، 1958أكتوبر 

   .2مل يتم تعديلها، مبعىن أنه ال توجد تنظيمات داخلية ملراكز اإلقامة تتماشى ووضعيتهم

يف ) يشعور (ن ما أحسسته والمسته أأظن أنين ال أخفي بيف تقريره   J.Viatteيقول 

مئات األشخاص وراء القضبان ينامون  اك صعب للغايةأن الوضع هن القسم الثاين يف القاعتني

، ثيا�م رثة، أكل أيامم غري حملقة منذ قرابة عشرة أو جيلسون على أماكن كثرية الوسخ، حلاه

ال طعة اتصاال�م بالعامل اخلارجي و هؤالء األشخاص منق نظافة  يف أقل صورهاغري كاف، 

�م تعرضوا وقد صرحوا يل بأ ،كثري منهم موضوعة على رؤوسهم ضمادات،  يستقبلون زائريهم

بعضهم أثناء عمليات التوقيف يف الطرق  للضرب بالعصي من طرف حراس األمن العام

  .3عند وصوهلم ملراكز الشرطة اآلخرالعمومية والبعض 

مجيـع املوقـوفني ميـتلكهم ت دنفـس احملتشـد فوجـم  1959توبر أك 30ارت البعثة يوم ز  كما

تنشــر تصــرحيا�م خوفــاً مــن أن ال ، فكــانوا يطلبــون ويلحــون علــى أعضــاء البعثــة أن رعبــا شــامال

ـــتقم مـــنهم  وأعمـــال القمـــع كـــدون أن التعـــذيب ، كمـــا يؤ الســـلطات الفرنســـة بالتعـــذيب والقتـــلتن

 :يقـــول التقريـــر يف هـــذا الصـــدد، علـــيهم أثنـــاء االســـتنطاق  يف املالحـــق التابعـــة للمحتشـــد تســـلط

يل الستني منهم كانوا يف حالة سيئة جراء املرض والتعذيب القد أكد لنا هؤالء املوقوفون أن حو "

يف  علـى موقـوف رنـا يف إحـدى الزنزانـاتزيارتنـا رغـم ذلـك فقـد عث بـلنقلوا فجأة خارج املعتقل ق

                                                 
 .1960-01-11، 59 ع ،المجاهد ،"ي احلرب الفرنسينيمالتقارير الدولية تفضح جمر " -1

2- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.   
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هدنا وقــد انقطعــت شــرايني يف صــدره كمــا كســرت أضــالعه، وشــا جبهتــه ورأســه جــروح عريضــة،

، وقــد وجــدنا هــذا اجلــريح ملقــى علــى األرض اجلــرداء مــن آثــار جــراح يف رجليــه وجروحــاً يف يديــه

وقـد قـال لنـا أن هـذه احلالـة هـي نتيجـة التعـذيب الـذي سـلط عليـه أثنـاء  ،غري أن تضمد جراحـه

  .1"منذ يومني كاملني احه وإصاباتهستنطاق، وأ�م تركوه من غري عناية جبر اال

لقـــد اســـتمرت الســـلطات اجلزائريـــة يف التعـــاون مـــع اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب األمحـــر الـــذين 

احلـرب انتهى أعضاؤها من خالل الزيارات املستمرة للسجون واحملتشدات إىل استنتاج أن قوانني 

  .2اإلدراجبل أن طلبا�م يف التحسني تبقى رهن  بعيدة جدا عن االحرتام،

ــــة الصــــليب األمحــــر الــــدويل زيــــارات يف إحــــدى    ا ســــتة موقــــوفني�ــــ زنزانــــة إىلدخلــــت بعث

 أمـا الرابـع فقـد وجدتـه جثـة هامـدة ،ثـار تعـذيبآفوجدت أن ثالثة مـنهم حيملـون يف أجسـامهم 

كما وجدت    لقد مات يف الليل مع أن البعثة دخلت الزنزانة على الساعة احلادية عشر صباحاً،

البعثـــة  فلمـــا طلبـــت  م1959تـــوبر كأ 18و12ني بـــأن هنـــاك مخســـة أشـــخاص آخـــرين مـــاتوا فيمـــا 

تســمم "وجــدت أن مجيــع الشــهادات تقــدم تفســرياً واحــداً وهــو  ،فــا�ماإلطــالع علــى شــهادة و 

أن كل هؤالء املـوتى كـانوا قـد ، ويزعم مسؤول احملتشد "مستمر من جراء الغازات املسيلة للدموع

إننـا : "بواسـطة القنابـل املسـيلة للـدموع، لكـن البعثـة تعلـق  علـى ذلـك فتقـول خرجوا من كهوفأ

كمــا أ�ــا   ، "ىل املستشــفى ومل يبــذل أي عنايــة حبيــا�ما إهش ألن هــؤالء األشــخاص مل ينقلــو ننــد

  .3!الغازات بعد شهر كامل من إيقافه تندهش من موت أحدهم بسبب هذه

كان عدد م   1960جويلية  25يف : كان وضع االعتقال كالتايلحسب التقارير الفرنسية  

احلركة العامة يف ، أما يف مراكز إعادة التأهيل 790ويف مراكز الفرز والتحويل  9040املعتقلني 

شهريا، جيب تسجيل بأن تعداد املعتقلني يف  اشخص 10000مراكز الفرز والتحويل نظاميا 

م  1958يف شهر أوت  معتقال 18500مراكز الفرز والتحويل هو يف تناقض مستمر فهو يقارب 

  .ك مراكز إعادة التأهيلمبا يف ذل  9830فقد وصل إىل  م 1960جويلية  25أما يف 
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بأن العدد تقريبا بالنسبة  1960من خالل خمتلف التقارير اليت وصلتنا يف شهر جويلية 

شهر يف خمتلف املراكز التجميع والفرز باجلزائر مبا يف ذلك أملختلف املوقوفني خالل الثالثة 

إذ ال ميكننا تقدمي أرقام دقيقة نظرا ألن جلان التفتيش مل  موقوفا، 1200الصحراء قد ارتفع إىل 

  .يف تاريخ واحد وحمدد يف شهر جويلية ايكونو 

املوقوفون حاليا منذ ثالثة م  1960جويلية  25 بتاريخ أنشأتبناء على تقرير وكذا بطاقة 

  :1يف مراكز التجميع والفرز  موزعون على الشكل التايل أشهر

 .)21(مؤقتا إىل غاية التحويل إىل مراكز اإلقامة  نو موقوف -1

 .)135(موقوفون مؤقتا إىل غاية التحويل إىل مراكز االعتقال العسكرية  -2

)  فراج متوقع يف شهر أوت وسبتمربإ(موقوفون يف مراكز إعادة الـتأهيل بقصر الطري  -3

)115(. 

 .)117(قرار موقوفون موضوعون حتت سلطة النيابة العامة الختاذ ال -4

 .)62( مر من وكالء اجلمهورية العسكرينيموقوفون بأ -5

 .)07( انتظار مشاركتهم مع احلركة يف -6

  .)01(أجانب يف انتظار طردهم  -7

  .)26(يف املستشفيات  -8

  .)89(موقوفون ملفا�م ال تزال يف االنتظار إىل غاية  توقيفهم يف مراكز اإليواء  -9

موقوفون سبب توقيفهم إقامة حمروسة غري أن ملفا�م ال تزال لدى املصاحل املركزية ملراكز  - 10

  .)293(للنظر يف تعيني املراكز اليت سيتحولون إليها  اإليواء

  .موقوفا 866ا�موع الكلي هو 

موقوفا مقيمني يف مراكز الفرز والتحويل منذ أزيد من ثالثة أشهر نظرا  344يبقى تقريبا 

  مل نتمكن من اجناز هذا العمل راجعة، نظرا للحالة االستعجاليةتزال حمل م ن وضعيتهم الأل

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.   
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سيتم أعاله  10و 09، 04، 02إجناز هذا التقرير فإن وضعية كل من احلاالت  وأثناءإنه 

   .فحصها

هــذه الكيفيــة أو الطريقــة يف اإليقــاف فالتوقيــف يف مراكــز الفــرز والتجميــع  أمــا عــن طريقــة

املـؤرخ يف  197-60واملرسـوم رقـم   20/02/1960املـؤرخ يف  157-60مستمدة مـن املرسـوم  رقـم 

  .1الصادر عن املندوب العامم  1960مارس  07وقرار  03/1960/ 02

بــأن  عــتقالتزيارا�ــا ألحــد امليف إحــدى  بعثــة الصــليب األمحــر الــدويل جلنــةكمــا الحظــت 

وقد متكنت من االتصال بعشرين منهم فالحظت  ،وضعوا يف الزنزانات 182بني موقوفاً من  42

رى يوجـد �ـا ثالثـة أشـخاص، كمـا َوَجـَدْت يف قاعـة أخـ شخصاً واحدا أن الزنزانة املعدة لَتَحْملِ 

ني للجنــة أن املســؤولني عــن لــعشــرين موقوفــاً مكدســني فــوق بعضــهم الــبعض، وأكــد مجيــع املعتق

وأن املكتـب الثـاين جيـري علـيهم عمليـات التعـذيب  ،يضعون يف أرجلهم السالسل كل ليلةملركز ا

اً كبـرياً مـنهم مـا دجنـة أن عـدلهم من أيـديهم يف الفضـاء، وقـد شـاهدت الويعلق أثناء االستنطاق

قلـــون خـــالل الليـــل ثا يشـــتكي الـــبعض مـــن أن الضـــباط يالتعليـــق، كمـــثـــار ذلـــك آتـــزال بأيـــديهم 

  .2لصلبأرجلهم باخلشب ا

وصفا اخلاص بالتعليمات اهلاتفية وتضمن  لردل J.Viatte الذي أعده يتضمن هذا التقرير

  : ألوضاع املعتقلني اجلزائريني

ركز الذي يضم املوقوفني اجلزائريني إىل امل م 1961أكتوبر  26إثر زياريت بتاريخ اخلميس 

إن م،  1961 نوفمرب 02قد تستمر وضعيا�م فيما أعتقد إىل غاية  اشخص 2264به  وجدت

  :هذا املركز يتكون من عمارة ضخمة جدا يف شكل مستودع تتكون من قسمني

       .3اسرير  48غرف حتوي كل منها  09خمصص لإلقامات يتكون من  :القسم األول

خمصص لتحديد وضعية كل شخص ومن مثة تغيري وجهته بعد التحقيق ينقسم  :القسم الثاني

  .خمصصة للتحقيق اليوميإىل قاعتني كبريتني 

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.    
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  :الوضعية احلالية هي كاآليتو 

 هفإن) شخصا 432=غرف 9×شخصا 48(من املفروض يتكون من : القسم األوليف 

وفقا لقرار وزاري سوف يتم نقلهم و  ،نيمن املوقوف 242من بينهم  اشخص 497به يوجد 

شخصا  265لــبالنسبة العام، يف مكان خمصص باجلزائر يقوم بتعيينه وحتديده املندوب  مووضعه

  .يف هذا القطاع ضغط حقيقي، و يوما 15مت وضعهم يف السجون االنفرادية ملدة 

كل شخص منهم لديه   ،موقوفون مجاعيا اجزائري 1060ا مالقاعتان �: القسم الثانييف 

يف نظري غري كافية، يوجد يف إحدى القاعتني مكان خمصص لغسل  القاعاتبالتهوئة و غطاء 

  .حنفية ماء وحيدة يهافالقاعة الثانية  ، أمااأليدي

 ةىل أربعإمقسم 2م1700تقاربيوجد باملركز مستودع ملحق مغطى بالقرميد مساحته 

هذا  ،يف إطار جمموعات وليس فرادى كل منهم لديه غطاء اجزائري 751م كل منها ضأجزاء ي

يف حني أن دورات املياه هي خارج املستودع  ،على موضع واحد للماء املستودع ال يتوفر إال

شاهدت مستودع آخر ، التهوئة متوفرة بشكل ضعيفو  القرميد تتسرب منه مياه األمطار بعض

  .1يف طريق التهيئة لتخفيف الضغط على احملالت األخرى 2م 800مبساحة 

تعرض املعتقلون إىل الرتهيب واإلذالل قصد تدمريهم أما داخل مراكز االعتقال ي

وختتلف ، 2جسديا ونفسيا بالنيل من معنويا�م إلخضاعهم وجرهم إىل قبول األمر الواقع

الظروف النفسية باختالف نوع املعتقلني، فالبعض يرتقب االنتصار ويتتبع أحداث الثورة يف 

  األخبار عن طريق املراسالت والزيارات العائليةالداخل واخلارج، والبعض يتأثر مبا يأتيه من 

  3والبعض اآلخر يرتقب اخلروج على أحر من اجلمر عض يتأثر مبا يقدم إليه من األكلوالب

وذلك مبا يتلقاه من الوعود عن طريق اإلدارة الفرنسية، والبعض اآلخر ينتظر العذاب مرة أخرى 

ه بال، والبعض اآلخر هبطت معنوياته مبا وجتده يعيش على أعصابه ال يسرتيح وال يهدأ ل

                                                 
1- A.N.O.M, Aix-en Provence, Boite N°09H 79(38), rapport J.Viatte, du 27-11-1961. 

، 02ج، ، مطبعة رمي، جباية، اجلزائر؛ قصص حرب1962 -1956) منطقة القبائل(وقائع سنني احلرب يف الوالية الثالثة: جودي أتومي -2

 .166، ص2013
3- A.N.O.M, Aix-en Provence, rapport No1869, 07-03-1958, Boite N°9336/4F3.  
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، وترى اليأس يعلو حمياه والقلق يسيطر على نفسه ألن 1"صوت البالد"يسمع من خطب 

مكربات الصوت املثبتة يف األعلى داخل املراقد ويكون ذلك من الساعة السابعة صباحا إىل 

  .2الواحدة بعد منتصف الليل

 يأيتيتعرضون له داخل املعتقل، فيذكر أنه  يصف أحد املوقوفني الضغط النفسي الذي

كل يوم يأيت بأوامر جديدة، أال ترى   :هاو اليت كره أسطوانته همالضابط كل يوم لريدد علي إليهم

 ؟استجبنان هل كاألجوف، ها هو قادم وسريدد النغمة الرتيبة، ول فهذا الصلهذه املنهجية و 

، وهذه هالفرنسي داخل املعتقل وكأننا عبيد عندي العلم يإنه يأمرنا أن حن ؟،نا ألوامرهخرضهل 

، هيا نتسلى بعض الشيء ونسمع ما ىقوتنا لقد رفضنا باإلمجاع وسريجع خائبًا من حيث أت

نتف ريشه  الذي وقف كالديك الذي حول هذا الضابطحتلقوا اء املعتقلون كلهم و ج، يقول

 احتقاره العيون اليت تنظر إليه يف يف هذ ًا ومشاالأخذ ينظر ميين، ضحكلت منظره مثريًا  لفبا

البد أن  ،إنكم معتقلون : الرهبة يف النفوسرييطلق كلماته وهو حياول أن يث كان،  وازدراء

وقد قررت حكومة اجلمهورية أن حتيوا العلم الفرنسي، كما  ،ترضخوا ألوامر احلكومة الفرنسية

يصحبه أحد املسؤولني عن أن  أن يذهب مبفرده إىل اإلدارة دون جيب على كل فرد منكم

  .3مفهوم هل هذا واضح؟ ،املعتقل

الدوام يثقب : "ومهما تكن معنويات املعتقل فإ�ا تتأثر ال حمالة ألن املثل يقول

، وقد مرض كثري من املعتقلني باألمراض النفسية، ملا مر �م من احملن واآلالم إضافة إىل "الرخام

عليهم احلراس باحلراب أثناء الليل ويف غمرة النوم، فيا التعرض للمفاجآت الليلية، إذ يدخل 

  . 4من تأخر عن القيام واالستعداد أمام األسرة واألغطية واألفرشة أو حاول سرت عورته بيده حوي

                                                 
االستعمارية للدعاية أنشأ�ا السلطات  ،1957جانفي  01اليت باشرت البث ألول مرة بتاريخ  "احلرة صوت اجلزائر"ة إلذاعة إذاعة موازي -1

�دف إضعاف  ،وممارسة الضغوطات النفسية على اجلزائريني ،ا�اهدينصورة والعمل على تشويه الثورة و  ،"اجلزائر فرنسية"والرتويج  لفكرة 

لالستزادة ينظر جودي .يف الدعاية واحلرب النفسية عليها رجال ذوي خربة ويشرف ،همنشر اليأس يف أوساطمم واحلط من معنويا�م، و اهل

  .164املرجع السابق، ص: أتومي
  .165، 164املرجع السابق، ص ص :جودي أتومي -2
  .118املرجع السابق، ص: اهللا ركييب عبد -3
 .22املرجع السابق، ص ،ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -4
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أثناء : يضاف إىل كل ذلك التنقل بني املعتقالت، ففي هذا الصدد يروي أحد املعتقلني

 أن تصل إىل إحدى املدن وسألونا إن كنا نريد أن ننزل نقلنا إىل املعتقل توقفت السيارات قبل

مقيدون مثىن نثىن، رجوناهم أن يفكوا قيدنا حىت نذهب إىل شعبة منخفضة قريبة  ننزلنا وحن

، رمونا باخلجل ن خلفنامروا منا وأطلقوا النكات سخ منهم ومن الطريق العام لقضاء حاجتنا،

يدنا، ال حيرتمون أخالقنا م ال حيرتمون عاداتنا وتقال، إ�ي ال معىن له، لعّناهم يف قلوبناالذ

 خر هناك حياًء وحشمةمعًا أحدمها يلتفت هنا واآل اثننيملا نكره، سار كل  واضطررنا ،وقيمنا

عكس الثاين، بعضنا وضع  ءوأن القيود ال تسمح بأن يلتفت املر  كدنا ننفجر من الغيظ خاصة

  . 1يده على عينيه مواريا خجله

: لنا معتقل آخر تفاصيل نقله مع معتقلني آخرين إىل مكان االعتقال اجلديد ويصف 

تتقدم القافلة سيارتان داخل السيارات العسكرية، نا يف الصباح الباكر و موقوفًا أخذ 480كنا 

يني حتمل جنودًا فرنس) س.م.ج( ويف املؤخرة بعض السيارات العسكرية من نوع ،مصفحتان

د بينما كنا نتابع طريقنا إىل احملتشحترسنا  طائرة استكشافوسنا مسلحني،كنا نسمع فوق رؤ 

كانت السيارات و أربعني موقوفًا حشروا يف حصر شديد، و اجلديد، وكانت كل سيارة حتمل حن

وعند منتصف النهار توقف اجلنود الفرنسيون  ،لذا كنا جند صعوبة كبرية يف التنفس ،مغلقة علينا

ار احلافة بالطريق، بينما تركت سياراتنا عن قصد حتت  على السري وجلسوا حتت األشج

ننا متسكنا الشمس احملرقة حىت أن بعضا منا أغمي عليه، لقد كان ذلك يف شهر رمضان إال أ

  .2عشر ساعات وصلنا إىل املقر اجلديدمجيعاً بالصوم، وبعد 

نتهي أما التفتيش والتنقل داخل املعتقل الواحد فحدث عنه وال حرج، فال يكاد ي

التفتيش يف الشهر أو الفصل حىت يبدأ يف شهر أو فصل آخر وذلك لكي يعيش املعتقل دائما 

يف جو االضطراب النفسي، حيث ال يهدأ له بال وال يستقر على حال، وال يشعر باالستقرار 

ميشي متوتر األعصاب، يتحدث بال تركيز، يفكر بال إطار، ينظر بدون إمعان، يأكل بال 

                                                 
  .كل من حاورناهم أكدوا لنا عدم حياء الفرنسيني من هذه األعمال -1

 .1957 -12 -01، 13 ع، المجاهد،  "من أماكن التعذيب إىل احملتشدات: قصة سجني" -2
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بال وقت، يصلي بال خشوع، يقرأ بال إمتام، يطالع بال فهم يندفع بال هدف ذوق، يرتيض 

يسمع بال وعي، يتذكر بدون ترتيب، يكتب بالنشر املشوش، تتقاذفه اآلمال، وتتصارع يف 

نفسه املبادئ، تشتد أنفاسه أحيانا، وتفرت دقات قلبه أحيانا أخرى، وتعلو حمياه الكآبة مرة 

ىل مسعه انتصار ا�اهدين، ينتبه إىل األنغام اليت تذكره باحلنني إىل أخرى، ينتشي إذا انتهى إ

  .1املاضي، هكذا هي حال أغلب املعتقلني، هذا هو حال بعض الرجال بني أحضان اجلدران

 اهللا بإذن وستمر مرحلة أ�ا يؤكدون حيث جداً  كبرياً  فكان املعتقلني لدى األمل عن أما

 عنده وسيشرب قريب عما مكتبه ىلإ بالعودة عتقلامل يف صديقه ميين فهذا ذكريات، وستبقى

 كانوا أشياء هلم حتققت بل ،حتققت ما كثرياً   أحالمهم وأن ده،و ع كما بالنعناع رضاألخ الشاي

 ويأكلون أصدقائه مع البيت إىل والعودة اخلروج يف خرآ أملوي املعجزات، قبل من ا�نو يظ

  .2بالنصر وحيتفلون املعهودة اجلميلة الشجرة حتت الكسكس

وهناك البعض اآلخر من الرجال يف املعتقالت وهم األكثرية يتمتعون بإميان قوي 

ومبادئ صلبة وبعقيدة راسخة، وهؤالء لن تلني قلو�م ومل يتسرب الشك أو اليأس إىل 

يف كل شيء، ويتصرفون بإدارة قوية  نفوسهم، يتعاملون مع إخوا�م داخل املعتقل كأ�م أحرارا

ويزدادون إميان كلما تضافرت عليهم احملن أو أملت �م الشدائد، ال يتأثرون مبرضى النفوس وال 

تذهب رحيهم أمام العدو، ويقابلون ذلك بصرب وثبات ويصارعون على عدة جبهات، يرفعون 

هم، وجيا�ون احلرب النفسية اليت دائما من معنويات املتخاذلني من إخوا�م والفاشلني من زمالئ

يسلطها عليهم ضباط الشؤون األهلية، كما يعيشون باألمل ويرنون إىل االنتصار، جتدهم 

يواصلون الدراسة ويقومون بنشر الوعي السياسي والوطين، يتطلعون إىل الغد األفضل يستعينون 

 َال وَ : "ئدهم اآلية الكرمية، ويتمسكون بدينهم وحيافظون على مقوما�م األساسية را3بالتاريخ

                                                 
  .42السابق، صرجع امل ،ذكريات املعتقلني :حممد الطاهر عزوي -1
  .111، 110ص صاملرجع السابق، : اهللا ركييب عبد -2

  .166املرجع السابق، ص: أتوميجودي  -3
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قرح  القومَ  يمسسكم قرح فقد مسَّ  ن إن كنتم مؤمنين، إنْ لوْ نوا وال تحزنوا وأنتم األعْ هِ تَ 

  .1"مثله، وتلك األيام نداولها بين الناس

لتأميم  ابتهجوا العربية منها خاصة حيث باألحداث الدولية نفسيا تأثر املعتقلونكما ي

ه معا، وكانت الفرحة بادية على وجو نصرًا جديدًا للعروبة وللجزائر  واعتربوه2قناة السويس

للجزائر  انتصارميع بأن هذا العمل هو اجلوأحس  ،ترف على الشفاه واالبتساماتاملعتقلني 

، وكذلك األحداث العريب الفريد االنتصارة، كان املعتقلون يهنئون بعضهم بعضًا �ذا يبالعر 

ا وتوقعو  وابتهاج من املغرب إىل وتونس بفرح 3خلارجيالوفد ا انتقالخرب  وااستقبل احمللية حيث

د اخلارجي، ولكن ما حدث الفرنسي ملطالب الوف االستعمارعن رضوخ توقف الثورة وتساءلوا 

 ةماء الثورة جاء بآالم ومآسي جديداليت كانت حتمل زع 4الطائرة اختطافثر إبعد ذلك على 

تقلب فرحتهم إىل مأمت وسرورهم جاءت الصحف لتصدمهم و حيث  ،مل َتدْر خباطر املعتقلني

مل تعد ، املعتقلني بالعامل متاماً  ةصل انقطعت القبض على أعضاء الوفد اخلارجي بعد، فإىل أمل

مل  خبارج املعتقل لكن االتصال، وحاول البعض منهم 5تأيت الرسائل ومنعوا عنهم الصحف

 الف فرنك لريميها يف الربيدآمع جندي أخذ رسالة مقابل مخسة ذلك سوى جيدوا سبيًال إىل 

  .السلطات الفرنسية طرف على سوء املعاملة من ااحتجاج رسالةال موضوع وكان

 بشكلعلى احلريات  باالعتداء واسحي بالضيق والظلم الفادح ومل املعتقلون شعريمل    

وبني احلياة  هميها عن العامل وقطعوا ما بينف همالفرتة اليت عزلو  ،صارخ إال يف هذه الفرتة القامتة

                                                 
 .139، 138سورة آل عمران، اآلية  -1

، حيث أعلن الرئيس الراحل مجال عبد الناصر عن تأميم قناة السويس، كان هلذا القرار وقعا  1956جويلية  26كان ذلك يوم اخلميس   -2

 .ايتها ولو باستعمال القوةكبريا على بريطانيا وفرنسا، واعتربت ذلك مساسا مبصاحلها اليت ال بد هلا من مح

 .أمحد بن بلة، حسني آيت أمحد، حممد خيذر، واملنسق حممد بوضياف إضافة إىل مصطفى األشرف: يتشكل من السادة -3
، بعدما أوحت إىل جهات مسؤولة يف احلكومة الفرنسية إبداء "ماكس لوجني"دبر�ا السلطات الفرنسية مبباركة األمني العام لوزارة احلربية  -4

العتبار وزعماء الثورة اجلزائرية، على أن تأخذ بعني ا" حلبيب بورقيبة"والرئيس التونسي " حممد اخلامس"رغبتها يف عقد اجتماع بني امللك املغريب 

" ميتيور"و"  26ب "و" ل - سيتري"ببعض الطائرات العسكرية من طراز  1956أكتوبر  22مطالب اجلزائريني، ومت اعرتاض الطائرة بتاريخ 

الثورة التحريرية : مسعود عثماين. ، ونزلت الطائرة على مدرج مطار عسكري قرب العاصمة"315-مارسيل داسولت "وطائرة اتصال من طراز

الدعم اللييب : ينظر أيضا حممد ودوع. وما بعدها 292، ص2013، دار اهلدى للنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، هان الصعبأمام الر 

   . وما بعدها 205، ص2012، منشورات دار قرطبة، اجلزائر، 1962 -1954للثورة اجلزائرية 
 .101، ص2009ة الثقة، سطيف، اجلزائر، ، مطبع01، طشهادات تارخيية...الصامتون تكلموا: الربيع غرزويل -5
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وحىت  ،بالعامل اخلارجي هم أي شيء يربطوال بارال أخ ،اخلارجية، ال رسائل وال صحف

  1م 1956 أوائل نوفمرب  إىلمن أواخر أكتوبر وذلك يف هذه الفرتة  انقطعوااملعتقلني اجلدد 

 باالبتسامات همالفرنسية اليت  قابلتارة هذا التصرف من اإلد واستنكر يو  واتجحي ا أنو حاول

غري أ�ا مثل خمتلف املراسالت اليت تصلهم فهي كلها حتت ميكنهم أن يتلقوا زيارات  ،الغامضة

  .2الرقابة

، فقد كانت أيامًا طويلة 3على مصر يظل احلوار داخل املعتقل حول العدوان الثالث

ربة قاسية أحسسنا �ا متس الصارخ على مصر، كان ض االعتداءالنفوس تغلي بسبب هذا 

يف الغريب لتحطيم الروح الثورية  االستعمارأعماقنا، كنا نعرف أن غزو مصر هو حماولة من 

  .4العامل العريب وبالتايل يف اجلزائر اليت أصبحت ثور�ا عمالقاً يهدد مصاحل الغرب يف إفريقيا

 ت واا  ةونظروف ا  

إن الكتابة عن احلياة يف السجون واملعتقالت خالل الثورة التحريرية اجلزائرية، أو ذلك  

اجلانب ا�هول من الكفاح، هي كتابة عن حياة ثرية بصور ومواقف النضال والكفاح املستميت 

والتحدي لإلدارة االستعمارية، اليت اختذت من القسوة الفظيعة والتعذيب الشنيع، وامتهان 

كرامة اإلنسانية عرفا وقانونا، ومع ذلك فهي مرحلة يعتز �ا كل معتقل، أل�ا فرتة جتسم ال

اإلرادة والصمود اللتني مكنتا املعتقلني من حتويل السجون واملعتقالت إىل معاقل للكفاح 

واملواجهة مع اإلدارة الفرنسية، إميانا منهم بأن الكفاح سلسة متصلة احللقات، وال يسمح ألي 

ضل صادق وخملص أن يستسلم، أما قساوة احلراس واجلنود الذين انتقلوا من عامل املخلوقات منا

  .5العادية إىل كائنات شاذة سادية مههم التفنن يف تعذيب املعتقلني العزل

                                                 
 .يعود ذلك إىل االستعدادات احلثيثة للقوات الفرنسية اليت كانت حتضر للهجوم على مصر انطالقا من قناة السويس بعد إعالن تأميمها -1

2- A.N.O.M, Aix-en Provence, rapport No1869 , 07-03-1958, Boite N°9336/4F3. 
باهلجوم على القوات املصرية املتمركزة يف غزة وسيناء، وتدخلت فرنسا وبريطانيا إىل جانب  1956أكتوبر  29بدأه الكيان الصهيوين يوم  -3

، وبضغط من االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة األمريكية أصدر جملس األمن قرارا 1956نوفمرب  05إسرائيل وقصفت بور سعيد يوم 

 .ب القوات املعتدية الثالث وإرسال قوات دولية إىل املنطقةيقضي بانسحا

  .164املرجع السابق، ص: اهللا ركييب عبد -4
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يوم سيال زائر تتلقى كل إن السجون واملعتقالت اليت ال ختلو منها مدينة أو قرية يف اجل 

  مادًا خمتلفةنساء وأطفال وشيوخ يقيمون فيها آ املختلفة، من راألعمامن املعتقلني ذوي 

يب على أيدي اجلالدين ، وألوان فظيعة من التعذيتعرضون خالهلا لإلهانة واجلوع والربد واملرض

فبمجرد أن تطأ أقدام ا�اهدين املعتقلني باب املعتقل خيضعون إىل عمليات تعذيب  ،الفرنسيني

مث خيرجون ، 1ا جتعل الواحد منهم يفقد الثقة يف كل شيء حيوم حولهوترهيب ال مثيل هل

  .2الذين ينقلون من السجون إىل القبور مأجساماً مشوهة إىل األبد والكثري منهم ه

وضعية السجون يف : " لقد كذبت السلطات الفرنسية كل ذلك من خالل التقرير التايل

وجيب أن نرى سويا ) عدا فيما خيص االكتظاظ(أن الشكاوى مبالغ فيها  M.B خيربكم: اجلزائر

على  –ألنه على علم بكامل التفاصيل -، كي جييب عن ما تطلبونه Aوكيل اجلمهورية 

  .3" مراسلتكم

، كان الزمن ال هموسبامللل يستبد بنف ونسحي ان املعتقلون، كمتر األيام على وترية واحدة

وا يف معظم ، كانةيااحليتحرك، فمعظم األيام تسري يف تثاقل ال ِجدََّة وال طرافة وال تنوع يف 

، مث ونتغذفيمشي، مث يأيت وقت الغداء للباح يف الص ونقومي املعتقالت ويف احلاالت العادية

أو  ونقرأيمث  وهي اللعب املسموح �ا، الشطرنج أو الورق، أو أحجار الدومينو، ونلعبي

صحف النهار  يف وهفيما قرأ ونتناقشيو  ونتحدثيمجاعات  ونجمعيت، فإذا أقبل الليل ونالعطي

على  ونعلقي واكان  ،لعربية فكانت ممنوعة منعاً باتاً أما اجلرائد ا ،اليت كانت بالطبع صحفاً فرنسية

اليت كانت تعرب عن وجهة نظر فرنسا، أما  ،االستعماريةا يف هذه الصحف و�قرأياألخبار اليت 

 واكان  ولكن ،أيضاً  املعتقلني فكانت ممنوعة عننوع من التقدمية أو الدميقراطية بتلك الين تتميز 

إىل  حد املواطنني الذين كانوا يدخلوناجلنود أو أ عليها خفية وبطرق سرية من أحد ونصلحي

  .4املعتقل ليحملوا احلطب أو اخلبز أو غري ذلك

                                                 
 .11املرجع السابق، ص: كمال فرية وآخرون  -1

 2- حممد الصاحل الصديق: كيف ننسى وهذه جرائمهم؟، املرجع السابق، ص141.
 

3- Archive Genève, rapport No 4276, ACICR, BAG 225 008-009-01, Suisse. 
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إن احلياة يف املعتقالت تشبه إىل حد كبري ما كان حيدث يف معتقالت النازية خالل 

احلرب العاملية الثانية، وقد عاىن ا�اهدون األسرى ما يفوق الوصف ويعجز عنه التعبري   

فاللباس الذي كان يرتديه املعتقلون هو من خملفات احلرب العاملية الثانية، ومن لون عسكري 

رقم واحد يف الظهر، وهو من صنع إجنليزي، يتكون من سروال وسرتة فوقية  حيمل عالمة

وحذاء يستمر مع املعتقل طوال السنة دون تبديل، وحينما يوزع على املعتقلني ال يراعى فيه 

القياس، فاحلذاء قد يكون واسعا وقد يكون ضيقا يعيق عن املشي بسهولة، كان السروال تارة 

ا السرتة فأحيانا تكون قصرية وأحيانا أخرى تكون طويلة تتدىل على يعرقل احلركة بضيقه، أم

األرجل، وهذا اللباس من شأنه أن جيعل صاحبه مثريا للسخرية، ويستغل هلدف مقصود وهو 

  .1ليس له شعور وال إحساس بالكرامة) العريب املسلم(أن املعتقل اجلزائري 

خوة املسؤولني باإل تتقالاملع إحدى مدير اتصلوقد تفرض حالة الطوارئ، حيث 

 الطوارئ داخل املعتقل تبدأ حالة) م 1956أكتوبر (من مساء هذا اليوم  ابتداءوأبلغهم أنه 

ا و حىت السادسة صباحاً، وذهل الثامنة مساء من الساعة باعتماد حضر التجول داخل املعتقل

علينا القانون هذا هو حنن معتقلون مث يطبق  كيف ميكن أن يقع هذا؟"هلذا القرار الظامل، 

الفرنسية  االستعمارية، حاول املعتقلون أن حيتجوا على هذا القرار، ولكن السلطة "الظلم بعينه

 تصرفها هذا، وألجل تنفيذ ذلك جاءوهمربر تومل حتاول أن تقنع أو  االحتجاجمل تستمع هلذا 

عتقلني صارخاً أحد امل وانفجر ،من حديد لقضاء احلاجات ليًال داخل احلجراتبصفائح 

  .!!2"يا للغرابة راتنا دورات مياه إذاستصبح حج"

، وما إن 3يف الفناء كان اجلميع يطوفون وجيولون سريا على األقدام لتجديد احلركة

كان هذا شيئاً  أخذ املعتقلون يدخلون حجرا�م يف تثاقلحىت الساعة من الثامنة مساًء  اقرتبت

ن له، ولن خيرجوا من يقاسية، جتربة من نوع مل يكونوا مستعدجديدا عليهم، إ�ا جتربة جديدة 

جنون داخل سجن، هذا أمر غريب حقًا كان اجلنود يستعدون كأ�م يتهيأون سحجرا�م سي

                                                 
  .63، 62ص ص السابق، املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -1
  .137، 136صص املرجع السابق،  :يبيعبد اهللا رك -2
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، رغم ملعركة فاصلة، كانوا ينظرون إىل املعتقلني يف مشاتة وحتد، حتس ذلك من حركا�م ونظرا�م

  يف املعتقلمن جديد تدب احلركة و إىل التجوال  املعتقلون يف بعض املعتقالت دو عكل ذلك ي

سري احلياة على وترية واحدة  ، إنرج الكثري من املعتقلني، ميشون فرادى ومجاعات يرتيضونوخي

 يف املعتقل جتعل الشخص يشعر بامللل رغم ما يبذله من حماولة إجياد وسيلة للتسلية، فالزمن هنا

  .1كأنّه وحش ضار يكشر عن أنيابه    جداً النهار ال يتحرك والفراغ فاغر فاهيبدو طويالً 

املشبوه يوضع يف حديقة صغرية حماطة مبجرد ما يصل  ال ان - 01

باألسالك الشائكة ويقوم على احلراسة جنود مظالت مسلحني بالرشاشات، وميكث املسجون 

الت على جتريده من مجيع ما ميلك من احلاجات هناك يومني أو ثالثة، يسهر جنود املظ

    .2الثمينة، هذا إن مل جيرد منها خالل الطريق

إلخوان املعتقلون قد خرجوا كلهم ا كانبنا السيارة داخل املعتقل،  لفت د يقول أحدهم

أعمارهم خمتلفة بيد أن معظمهم من الشباب نظروا إلينا حماولني كانت أمام عنابرهم،   احتشدوا

أباه، أصدقاءه أو  إليهم لعل البعض يتوقع أن يرى أخاه، انضمواأن يعرفوا هؤالء اجلدد الذين 

  .ال تقرتب...  مكانك، أقاربه، حاول البعض منهم أن يقرتب منا فصاح فيه قائد الفرقة

يعتربهم احملتل الفرنسي متطرفني لذا يوضعون داخل إن كل من ألقي عليهم القبض 

بدأ قائد القافلة ينادي على أمسائنا أمام مدير  ، وعند الوصول إىل املعتقل3املعتقالت والسجون

مع  انسحبمن مناداتنا قدم له كشفًا بأمسائنا مث  انتهىوعندما  ،أملاين املعتقل وهو ضابط

حوننا يف تعاطف صادق ال قوننا يف حب ومودة، يصافاإلخوان حنونا يعان اندفعوهنا  ،جنوده

سئلة تنطلق ، كانت األ�4م فرح طاغ استبد، كان الذين يعرفوننا يهتفون بأمسائنا وقد نظري له

املزيد من األخبار نظراً  حوبة بألفاظ الرتحيب، وقصد معرفةواحد مص من أفواههم يف وقت

                                                 
  .137، 136صص املرجع السابق،  :يبيعبد اهللا رك -1
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نة اإلشراف على قررت جل ،يف بعض األحيان السنتني عن املعتقلني ملدة تفوق النقطاعها

  .1االسرتاحةحفلة حبجرة رقم تسعة بعد املعتقل أن تقام 

أنه  :يقولن على السجون املعتقلني بطريقة يرويها أحد ا�اهدين إذ يستقبل القائمو 

أ�م نقلونا إىل  ،جبروح يف ساقه على إثر إصابته يف إحدى املعاركبعد أن مت إلقاء القبض عليه 

قبلنا فيه إخوان قضوا أسبوعًا كامًال بدون  ، وكانمركز الشرطة حيث بقينا أربعة أيام بال طعام

  طعام وال شراب، مث رمونا يف السجن املركزي خبنشلة، قضينا فيه أيامًا مث نقلونا إىل سجن باتنة

وبيد كل واحد منهم أدوات  ،الساحة حلراس يبلغ عددهم ثالثني شخصاً وقد تركونا مدة يف 

  املطاطوأنابيب وقضبان احلديد الطويلة والعصي  ،ملختلفة من مفاتيح السجن الغليظةالضرب ا

أما ما   د والدماء تسيليف الضرب والرفس واللكم، فإذا سقط أحدنا أوقفوه من جديوأخذوا 

  فظع منه وال أقصىأ دوش واملالقط والكهرباء فشيء الالبلك من أنواع التعذيب وقع بعد ذ

  .2وعرضه ال يتسع له إال كتاب ضخم

كما يأتون باملعتقلني إىل ساحة فسيحة باملعتقل ميارسون فيها الرياضة وبعد أن 

يشبعوهم ضربا باهلراوات والعصي يطلقون عليهم الكالب تنهش أجسامهم بكل وحشية 

من زنزانته كل صباح أو يف وتستمر معاملة املعتقل بنفس األسلوب ملدة أسبوع، حيث خيرجونه 

  . 3أي وقت من ساعات الليل املتأخرة

بعد أن مت التسجيل والرتقيم، وزعنا على أربع فرق لتذهب كل : ويروي جماهد آخر قائال

َنا ، وآنذاك أجربنا أن جنثوا على ركبِ فرقة إىل ناحية من النواحي األربع اليت يتألف منها املعتقل

أي أن ميشي كل واحد جاثيا على  ،اكننا اجلديدة على تلك اهليئةحاملني األمتعة ونلتحق بأم

، وكانت املسافة اليت به اخلاصة اءه وصحنه وما تبقى له من الشؤونركبته وهو حيمل غط

 ، وكنا جنرب على أن نسرع وحنن على تلك اهليئةتقريبا قطعناها على هذه احلال سبعمئة مرت

لسياط حىت َحنُثَّ يف السري أو بعبارة ظهورنا ضربًا با وكان احلراس الفرنسيون وراءنا يلهبون
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 مل يقطعوا هذه املسافة إال بعد أكثر من ساعة منا ، لكن بعض املنهكني)الزحف( أخرى أدق

  .1فكان لنا ذلك ا اآلخرين على الوصولنوبعد وصولنا طلبنا أن يرخص لنا يف إعانة إخوان

الذي كان يعمل قبل اندالع الثورة يف  "فاالنغا" املفتش استقبلنا: يقول جماهد آخر

حيث صفع ، وبصحبته ضابط وممرضة ترتدي بدلة عسكرية، )سكيكدة" (فيليب فيل"مدينة 

للعلم الفرنسي يف أرض  اقي بدعوى أ�ما مل يؤديا التحيةمن رفألول وهلة رجلني  "فاالنغا"

  .2فرنسية أما ضابط فرنسي

سبت أين ح ،الكديةإىل سجن  )باتنة(المبيز من سجن  نقلت: يقول معتقل آخر

تسري على نظام  ل السجون يف اجلزائر تتشابه،ومل أكن أعلم وقتئذ أن ك ،من اجلحيم جنوت

السنَّة اجلارية والعادة اليومية لدى اجليش والبوليس ، وإن التعذيب والقتل مها سجن باتنة

استقبلنا زبانية السجن بالضرب والشتم مدة ساعة كاملة تلقينا فيها اللكم  ،الفرنسي يف اجلزائر

  .3حىت صار الدم يسيل من كل جزء من أجسامناية والركل والضرب باملفاتيح والقضبان احلديد

يكون األكل يف أواين قدمية طغى عليها الصدأ، وهي عبارة علب  ظم ال - 02

دير، وملعقة وإناء للغسيل، يقدم هلم احلليب يف طماطم وسردين وصحن وكأس من القص

الصباح يف أوان استغىن عنها اجليش الفرنسي، وبدل أن ترمى يف القمامة تستغل يف املعتقالت  

وال تراع فيها النظافة، ألن ماء الشروب غري كاف فمالك بتنظيف األواين من األوساخ، أما 

حيصل : يات بسيطة، ففي الظروف العاديةنوعية األكل فتختلف من معتقل إىل آخر يف جزئ

، أما 4اللرت مخسسل، أي ما يعادل 20املعتقلون يف الفطور على قليل من القهوة مبقدار حوايل 

الغداء فهو عبارة عن مرق ممزوج بقليل من احلمص أو العدس أو الفاصوليا وبدون ملح ملدة 

أسبوع وأحيانا أسبوعني، ويف مرات أخرى تكون الوجبة ماحلة جدا، وهي على قلتها وعدم 

 لمعتقلنيني الساعة احلادية عشرة تقدم لعندما حتففائد�ا قد حيرم منها املعتقلون أياما وليال، 
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من  اغرام 150مما يشبه اللحم املسلوق، ومعها ديدية مغطاة بالصديد كمية قليلة يف أواين ح

وحبتني أو ثالث من ) التمر( اخلبز، ويف املساء يتكون طعام العشاء من قطعة مكورة من الغرس

  1خالل شهر رمضان املعظمخاصة ، وقد أتعبنا كثريًا نظام األكل هذا الطماطم وبصلة واحدة

د مات العديد منهم بسبب اجلوع وأغمي على البعض اآلخر، حيث ينقل املصاب إىل وق

طبيب املركز للفحص، الذي حييله بدوره إىل طبيب املدينة، حيث يالحظ عليه بعد الفحص 

  .2انكماش املعدة وتقلص األمعاء بسبب شدة اجلوع

يف املطعم وجـدنا زبانيـة  وهناك ،حرمنا من الطعام مدة يومني كاملني: يقول أحد املعتقلني

بعـد أن أدعـوا عليـه بأنـه جـاء يأخـذ  ،الشـبان املسـجونني ألنـه أراق طعامـه السجن يضربون أحـد

هـذه  "الكاشو"ورغم ذلك أخذوه إىل ،األكل للمرة الثانية، وبقوا يضربونه حىت كسروا له ضلعني

واعيــد األكــل نظــراً ملــا املســاجني ميقتــون م لــذلك أصــبح ،هــي الطريقــة املتبعــة عنــد تقــدمي األكــل

  .3من ضروب االعتداء والعذابفيها  يالقونه

أما يف شهر رمضان فالظروف ال ختتلف عن بقية الشهور، فاملعتقلون يصومون رغم ما 

يعانونه من اجلوع والتعذيب باألشغال الشاقة، وكانت إدارة املعتقل تفرض عليهم اجلمع بني 

ساعة يشرب  24هم إال لرتا واحدا من املاء خالل الفطور والسحور، وال يتسلم الواحد من

  .4ويغسل ومنه يتوضأ للصالة

تعرض للتعذيب  واصفا حال أحد املسجونني اجلزائرينيا�ندين يف رسالة كتب أحد 

يتجه حنو ) ط(، رأيت م 1956استيقظت مساء التاسع من مارس سنة ": يلي ما والتجويع

، فتسللت إىل الكوخ الذي اختذ منه مث خرج على األثر يبحث عن املاء السجن ومعه خبز،

مسة اآلدميني، وجدته جيلس ربيا مل يبق فيه شيئا من سجنًا هلؤالء البؤساء، حيث وجدت ع
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ويداه مشدودتان وراء ظهره، ووجه مسود  ،القرفصاء ونصف جسده عار وهو موثوق من رجليه

  أخذ هذا الرجل ينهش اخلبز �شاً  وبساقيه خطوط زرقاء ودمه قد جتمدمما لصق به من تراب، 

أكل ومل يشرب مدة ثالثة أيام  مث ارمتى على املاء ألنه مل ي ،يف فمه) ط( ذلك اخلبز الذي وضعه

لبس سوى ، إذ مل يكن يمث طلب مين الرجل بالعربية أن أناوله سرواله ،)...ط(قال  كما

كما   ،اجليش منعاين ووخباين عناصر ولكن اثنني منخذ له صورة ، وقد حاولت أن آمعطفاً فقط

  .1أتركا املكان  من أجل هذا �دمون كل شيء :من إعطاء املاء واخلبز لألسري قائلني) ط(منعا 

أكلنا أول وجبة  :األول له داخل املعتقل قائال العشاء ويذكر أحد املعتقلني واصفا وجبة

يشاهدون طابوراً  موكان اإلخوان يضحكون وينكتون وه ،طبقًا من البطاطا تكان  يف املعتقل

 تنهال التعليقات وبدأت ،صحافه بني يديه يرتقب دورهكل واحد ميسك طويًال من املعتقلني  

   .3احلساء له قدموا أ�م آخر ويذكر ،2وهناك هنا من

بحث ياأليام إىل املطبخ  أحددخل يف كما يروي أحد ا�ندين يف إحدى رسائله أنه 

ه ة عن غريها، فناولت خيمة منعزلقدمه لسجني كان غري معتىن به ترك قابعًا حتليعن أكل 

إن " :منه قطعة حلم أجاب بالرفض، وقال بخ بعض العجني املطبوخ، وملا طلباملطعلى القائم 

لقد  ،ألخذ اخلبز من املخزن بعد ذلك ذهبو ، "يف هذا ما يكفي لسد الرمق إ�ا أوامر

يل تشددت األغالل اليت وثقت �ا رجاله حتت ا، ويف إحدى الليهذا السجنيجتمدت رجال 

ذه احلال، جروح يف رجليه، رأيته على ه احلركة الصباح حىت انعدمت إن أقبلتأثري الربد فما 

زاً عن معاجلته، مما شار باجللد، سواد يف األذنني، كل هذا جعل الطبيب عاجعديدة، محورة، إنق

  .4؟ه إىل مدينة خنشلة ليعاجلوهو مل يأخذ ، فلماذا االنتشارخذة يفجعل القروح آ

حضرت لعملية توزيع قد بالنسبة لألكل : "يف تقريره ما يلي J.Viatteاستثناء ذكر 

   من اليد إىل اليد ربع خبزة كل شخص يقدم له،  األكل يف الفرتة املسائية يف القسم الثاين
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وقد علمت أن العجائن أرسلت بكمية قليلة جدا وقد كانت  ،قطعة حلم وحبات بسكويت

  .1"حمل احتجاجات لدى اهليئات العسكرية

عـن الـذهاب لتنـاول  ونتنعـومن جراء ما يتعرض إليه املسـاجني عنـد تنـاول الطعـام فـإ�م مي

نـد الغـداء والعشـاء بـدل القهوة صباحاً حىت خيتصروا عمليات الضرب إىل مرتني يف اليـوم فقـط ع

 يف ســبيله مــن الضــرب ونــهتلقيســتحق مــا ه شــيئا يونــتناوليي ومل يكــن األكــل الــذ، ث مــراتثــال

ــــدائم هــــو طعــــامالإذ أن  ،والتعــــذيب املكســــرة والعــــدس املــــدود املخلــــوطني  )اجللبانــــة( البــــازالء ال

  .2باحلصى الذي تزيد كميته عن كمية الطعام

مطالبهم ويدفعون به عن ليس للموقوفني من سالح يعززون به  اوع إراب -  03

إضراب اجلوع، وقد تكونت جلنة مهمتها االتصال بسلطات  نفسهم ظلم اإلدارة وتعديا�ا إالأ

احملتشد للمطالبة حبقوق املوقوفني ورفع التظلمات إىل املسؤولني، وكلما أخفقت اللجنة من 

رة أن أضربنا عملها قمنا بإضراب  عن الطعام مما جيعل السلطات يف موقف حرج، قد حدث م

ارة مل تف بوعودها املتكررة يف بناء محامات صغرية ، ألن اإلدساعة 36مجيعًا عن األكل مدة 

  .3)دوش( مرشات من نوع

فكثريا ما يلجأ املعتقلون إىل اإلضراب، وهو السالح الوحيد الذي يستعملونه ضد 

 حطلق سرا اإلضراب عن الطعام حىت ي ذات مرة ارو لقد قر اإلدارة داخل السجون واملعتقالت، 

كانوا يفكرون يف هذا القرار، اإلضراب عن  رئيس املعتقل، ورجع مجيع املعتقلني إىل حجرا�م،

 خر، حتلق املعتقلونآن ال ميلكون سالحًا مبد منه، إنه سالح  طعام ليس سهًال ولكن الال

كان اجلنود يأتون كل يوم باخلبز اإلضراب ثالثة أيام،   واستمرحول بعضهم يعلقون على القرار 

كل ما يأتون به، حاولوا بكل الوسائل أن يؤثروا على معنويات املعتقلون   فضري ف وعلب السردين

                                                 
1- A.N.O.M, Aix-en Provence, rapport J.Viatte, du 27-11-1961, Boite N°09H 79(38). 
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يدون أن كانوا ير  ،همتارة أخرى باإلفراج عنيعدون ، يهددون تارة بالقتل والعذاب و املعتقلني

  .1اإلرادة اجلماعية اليت ترعبهم دوماً  وهذهة عحيطموا هذه الوحدة الرائ

  أبداً  همأن اجلوع ال يؤثر عليتظاهر بال وناولحيالدعابة واملرح و  ونتكلفي املعتقلون كان  

  أخرى د وال اللعب أيضًا وال أي تسليةفمل ت ، القراءةعيونالالنوم ولكنه جفا  وناولحي واوكان

ال يتحمل كلمة أو دعابة ما، ومع ذلك مل حبيث  ،ىل درجة كربىإحساساً  هموبات البعض من

األمثلة يف ضبط النفس والروح  أروع املعتقلون تقع أية مشاجرات إطالقا، لقد ضرب اإلخوان

السجن ومل يعرف إضراب اجلوع ال ميكنه  وأ مل جيرب ضيق املعتقل نه منالوطنية العالية، إ

شديد، حتتاج إىل إميان قوي  ىل صربإإن مثل هذه الظروف حتتاج  ،أقوله تقدير هذا الذي

  .2ومعنويات من حديد

فني و فيخرجون منها املوق ساكن داخل املعتقل،املكثريا ما يأيت اجلنود سكارى إىل 

من  مأمحق من مدينة سطيف، ومل تكن هل مث جيرو�م إىل ضابط ،م ضربًا وشتماً �ويوسعو 

بعض اجلنود كانوا أثناء ضر�م  واملالحظ أن ،إال إضراب اجلوعوسائل لرد مثل هذه األعمال 

جويلية  05ويف  ولكن ستدفعون مثن ذلك غالياً، ،ستقلنيمستكونون  :للموقوفني يقولون هلم

  الفرنسيني أضرب املوقوفون عن األكل والزموا بيو�م يذكرى سقوط العاصمة اجلزائرية يف أيد

أدوات األكل ومزقوا  دوابعد أن أفس همفأخرجو  ،لسلمياومل يرق للحرَّاس هذا التصرف 

على  هم، وأجربو ه من علب السجائرونلكمي، و�بوا ما من زيت ونفط هموأراقوا ما لدي همحقائب

ل ، كهممشدودة وراء أعناق هميديأرقة، و ابقاء نصف يوم كامل معرضني ألشعة الشمس احلال

، ويظهر هممساكنىل بالرجوع إ همباأليدي واألرجل، مث ألزمو ضربات  ما بعد أن وجهوا هلهذ

من  وهم، وحوايل السادسة مساء أخرجةراساحل عملية همقد أختذ لتسهل عليرجاع اإلأن قرار 

هم وخلف جنود شاهرين أسلحتهم، همأمام إدارة احملتشد، وكان جبانبا صفوف وهمجديد ومجع

  .07/123 برشاشات هملرمي يف كامل االستعداددبابتان  هموأمام
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: ل أحد املعتقلني بعد اعتقاله مبينا املكان الذي أخذ إليهو يق ظم اوم - 04

  أنفي بالدم وانفجرسقطت مغشيا عليَّ بعد اللطم على وجهي وصدري وضرب رأسي 

شيخ طاعن يف السن حليته بيضاء  :ت نفسي يف حجرة مع مخسة أشخاصدأفقت وج ماوعند

خر بذراع آكهل والطيبة، و تكاد تالمس صدره وجهه حمروق ومالحمه هادئة توحي بالرباءة 

مل أتبني  نائمني انانة اللون، وشخصان آخران كي جالبية داكدواحدة ضخم اجلثة يرت

تضرب إىل السمرة وقامته  امس فشاب يف حوايل الثالثني من عمره سحنته مالحهما أما اخل

يف السجن جتد إذا 1،، كان متجهمًا متربما ثائراً  واالنطواءمديدة، تبدو عليه مسحة من الكآبة 

  .2اجلندي والفدائي واملسبل، الكبري والصغري كما جتد الرفيع والوضيع

بعد إىل مقرنا اجلديد، إنه مكان قذر  انتهيناكن قد نمل : يواصل واصفا مكان االعتقال

جدرانه متآكلة  ةرطب أمامه فسحة صغرية ال تتسع ألكثر من ثالثة أشخاص،، )مرحاض(للغاية 

  العفونة تنتشر يف جوه، كدنا نتقيأ من الرائحة الكريهة خانق وكانت هواؤه سقفه بلون الفحم،

إىل احلائط  استندنا، مبتلة مل نستطع اجللوس فاألرضأحسسنا بأرواحنا توشك على أن خترج،

خر كان احلارس يفاجئنا فيفتح الباب ومن وقت آلقعاء، على أرجلنا يف هيئة تشبه اإل واعتمدنا

مصباحه الكاشف وهو يصرخ، أنتم هنا؟، مث يغلق الباب ليعود من حيث علينا ضوء ويسلط 

أتى، رغم ذلك تكورنا على أنفسنا، ومننا نومًا متقطعاً، كنا نسمع خطوات اجلنود تضرب يف 

عريه نعلى ذلك فكنا ال خر يطالعنا اجلندي بسحنته الكريهة وتعودنا واآل الشارع وبني الوقت

  .3حىت النظر إليه حىت الصباحأنفسنا  بل مل نكلف اهتماما

توجد املراقد يف كل جممع، وهي مقسمة إىل عدة أجنحة للنوم  وكل جناح مقسم إىل 

، وكل بيت فيه عدد من األسرة مركبة فوق بعضها البعض، وعلى كل منها حصري من 4بيوت

لى السمار يصنعه املعتقلون، وهذا الفراش رقيق أملس يابس كاخلشب، يرتك آثارا واضحة ع
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اجلسم ورسوما غائرة خمتلفة يف بدنه من كثرة التقلبات أثناء النوم، ومع ما حيدثه من األضرار 

اجلسيمة مملوء باحلشرات املختلفة اليت تزيد من عذاب وآالم املعتقلني، وهناك الكثري من 

  .1املعتقلني يفرتشون الورق املقوى واألكياس اليت جيدو�ا بني الفضالت

حيث أعدوا لنا   12ىل احلجرة رقم إتوجهنا : أما يف معتقل آخر فيقول أحد املعتقلني

 "سي عبد القادر"ضحك  على األسرة األمريكية كما يصفها اإلخوان وارمتيناأسرة هناك، 

 بدو هل أعجبتكم األسرة األمريكية؟ إ�ا ضيقة جدًا ال حتتمل أجسام املعتقلني كما ي :قائالً 

يها ال  علنوعة للجندي األمريكي كي يستلقي إ�ا مص ... ة، أل�ا صنعت هناكوتسمى أمريكي

ن  احلرب، تعطي حليفتها فرنسا بالطائرات والدبابات وتعطينا حنكي ينام، هذه إعانة لنا يف

  .2لننام عليها يف السجون واملعتقالت، هذه هي أمريكا األسرة

اورة لكل معتقل، وهي من بقايا ز ) بطانية(أما الغطاء عبارة عن دثار واحد ونصف 

قوات احللفاء يف احلرب العاملية الثانية، وتبقى مع املعتقل سائر فصول السنة، وقليل من 

املعتقلني من ميلك تبانا أو منامة، بينما األغلبية يبيتون مبالبس النهار، وهذا الغطاء ال يقي من 

حلرارة إىل ما دون الصفر، مع العلم الربد الذي مييز اهلضاب العليا شتاء إذ تنخفض درجات ا

أن التدفئة منعدمة، أما يف فصل الصيف حيث ترتفع درجة احلرارة ترى املعتقلني يتصببون عرقا 

، ويشعرون باالختناق من قلة األكسجني، فضال عن احلشرات اليت 3جراء األسقف القصديرية

املعتقلني وحبكم احلاجة يصنعون �اجم النائمني باللسع والوخز، مما يزيد من معانا�م، لكن 

، اليت يسرقون هلا الزيت من املطبخ ويشعلو�ا يف أوقات "الشمة"مصابيح زيتية من علب التبغ 

  .4ضيقة جدا، وذلك بقصد قراءة بعض املناشري أو البيانات، و�ا يستعينون حماربة احلشرات

ألن  ،باخليام لتحاقاال املعتقلني يعكان على مج  )اس20(على الساعة الثامنة ليًال 

 املعتقالت واملعسكرات كانت تدار بواسطة الكالب، وإن وجودها مينع املساجني من أي
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ك لقضاء حاجا�م الطبيعية، وكثرياً ما كان يقع أن يكون املكلفون بالكالب لخروج ولو كان ذ

ك األوقات لذلك كان ينصح  يف تل ،ريو�ا ضد املعتقلنيثفي) حاالت السكر(حتت تأثري اخلمر 

أن متزقهم الكالب، كان كذلك على  وا ساكنا خشيةكللجندي بضر�م دون أن حير  أن يسمحوا

واألفاعي  اليت كانت تكثر يف الليل ومن العقارب املعتقل أن يدافع عن نفسه من اجلرذان

  .1وكذلك الربغوث والقمل

05 - ا  إذا كانت احلالقة بطبيعتها وذكر امسها تدل على النظافة واالهتمام

" شفرة"بصحة املعتقلني، فإن الواقع يف املعتقالت يكذب ذلك، إذ ال ميلك أي معتقل 

للحالقة وال ميلك موسى وال مقصا وال أي شيء من لوازم احلالقة، ويلجأ يف بعض األحيان 

 قمامة اجلنود الفرنسيني فريكبها يف عود خشين وحيلق �ا املرمية يف" الشفرات"إىل التقاط بعض 

وجهه، أما شعر الرأس فكان ال حيلق إال نادرا، ويكون بنفس طريقة حلق الوجه وأحيانا عندما 

تفرض على املعتقل عقوبة حتليق الرأس، فإنه حيلق له إما باملوسي احلايف أو املقص، أو مبكينة 

لية احلالقة هذه أصعب من عملية النتف باليد، وتكون عملية احلالقة احلافية، مما جيعل عم

احلالقة إما بإزالة الشعر �ائيا أو مبحاولة تنحية جلدة الرأس، ويف بعض املرات حتلق للمعتقل 

صلعته وتبقى مججمته،  كما حيلقون نصف الشارب ويبقون على النصف اآلخر وذلك بقصد 

دارة املعتقل يف إذالل املعتقلني وإهانتهم خاصة املتصلبني التشويه واالحتقار والسخرية، وتبالغ إ

منهم واملتمسكني باملبادئ الثورية، حيث حيلقون هلم شعر الرأس كله واحلواجب واللحية 

  .2والشارب وأشفر العينني إمعانا يف إذالهلم حىت خيضعوا إلدارة فرنسا وسياستها

06- ا  يف زيارا�ـا املتكـررة للمعـتقالت  يلالصليب األمحر الـدو  بعثة الحظتلقد

ال ينقلـون إىل املستشـفيات للعـالج، كمـا يشـتكي  العاهـات أن كثريا من املرضـى ذوي والسجون

  .3املوقوفون من مصاحل الرعاية النفسية والشروط اليت تشرتطها إلطالق سراحهم
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أحد املعتقلني فيقول  اجلنسية، يصفه فرنسيما يكون  فهو غالبا املصحة طبيبأما 

ال تفارقه اخلمر أبداً، كان رجًال كهًال يوحي لك منظره بالضحك، كانت عيناه منتفختني  :عنه

منه الدم، وعندما خيرج أحد املرضى من عنده يتساءل الباقون ماذا يطفر ووجهه حممرًا يكاد 

   .1نافع إن الزجاجة ال تفارقه فهو مدمن وهلذا فعالجه غري ؟قال لك هذا السكري

ال غرابة بعد كل هذا أن حتمل سيارات السجن كل يوم عددًا من اجلثث اليت تلقى ف

، وحني تفتضح هذه احلوادث يقال عن أصحا�ا أ�م دًا عن السجن يف خفية عن األنظاربعي

  .2اختيارهمب أو أ�م انتحروا ،من أثر املرضأو أ�م ماتوا موتاً طبيعياً  ،واحاولوا الفرار فقتل

ورغم وجود مستوصف يف جل املعتقالت إال أن املعتقلني ال يستفيدون من خدماته إال 

يف حاالت نادرة، يصل فيها املريض منهم إىل حالة اخلطر املنذر باملوت، أما وسائل العالج 

فاملوجود منها ال يصلح لالستعمال باعتبار مدة صالحيتها جتاوزها الزمن من طول بقائها يف 

سوء استهالك وبالتايل انتشار األمراض بكثرة نتيجة نقص املناعة بسبب سوء الرفوف بسبب 

السل والربو : التغذية واإلرهاق اجلسمي وانعدام النظافة أما األمراض الشائعة بني املعتقلني فهي

والرمد احليب والتهاب العينني واجلذام واجلرب واحلساسية ومرض الصفاير وضغط الدم 

  .3دائم والتهاب احلنجرة واملعدة وداء املفاصل وأمراض القلبواألعصاب والزكام ال

رى كل يوم مخسني قافلة جديدة ييوما يف سجن باتنة مخسني  ى أحد املعتقلنيلقد قض

  وميوت واحد أو اثنان من أفرادها حتت التعذيب ،من  املساجني تتعرض ألبشع أنواع العذاب

 من عملية التحويل هلذا السجن حيث مات بعد أيام ،على هذه القاعدة املتواترة هتشذ قافلت ومل

قضي ، وكان ياحلجرة نفس يف هذا املعتقل الذي كان مع "أمحد اخلنشلي"أحد أفرادها وهو 

ىل أو نقله إ رفضت إدارة السجن معاجلته ،الليل يف األنني من أثر التعذيب الذي القاه
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مات ثالثة آخرون يف احلجرة ا�اورة ، كما السجناء رية بنيخاألاملستشفى حىت لفظ أنفاسه 

  .1حلجرتنا بنفس الطريقة

07 - وا ت اطا  هي اليت �منا يف  أخبار احلوادثكانت

إحساسنا بالضيق  نوبالرغم م ،رة ناقصة عن نضال شعبنا الباسلالواقع أل�ا تعطينا ولو صو 

أو  االجتماعاتبعض الشيء من هذه  ،شغلناي يبة إال أنه كان هناك ماوامللل من حياتنا الرت

القضايا السياسية أو نتائج التعليم، فقد كان هناك تعليم  االيت نقيمها لنناقش فيه الندوات

منا منها خارج املعتقل، وتعلم الفرنسية أو اإلجنليزية وحىت اإلسبانية ة اليت حر ظم للغة العربيتمن

  .2الفرنسيةسبق أن عملوا باملدارس الشعبية و أفراد مدرسون  ، كان يقوم بالتعليمأيضاً 

 املعتقلني أ�ا عنداجلملة املفيدة، عنوان أول درس من كتاب النحو الواضح، بيد وتعترب 

ورواية ، ن االستعمارو يعيشه اآلالف من أبناء اجلزائر يف أعماق سجحكاية عن تاريخ ماجد 

من نور ومعرفة كان أبد الدهر  هحظ السالسل واألغالل الكتساب قيود عن انبعاث شعب بني

ألقاليم تباعد ا رغموقد أتاحت السجون واملعتقالت فرصة تعّرف اجلزائري بأخيه  ا،محمروماً منه

  .3االجتماع اجلربي سراً اجلملة املفيدة واجلهات وقد تولد عن هذا

رغم أن إدارة املعتقالت كانت ال تسمح بأي نشاط ثقايف داخل املعتقالت، ومتنع 

عتقلني من حيازة أي شيء له عالقة بالقراءة والكتابة والتعليم، وحىت قصاصات اجلرائد امل

املمزقة ال تسمح بالتقاطها وال بالنظر فيها، فإن املعتقلني حياولون جاهدين تلقني بعضهم 

املبادئ الوطنية وحث أنفسهم على الثبات واملقاومة وحفظ األناشيد الوطنية مستعينني يف ذلك 

أثناء الليل يف املراقد، وهذا ما قوى أملهم يف " الشمة"بة على اجلدران ومبصباح علبة بالكتا

احلياة وخفف عنهم بعض املعاناة ومكنهم من إفشال مجيع احملاوالت للنيل من شخصيتهم 

  .4وحتطيم معنويا�م وزعزعة ثقتهم بأنفسهم
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َم يستطيع أن يـَُعلِّ  ؟، وهلهل يعرف العربية :وإن أول سؤال يطرح على نزيل السجن ه

أو مأكًال أو تبغا ، وإذا ما توجه إليك سجني يسألك حاجة فال تتوقع أنه سيسألك ؟إخوانه

 وفق، وقد صارت علما "اجلملة املفيدة"عليه لتعلمه ، بل إن حاجته كلها يف أن تتفضل لباساً 

لنظام مسطر  رضخوي، "جلنة الثقافة"منهج تعليمي ابتدائي مدقق تسريه جلنة مسؤولة تسمى

وامتحانات شهرية  وقراءة وحمفوظات وتاريخ وفقه صرف وإمالء وإنشاءو حنو وملواد مقررة من 

وإعدادهم  م األميني مبادئ القراءة والكتابة،يورهم يف تعل، الذين يشتغلون بدلرتشيح املعلمني

 .1يف ظرف شهر واحد حسب املنهج احلديث "اجلملة املفيدة"لدخول مدارس 

 اللغة العربية تعلمالشيوخ الشبان والكهول، وكان اإلقبال على  ،اجلميع يقرأونكان 

كثريون يقرأون الكتب   ذ أصبح شبانوقد ظهرت نتائجه بعد أشهر قليلة إ ،إقباًال ال نظري له

فكنا  جائية، وزاد ذلك يف محاسناقراءة سليمة دون شكل بعد أن كانوا جيهلون احلروف اهل

بل  ،هناك حركة دائبة الناس كلهم يقرؤون بشغف وشوق ال مثيل هلما نضاعف اجلهد، كانت

الفرنسي، إن  االستعمارلقد خاب ظن ، هناك من ألف كتابًا عن املواد اليت حتتاجها األرض

املعتقل الذي أراده سجنًا للجزائريني قد أصبح مدرسة كبرية جيتمع فيها املواطنون ويستعلمون 

كان املعلمون واألساتذة يف أول األمر ،  2رج من هنا أُميٌّ واحدلغة أبائهم وأجدادهم لن خي

ت يلقنون رفاقهم بعض الدروس، ولكن اإلدارة العسكرية سرعان ما منعت التدريس، وحطم

  .3السبورات قطع اإلمسنت اليت كانت حتل حمل

ن وبالرغم من شدة رقابة إدارة السجن فقد استطاع املناضلون أن حيولوا قاعات السج

مجاعة يقفون أمام باب القاعة ذات حراسة ، حتت أوقات خاصة إىل حلقات تدريس يف

أو  "أوع"سر وهي لرأوا من بعيد سجانًا قادمًا نطقوا بكلمة ا فإذاة الغليظة، يالقضبان احلديد

فإذا باألستاذ والتالميذ كل ممتد على فراشه، ومبجرد ذهاب السجان تنظم احللقة  "الدافع اهللا"

وتعليم البالغني قد وقع إن برنامج حماربة األمية  ،اجلملة املفيدة نشاطها"تستأنف من جديد و 
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اجلملة "ت النتائج باهرة جداً، وقد أصبحت وقد كان ،وتطبيقه بني جدران السجنتسطريه 

مجلة غري "وفالن  مجلة مفيدة"لقبًا ألشخاص على حسب سلوكهم فيقال فالن  "املفيدة

طلب الذي يعاقب عليه إذا قلت لمن باب اأنه لداخلي يف السجن ويعترب النظام ا ،"مفيدة

  .1ذلك القول  تكن لديك بيانات تؤيدمل ما"يدةمجلة غري مف"ألحد أنه

 خالل الثورة التحريرية املعتقالت والسجون واحملتشدات اليت أقامتها السلطات الفرنسيةف

عامة واملناضلني والوطنيني بصفة عزل الشعب اجلزائري بصفة و  خنقها والقضاء عليها، �دف

خاصة وإبعادهم عن الزخم الثوري، صارت معاقل للنضال والصمود يف سبيل التحرر 

لقد أتاحت هذه املراكز يف جمملها فرص اللقاء والتواصل بني  ومراكز للتعلم والتفقه، واالنعتاق،

ار وتنوعت حول اجلزائريني من كل أقطاب الوطن شرقه وغربه ووسطه، حيث امتزجت األفك

الدعم الثوري، والتآزر والتعاون واالتفاق على حتمل املشاق والصعوبات وذلك بغرض حتقيق 

  .اهلدف املنشود وهو التحرر

08 - وطوا دت ار واا بتعاليم  إن متسك اجلزائريني

مكنهم  -رغم السياسة الدينية اليت اتبعتها السلطات الفرنسية منذ االحتالل-دينهم احلنيف 

من احملافظة على أداء العبادات املفروضة حىت يف أحلك الظروف، متحدين إدارة املعتقل 

  . ومتمسكني باإلرادة القوية رغم قساوة ظروف االعتقال

ملعتقلني واألشغال الشاقة اليت يرهقون �ا يوميا رغم القمع املسلط على ا اة -أ

والعمل الدؤوب على أن يتخلوا عن مبادئهم ودينهم، إال أ�م كانوا يؤدون الصالة بكل عناية 

))   إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا: (( حمافظني على وقتها عمال بقوله تعاىل

حىت أحجار التيمم، باعتبار أن كمية املاء حىت وإن كانت إدارة املعتقل قد منعت عنهم 

ساعة، وهي كمية غري كافية متاما، ومع ذلك  24لرت خالل  01املمنوح لكل معتقل هي 

جيتهدون يف أدائها فرادى يف املراقد، يفرتشون ألدائها ما ميلكون من ألبسة، وكانت اإلدارة ال 

ع احملافظة على صالة اجلمعة، وكانوا تسمح هلم بالصالة، لذا كانوا يقومون �ا مثىن مثىن، م
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جيمعون الصالة النهارية يف الليل أل�م كانوا يرهقون باألشغال الشاقة �ارا، ومن ضبط يصلي 

 يف صالة اجلماعة، وعندما جيد ومل ترخص السلطات حىت، 1يف النهار فإنه يعاقب عقابا شديدا

  .2يهمللتشويش عل باحلجارة ميرمو�املعتقلني يصلون اجلنود 

يصومون  واكان  ،املعتقلني شغال الشاقة والعذاب املسلط علىرغم األ ام -ب

داء ما فرض ت تقصد من وراء ذلك صرفهم عن أ كاندارة اليت، متحدين اإلشهر رمضان

، كانوا يقرأون ما تيسر من القرآن أثناء ممارسة األعمال املرهقة، عليهم يف هذا الشهر املبارك

وعندما حيل  جيدون متعة يف تالوته، ويزيدهم أنسة وينسيهم العذاب الذين هم فيه،حيث كانوا 

يفطرون على قليل من العدس أو احلمص أو اجللبانة مع قطعه من اخلبز اليابس املغرب آذان 

ألن إدارة املعتقل تفرض -وبعد االنتهاء مما ميكن تسمية جتاوزا وجبة الفطور والسحور معا 

املعتقلون جيتهدون يف أداء صالة الرتوايح فرادى، حىت بالنسبة ملن ال يعرف  كان   -عليهم ذلك

إال سورة الفاحتة فقط، كما حييون ذكرى الغزوات الربى اليت وقعت يف هذا الشهر الكرمي، كغزوة 

  .3بدر الكربى وفتح مكة

  كعيدي الفطر واألضحى  ،ينيةدال باألعياد واملواسم ونتفلاملعتقلون حيكان كما   -ج

الثورة ا�يدة، كما   انطالقبذكرى  ونتفلحي نوااوكذلك ك ،ليلة القدر واملولد النبوي الشريف

يف  "عبد القادر"حيث كان الشيخ  خاصًا مبقدم شهر رمضان املعظم، احتفاال ونتفلحي نوااك

أصبح املعتقل  تصارباخ ،بإلقاء حماضرات ومسامرات لإلخوان املعتقلني يقومأحد املعتقالت 

سجناً  االستعمارأراده  بدل ماوأصبح ملتقى لآلراء واألفكار الثورية  مدرسة ثقافية وسياسية

  .4لألجسام واٍألرواح

09 - ول اا بعشرات اآلالف يف  اجلزائريني مت حبس املشبوهني

خيضعون للعمل ، )الثورة( معسكرات االعتقال على امتداد السبع سنوات ونصف من احلرب

                                                 
 .74ص، السابق املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -1

  .1958 -03 -01، 19 ع، المجاهد، "قصة سجني فر من اجلرف: جبالنا احلرة إىل.... من جحيم احملتشد " -2

  .75، 74السابق، ص ص املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -3
  .125، 124ص املرجع السابق، ص: اهللا ركييب عبد -4
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ومن يضبط يف غري هذه الوضعية عليه أن  ،ويباشرون عملهم وهم على أربعة قوائم الشاق

  .1م 1961يأكل فضالته، وكل هذا مذكور يف تقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر يف خريف 

حياة املعتقل أو السجني أعمال شاقة حيث يكون النهوض على الساعة السابعة   

ويكون  ،)سا18:00(إىل غاية الساعة الثامنة عشر  وكان عليهم العمل ،اً صباح) سا07:00(

ة زواًال وذلك سائر أيام األسبوع، إن تلك نيلألكل من منتصف النهار إىل الثا االنقطاع

وتنظيف املراكز املدنية والعسكرية يقوم  2أشغال حفر يف اخلارج متثلت يفاألعمال غري املأجورة 

ينقلوا األحجار طوال النهار حتت أشعة  ة أو أنفوكان عليهم أن يستعملوا ا�ر  ،�ا اجلميع

   .3الربد واألمطار والثلوج نالشمس احلارقة أو زم

واألشغال موزعة بني املعتقلني حبسب تصنيفهم، بني األشغال الكربى أو الشاقة، اليت 

، وجيرب املعتقلون 4ن جديدتتمثل يف صناعة الطوب ونقله والبناء به مث �شيمه وتكسريه م

الثابتون على املبدأ الثوري على احلفر والردم والتنظيف دون راحة، ومن كسر منهم ذراع فأس أو 

جمرفة باملصادفة ومن دون سبب فإن اجلميع يتعرض للعقاب، ومينعون من األكل والشرب   

اء بني املعتقلني لالنتقام ويزج بالكثريين منهم يف الزنزانات، وذلك �دف إثارة العداوة والبغض

من زميلهم الذي تسبب هلم يف هذا العقاب اجلماعي، لكن املعتقلني تفطنوا هلذا السبب 

اخلبيث فعوض أن يقاطعوا املتسبب أصبحوا يتضامنون مع بعضهم، فخيبوا بذلك مساعي 

  .5العدو فيما كان يهدف إليه من متزيق الوحدة والتضامن داخل املعتقل

فهي من األعمال اهلينة اليت يقوم �ا املعتقلون الضعفاء البنية  الوسطى األشغالأما 

اجلسمية والعاجزون عن األشغال الشاقة، حيث كانوا يقومون بأعمال حقرية، ترمي من خالهلا 

                                                 
  .34املرجع السابق، ص: ش .لفيص -1
  .19أنظر امللحق رقم  -2
 .159املرجع السابق، ص: يبوعالم جناد -3
تستعمل هذه الطريقة أيضا �دف تعذيب املعتقلني بدنيا، نظرا للجهد املتواصل الذين يبذلونه على مدار األيام، وقد عاىن املعتقلون من  -4

 .ذلك يف معتقل قصر الطري
 .76، 75ص ص، السابق املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -5
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ونقل املاء  1ومعنويا�م، وتتمثل يف مجع التنب وتفتيته اإلدارة إىل إذالهلم وحتطيم كربيائهم

من نبات السمار ومجع أعقاب سجائر الدخان، وغربلة الرمل 2ونسج األفرشةوتكسري احلجارة، 

وذر الرتاب ونقل احلصى، مما يؤثر يف نفوسهم ويشعرهم بالذل واخلضوع، ومع مرور الزمن 

تصبح ممارسة هذه األعمال شيئا عاديا عندهم فال يفكرون يف عظائم األمور، ألن اإلنسان ابن 

  .عادته كما يقول الفالسفة

األشغال الصغرى، اليت تعترب من األعمال اخلفيفة يقوم �ا بعض املعتقلني   أيضا هناك

كتنظيف الفناء، ومجع الفضالت ورمي القمامة، وإن كانت من أقذر األعمال لكنها مرحية 

 :يف مذكراته" يبيعبد اهللا رك"يقول يف هذا الصدد ا�اهد  بعض الشيء من الناحية اجلسدية،

ستنظفان هذا الفناء، هذه ": مث أغلق الباب وهو يقول "سي خيلف"وإىل  إيلّ أشار الشرطي "

باملكنسة وأنا أصب املاء  ميسح "خيلف"األخ ، بدأنا العمل كان "مكنسة وهذه صفيحة ماء

  .3"املاء اغرتافمعه من حوض هناك، كان احلوض كبرياً وعميقاً جداً فكنت أجد مشقة يف 

املكلفني �ا التقرب من بعض اجلنود الفرنسيني وكسب وقد أتاحت هذه األشغال 

ودهم، مما مسح هلم باحلصول على بعض املعلومات اهلامة حول األوضاع واألحداث اجلارية 

باإلضافة إىل التجوال داخل املعتقل، وبالتايل مكنتهم من التعرف على العديد من املعتقلني 

واألخبار بينهم، ومجع بقايا بعض املأكوالت اليت ونقل أخبارهم إىل زمالئهم وتبادل املعلومات 

رميت يف صناديق القمامة يسدون �ا رمق اجلوع، ويأخذون منها إىل إخوا�م املتضررين الذين 

  .4ال يستطيعون حتمل اجلوع

                                                 
يستعمل التنب لتغطية أرض حجرات املعتقل للتقليل من الربد واحلر، وحتتج إدارة املعتقالت دوما بعدم توفر األموال لتهيئة املعتقالت  -1

 . وتزويدها باألفرشة واألسرة، وهي حجج واهية الغرض منها استمرار األحوال املرتدية بغرض تعذيب املعتقلني

وم به املعتقلون كعقاب هلم، تستعمله إدارة املعتقل كأفرشة وقت الضرورة وخاصة عند اإلشعار بقدوم زيارات يتم بطريقة يدوية تقليدية، يق -2

 .اهليئات الدولية

.94، 93ص املرجع السابق، ص: اهللا ركييب عبد - 3  
  .77، 76ص ص، السابق املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -4
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تفرض إدارة املعتقل على املعتقلني العزلة التامة والرقابة  ارات وازرات - 10

، وال يستقبلون 1ديد مبجرد نقلهم إىل املعتقل، فال يسمح هلم باملراسلةالصارمة واحلصار الش

، وبالتايل ال يعرف عنهم األهل هل هم أحياء أم 2ذويهم أي أن الزيارات ممنوعة على املعتقلني

أموات؟ ويف أثناء هذه العزلة عن الواقع االجتماعي والسياسي اليت قد تستمر أكثر من سنة 

سل املخ، واليت يتم من خالهلا االطالع على أفكار املعتقلني، مث جترى عليهم عمليات غ

يسمح هلم  مبراسلة ذويهم األقربني، وذلك مبعدل رسالة يف كل فصل، واليت متر على الرقابة  

ويشرتط أال يتعدى مضمو�ا السؤال عن أفراد العائلة صحة ومرضا، أما إذا كان فيها شيء من 

متزق ويتعرض صاحبها يف املعتقل إىل العقوبة بالضرب أو وضعه يف  غري هذا القبيل فإن الرسالة

  .3الزنزانة  مث تنقطع املراسلة بعد ذلك فصل أو فصلني دون معرفة السبب من كال الطرفني

ملساجني وينادون على أصحاب ابانية السجن أن يأتوا بربيد ز ن أنواع التسلية لدى مف

ىل أخبار أسرته منتظرًا تسلم رسالته، عندها ميسك إ ني يكون السجني مشتاقاً ويف ح الرسائل،

قها مطلقًا ضحكاته اهلستريية، ومن يفتح فمه باالحتجاج ر احلارس بالرسالة أمامه وميزقها أو حي

يفلق حجبه وقد تكون  يضرب على وجهه ورأسه باألدوات احلديدة املختلفة، فيحطم فكه أو

للحم البشري واخلالصة أن سجن باتنة هو مشرحة  ا،اليت يتفوه � بالكلماتمعلقة  �اية حياته

  .4احلي وجمزرة بشرية  تسيل فيها دماء املساجني كل يوم

وهو تاريخ استئناف  ،م 1961أما الزيارات فلم يسمح �ا للمعتقلني إال منذ بداية 

املفاوضات اجلدية بني احلكومتني اجلزائرية والفرنسية، ومبعدل مرة واحدة يف الشهر، وكانت 

إدارة املعتقل تطلب من األهايل الزائرين إقناع ذويهم من املعتقلني بقبول سياسة فرنسا 

نع عنهم مدة من واالنصياع إلدار�ا، وإذا مل يقبلوا فإن الزيارات تتوقف وحىت املراسالت مت

  .5الزمن عقوبة هلم

                                                 
 .مشروع أقرته كل القوانني مبا فيها التشريعات الفرنسية، تعسفا ال يستفيد من ذلك املعتقلني اجلزائريني حق -  1

 .للمعتقل احلق يف الزيارة بعد عشرة أيام من توقيفه -2
  .68، 67ص ص، السابق املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -3

 .1960 -01 -25 ،60 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت يف السجن" -4

  .68، 67ص ص، السابق املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -5
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11 - رون وت وال ار دال اا  رغم أن إدارة

، وفصلت املعتقلني يف جممعات ال تتصل ببعضها يف 1املعتقالت كانت تفرض رقابة صارمة

فدة من الظاهر وواقع احلال، فإن األخبار كانت ترد إىل املعتقالت وخترج منها، فاألخبار الوا

، وترد 2خارج املعتقالت كانت تتم عن طريق الرسائل اليت تلف يف السجائر وعلب التدخني

بواسطة بعض املعتقلني الذين خيرجون ملمارسة األشغال أو بواسطة من ذهبوا إىل العالج يف 

املستوصفات، أو ذهبوا لنقل األحجار والرمال أو بناء بعض املباين، ومن مث يتمكن هؤالء من 

مجع أخبار الثورة ونشرها داخل املعتقل بطرقهم اخلاصة، كما تفد األخبار إىل املعتقلني عن 

طريق من كانوا يذهبون منهم إىل رمي القاذورات واألوساخ، وأيضا عن طريق املعتقلني اجلدد 

  .3وحىت من بعض احلراس الذين ربطوا عالقة صداقة مع بعض املعتقلني

اجلالدون إىل  همأخذييف يف ساحات السجون، حيث  وكذلك عندما يلتقي السجناء

تدعى  ،ا مخس قاعاتهي ساحة حتيط �و  ،السادسة لسجن الكدية مثل الساحة الساحة

 سجينًا سياسياً ) 700(يوجد فيها سبعمائة  ،بالقاعات املصفحة ألن جدرا�ا مسيكة جداً 

 حيث كان السجناءاصة، بطرق خ املسجونني تصل كانت األخبار عن الكفاح الوطين متداولة

  .4داخل زنزانات السجن حيث توجد اللجان املكلفة باالتصال وبالتعليم حىتمنظمني 

أما األخبار الصادرة إىل خارج املعتقالت، فكانت تتم عن طريق املعتقلني الذين 

يقضون �ارهم يف األشغال الشاقة خارج املعتقالت، فيسربو�ا للمواطنني الذين وثقوا �م أو 

عن طريق املعتقلني الفارين، أما انتقال األخبار بني املعتقلني فكانت صعبة للغاية، بالنظر إىل 

واملنع واحلواجز والرقابة املستمرة، ومع ذلك كانوا يتبادلون األخبار  صعوبة  اللقاء أو االتصال

بواسطة الرموز واإلشارات وبعض احلركات، مثل عملية مسك األنف اليت كانوا يقصدون �ا 

                                                 
 .متنع اإلدارة الفرنسية دخول اجلرائد جبميع أنواعها -1
 .و. ت. لكتابة الرسائل اليت حتمل األسرار أو املوجهة إىل ج) املاصة(يستخدمون أوراق التبغ  -2

 .64، 63ص ص، السابق املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -3

 .1960 -01-25 ،60 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت يف السجن" -4
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، وأيضا عن طريق املعتقلني املسخرين لألعمال الصغرى الذين يسمح "شارل ديغول"اجلنرال 

  .1بالنظر إىل طبيعة أعماهلمهلم بالتجول يف أحناء املعتقل 

استمر الكفاح والنضال داخل  ت ارار ن ات واون - 12

املعتقالت والسجون، كما تصاعد التعسف والقمع والتعذيب والرتهيب من لدن اإلدارة 

االستعمارية، وأصبح نزالء املعتقالت والسجون يفكرون يف إجياد وسائل للهروب وااللتحاق 

الثورة من جديد، خاصة وأن القوانني الداخلية جليش التحرير الوطين تنص على أن  بصفوف

  :ا�اهدين إذا ألقى العدو القبض عليهم فإن واجبهم هو

  .عدم إفشاء أي سر من أسرار الثورة -

  .2أن يضعوا الفرار من سجن أو معتقل العدو نصب أعينهم باستمرار -

ومن مهام أعضاء هذه اللجنة  املسجونني، تهريبلجلنة سرية  املعتقالتداخل  كونتت

ويتم اختيار هؤالء  ،األغذية للذين يستعدون للهروبو الثياب  ءشرالمجع األموال الكافية 

وكانت األولوية طبعاً  ،... حسب شروط معينة، الصحة البدنية، اإلقدام، النضج السياسي

رفة يف املع وندققيليوم احلاسم قبل ا واكان  ،للذين تعتربهم السلطات الفرنسية ذوي خطر

 ففيلأيضا جبنسية احلراس الذين يكونون تارة من ال ونهتميساعات تبديل احلراسة، كما 

إن الليايل اليت وتارة من ا�ندين الفرنسيني، مث  ،4السنغالأخرى من جنود  وتارة 3األجنيب

  وكثرياً ما حيدث ذلككون فيها احلراس سكارى، على تنفيذ خطة اهلروب هي اليت ي همتساعد

الغفلة يف احلراسة يكون املستعدون للهروب قد أعلموا بذلك، فيستعدون  وقت يدركونوعندما 

كنوا من اهلروب من مجيع الذين مت يف أغلب األحيانمث جيربون حظهم، وقد ساعد احلظ 

   الرماية أو ميتاً، وذلك ألن احلراس ال حيسنون حياً قبض على أي واحد منهم احملتشد، فلم ي

                                                 
  .64ص، السابق املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -1
  .157املرجع السابق، ص :بوالطمنيجودي خلضر  -2
مؤلف من املشاة والفرسان، جنوده يقبلون يف اجليش الفرنسي دون السؤال عن ماضيهم وال عن جنسيتهم األصلية، يتألفون من  جيش -3

 . ا�رمني واملنحرفني، عاثوا يف اجلزائريني اعتداء وقتال

وهم جنود مرتزقة ينتمون إىل بالد السنغال   يراد �م اجلنود السود الذين كان الفرنسيون يستخدمو�م مع البيض حملاربة الشعب اجلزائري، -4

 ).سالقان(وكان يف الذهنية الشعبية اجلزائرية أن كل جندي زجني هو سنغايل 
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من صباح  إال بعد مناداة الساعة السادسة كما أن اختفاء بعض املوقوفني ال يعلم به احلراس

  .1اليوم املوايل

 واحبفر غار حتت األرض ليفر  املعتقلون قوميأن  يف أحد املعتقالت التفكري هاجتلقد 

داخل حجرة  احلفر ت عمليةاملعتقالت، وفعًال بدأو كما وقع يف الكثري من السجون ،  منه

 ومراقبة اجلنداحلراسة خر يقوم بالتناوب يف حني أن البعض اآلكانوا حيفرون ب ،مهملة هناك

ضطر ا�ذا املشروع و  أن السلطات الفرنسية أحست ولكن يبدو ،تنجح ت العمليةدوكا

سدوا الغار �ائيًا خشية أن يطلع عليه اجلنود الفرنسيون فيعدمون مث  ،فاملعتقلون إىل التوق

خر الليل وفتشونا آعلينا  املسؤولني عن املعتقل، وقد تأكد لدينا األمر فيما بعد عندما هجموا

  .، لكن هذا ال يفسر وجود عمليات فرار ناجحة2دقيقاً مث مجعونا وسط املعتقليشاً تفت

من أهم عمليات الفرار الناجحة من   روب ط ن ود -أ

 -11-11ى بن بولعيد من سجن الكدية بقسنطينة ليلة السجون هي فرار القائد مصطف

  صحبة عشرة من رفاقه حمكوم عليهم باإلعدام ومنهم زبريي الطاهر، حممد العيفة ،م1955

يف الفرار من  مشري خلضر، كرومة محادي، إبراهيم طاييب وغريهم وجناح بعض املعتقلني

  .3وغريهم" عني وسارة"و" آفلو" "اجلرف"معتقالت 

قام �ا معتقالن من معتقل قصر الطري يف يوم   1959روب   -ب

اشتدت فيه الرياح والعواطف وأظلمت الدنيا من كثرة األتربة اليت محلتها الرياح، حيث وضع 

املعتقالن أغطيتهما على األسالك الشائكة وقفزا عليها، ومتكنا من اهلروب ليلتحقا جبيش 

عل إدارة املعتقل فكان تسليط العقاب على بقية املعتقلني تطبيقا ملبدأ التحرير الوطين، أما رد ف
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  .125املرجع السابق، ص :عبد اهللا ركيب -2
بوبكر ينظر أيضا . 41، ص01، ج2002، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، شهداء منطقة األوراس: مجعية رواد الثورة يف منطقة األوراس -3

إشكالية القيادة : ينظر أيضا حممد زروال .45، 33ص صاملرجع السابق، ، 1958 -1954نشأة وتطور جيش التحرير الوطين : حفظ اهللا
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املسؤولية اجلماعية، وتشديد احلراسة واللجوء إىل وضع أثقال حديدية يف أرجل املعتقلني حىت 

  .1ال يتمكنوا من الفرار مستقبال

على ) املعتقل( مجعنا مدير احملتشد: يقول صاحب العملية  روب  -ج

الذي قرر تسريح طبقة  ،"الكوست روبري"�ا إليه الساعة الثامنة صباحًا وقرأ علينا برقية بعث 

وينوي الوايل العام تنفيذ هذا القرار  ،هم الشيوخ واألطفال وذوي العاهاتاملوقوفني و  معينة من

أعلمت  بعد ساعتنيم العيد الوطين الفرنسي، و ، الذي يصادف يو جويلية  14مبناسبة الرحيم

، واتفقت مع رفاقي كي أفر يف نفس تلك الليلة 2خربأنين سأرحل يف أقرب وقت إىل مكان آ

مع ثالثة موقوفني، وبعد ساعة منع اجلوالن بقليل وجدتين على مقربة من مطبخ احملتشد مع 

واجتزنا  ،عطشكان أحدهم حيمل زجاجة مليئة بالقهوة املرة لنبلل �ا احللق من ال  ،رفاقي الثالثة

  بسهولة اجلدار األول من األسالك الشائكة ألنه كان قليل االرتفاع فسقطنا يف اهلوة اليت تليه

، وقد ساعدنا ذلك املكان املنخفض كي )املعتقل( احملتشد وعرض وهي مكان حمفور على طول

انت أحذيتهم ألن الظالم كان خيفينا وك س ونرقب تبديلهم من غري أن يرونا،نتتبع حركات احلرا

، وبعد ساعة إال ربع تقريبًا وجب علينا أن منشي يف غدوا ورجوعا الغليظة تطرق األرض بشدة

زحفنا على ، وكان على ارتفاعه مرتين ونصف ،مكان عار حي نبلغ اجلدار الثاين من األسالك

 .3تقريبا وهي ثالثون مرتاً  ة،القوي صابيحبطوننا طوال املسافة املضاءة بامل

  فضالت املطبخ صرفاليت كانت ت ،ىل فوهة إحدى قنوات األوساختوجهنا زحفا إ   

ك، أل�ا كانت حتت األرض هذه القناة ليست مغلقة باألسالأن ألننا الحظنا منذ زمن 

  الك املبعثرةخر، وانتهينا بعد اخلروج منها إىل مكان حمصن باألسالواحد تلو اآل فدخلناها

يل إال أن أخطو خطوة  ومل يبق وصرت احبث لنفسي عن خمرج حبذر، فتقدمت حثيثًا ولكن

مشبوه ورمى طلقات من رشاشته، وقد واحدة كي أصبح حراً طليقًا حىت انتبه احلارس لصوت 

                                                 
 .78ص، السابق املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -1
فيما ه بعيدا عن املعتقل قرر إعدامت أي معتقل يف أمر )املعتقل(سلطات احملتشد  شتبهت عندماف هو اإلعدام، معىن الرتحيل يف هذه احلاالت -2

 .يسمى بسخرة احلطب مث تدعي حماولة فراره
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ومن حسن احلظ أن رمي احلراس مل  ،رفيقاي الرصانة فوقفا وشرعا جيريان بسرعة فائقة فقد

 1.بعد ساعات من السري احلثيثه ، إ�ما اآلن يف اجلبل وقد وصاليصب أحداً 

 أما أنا ورفيقي الرابع فقد بقينا جامثني على األرض مدة، مث تقدمنا ببطء ومل أبتعد

أضاءت  "جيب" عسكرية من نوع على السلك اخلارجي حىت أقدمت سيارات  م 100 مسافة

ولكن دون جدوى، وقد مسعتهم  من الزمن، ساعة املكان، وبقي احلراس يبحثون عنا حوايل

 اثننيإال  إ�م ليسوا بعيدين مل يبقأنظر على اليمني، : "مرددينوهم يصرخون  دةطوال تلك امل

وذلك مسافة ثالثة أو أربعة   ،ن بثقة كاملة، وتقدمنا ببطء ولك..." عليهمانقبض آه لو  ...

قطع  خصوصًا عندما نريدجنري  أسرعنا اخلطى، وكنا ا شعرنا بأن اخلطر مل يعد كبرياً كلم، ومل

 .2نورهمسافة عادية يسلط عليها القمر املكتمل 

الما شديدة يف بطنه، وملا تفتق بطنه صار حيين ظهره رينا بدأ صاحيب يشكو آوخالل ج

لكن قواه كانت خائرة ما  ،إال أن األمل كان قويا فأعنته على املشي ،3ويغلق الفوهة بيد مرتعشة

 جعله يتقدم بصعوبة شديدة عندئذ محلته على ظهري وواصلت السري وأنا أتوقف لالسرتاحة

وجاء الصباح فحلقت فوقنا طائرة استطالع فاختبأنا وراء صخرة كبرية، وملا   امرت   500كل

جليش التحرير التقينا بأحد أعوان املواصالت التابع عندها  ،يف األفق عاودنا سرينا اختفت

ؤول ومحل رفيقي اجلريح على بغلته سالوطين، وبعد أجوبتنا الشافية عن أسئلته اقتنع ذلك امل

ظيمة ملا قابلت هناك بعض زمالئي حيث كانت دهشيت ع وقادنا حنو مقر قيادة املنطقة اجلهوية

هكذا  وكان أحدهم متحصًال على دبلوم ممرض فعاجل رفيقي اجلريح حىت شفي و  ،يف الدراسة

  4.كتبت لنا النجاة

يف  م 1960حدثت مبعتقل قصر الطري يف أوائل سنة   1960روب   -د

ليلة ممطرة، كانت مصحوبة برياح قوية تسببت يف إسقاط بعض أعمدة السياج مما شجع بعض 
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املعتقلني على الفرار، أل�م كانوا يقومون ببعض األشغال اخلفيفة اليت أمتوها يف ظرف وجيز  

فرار معتقلني آخرين والتحقا بأحد املراكز التابعة للثورة سابقا، إال أن صاحب املركز وبعد  تلتها

ية فأعيدا إىل أن أمنهما بالرتحيب والتكرمي وأثناء نومهما قام باإلبالغ عنهما للقوات االستعمار 

  .1عمار تريباش، وبن فرحية العيد: املعتقل من جديد واملعتقالن مها ا�اهدان

قام �ا أحد املعتقلني من معتقل قصر الطري، الذي   1961روب   -ه

ا�مه زمالؤه باخليانة والعمالة للعدو فقاطعوه، أحس بالغربة والعزلة وتأثر نفسيا باملقاطعة اليت 

عليه ففكر يف وسيلة تنقذه من احملنة فاهتدى إىل اهلروب عن طريق االختفاء يف فرضت 

صندوق القمامة فنجا والتحق بالثورة، رغم أن أحد احلراس رآه باملنظار الكبري فتغافل عنه ومل 

  .2حياول كشفه أو مالحقته أو إطالق الرصاص عليه

 19إطالق النار يف بعد توقيع االتفاق على وقف   1962روب   -و

، بدأ العدو الفرنسي يتغاضى عن حماوالت اهلروب، بل وأصبح يشجع املوالني له 19623مارس 

يف املعتقالت على الفرار لالنضمام إىل الثورة، لتلميع صور�م والتغلغل يف صفوف ا�اهدين  

وضح النهار وأمام من معتقل قصر الطري يف " حممد أرزقي"ومن ذلك فرار أحد العمالء املدعو 

حراس املعتقل دون أن يعرتضه أحد، وقد كان خائنا يف املعتقل وضايقه املعتقلون باهلجرة 

واملقاطعة التامة، يف حني مت إطالق الرصاص على أحد املعتقلني عندما حاول الفرار عن طريق 

ميال، ولعله صندوق القمامة، وألقي عليه  القبض وأعيد إىل املعتقل، ألنه ببساطة مل يكن ع

  .4سيبلغ باخلونة إىل جيش التحرير الوطين

قامت �ا جمموعة من معتقلي قصر الطري الذين    اروب ن طف -ي

، ومبساعدة بعض املواطنني حيث 5كانوا ينقلون إىل مدنية سطيف للقيام لبناء سجن هناك
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 ومتكنوا من الفرار وااللتحاق استغلوا لباسهم املدين وثقة احلراس �م، واندسوا بني املواطنني

  .1بصفوف الثورة

 اروب ن وادي ن ون -ز
2

  وقعت احملاولة أثناء األشغال اليت كان

آخر عقابا يقوم �ا املعتقلون بالوادي ا�اور للمعتقل بنقل الرمال وحتويلها من مكان إىل 

" علي تيغرستني"ام معتقلني مها لكن احملاولة فشلت، وتكررت احملاوالت، ومنها قي وعذابا

بتسلق جدار املعتقل بواسطة احلبل خالل منتصف الليل واجتازا السياج " سي الدراجي"و

ومتكنا من اهلروب وااللتحاق بالثورة واستشهدا فيما بعد،  كما قام باهلروب بعدمها من 

  .3جلهاد من جديدوحلقا مبيدان ا" سي اهلادي"و " سي عبد الرمحان بلعريب"املستشفى كل من 

را ونت وال اب داذف اأ  

ويتعرض فيه  ،الذي تفتح عليه أبواب الزنزانات حيول إىل قاعة مجاعية إن الرواق غري املغطى

كان يفرض عليهم أن يرفعوا أيديهم إىل   ،الت السيئة املتواصلةماملساجني إىل املضايقات واملعا

السماء ساعات بأكملها أو أن يقفوا على قدم واحدة، عندما يتعب املعذب السجني وخيفض 

لبًا ما كان أحد احلراس يأيت يف وسط وغا فإنه يضرب بأمخاص الرشاشات، يديه أو ينزل رجل

ث ، إن املكو "حتيا فرنسا"يصيحوا  من اآلخرين فيأمر املشتبه فيهم أنأنه أكثر وطنية  مباالليل و 

إىل عشرة أيام قبل أن يوضع املشتبه فيه يف زنزانة أو حيول إىل يف ذلك الرواق قد يدوم أسبوعا 

  .4"إيواء"معسكر يسمى

إذ تفنن جالدو االستعمار الفرنسي يف ، يتعرض املعتقلون والسجناء لشىت أنواع التعذيب

خاصة ضد املعتقلني السياسيني والعسكريني من  بياجلزائر إىل ابتكار وسائل وطرق التعذ

أعضاء جبهة وجيش التحرير الوطين، مع اإلشارة إىل أن عمليات االستنطاق والتعذيب أثناء 
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الثورة كانت جتري يف كل مكان فحيثما وجد املواطن اجلزائري يعذب ويستنطق، يف البيت، يف 

  .1الشارع، يف مراكز التجميع والفرز وغريها

إما للتسلية أو لقتل  ،أربع مرات يف اليومإىل مرتني من  ابلالستجو جني الس يتعرضكما 

من ساعة إىل ثالث ساعات  االستجواب، يدوم واملعنوية الوقت أو إلضعاف املقاومة اجلسدية

 باالستجوابحسب مقاومته البدنية ومقاومة الذين يستجوبونه، يقوم املظليون بصفة حصرية 

الكثري  ولكن مبحضر ،وأعوان املكتب الثاين D.S.Tضور رجال الدرك وأعوان وغالبًا ما يتم حب

اد إىل مكان غايب وراء البناية تشباب اخلدمة العسكرية، خيرج املشتبه فيه من الصهريج ويق نم

حتدد مكان التعذيب الذي  األشجار  حيث توجد بعض األكياس املمددة بنيللسجن ة يالرئيس

  .2الطلق �اراً وعلى ضوء القمر مساءً كان يتم يف اهلواء 

، وإذا 3املذنب املفرتض قد يسجن يف أي مكان املشبوه أو املتهم فإن عندما يتم إيقافف

اليت تظهر هلم ضروريّة وأجل تقدميه إىل القاضي سيبقى حتت تصرف حراسه كل مدة اإليقاف و 

 يكون لساجنيه كل غري حمدود، وليس من حق القاضي أن يطلب تسليم السجني، وبالتايل

ناء سجنه بصفة كاملة فال الوقت لتعذيبه بأن اإلقرار هو األساس يف احلكم عليه، وإنه معزول أث

ل املتهم ارس، وعندما يقرر وكيل اجلمهورية إوال زيارات وال حمامني قبل �اية التحقيقمراسلة 

خيتار حمامياً، ولكن رمبا أن يف ذلك الوقت فقط يستطيع أن و  ،ه خيربهإنأمام احملكمة العسكرية ف

لذا فالسجني ليس له الوقت الكايف  ،ثالثة إىل مثانية أيام فقط مناملداوالت تفتح مباشرة 

 احملامي املختار لسلطة العسكرية من ناحيتها ال ختربإضافة إىل أن ا ،حمام من اختياره توكيلل

  .4كانت الظروف  اليت ال ميكن أن تؤجل النطق باحلكم مهما ،بتاريخ املداوالت

كـان حـراس السـجن يبحثـون عـن أيـة فرصــة تسـمح هلـم لصـب كـل مـا يف نفوسـهم ا�رمــة 

مـــن تعطـــش إىل الـــدم والتعـــذيب الوحشـــي، ففـــي أحـــد األيـــام وجـــدوا قطعـــة حديـــد وســـط الرمـــاد 

                                                 
  .26، صاملرجع السابق :سامية قويب -1
  .160، 159املرجع السابق، ص ص: بوعالم جنادي -2

 .1960فرباير  12من مرسوم  26حسب املادة  -3
 .169املرجع السابق، ص: الم جناديعبو  -4
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مفتـاح منهـا لفـتح  ين أخفوهـا أل�ـم كـانوا يريـدون صـنعفزعموا أن نزالء إحدى القاعات هم الـذ

ومجعــوا نــزالء تلــك القاعــة وأخــذوا يســلطون علــيهم أنــواع التعــذيب الــيت ذكرتنــا  أبــواب الســجن،

بعـد كـل مـا سـلطوا علـيهم ومل يرتكوهم  باأليام اليت قضيناها يف مركز البوليس السياسي الفرنسي،

قـرب مــا تكــون إىل فراديــة أعبـارة عــن زنزانـة انالـذي هــو " الكاشــو"، بـل رمــوا �ـم يف مـن تعــذيب

خيضـــع مـــن ينـــزل بـــه لعقوبـــات صـــارمة لعـــل وحـــوش االســـتعمار  ،صـــندوق حجـــري مظلـــم رطـــب

وقـــد قضـــى أولئـــك اإلخـــوان  ،يف العصـــور الوســـطى أجـــدادهم عـــنالفرنســـي تعلموهـــا أو ورثوهـــا 

  .1حراس السجن ها هلماملظلم  بتهمة لفق "الكاشو"ماُ يف يو ) 45(مخسة وأربعون

فإن هناك طرقا أخرى  من ألوان التعذيب، إىل ما مت التطرق إليه يف الفصل األول فباإلضافة

   :تستعمل مع املسجونني

ومن يقوم  ،وتربط إليه وصدرها عارالس الضحية على الكرسي يتم إج ار -01      

ومنهم من  ،ة مث يطفؤها على صدره أو ثدييهينفث على وجهه دخان السيجار  باالستجواب

على طاولة العمليات ويربط مث يرش جسمه بالبنزين مث توقد به النار، إضافة إىل وضع ميدد 

ترك الشمعة مشعولة حتت األرجل والسيقان واليت ترتك  أوأعواد الثقاب مشعولة بني األصابع 

  .2ثقوباً غائرة  يف أمخاص األقدام

 رش متالقبض عليه وحتويله إىل املعتقل عد بحيث  احلرق،لعملية ين ا�اهد أحد لقد تعرض

بذلك  واستحالمما نتج عن ذلك حرق جزئي للحيته  ،شعر حليته بالبنزين وإشعال النار �ا

  .3ظهور الشعر �ا مرة أخرى

     02 - ددت اا  يستعمل الُكالَّب يف عض الظهر أو الثديني أو الشفاه ويف

جروحاً عميقة  فيحفر به اجلالدلحم بواسطته، أما اخلنجر ة من التنزع قطع صغري ان بعض األحي

                                                 
 .1959 -12 -28، 58 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت يف السجن" - 1

2- Hamid Bousselham: op.cit, p183. 
  .هذا ما ذكره يل أحد جماهدي مدينة تبسة -3



 السجون والمعتقالت في الشرق الجزائريواقع الفصل الثالث                              

279 
 

كما توضع األيدي مبسوطة على سطح   ،ك حببات من امللحن اجلسم مث حييف أجزاء خمتلفة م

  .1تلطابال األرض وتكون مثل السندان لظهر اخلناجر أو أيدي

يربط السجني من يديه ورجليه معًا ليأخذ شكل الكيس مث يرفع ويطلق  ال - 03     

ليسقط سقوطًا حرا على ظهره ورأسه مع تكرار هذه العملية، أو يربط السجني على   فجأة

جلوس ويلف حول رقبته احلبل ويقوم جالدان جبذب طرفيه إىل حد وضعية  كرسي يف

ليبقى السجني املعذب 2األوتاد باستعمالكما يربط الضحية إىل األرض   ،أو املوت االختناق

يف هذه الوضعية أياما عديدة يف الظالم الدامس والعزلة املطلقة اليت ينجر عليها يف أغلب 

 .3العقلي االختاللاألحيان 

وعندما كما تربط أيدي الضحية وراء ظهرها مث ميرر حبل يف غصن كبري من الشجرة 

مث يتحول إىل كيس  ،اخللف إىلتني داليدين املمدو احلبل يرتفع الرجل عن األرض مع جيذب 

تدريب على املالكمة وقت املساءلة، وعندما يطلق احلبل يسقط املعذب على األرض، عند 

وهكذا فإن العديد من اجلزائريني ماتوا ، ذلك تتهاطل عليه الضربات على مستوى البطن والكبد

معها اجلالد أن ميسك بساقيه ليكون  الكبد، بعد ذلك يرفع بكيفية ثانية يستطيع بانفالق

حول احلبل ويطلق من جديد وهنا تنفك املفاصل عن ذ يتم تدويره بسرعة ئممدودًا أكثر وحين

  .4بعضها البعض

  تسلط عقوبة الدفن حيا على السجني حسب خطورة اخلطأ املرتكب ادن -04      

وهو واقف بداخلها ويبقى الرأس حيث يقوم السجني حبفر حفرة بطوله مث يهال عليه الرتاب 

يوضع و نهار إىل الثالثة زواًال لا ن منتصفمويتم ذلك فقط حبيث ال يستطيع حتريك أي عضو، 

مثانية  قد يدوم هذا العقاب ،اختناقامن الكتان وإال فإن الشمس قد حتدث له  اوق رأسه مربعف

                                                 
 Hamid Bousselham: op.cit, p184.-1

   

  .08ينظر امللحق رقم  -2

.1957أوت  05، 08، عالمجاهد، "فنونه وأساليبه احلشية: التعذيب االستعماري يف اجلزائر"  -3  
4 - Hamid Bousselham: op.cit, p185. .    1958 -07-02، 26، عالمجاهد، "كيف عذبين جنود املظالت"ينظر   
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وإذا كان حارسه لديه بقية إنسانية  ،حيرم فيها السجني من أي شيء) سا 48( ساعة وأربعون

  .1فإنه يعطيه جرعة ماء

حلارس اوملا كثر االعتداء على املساجني وجتاوز احلراس كل حدود اهلمجية وخاصة 

وقد اشتهر بعنصريته وتعصبه  وهو من أعضاء اليد احلمراء،يف سجن باتنة " باملبا"املدعو 

  مبشاركته يف اغتيال عدد كبري من املدنني األبرياءشتهر ا ايف معاملة املساجني،كم ووحشيته

وكتبوا رسالة ، الثورة مبا يالقونه من عذاب اإلخوان يف السجن على إبالغ رجالفاهم تعندئذ 

وعثر  إىل من يزوره من اإلخوان املدنيني، خوان ليسلمها أثناء الزيارة العاديةمحلها أحد اإل

كما ورد ذكر أمساء مخسة   ،"باملبا"انت حتتوي على فظائع احلراس على الرسالة أثناء التفتيش وك

ومعه عدد من احلراس واجلنود "بابامل"يعرفهم حامل الرسالة، فذهب  املدنيني الذين نأشخاص م

يف تعذيب األخ  امث رجعوا على السجن، وبدأو  ،وقاموا باغتيال كل من ورد امسه يف الرسالة

وبعد أن أشفوا  ،أنواع التعذيب ما ال ميكن وصفهالذي وجدت معه الرسالة، وقد القى من 

ومل يكن ، "الكاشو"غليلهم منه وصريوه هيكًال حمطمًا رموا به يف الزنزانة االنفرادية السوداء 

أصابه  ورغم املرض الذي خيرج منه إال ربع ساعة يف اليوم  ليلقى مزيداً من الضرب والتعذيب،

  .2البطيءتعرض للموت نتيجة التعذيب فقد تركوه ي

 تون وال ادا رزارأة اا و  

وقفت إىل جانب الرجل يف حتمل ، عنصرا أساسيا يف الثورة التحريرية اجلزائرية املرأة تكان

املسؤولية جتاه الثورة، وبالتايل كانت سندا قويا للزوج، األخ واالبن واألهل الذين محلوا السالح 

منقطع النظري أظهرت من خالله أ�ا النفس الثاين  الءوقد أبلت ب ،الفرنسي ضد االستعمار

يف خدمة الثورة إىل جانب الرجل على  حيث سامهت بكل طاقتها وقدر�ا، للثورة التحريرية

حيث تلقى  ،اختالف مستويا�ا وطبقا�ا االجتماعية سواء أكانت يف الريف أو يف املدينة

إذ فتحت جماال فسيحا لتحمل أعباء ومسؤوليات  ،واقفها النبيلةالتقدير واالحرتام نظرا مل

                                                 
  .161املرجع السابق، ص: يبوعالم جناد -1

 .1959 -12 -28، 58 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت يف السجن" -2
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، وتكد التقارير الفرنسية وجود العنصر النسوي داخل السجون واملعتقالت ويظهر ذلك 1خمتلفة

هناك عدد قليل من النساء من ضمن املوقوفني يف مراكز الفرز  : "من خالل التقرير التايل

  .2"كل منفصل عن الرجالوالتحويل، وهم مقيمات يف أماكن بش

السجن جلست مجيع  عند دخويل :"جاكلني قروج"إحدى السجينات وهي تقول

  السجينات متزامحات حويل وأمطرنين بوابل من األسئلة بصفيت القادمة اجلديدة من اخلارج

وكان علي إعطاؤهن كل التفاصيل حول كل شيء، أي أنقل هلن األخبار العسكرية والسياسية 

، وهذا داللة على االهتمام الكبري 3وكذلك تطور األحداث وأخبار اإلخوة، وما الذي حصل

  .مبا حيدث من تطورات يف الثورة التحريرية

ـــا مـــن  لقـــد   التحريريـــة  الفعالـــة يف الثـــورة خـــالل مشـــاركتهالعبـــت املـــرأة اجلزائريـــة دورا ريادي

فقد أحدثت انقالبا جذريا يف املفاهيم واألفكار حبيـث  ،وأدت واجبها الوطين إىل جانب الرجل

قبلها جــيش التحريــر الــوطين بفخـر واعتــزاز واثقــا أ�ــا سـوف تتحمــل الصــعاب وتنفــذ بصــدق تاسـ

زائريـة صـامدة طيلـة قـرون وإخالص مبادئ الثورة، وتقوم بأصعب املسؤوليات لقد ظلت املـرأة اجل

أطلقـت  حيـث م 1954لكن هذا الضغط ولد االنفجـار أل�ـا وجـدت املتـنفس يـوم أول نـوفمرب 

وأذكـــت عواطفهـــا العارمـــة وهـــزت مشـــاعرها الـــيت كانـــت  ،لقـــوى الكامنـــة فيهـــاهلـــا الثـــورة العنـــان ل

  .4مكبوتة من قبل

يف  والفـــدائيني واملســـبلني، كمـــا اســـتقبلت ا�اهـــدين ففـــي املـــدن خـــدمت الثـــورة التحريريـــة  

  وزودت ا�اهــدين يف اجلبــال مبختلــف األدويــة الضــرورية، وســهرت علــى أمــنهم وراحــتهم، بيتهــا

  .5عرضها ذلك للقبض عليها من طرف القوات االستعماريةواستقبال اجلرحى بعناية فائقة، 

  

                                                 
  .86ص، 1983 ،60 ع، املنظمة الوطنية للمجاهدين، مجلة أول نوفمبر ،"م الثورة التحريريةاملرأة اجلزائرية يف خض: "ريخ حسيبة - 1

2 - A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°1F252. 
  .63املرجع السابق، ص: جاكلني قروج -3
، دراسات وحبوث امللتقى األول حول كفاح املرأة: كفاح املرأة اجلزائرية :وثورة أول نوفمرب الوطنيةطين للدراسات والبحث يف احلركة املركز الو  -4

  .248، ص)س.د(اجلزائر، 

 .73، ص1974، نوفمرب 128، ع مجلة الجيش، "كفاح املرأة اجلزائرية يف معركة التحرير: "خدجية لصفر خيار -5
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    اون وات و ودور ارأة -01       

فاقت وحشية االستعمار  حيث واملعتقالت اجلزائرية دورا يف السجونكان للمرأة  لقد

على  وستبقى وصمة عار يف تاريخ فرنسا االستعمارية ،اجلزائر كل وصفسجون الفرنسي يف 

يطبق عليهن نفس يف السجون واملعتقالت، و حيث كان يزج بالنساء  ،مر العصور واألجيال

املرأة كانت قوية مثل الرجل ومؤمنة بقضية شعبها  لكن ،أساليب التعذيب املطبقة على الرجال

العنيد الذي ال يرتاجع اخلصم وقد حتدت املستعمر حىت داخل السجون وكانت ، العادلة

  . 1الذي ال يضعف أمام وسائل التعذيبوالقوي 

عن الطعام مثلها مثل الرجل، وختربنا بذلك السجينة الفرنسية  باإلضرابفها هي تقوم 

قررت القيام بإضراب عن الطعام، وكتبت حيث تذكر أ�ا  "جاكلني"املساندة للثورة التحريرية 

تمثل يف اإلضراب املفتوح عن الطعام، كما رسالة إىل قاضي التحقيق أعلمته فيها بقرارها امل

نتيجة لذلك مت حتويلها على الفور إىل زنزانة  الطعام كلية،أ�ا ترفض  أعلمت إدارة السجن

   .2م إضرا�ا إال أربعة أو مخسة أياميف النهاية مل يدو  منفردة،

اء خالل األربع والعشرين ساعة اليت تلي ذلقد كنا نرفض الغ 3تقول إحدى السجينات 

يتم قمعه من قبل إدارة السجون، وذلك  احتجاجااإلعدام، فهذا اإلضراب عن الطعام كان 

   نيدفكان الواجب علينا التعبري عن متردنا العميق وغضبنا ال  ة،مبنع الزيارات واملراسالت والقف

شرطة التدخل  استدعاءتستوجب و داخل املراقد تستمر إىل ما بعد اإلعدام  احتجاجاتناكانت 

                                                    .4ملساعدة حرس السجن

ألقـى �ـا اجلنــود الفرنسـيني مـن حــائط عـال عنـدما يئســوا يف احلصـول علــى مـن النسـاء مــن و      

:   تصــريح إحــدى ا�اهــدات الــيت تقــول انطالقــا مــنتضــح دور املــرأة يف الســجون يو  ،أســرار الثــورة

                                                 
  دراسات وحبوث امللتقى األول حول كفاح املرأة: كفاح املرأة اجلزائرية :وثورة أول نوفمرب الوطنيةطين للدراسات والبحث يف احلركة املركز الو  -1

   .253املرجع السابق، ص
   .65املرجع السابق، ص: جاكلني قروج -2
هناك عدد قليل من النساء من ضمن املوقوفني يف مراكز الفرز والتحويل، وهم مقيمات يف أماكن بشكل أن تذكر التقارير الفرنسية  -3

 .منفصل عن الرجال
  .66املرجع السابق، ص: جاكلني قروج -  4
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 ا مـناقنا العدو أنواعضد قوات العدو الفرنسي، وبعدما أذ ألقي علينا القبض بعد معركة عنيفة" 

ثورة حقيقية بواسطة  الذي نظمنا داخله ،سجنالحولنا بعدها إىل  االتعذيب ملدة ستة عشر يوم

وقد كانت الفرصـة مواتيـة لنشـاطنا املتمثـل يف إعطـاء دروس للسـجينات  ،اإلضراباتاملظاهرات و 

ء حماضـــرات حـــول مواضـــيع سياســـية واجتماعيـــة �ـــتم بالقضـــية رنســـية، وإلقـــابـــاللغتني العربيـــة والف

  .1"اجلزائرية

كمـــا كانـــت تقـــوم مظـــاهرات كبـــرية وصـــاخبة يف مجيـــع الســـجون بعـــد تنفيـــذ كـــل عمليـــة 

املظـــاهرات يف قســـم النســــاء إال باللكمـــات والصــــرع  إســــكاتإعـــدام، وكـــان العــــدو ال يســـتطيع 

بواسطة الدبابيس وأنواع التعذيب املختلفة، وتتكرر هذه العمليات يف كل مرة يتكرر فيها حكـم 

  .2اإلعدام

كان جيب علينا مواصلة النضال ورفض توقفه عند جدران أنه  " جاكلني"تروي السجينة 

كل من أشكال النضال وهو كل ما ميكن القيام السجن وكنا نعيش هذا النزاع ضد اإلدارة كش

ملالبس أو املرشات أو النظافة، مطلبًا ماديًا يتعلق باألواين أو ا احتجاجنابه، فقد يكون هدف 

من عصيان  انطالقاوكانت الوسائل املتبعة يف ذلك جد خمتلفة ، ...الكتب أو الدروس وأ

رقد، رفض اخلروج من املرش أو الساحة، رفض الدخول أو اخلروج من الزنزانة أو امل :األوامر

والعراك باأليدي مع احلراس أو شرطة التدخل وقد يصل األمر إىل إضرابات عن الطعام قد 

تسعة عشر  و تكون مفتوحة حيث بلغت أقصى مدةتستمر ملدة أربع وعشرين ساعة، أ

بأ�م يفضلون حراسة  اعرتفوافقد كنا شرسات لدرجة أن كل مديري السجون  ،)يوماً 19(يوماً 

  .3عشرة رجال على حراسة إمراة واحدة

فمعركــة النســاء اجلزائريــات داخــل الســجون ومــا تعرضــت لــه مــن قســاوة واضــطهاد أرهقــت      

وقـــد قمنـــا باملطالبـــة حبقـــوقهن السياســـة وذلـــك  ،العـــدو وحريتـــه فهـــن لـــيس أقـــل متـــردا مـــن الرجـــال

، وقمــن بإضــراب واحلــراس عنــد اقتحـام أقســامهن الســجون امنهن فيمــا بيــنهن يف جما�ـة إدارةبتضـ

                                                 
  .87ص، املرجع السابق: خري ةحسيب -1

 .74املرجع السابق، ص: لصفر خيارخدجية  -2
  .67املرجع السابق، ص: جاكلني قروج -3
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فبإلقــاء القــبض يف  ،يف الســجون واملعــتقالت اكبــري   اوقــد كــان للمنظمــة النســائية دور  عــن الطعــام،

فضــيلة مســلي   علــى ثــالث ممرضــات مــن جــيش التحريــر هــن مــرمي ميهــوبم  1956شــهر أوت 

  و والقــوات الفرنســية.ت.وقــع بــني أفــراد مــن ج صــيفية بــازي يف ناحيــة بــين مســرة أثنــاء اشــتباكو 

  .  �1ذه احلادثة تبني للرأي العام مشاركة املرأة يف الكفاحو 

  2ا قاسته من أنـواع التعـذيبملنتيجة اجلزائرية و  إن املرأة دور  ادات -02        

الـيت كـان  ،السـكانيةات عـاملطاردة، االعتقال وغريها مل تنج من احملتشدات أو مـا يسـمى بالتجم

ويف هـذه  ،الفرنسي يضع كل من يشتبه يف أمره من غري أن يكـون هنـاك دليـل علـى إدانتـه العدو

  احملتشدات حياول العدو أن يقضي على شعور وطـين بواسـطة التعـذيب وخمتلـف الدعايـة النفسـية

ثري فــيهم وقــد كانــت معظــم هــذه احملتشــدات يف منــاطق جــرداء حــىت يســهل الســيطرة علــيهم والتــأ

لتقــاوم قمــع  املــرأة اجلزائريــة مــن احملتشــدات الــيت كانــت تــزج فيهــا، و وحتطــيم األمــل يف االســتقالل

 مــنهم عــدد مــن النســاء معــتقال 300الــذي يضــم قســنطينة بســمبورغ بحمتشــد  ،اجلنــود الفرنســيني

                                                             .3امرأة 18من بينهم معتقال  350الذي يضم حمتشد باتنة و 

إال أ�ا لعبت أدوارا  ،4والصعاب اليت واجهتها املرأة اجلزائرية رغم هول هذه احملتشداتو      

فإن قادة القوات الفرنسية لذا ، وغريهم إرشاد وتوعية املعتقلني واملعتقالت األميني يفخمتلفة 

 :إقامة احملتشدات قائالبعدم جدوى  "فارد" بعجزهم أمام قو�ن حبيث اعرتف الكولونال اعرتفوا

  .5"إن احملتشدات عبارة عن مدارس حقيقية لتكوين إطارات جبهة التحرير الوطين"

د  رطر ا ل 

اجلزائر احلاكم العام يف " جاك سوستال"، فتح م 1955ويف ربيع م  1954بعد نوفمرب       

  ...يف اجلرف، قصر الطري، تيشي ... هون و مراكز مسيت مبراكز اإليواء، أين ينقل إليها املشب

                                                 
  .87ص، املرجع السابق: خري ةحسيب -1
  .09ينظر امللحق رقم  -2

   .264املرجع السابق، ص :وثورة أول نوفمرب الوطنيةطين للدراسات والبحث يف احلركة املركز الو  -3
سيمون دوبوفوار وجيزيل : حول دور املرأة ومشاركتها يف الثورة وما عانته داخل السجون واملعتقالت والتعذيب هناك العديد من املراجع منها-4

   .1962حممد النقاش، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، : ، تعمجيلة بوباشا؛ قصة تعذيب بطلة عربية يف اجلزائر: حليمي
  .265املرجع السابق، ص: وثورة أول نوفمرب الوطنيةطين للدراسات والبحث يف احلركة املركز الو  -5
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  وفورا يسيطر العسكريون على اإلدارة املدنية ومينع احملامون من الدخول إىل هذه املراكز

ة متاما ويفرض على املساجني وهم عرا(...) هم يف عزلة تامة عن العامل اخلارجي  نواملسجونو 

وما وراء األسالك واحلواجز الرشاشات، الكالب ... أن يواجهوا التحية العسكرية للضباط 

 . يف الشرق اجلزائري جند معتقل قصر الطري ت، ومن أشهر املعتقال1إ�م يعذبون... البوليسية 

قصر "ببلدية 2)معتقل املوت البطيء(يقع املعتقل  او ور اء - 01

كلم جنوب مدينة   30على بعد حوايل " عني وملان"حاليا قصر الطري سابقا دائرة "األبطال

سطيف، وخالل الثورة كان ضمن الناحية الثالثة املنطقة األوىل الوالية األوىل، واملعتقل كما 

 3قالتيروى عنه خيتلف كثريا عن باقي املعتقالت األخرى، إذ جعلت منه فرنسا منوذجا للمعت

  .4النازية خالل احلرب العاملية الثانية

يرجع تاريخ قصر الطري إىل حوايل ثالث قرون خلت، أي إىل العهد العثماين وذلك يف 

 07م، وسبب التسمية قصر الطري يعود إىل وجود بناية شاهقة يبلغ ارتفاعها حوايل 17القرن 

كر السكان وجود جمرى مائي أمتار، وكانت الطيور اجلارحة تبين فيها أعشاشها، كما يذ 

تأيت إليه الطيور املهاجرة للراحة والتزود بالطعام، وكان الصيادون يتوافدون عليها ) وادي(

، وملا وصلت القوات االستعمارية إىل 5للقنص يف أوقات الصيد فسميت املنطقة بذلك االسم

الذي سقط شهيدا يف ميدان " لعروسي البوعبديل"قاومها السكان بقيادة م  1871املنطقة سنة 

املسعودي أمحد باي بن "املعركة، غري أن املقاومة تواصلت بقيادة أحد أقرباء الشهيد وهو 

، وبعد احتالل املنطقة بادر 6الذي أحلق بالعدو خسائر كبرية يف األرواح واملعدات" السعدي

وجتريدهم من أراضيهم اليت مت توزيعها على املستوطنني وبعض املستعمر إىل طرد األهايل 

                                                 
  .32السابق، صاملرجع : ش.فيصل -1
 .09املرجع السابق، ص: كمال فرية  -  2
  .28ينظر جمسم املعتقل امللحق رقم  -3
  .15السابق، صرجع امل، ذكريات املعتقلني :عزويحممد الطاهر  -4
حرب اجلزائر ومراكز اجليش الفرنسي : ينظر عبد الكرمي بو الصفصاف. عندما زر�ا" قصر األبطال"هذا ما استقيته من أفواه سكان مدينة  -5

 .485املرجع السابق، ص ،"1962-1954"للقمع والتعذيب يف والية سطيف
  .219لسابق، ص، املرجع االعشرينو  التاسع عشرثورات اجلزائر يف القرنني : حيىي بوعزيز -6
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اليت انضم إليها سكان م  1954العمالء، ودامت هذه الوضعية حىت اندالع ثورة نوفمرب 

  .1املنطقة كغريهم من اجلزائريني تلبية لنداء جبهة التحرير الوطين

لى إنشاء مراكز ونظرا هلذا املوقف املشرف للسكان أقدمت اإلدارة االستعمارية ع

مث مت حتويله إىل م  1956عسكرية، كان أبرزها مركز التعذيب بقصر الطري الذي أنشئ عام 

  . 2م 1975معتقل للمجاهدين األسرى اعتبارا من سنة 

أما عن األسباب الرئيسية اليت دفعت اإلدارة  ال دوا إء - 02

  :االستعمارية إىل إنشاء معتقل يف قصر الطري فنذكر منها ما يلي

املوقع االسرتاتيجي للمنطقة، باعتبارها ذات أراضي واسعة ومنبسطة ومكشوفة  وهي  -

السكانية   بعيدة عن اجلبال واملسالك الوعرة والغابات الكثيفة، كما أ�ا بعيدة عن التجمعات

مما جعلها مبنأى عن أي هجوم وبعيدة عن األنظار حبيث ال يعلم ما كان جيري فيها إال من  

  .3"عني وملان"و" سطيف"كان بداخلها، حيث يطل على مجيع اجلهات بني 

الظروف املناخية القاسية اليت تعرفها اهلضاب العليا املتميزة بالربودة الشديدة شتاء  -

صيفان وهي من العوامل املساعدة على التعذيب والتنكيل والقهر، إضافة إىل  واحلرارة املرتفعة

  .4وقوع املعتقل يف سبخة وكان مزرعة ألحد املعمرين

قمع السكان اجلزائريني عامة وسكان املنطقة خاصة اعتبارا ملاضيهم يف مقاومة  -

ة واحلد من انتشارها والعمل على إضعاف الثور م  1871سنة " البوعبديل"االستعمار منذ ثورة 

  .باعتقال ا�اهدين واملتعاطفني معها وصوال إىل إمخادها

  

                                                 
  .78ص، املرجع السابق ،"املعتقالت يف اجلزائر أثناء الثورة التحريرية" :عزويحممد الطاهر  -1
  .08، ص1991 ، ديسمرب341 ، عمجلة الجيش، "املستعمر يف معتقل قصر الطري من فظائع": شبلي.ع -2
 .08املرجع السابق، ص: كمال فرية  -3
 .15املرجع السابق، ص :بلقاسم صحراوي -4
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إن املعتقالت توفر للعدو الكثري من اإلجراءات، فال حيتاج إىل احملاكمات وال إىل  -

مجع وحراسة ونقل للمشبوهني املوقوفني، مث انتظار الظروف السياسية : احملاماة وغايته ما هناك

  .1التحريرية أو فشلها وانتصار الثورة

هلذه األسباب جمتمعة وغريها مت إنشاء معتقل قصر الطري، فهذا املكان املعزول يوفر 

الشروط الالزمة من سرية وبعد عن األنظار وصعوبة الفرار منه حلصانة موقعه، وإسرتاتيجيته مما 

  .جيعله مشرفا على منطقة واسعة وبعيدا عن هجمات جيش التحرير الوطين

إن ا�موعة اليت حوهلا العدو من ": موسى قصاري" 2املعتقل يقول ا�اهد إنشاءوعن 

مراكز التعذيب إىل قصر الطري لبناء املعتقل كانت تتألف من ثالثني معتقال، منهم ثالثة 

كانت فرق العدو اليت حترس املعتقل ال تزيد عن م   1957، ويف صيف 3جماهدين والبقية فدائيني

فصيلة وعدد أفرادها مخسة وثالثني جنديا، وخالل مثانية وعشرين يوما حفرنا حنن املساجني 

القواعد واألسس للبيوت وألسباب أجهلها مت ترحيلنا بعد هذه املدة، وتوقف العمل باملعتقل 

ء وعندها أدخل إليه املساجني يف أكتوبر ملدة شهرين مث أعيد فتحه واستؤنفت عمليات البنا

أقسام مسيت باألحرف الالتينية من  تسعةبيتا مقسمة إىل  30كان املعتقل يتكون من   ،م 1957

  .I 4إىل حرف  Aحرف 

بقيت من هذه املساحة هكتارين فقط بعد معاينتنا (هكتارا  12يرتبع املعتقل على 

احلاجز األول : ، وهو حماط بثالثة أنواع من احلواجز)م 2015مارس  30للمعتقل بتاريخ 

أمتار ملغمة بألغام خمتلفة  ستةعبارة عن أسالك شائكة حتيط باملعتقل، يبلغ عرضها 

 األحجام وجمهزة باألضواء الكاشفة للرؤية الليلية، أما احلاجز الثاين فهو عبارة عن خط إنارة

                                                 
 .15السابق، صرجع امل، ذكريات املعتقلني :عزويحممد الطاهر  -1
بدافع ديين أساسه التعلق  لفظ ا�اهد أطلق أثناء الثورة التحريرية على كل جزائري انضم إىل جيش التحرير الوطين ليقاتل الفرنسيني -2

املمتدة  باإلسالم ومبادئه اليت منها اجلهاد، ويقف مفهوم ا�اهد على حماربة االستعمار الفرنسي جنسا على أرض اجلزائر وطنا ومكانا يف الفرتة

  .زمانا 1962مارس  19و 1954بني الفاتح من نوفمرب 
، كان ميدان ق من الفدائيني ملساعدة جيش التحرير الوطينتضى نظام الثورة تكوين فر  وقد اقبالزى املدينميارس الفدائي العمل العسكري  -3

عمليات الفدائيني يتمثل غالبا يف املدن والقرى دون البوادي، كان سالحهم غالبا هو املسدسات والقنابل اليدوية عند اهلجوم على منشآت 

  .اقتصادية
 .16املرجع السابق، ص :بلقاسم صحراوي -4
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عبارة عن سياجني من األسالك العادية غري  حييط باملعتقل، أما احلاجز الثالث فهو قوية

  .1الشائكة تتوسطها الكالب البوليسية اليت جتوب املمر دون توقف

  : يتكون املعتقل من سبعة أجنحة

  .2به سبع غرف ونادي ومرآب: 01جناح 

  .يه إحدى عشرة غرفة ورواق: 02جناح 

  .كل جناح به أربعة مكاتب: 05و 04 و03جناح 

  .3عشرة زنزانة به إثنتا: 06جناح 

  .4به بناية من طابقني وقبو للقيادة والذخرية: 07جناح 

سجينا من  ثالثة آالفيبلغ م  1959إىل �اية كان عدد املعتقلني يف قصر الطري 

جماهدين وفدائيني ومواطنني عاديني وأغلبهم من أبناء تلك املنطقة، ويقوم على حراستهم كتيبة 

ازداد عدد م  1959جنديا، على أنه بعد هذه السنة  110من جنود العدو عدد أفرادها 

  .5املساجني بعد أن أصبح العدو حيول املعتقلني إىل قصر الطري من خمتلف جهات الوطن

فمثال بعد أن يتم تعذيب واستنطاق املعتقلني داخل مراكز التعذيب املوجودة يف الونزة 

ملالحة بعنابة، قاملة، باتنة، وذلك حيول هؤالء إىل سجون كبرية مبدينة سوق أهراس، تبسة، ا

حسب �مة كل معتقل، علما وأن كثريا ممن يعتقلون ميوتون حتت التعذيب مبراكز التعذيب 

واالستنطاق املتواجدة بالونزة، وللتذكري فإن بعض املعتقلني من سكان الونزة وضواحيها والذين 

 سجون أو معتقالت بعيدة جدا يتعرضون للتعذيب واالستنطاق مبراكز الونزة مت حتويلهم إىل

  .6بغرض إبعادهم �ائيا أي بطريقة مقنعة

                                                 
 ، املرجع السابق"1962- 1954"حرب اجلزائر ومراكز اجليش الفرنسي للقمع والتعذيب يف والية سطيف :بو الصفصاف الكرمي عبد -1

  .487، 486ص ص
 .16ينظر امللحق رقم  -2
 .07ينظر امللحق رقم  -3

 .09املرجع السابق، ص: كمال فرية  -4
ية ضاعفت من عدد املعتقلني واملسجونني، إضافة إىل مشاريع سياسية إىل احلكم طبق سياسة عسكر " شارل ديغول " اجلنرال مبجيء -5

  .اوغريمه" سلم الشجعان"و" كشروع قسنطينة"واجتماعية ك
 .08املرجع السابق، ص: قسمة ا�اهدين ونزة -6
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أوت  05دخلنا القصر يف : "ما يلي" حممد بوقصة"وعن دخوله املعتقل يقول ا�اهد 

ووجدت فيه العديد من ا�اهدين فمنهم من كان من الوالية األوىل ومنهم من كان م  1958

  .1..."فيزيد عددهم على كتيبة مدعمة بالسيارات املصفحة من الثالثة والثانية أما جنود العدو

وكان العدو الفرنسي بعد أن يلقى القبض على ا�اهدين يف املعارك يقوم بتجميعهم يف 

 150أو  100مراكز خاصة لالستنطاق والتعذيب، مث يصنفهم بعد أن يصل عددهم إىل 

الذين كانت اإلدارة االستعمارية جماهدا أسريا لتسيري نقلهم إىل معتقل قصر الطري خاصة 

  .2تصنفهم باملتشددين أي الثابتون على املبادئ الثورية

بسواعدهم يف " قصر الطري"واجلدير بالذكر أن األسرى املعتقلني هم الذين بنوا معتقل 

إطار ما يسمى باألشغال الشاقة، حيث حيفرون الرتاب ويعجنونه باملاء وميزجونه بالتنب بأقدام 

مث يصنعون الطوب بالقوالب، وعندما جيف ينقلونه على أكتافهم ويبنون به املساكن  حافية، 

، حيث قسمت إىل تسع جمموعات ترتاوح مساحة كل )ه 50(على مساحة مخسني هكتارا 

 200بيتا ومطبخا ومطعما ويأوي  16وكل مسكن حيتوي على ، 2م 500و 400جمموعة ما بني 

الفرنسية، وكان األسرى يأتون باحلجارة من الوادي ا�اور مث أسريا، إىل جانب مساكن اإلدارة 

يقومون بتفتيتها إىل حصى صغرية وغربلة الرمل ومزجه باالمسنت وحتويله إىل طوب لتبىن به 

  .3مساكن اجلنود

يعد معتقل قصر الطري من أكرب السجون االستعمارية اليت  راق ال - 03

  :ويضم العديد من اهلياكل الرئيسية يف كل منها ما يليشيدت أثناء الثورة التحريرية، 

ساحة  –ساحة األشغال الشاقة  –مكاتب للتعذيب واالستنطاق  – 4اثنا عشر زنزانة

 -مرحاض مجاعي - نادي املعتقل–مطبخ  –قاعة الدعاية والتدريس وغسل الدماغ  –تعذيب 

قاعة سينما تعرض  –ارة ساحة لتكسري احلج –ساحة رفع العلم  – 5حوض التعذيب باملاء

                                                 
  .488، صسابقالرجع امل: بو الصفصاف عبد الكرمي -1
  .56السابق، ص املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -2
 .487، صسابقالرجع امل: بو الصفصاف عبد الكرمي -3

 .05نظر امللحق رقم ي -4
 .24ينظر امللحق رقم  -5
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مركز  –مساكن الضباط  –فيها أفالم الدعاية االستعمارية  جممعات سكنية خاصة باملعتقلني 

إسطبالت جلمع  –سكنات للحركى  –بنايات إدارية خمتلفة  –مركز الذخرية  –القيادة 

  .1أبراج مراقبة جمهزة باألضواء الكاشفة ستةخمازن جلمع احلبوب    –املواشي وتربية اخليول 

وهو عبارة عن بيت صغري به أدوات ووسائل تقليدية تدل على أ�ا من  اط-أ

، يعلوها الصدأ ويلفها الغبار واألوساخ، يشمئز الناظر إليها )م19(خملفات القرن املاضي 

ليه أحد املعتقلني الذين وتنبعث منها الروائح الكريهة، وتنفر منها حىت احليوانات، ويشرف ع

  .2تأثروا باحلرب النفسية واختاروا االنضمام إىل صفوف العدو داخل املعتقل

كتب على بابه عنوان كبري هو يف الواقع عنوان هليكل غري موجود   اطم-ب

باعتباره يبقى مغلقا طوال السنة، وجيددون الفتته لتثري الفضول أو التساؤل، وقد جعل وسط 

لتعذيب النفسي، ومن يراه حيسب أن املعتقلني يتناولون فيه الطعام والشراب، لكن يف املعتقل ل

احلقيقة أنه أقيم لتضليل الزوار األجانب أو اهليئات اليت تقوم بزيارة املعتقل ال أكثر، كهيئة 

  .3الصليب األمحر الدويل

بيوت  عبارة عن جممع مقسم إىل عدة أجنحة، وكل جناح مقسم إىل عدة ارد-ج

منفصلة عن بعضها جبدران ال تسمح للمعتقلني باحلديث مع بعضهم البعض، وتقدر مساحة  

، أرضيته مفروشة 4أمتار وارتفاعه مرتان ثالثةأمتار وعرضه  مخسةطوله  2م 15كل بيت 

باالمسنت ليكون باردا وسقفه بالزنك ليعكس احلرارة صيفا وقساوة الربد شتاء، وال يتوفر على 

للتهوية، ويف كل بيت مثانية أسرة من اخلشب املتآكل بالسوس، تتخلله حشرات البق نوافذ 

والقمل ويسيطر البعوض على سقفه من الداخل، ويوجد على كل سرير حصري رقيق صنع من 

من طرف املعتقلني، تسلم إدارة املعتقل لألسرى ا�اهدين غطاء واحدا يبقى مع كل  5السمار

                                                 
  .18املرجع السابق، ص: بلقاسم صحراوي -1
 .57السابق، ص املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -2
  . 18املرجع السابق، ص: بلقاسم صحراوي -3
 .07ينظر امللحق رقم  -4
  .يشبه نبات احللفاء السمار نبات عشيب له سيقان طويلة ومنتصبة يستعمل لصنع السالل واحلصري -5
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بال تنظيف وال جتديد، وتفتقر هذه املراقد إىل اإلنارة ويعاين فيها واحد منهم طوال السنة 

  .1املعتقلون من ضيق التنفس واألوساخ والروائح الكريهة وانتشار احلشرات يف كل أرجاءها

صهاريج  هيال توجد مراحيض باملفهوم املتعارف عليه بني الناس، وإمنا  ارض-د

، وضعت يف زاوية اجلناح مكشوفة دون غطاء أو سرت، مما جيعل املتجه ل 55حديدية بسعة 

إليها بدافع احلاجة يتصبب عرقا من شدة احلياء، كما يصاب بأمراض وحروق يف العينني 

واليت بسبب الروائح الكريهة اليت تنبعث من الصهاريج وتنتشر يف األجنحة اخلاصة باملعتقل، 

  .2تفريغ وال صرف مما يزيد من معاناة املعتقلنيدون  تبقى يف وسطهم أليام وليال

إذا كان احلمام من مرافق احلياة اليت جيد فيها اإلنسان الراحة واالستجمام  ام-ه

ويسرتجع قواه ويزيل التعب عن نفسه وجسمه، كما يزيل األوساخ املرتاكمة على بدنه جراء 

يعترب أحد " قصر الطري"، فإنه يف معتقل العرق والغبار واألشغال الشاقة اليت يقوم �ا يوميا

وسائل التعذيب النفسي واجلسدي وليس لنظافة املعتقلني، حيث كانوا أثناء االستحمام إذا 

طلبوا املاء البارد الفاتر يف فصل الصيف يطلق عليهم املاء الساخن جدا، وإذا طلبوا املاء 

وهو ما يتسبب يف احلروق اجللدية اليت ، جدا الساخن يف فصل الشتاء يطلق عليهم املاء البارد

حتدث تشوهات خطرية ينتج عنها سيالن الدم وتتورم أجسامهم مع انعدام العالج الالزم يف 

، وتنطلق منه الروائح الكريهة مما يزيد من معاناة املعتقلني، ويصبح تعذيبهم باالستحمام 3احلني

ار األمراض الصدرية والسعال والتهاب املفروض معاكسا لرغبا�م يف التنظيف، إىل جانب انتش

احلنجرة وغريها، كما يشرتط عليهم يف هذا اجلو الالإنساين كشف عورا�م ومن خالف ذلك 

  .4يعرض نفسه لعذاب شديد

                                                 
  .59، 58ص ص السابق، املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -1
 .18املرجع السابق، ص: بلقاسم صحراوي -2
هذه الطريقة يف جل املعتقالت ويف معظم السجون، وهي من ضمن وسائل التعذيب املربمج ضد املعتقلني، وقد حدثنا العديد  تستعمل -3

 . من ا�اهدين الذين تعرضوا هلذا العقاب
  .59السابق، ص املرجع، ذكريات املعتقلني: ينظر أيضا حممد الطاهر عزوي. 13املرجع السابق، ص: كمال فرية  -4
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 ل ا-و
هي عبارة عن �و فسيح يتسع ألكثر من مائة مقعد، �ا : 1

أ�ا قسم للدراسة أو مدرج  سبورة ومصطبة ومكتب للمدرس، يدل ظاهر هذه القاعة على

للمحاضرات تلقى بني احلني واآلخر على املعتقلني لتثقيفهم وتنويرهم، تقدم فيها دروس يومية 

صباحية مدة احلصة ساعتان، تتمحور حول متجيد فرنسا وإجنازا�ا وسياستها وتقدمي خدما�ا 

  ية وقاد�ا واملتعاطفني معهازائر يف اجلزائر، ويف نفس الوقت تسيء �ذه الدروس إىل الثورة اجل

وتقدم هذه الدروس باللغتني الفرنسية والعربية البسيطة وبطريقة لبقة وذكية ومؤثرة، يغلب عليها 

طابع اخلطابة والفصاحة، وكل ذلك كان بقصد استمالة بعض املعتقلني واالستحواذ على 

هم وحتويل أفكارهم عن عقوهلم بشىت الوسائل والطرق ومبختلف عوامل التأثري، لغسل أخماخ

  .2الثورة التحريرية

ويف �اية األسبوع جيري االختبار ملعرفة ما إذا كان املعتقل املستهدف قد استوعب ما 

، دروس تتلوها اختبارات يف ...لقن له خالل األسبوع املنصرم، وتتواصل العملية لعدة شهور 

تكرار والدوام، فتتغري مواقف بعض �اية األسبوع إىل أن حتصل النتيجة بفعل االستمرار وال

املعتقلني الذين تأثروا مبا قيل هلم من طرف املدرسني النفسانيني الفرنسيني، وتستمر الضغوط 

النفسية من نوع آخر عليهم حىت ينهاروا ويرمتوا �ائيا يف أحضان العدو الفرنسي، وبعد ذلك 

عتقل، أو يبقو�م مع زمالئهم يفرج عنهم مقابل تأدية خدمات للعدو يف أماكنهم داخل امل

املعتقلني، فيتم استخدامهم يف عمليات التأثري على بقية املعتقلني، أما الذين مل يتأثروا بتلك 

الدروس ومل خيضعوا للتأثريات والضغوط النفسية فتستمر معهم احملاوالت دون كلل أو ملل 

للتعذيب تناسب تصلبهم  مبعزل عن املتخاذلني، وإذ يئسوا منهم حولوا إىل أماكن خاصة

  .3وثبا�م على املبدأ الثوري

                                                 
عملية بسيكولوجية طبقها الفرنسيون على املعتقلني اجلزائريني بغرض استمالتهم وتنفريهم من االلتحاق بصفوف جيش وجبهة التحرير  هي -1

 . الوطنيني

  .60ص السابق، املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -2
 .393، ص01جرجع السابق، ملا: عبد القادر نور وآخرون -3
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 ءعتقل خبصائص تنفرد �ا عن قاعات التعذيب باملااملمتيزت زنزانات  اززات-ز

م 1.20والكهرباء والغاز مبعتقالت النازية يف أملانيا والفاشية يف إيطاليا، ويبلغ طول كل زنزانة 

الية من النوافذ فال يدخل اهلواء إال من وهي خسم وارتفاعها أزيد من مرت،  80وعرضها 

، وهي مفروشة باحلصى من خمتلف األحجام واألسالك الفجوات والشقوق يف أسفل الباب

الشائكة مثبتة على سقفها من الداخل، ومغطاة من اخلارج بالقصدير وجدرا�ا ملبسة 

يام لرمي فضالته من العلبة ، وال يسمح للسجني باخلروج منها إال مرة واحد كل ثالثة أ1بالطني

اليت سلمت له، وإمعانا يف اإلهانة وحتطيم الكرامة اإلنسانية، ال يسمح له تفريغ تلك العلبة مما 

جتعل الرائحة الكريهة مالزمة له على الدوام، وعندما يالحظ اجلالدون الرائحة أخذت تنبعث 

  .2صورة مجاعية وهم عراةمن أجسام املعتقلني يأخذو�م إىل حوض ماء لالغتسال ولكن ب

يتميز السيلون األمحر عن الزنزانات كونه مبىن خاصا بالتعذيب منفصل عن باقي 

ا�معات مطلي باللون األمحر، الذي يعطي أكثر من تعبري، وهي عملية نفسية ترهيبية   

ي فمنظره وحده يثري اخلوف ويثري الرعب يف نفوس املعتقلني، جتري فيه أصناف العذاب النفس

واجلسمي واألفعال الالأخالقية، وكل ذلك إلرغام املعتقلني على االستسالم إلرادة فرنسا 

  .3وسياستها

شخصا مستوصف واحد بناه  3500يوجد باملعتقل الذي يضم حوايل  ا-ي

واحدة للفحص وأخرى : املعتقلون بسواعدهم من الطني والطوب، وقد قسم إىل عدة حجرات

التمريض والتضميد واحلقن باإلبر، وغرفة خاصة بالصيدلية فيها بعض لإلسعاف، يتم فيها 

الرفوف، وزعت عليها علب من األدوية اليت تعاجل السمنة والتخمة، واملواد الدهنية اليت جتمل 

الشعر ومتيع اجللد مما جيعله رطبا ولينا، إن وجود هذه املواد يف جمملها ال عالقة له بصحة 

ض اليت يعانون منها يف هذا اجلحيم، وحيرم عليهم دخول هذا املستوصف املعتقلني وال باألمرا

                                                 
ة أول  ة الوطنية وثور ، املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركمجلة الرؤية، "فضائح اجليش الفرنسي أثناء الثورة التحريرية" :حممد الدرعي -1

  . 194 -192ص ص، 1997، 03اجلزائر، ع  ،1954نوفمرب 
  .51ص  1988أفريل  -، مارس90/91 ع، مجلة أول نوفمبر، "السجون واملعتقالت ومراكز التعذيب وضحاياه" :عبد القادر ماجن -2
  .هذا ما رواه لنا جماهدو قصر األبطال الذين تعرضوا للتعذيب داخل املعتقل -3
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إال يف حاالت نادرة، حني يصل فيها املعتقل إىل حافة املوت تقدم للمريض اإلسعافات األولية 

إلنعاشه وإعادته إىل احلالة اليت كان عليها ليعاد إىل العذاب من جديد وهكذا، أما وسائل 

يصلح لالستعمال ألن مدة صالحيتها جتاوزها الزمن من طول بقائها  العالج فما كان منها ال

  .1يف الرفوف دون استعمال

مث قاموا بإجراء فحص طيب علينا وكنت أعاين من ضرس مصاب : "...يقول بن سامل

أفضل االحتفاظ : بالتسوس، سارع طبيب اسنان إيل لكي ينزعه بدون وضع املخدر، قلت له

  .2 ..."بضرسي

متاما وال جمال  لذكر يف التقارير الفرنسية عن املعتقل فهو يناقض الطرح األو لكن ما 

قامت اللجنة بزيارة إىل مركز قصر م  1960أوت  19يف : " حىت ألوجه التشابه، يقول التقرير

  حتت اإلقامة املراقبة يتابعون تكوين يف الرتبية املدنية معتقال اشخص 300الطري والذي حيوي 

يف إطار التوجيه التكويين يقول قائد املركز بأنه مت  ...ء ورشات احلدادة، الدهنمت إنشالقد 

    .مكلفون بإعادة التأهيل اممرن 25وضع 

فإن املعتقلني قد استفادوا من تربص ملدة أربع م  1960جويلية  01سابقا وبتاريخ 

يف شهر أوت شخصا  71عن  اإلفراجبالنسبة للرتبص مت تقليصه إىل شهرين فقد مت  ،أشهر

  الفرز والتحويل يف مراكز أشهر 03أو  02 اكما أنه سابقا بقو ،  م 1960يف شهر سبتمرب  44و

  .3"هيل بقصر الطري تركت فينا انطباعات جيدةتأإن زيارتنا ملركز الـ

  تون  واا  ن  دات  

أساليب  خمتلف م 1830لقد استخدم االستعمار الفرنسي منذ احتالله للجزائر عام 

القهر واالضطهاد والقمع والرتهيب واالغتيال والتعذيب ضد الشعب اجلزائري، هذه األساليب 

اليت تطورت يف نوعيتها وحجمها وتفنن اجلالدون يف استخدامها خاصة خالل الثورة التحريرية 

                                                 
  .72السابق، ص املرجع، ذكريات املعتقلني: حممد الطاهر عزوي -1
  .310املرجع السابق، ص: مجال الدين بن سامل -2
مراسلة داخلية، مذكرة : مساجني عسكريني جزائريني قبض عليهم وهم حيملون السالحأرشيف اللجنة الدولية للصليب األمحر، فيينا،  -3

  .Raoul Salan (20/12/1957 - 03/12/1958( "راؤول ساالن" اجلنرال
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وأمام تصاعد العمل الثوري والنشاط العسكري يف اجلزائر بادرت اإلدارة  ،)م 1962- م 1954(

االستعمارية إىل تأمني الوسائل املادية والبشرية والعسكرية، وإنشاء نظام قانوين استثنائي �ا�ة 

  .جبهة وجيش التحرير الوطين

األراضي  وكان أول القوانني صدورا هو قانون حالة الطوارئ الذي مت تعميمه ليشمل كل

اجلزائرية، وبالتايل تطبيق أسلوب القمع على أوسع نطاق، كما حصلت احلكومة الفرنسية 

تسمح هلا باختاذ " سلطات خاصة"من اجلمعية الوطنية الفرنسية على " غي مويل"برئاسة 

التدابري الالزمة ملواجهة الظروف والتطورات من أجل إعادة النظام ومحاية األشخاص 

  .1يانة األرضواملمتلكات وص

يعين ذلك أن السلطة التشريعية الفرنسية منحت السلطة التنفيذية الصالحيات الكافية 

لكي تتخذ كل تدبري ضروري حلفظ النظام يف اجلزائر، كما منح هذا القانون للوزير املقيم يف 

، صالحيات خاصة، مث التعليمية الوزارية الصادرة عنه واليت ختول 2"روبري الكوست"اجلزائر 

 -05 -07للجيش الفرنسي املسؤولية الكاملة إلعادة استتباب األمن وحفظ النظام وهذا بتاريخ 

  . 3م 1956

إىل بداهة ا�ام  أدىوبالتايل إن النظام االستثنائي الذي أقيم بإعالن حالة الطوارئ 

فإن املمارسات القمعية ستوسع جماهلا بال سبب واضح، وذلك يف اجلزائريني، وبذلك 

  .معسكرات االعتقال املنتشرة يف كامل األراضي اجلزائرية

 5بعد عودة فوجه، فتعذيبلوا للسجن 4"غريب ملني"تعرض ا�اهد يف ظل ذلك  

حاملني معهم مبلغ ثالثني مليونا  إىل منطقة تبسة، من القاعدة الشرقية "غريب احلفصي"بقيادة 

يعترب هذا عمال ضد و  ،ل وعائالت جماهدين ومسجونني وغريهملتوزيعها على املدنيني من أرام

                                                 
  .218، ص2003 ،اجلزائر د حافظ اجلمايل، دار القصبة،حمم :، تراجلزائر حتمل السالح أو زمن اليقني :سليمان الشيخ -1
مقيما يف اجلزائر من فيفري  ايف ظل اجلمهورية الرابعة عني وزير  ،مناضل اشرتاكي شغل منصب وزير عدة مرات) 1898-1989( -2

  .1959أفريل  15إىل  1956
  .219ص ،املرجع السابق :الشيخسليمان  -3
 .بعني اجلابية 1959 -10 -27:بتاريخ ، ألقي القبض عليه 1957بعني اجلابية تبسة، التحق بالثورة يف 1938بن سامل من مواليد  -4
 .غريب عبد احلفيظ  سواعي العريب ،العريب ولد الزين ، غريباملعين غريب ملني، اهلادي عوفار، القائد غريب احلفصي: متشكل من -5
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 مث ،، حدث هجوم على القطار املتوجه إىل مدينة عنابةحل الصاص يف املنطقةما تقوم به مصا

جنان اهلندي  وحتديدا 1"اجلابيةعني "املكان املسمىبالضبط إىل واصلوا السري حنو مدينة تبسة و 

  ومات إىل القوات الفرنسية بتحركه، حيث متركز الفوج نظرا لوصول معل"التني الشوكي"

بعد حماوالت يائسة تدعو  1959-10-27املعركة على الساعة التاسعة صباحا بتاريخ  انطلقت

جلنود الفرنسيني مبساعدة احلركى با )التني الشوكي(طوق جنان اهلندي ،االستسالمإىل 

إضافة إىل   B 26الطائرات باستعمالصباحا  11من الساعة  ابتداءوساعدهم الطريان الفرنسي 

  .2الدبابات

غريب "بالقائد  استشهد اجلميع بدءاف "النابامل" سالح الطريان احلريب الفرنسي استعمل

  الذي فقد السيطرة عليه متاما3يسرذراعه األيف صدره و  "غريب ملني"، أصيب السيد "احلفصي

يت شعر بدوار مث سقط مغشيا عليه ليجد نفسه يف عيادة املستشفى العسكري مبدينة تبسة ال

بادية للعيان على مستوى الصدر  ال زالت آثار اجلراح واحلروقو  ،بقي �ا مدة شهر للعالج

ن مدرسة التهذيب للبنات القرب م، بعد ذلك حول إىل مركز الدوب املتواجد بوالذراع األيسر

، أثناء تواجده هناك رماه أحد القومية بقارورة زجاج إىل السرير اموثوق اليدين ومربوط البننيو 

حلد  ذلك واضحةآثار ال زالت ( يف الشفاه شديد انتفاخسالت دماء كثرية مع و بفمه  ارتطمت

  اللهجة فأخربوه باحلقيقةسأل عمن ضربه مشددا و  الفرنسي ، عندها جاء العقيد)إجراء املقابلة

مل يكن  لو وخاطبه بأنه وخبه وقلب السرير وضربه ناعتا إياه بأنه ليس رجال،اجته حنو الفاعل و ف

  .4)قوي البنية اجلسدية "ملني"السيد (أن يفعل له شيئا  استطاعمربوطا ملا 

مية إىل أربعة من القو  أخذهو  ،باليهودي "ملني"رنسي نعته السيد قبطان ف هبعد ذلك جاء

 امتالءبعد وفتحوا احلنفية و  ،وا فمه واضعني أنبوب املاء فيهفتحاحلنفية وجلسوا على أطرافه و 

دقيقة مت تكرار  15دامت  اسرتاحةبعد و  ،إىل أن أغمي عليهالبطن بدأ املاء خيرج من كل املنافذ 

                                                 
  .عن مقر عاصمة الوالية كلم 08تبعد حبوايل  ،مشال عاصمة الوالية تبسةتابعة إداريا لبلدية بواحلاف الدير منطقة  -1
 .تبسة الرياضي، والية ، مقهىد 15سا و  9، الساعة  2014 -05 -21مقابلة بتاريخ : ملني غريب -2

 .ال زالت اآلثار واضحة على هذه األماكن املذكورة -3
 .السابق صدرامل: ملني غريب -4
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مت تنظيف ساعة تقريبا ليوضع يف السيلون و  استيقظ بعدمث أرجع إىل إحدى القاعات و  ،يةالعمل

أمره بأن وسأله و )  والية قاملة حاليا( وجاءه املرتجم وكان من واد زنايت  الكحول،ه باملاء و جسم

فهو أسري حرب، ليتدخل القبطان  من جيش التحرير الوطين بأنه جندي عليه متنع ورديتكلم فأ

  شجاعتهبونوه ملرتجم حثه على مواصلة الثبات ا به انفرد، وعندما صدريضربه بالرجل على الو 

بقي ولوه إىل السجن ليوضع يف السرداب، حلق به املرتجم وأخربه بأنه جنا و بعد أن يئسوا منه حو 

  .1هناك مدة ثالثة أشهر

ما األكل فكان عبارة عن احلبوب ، أمملوءا بالسجناء اجلزائريني 2تبسة كان سجن

أما  مباشرة، نظيف من احلنفياتمتوفر و فهو املاء أما  اخلبز،وأمهها احلمص والعدس مع 

ة إىل ما اللباس كان خاصا إضافتقريبا أو كلما أراد السجني ذلك، و  فكان يوميا االغتسال

، كانت تقام األكل يأيت أيضا أثناء الزيارة ويقسم على املساجني، كان وفره الشعب عند الزيارةي

قرب جيش التحرير الوطين و يات تدور حول معارك أغلب احلكاو  الصالة مجاعة داخل السجن

تقرأ من طرف السجناء مع وجود اجلرائد تدخل يوميا إىل السجن و  ، كانتالوطين االستقالل

  .3الوسائلاوالت لغسل األدمغة بكل الطرق و حم

 4باملالحة )فريمة( مزرعة إىل عنابة وبالضبط إىل "ملني"بعد ثالثة أشهر مت حتويل السيد 

أثناء إقامته هناك كانت زيارات جلنة الصليب القطار وكان مقيدا وبرفقته أربعة جنود، و يف 

ع داخل السجن فطالبوهم باألثاث واللباس سألوهم عن األوضا  ،باستمراراألمحر الدويل 

مت تغيري هذه األوضاع يف مدة قاربت فعال و  ،وحتسني وجبات األكل وتوفري الدواء للمرضى

يطالعون اجلرائد ويتفرجون السجناء يتعلمون اللغة العربية و ، كان يارات أخرىبا لز الشهرين حتس

  .5على السينما الفرنسية مرة كل أسبوع

                                                 
 .السابق صدرامل: ملني غريب -1
، هو اآلن سجن مدين مصنف ضمن مؤسسات إعادة )طريق قسنطينة(على الطريق الرابط بني تبسة وقسنطينة  يقع وسط مدينة تبسة -2

  .الرتبية
 .السابق صدرامل: ملني غريب -3

 .بني والييت الطارف وعنابة تقع -4
 .السابق صدرامل: ملني غريب -5
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وكان حراس  ،قضى أربعة عشر شهرا يف قسنطينةفقد " براكين صاحل"ا�اهد أما 

املساجني عراة مجاعات مجاعات، ويأمرون الباقي بالوقوف ومشاهدة  املساجني السجن خيرجون

وهناك من خنقوا داخل الزنزانة بأيادي اجلالدين، إضافة إىل املسك بالرأس  ،على هذه احلال

  .1وضربه بقوة على اجلدران، وضرب األبواب باحلجارة لكي ال يناموا

-09 -24للقبض من طرف القوات اخلاصة بتاريخ 2تعرض ا�اهد طالب طالب

-11-11والثاين يف م  1956-03-17ل مؤرخ يف األو : نتيجة ثالثة أوامر بالقبضم  1957

ببئر  )SAS(مقر الصاص  حول بعد ذلك إىل ،م 1957-04-11والثالث يف م  1956

ساعة، حيث  48الذي بقى به مدة و  بنفس املدينة ملدة ثالثة أيام، مث إىل املكتب الثاين العاتر

إىل املعتقل ببئر العاتر، الذي كان يتشكل من مخس  بعد ذلك حولو تعرض إىل الضرب واجلوع 

   .3، وهو اآلن مساحة شاغرة بني السوق املغطاة ومستودع تابع للبلدية59إىل ست خيم حبي 

  بالكالبحمروس حماط باألسالك الشائكة و  عتقلامليذكر هذا ا�اهد أن هذا و   

زيل البضائع نع األوساخ وتقوم بصنع الطوب ومجنكنا نعمل داخله دون توقف، كما   :يقول

شخصا، يذكر  93كان عدد املعتقلني حينها و  حالتنا رثة ومالبسنا غزاها القمل، ،املختلفة

كر وبوراس عبد اهللا بن مصباح وبوراس حسني بن عمار ببوراس مصباح بن بو : اهد منهما�

كلهم من بئر ...عمروش لزهروبوراس عبد السالم بن عثمان ومعيفي أمحد بن عبد احلفيظ و 

كمال من الربواقية الذي مت نفيه إىل هذا من املاء األبيض، و  أخرى ة إىل جمموعةالعاتر، إضاف

قليال مت القبض عليهما يف جبل غيفوف، وكان األكل سيئا و املعتقل، إضافة إىل جماهدين 

  ءيف الفطور خبزة واحدة ومثلها يف الغداء والعشا اشخص ةحيث تعطى لعشرة أو اثين عشر 

�م كانوا أل أفرشهو جمموعة أسرة  إحضارمت م  1958األرض، غري أنه يف جانفي  شوكنا نفرت 

  .4مرتجمإىل عني املكان مكونة من شخصني و اليت حضرت فعال ، و للمراقبة يتوقعون قدوم جلنة

                                                 
  .السابق صدرامل: صاحل براكين -1
 .تونس جببال الشعنيبم  1960بأوالد سيدي عبيد، التحق بالثورة سنة م  1938بن حممد، ولد سنة  -2
 .، والية تبسة، الساعة العاشرة، منزل املعين، بئر العاتر2013 -04 - 04مقابلة بتاريخ : طالب بن حممد طالب -3
 .املصدر السابق :طالب بن حممد طالب -4
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ملآل علمنا أن األقل شخصني أو ثالثة دون رجعة، و كل ليلة يتم إخراج على ا    

 اهلروب لقد فكر هذا ا�اهد يفو ، الشعابحبيث ترمى جثثهم يف الوديان و  ت،هو املو  ألولئك

  مدى بعدها عن احلدود التونسيةوتضاريسها و  ةاملنطقعن "كمال"مستوحيا ذلك من تساؤالت

التجنيد من طرف الضابط الفرنسي كر، نصحه بأن يقبل فكرة بغري أن بوراس مصباح بن بو 

  .1و.ت.جليستفيد من ذلك  ذخريةمعه من سالح و  عملية اهلروب مبا بعد ذلك ينفذو 

باقي  ذين سبق ذكرمها، ويف الصباح تعرضلع ا�اهدين الوعده وفر م"كمال"لقد نفذ

مت نزع مالبسنا داخل اخليم  :يواصل ا�اهد حديثه ، حيث2باإىل أصناف من العذ املعتقلني

ومت ، ...مؤخرة البنادق والعصي الغليظة وذيل الثور يف ضربنا مستعملني درك الفرنسيحبضور الو 

كان اجلنود الفرنسيون حيتجزوننا داخل دورات املياه كنوع من و  ،منعنا من االحتكاك بالشعب

  .3"ربيعي علي بن الربيعي"ا�اهد من ضمنهمكما مت تعذيب البعض داخل القرب و   التعذيب،

على صفحات جريدة ا�اهد الثورية كتب هذا األسري قصته مع السجن والتعذيب 

بضواحي خنشلة   "عيدل"جرت معركة جببل : بأحرف من الدماء واألمل واملعاناة حيث يقول

أصيب على إثرها جنود جيش التحرير الوطين ومت القبض  ،م 1959مارس  14كان ذلك بتاريخ 

مكثنا يومني بال طعام وال  :يقول أحدمها على اثنني ونقال إىل مدينة خنشلة لالستنطاق،

بدأ استنطاقنا و  ،يف اليوم الثالث نقلونا إىل مركز املخابرات العسكريةالج، و شراب وال ع

بالشظايا الفرنسيني يلوي ساقي املصابة  ودوتعذيبنا بأبشع األنواع، حيث كان أحد اجلن

  .4مث ينطلق يف ضحكة مدوية هل يؤملك ساقك؟ :اً والرصاص ويقول  يل هازئ

أنابيب  معي عملية ملء البطن باملاء عن طريق تبدأ مث ،كان اجلنود يفركون أذين

 بونلوحة وأخذوا يلع هوضعوا عليبطين باملاء  وحني امتأل ،5املطاط مع سد كل منافذ جسمي

                                                 
 .املصدر السابق :طالب بن حممد طالب -1
كل عملية فرار ناجحة يتعرض املعتقلون إىل شىت أنواع التعذيب انتقاما منهم، وإرجاع اهليبة إىل املعتقل أو السجن حسب نظرة   بعد -2

  .القائمني على هذه املعتقالت والسجون
 .املصدر السابق :طالب بن حممد طالب -3
 .1958 -12 -15، 57 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت يف السجن" -4
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وراء ظهري وغللوا رجلي  ذلك قيدوا يدي، بعد 1واستمر ذلك حوايل ربع ساعةاألرجوحة  لعبة

ك الكهرباء على جسمي وأخذوا ميررون أسال ،2فوق األرضمرت  يف اهلواء على ارتفاعوعلقوين 

رجل مدين من املشبوهني برفيقي نفس الشيء، ودخلوا بالعاري، كان األمل يعتصرين، كما فعلوا 

جماورة، حيث بقينا نستمع إىل صراخه مدة ساعة من الزمن، وعندما أدخلونا  ىل قاعةفأخذوه إ

ثار الدم رأينا جبانبه زجاجة عليها آ كما  ،ناه مغشياً عليه والدماء تسيل منهدوج إىل نفس القاعة

  .3أ�م أجلسوه عليها، وأعادوا تعذيبنا بنفس الطريقة ذا�ااستنتجنا 

يومًا قضيناها يف السجن  22المها تتواىل علينا طيلة آاب بثقلها و استمرت أيام العذ

اليت تروى عن بشاعة البوليس الفرنسي وفضائحه رأينا فيها األعاجيب،  التابع ملركز املخابرات

 حىت يتساقط منهم"الشاليمو"بنار ممن املناضلني يعذبو� ممن يشكون فيهو اإلجرامية املنكرة، 

ني ليًال من زنزانا�ن ويطلقون عليهم كانوا خيرجون املساج،  4اجللد واللحم والعظم وهم أحياء

كنا نسمع و   الواحد فتنهشه عتقلامل، إذ جتتمع عدة كالب على 5الشرسة الكالب البوليسية

  .6مث ينطلق صوت الرشاشات املسددة على أولئك الضَّحايا فيقضى عليهم ،صراخ املعذبني

غدا : مل الرصاصة برجلي وأكثرت من األنني، جاءين جندي فرنسي وقال يلأ اشتد   

أرضا وسألوين عن الرجل تايل أحاط يب بضعة جنود وبطحوين يف اليوم ال ،من رجلك سنزيلها

أدخله يف مكان اجلرح فصرخت ، لكن أحدهم أخذ خنجرًا و 7اليت تؤملين فادعيت أن األمل زال

وعدت إىل  ،وهكذا بعد أن أمتوا العملية رموين فوق أرض حجريةمدوية مث أغمي على، صرخة 

  .8التعذيب بالكهرباء واملاء والزجاجة

                                                 
  . استعملت هذه الطريقة بكثرة يف تعذيب اجلزائريني، ال ترتك آثارا على أجساد املعذبني -1

 .طريقة التعذيب باحلبل عن طريق التعليق يف السقف، او على أغصان األشجار -2

 .1958 -12 -15، 57 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت يف السجن" -3
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ملدينة خنشلة حيث مكثنا مدة  1قضينا أسبوعًا دون أكل ورمونا يف السجن املركزي

شخصًا يف القافلة وعندما اجتزنا باب  اثنا عشر، كان معي 2نقلونا بعدها إىل سجن باتنة

وترك مدة ربع ساعة بني كل  ،كونا يف الساحة، وكان أحد احلراس ينادي على أمسائناالسجن تر 

صراخه، وكنت الثامن يف القائمة  ومن يليه يف القائمة، وكلما دخل أحدنا مسعنا يف الساحة فرد

بلغ  ،انبنياجلالقاعة صفني طويلني من احلراس الواقفني على  ممر فحني وصل دوري وجدت عند

تيح ن مفام: احد منهم أدوات الضرب املختلفةوبيد كل و  حارسا،  ثالثنيحوايلعددهم 

لكم احلراس بال، وتلقاين 3والعصي وأنابيب املطاطالطويلة  السجن الغليظة وقضبان احلديد

، فإذا وهم ميزقون يل مالبسي ويضربونين بأرجلهموات كل جهة، ومبختلف األد  والضرب من

وتوالت الضربات حىت وصلت إىل رفاقي يف القاعة عاريا متاماً  ،من جديدوقعت أوقفوين 

   .4والدماء تسيل من كل ناحية يف جسمي

وحني اكتمل عدد من يف  ووجدت إخواين  على نفس احلال وهم ملقون على األرض،

مث أخذونا عراة حمطمني  ،القائمة أقبل علينا اجلنود يضربوننا من جديد مدة ساعة من الزمن

على الساعة الثانية  عاد إلينا احلراس، الدماء وقسمونا على غرفتني من غرف السجنملطخني ب

مث أخذونا  ،5ردونا من مالبسنا متاما مرة أخرىجو  بعد الظهر من نفس اليوم الذي وصلنا فيه

  .6الذي كان ينتزع لنا الشعر بآلة احلالقة انتزاعا وهو يضحك ويتغامز مع احلراس إىل احلالق

حيث أجربونا على الوقوف بأجسامنا  ،بآالمها املربحة )املرش"(الدوش"وجاءت عملية 

جبلدنا حيرتق درجة الغليان، وإذا  إىلساخنًا  حتت املرش الذي كان ينزل منه ماءً املليئة باجلروح 

                                                 
  .يقع وسط مدينة خنشلة حتول إىل سجن مدين بعد االستقالل -1
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عند عودتنا إىل ساحة السجن تلقينا نفس من جراء هذا املاء الساخن واحلراس يتضاحكون، و 

جبهة أحدنا جراء ضربه فلقت كما   ،وسقط بعضنا مغشيا عليه ،ن كل ناحيةالضرب م

من وال الليلة األوىل يف السجن نئن ومل يأخذوه إىل الطبيب، وقضينا مجيعًا ط يبقضيب حديد

  .1اآلالم واجلراح

منها قاعة بكل واحدة  12وبعد ستة أيام وزعونا على قاعات السجن الكربى، وكانت 

مخسني صالة كل واحدة حتتوي على أربع زنزانة و  507إضافة إىل  يناً،حوايل اخلمسني سج

جني نظن أن الضرب والتعذيب مها من وكنا قبل اختالطنا ببقية إخواننا املسا ،2دورات مياه

جوه حيث رأينا على و  ،نصيب القادمني اجلدد يف أيامهم األوىل فقط، ولكن ظنوننا خابت

وعلمنا أن الضرب والتعذيب والشتم والقتل يف بعض  ،3الدائموأجسام املساجني أثار الضرب 

  .4األحيان هي القاعدة اليومية حلياة املساجني السياسية يف سجون االستعمار الفرنسي

هلم اإلرهابية  اليد احلمراء أعما ء منظمةفيها أعضاميارس إن سجن باتنة هو جمزرة بشرية 

هم إىل مكل فرصة إلشباع � أساليبها واستغلواوا يف أشكال ناليت تفن وفظائعهم الوحشية

طعام أو الأثناء تناول  رب بأدوات احلديد واخلشب واملطاطإىل جانب الض ،التعذيب والتقتيل

عوى التفتيش بدنوا يفرضون علينا كل يوم مخيس أن نتجرد متامًا كاساحة،  اخلروج إىل ال

والربد ينهش عظامنا وبيننا كثري من الشيوخ وسط الساحة والثلج ينزل علينا  ويرتكوننا يف العراء

درجات حتت ) 09(أو تسع ) 08(مثاين  حيث تصل درجة احلرارة إىل العجز واملرضى احملطمني،

  .6ومل يكن احلراس يقومون بالتفتيش وإمنا كانوا يتفرجون علينا ساخرين ضاِحكني ،5الصفر
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 الكلمة، بظالمه وضيقهعبارة عن تابوت بكل معىن يف سجن باتنة  1"الكاشو" إن

ويشد إىل  ي يُلقى فيه يقيد من يديه ورجليهالذي خينق النفس ومينع احلركة، والسجني الذ

اجلدار بسالسل من حديد، ويقوم حراس السجن الذي ينتمي أغلبهم إىل منظمة اليد احلمراء 

اختالق أتفه اإلجرامية بتحني  الفرص الستفزاز املساجني السياسيني لدفعهم إىل االحتجاج و 

عليهم، وقد تفنن احلراس بصفة  ابالضرب والعذ وتسليط" الكاشو"سباب للزج �م يف األ

ني خاصة يف تعذيب احملكوم عليهم باإلعدام، الذين يلقى �م يف الزنزانة السوداء ويبقون مغرض

اليب أيضا أس فيبتكر هلم املساجني اإلعدام أما بقية للضرب والتعذيب حىت يوم تنفيذ أحكام

ىل التسلي باجلرائم اليت أصبحت إليت تروي ظمأ احلراس ا�رمني االتعذيب املادي واملعنوي 

  .2نفوسهم وعادًة سوداَء ال ميكن هلم التخلي عنهامرضَّية يف  طبيعة

ذي كان ال )مرش(بساعات أخذونا إىل الدوش بقسنطينة3وصولنا إىل سجن الكديةبعد 

، وكان السجانون يدفعوننا حنو البقاء حتته يف املرات السابقة فلم نستطعبنا  ماؤه حمرتقاً مثلما مرَّ 

تتبع الفرنسية يف اجلزائر  اللحظات أدركت أن السجون املاء الساخن وحنن نتجنبه، ومنذ هذه

أبدًا على اجتاهات  ، وهو ال يتوقفوالتعذيب واالغتيال نظامًا عامًا تسري عليه يف الضرب

  .4املسؤولني وميوهلم

وعنـدما احتجـوا علـى  ،نع املساجني أيضاً مـن مقابلـة الـزوار وتسـلم الطـرود املرسـلة إلـيهممي

ن أربعـني شـاباً أغلـبهم مـن املثقفـني الــذين ع حــراس السـجهـذه املعاملـة وأعلنـوا إضـراب اجلـوع مجـ

 املســاجني الــذين القاعــات علــى بقيــة مث أغلقــوا أبــواب ،اعتــربوهم مســؤولني عــن إعــالن اإلضــراب

هلم بعد إغالق األبواب سوى إرسال الصـيحات املدويـة  الشبان، فلم يبقأن يتبعوا أولئك ا أرادو 

  .5مطالبني بإعادة إخوا�م  إليهم
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خواننـا وهـم يتلقـون أنــواع ىل أنـاِت إقينـا سـاهرين نســتمع يف أمل وغـيظ إأقبـل الليـل ب حـني 

العذاب املختلفة على يد جالديهم ا�رمني الـذين مل يفتحـوا علينـا يف اليـوم التـايل أبـواب  )ألوان(

ـــل أخـــذوا األربعـــني شـــاباً إىل الســـاحة وجـــردوهم مـــن مالبســـهم وراحـــوا يتفننـــون يف  القاعـــات، ب

  فيــأمرو�م بــاجلري واالنبطــاح علــى األرض وهــم يضــربو�م مبــؤخرات البنــادق ،تعــذيبهم وإذالهلــم

الَكـرََّة مـن ون معـه يفيـق مث يعيـدحـىت مـن املـاء  )سطال( دلوا أغمي على أحدهم رموا عليه وكلما

األكـل، وجـاء كنا حنن خالهلـا مضـربني عـن  1على هذه الطريقة يومني كاملني  او واستمر   جديد

مــدير الســجن إلينــا حيـــاول جــس النــبض وإقناعنــا بـــالكف عــن اإلضــراب، وحــني رأى تصـــميمنا 

الكف عـــن بأنـــه ســيأمر احلـــراس بـــإلينـــا، ووعـــدنا  نــاناة  إخو إعـــاديف األخـــري إىل وتضــامننا اضـــطر 

  مــن طــرود ورســائل وحتســني األكــل نــاا يرســل إليضــرب املســاجني وتعــذيبهم، وبقبــول تســليمنا مــ

وحـني رفضـنا ذلـك اسـتدعى  ،سئي الرؤو طلب منا مقابل كل هذه الوعود أن نسري مطأطكنه ول

ضـدنا مل يـنجح يف حتطـيم  ستعملهال العنف اليت ائغم كل وساولكنه ر ، ية إلرهابنار قوات عسك

  .2قوة تضامننا وتصميمنا

بقسنطينة جـالد ) الكدية(كان الذي يقود عمليات الضرب والتعذيب والتقتيل يف سجن 

كــان هــو وغــريه مــن هنــاك،   وهــو املســؤول عــن قتــل  كثــري مــن املســاجني، "تالكوســ"يــدعى مجمــر 

املــرات عــن خمتلــف األســباب إلنــزال العــذاب باملســاجني، ففــي إحــدى جــالدي الســجن يبحثــون 

وهــي القاعــة الــيت فــر منهــا الشــهيد  ،ا مخســون مســجونايف قاعــة كــان �ــ ذن للصــالةوجــدوين أؤ 

وأخــذوين زاعمــني أين   ،ىل داخــل القاعــةأقبــل احلــراس إذان اآلانتصــف  امصــطفى بــن بولعيــد، وملــ

تســـعة حـــراس أخـــذوا يضـــربونين بكـــل مـــا عثـــرت عليـــه يل حـــو  كنـــت أنشـــد نشـــيداً وطنيـــاً، والتـــف

يَّ الضرب حىت أغمي عل من أدوات أيديهم
  .4وبقيت أياماً ال أستطيع الوقوف على رجلي 3
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وأخــــذونا إىل حمطــــة الســــكة  أربعــــة، يف أحــــد األيــــام  جــــاء حــــراس الســــجن وقيــــدونا أربعــــة

مـن  ة الذين مل حيرمـوا أيضـاً واجلندرمساجني حتت حراسة اجلنود يف عربة امل دة حيث أركبونااحلدي

يف تعـــذيبنا وشـــتمنا، ومـــع املســـاء وصــــلنا إىل مدينـــة عنابـــة وبتنـــا يف قاعـــة مـــن قاعــــات  نصـــيبهم

ثغــرة يف هــذا  ، الــذين فتحــواورفاقــه"يوســف زيغــود"الســجن الشــهرية وهــي الــيت فــرَّ منهــا الشــهيد 

دمــــي آعلــــيهم وحــــش يشــــرف  ،شــــد زبانيــــة الســــجون شراســــة ووحشــــيةأ وفيــــه وجــــدنا ،الســــجن

وكــذلك  ،جني السياســينياالــذي قتــل داخــل الســجن عشــرات مــن املســ، "الفرنكــي جــانو"يــدعى

مــــن يرمــــى �ــــم يف متخصــــص يف تعــــذيب وهــــو جــــالد ضــــخم اجلثــــة  ،"كابيــــانو"احلــــارس ا�ــــرم 

حيـــث خيـــرجهم كـــل يـــوم ليجـــرهم مـــن رؤوســـهم علـــى األرض وجيمـــع بقيـــة احلـــراس ، "الكاشـــو"

  .1ليعينوه على أنواع التعذيب املختلفة وليأخذوا مكانه حني ينال منه التعبوا�رمني العاديني 

مجيـــع احلـــراس فـــأقبلوا  "جـــانو الفرنكـــي"ه املعاملـــة نـــادى علـــى هـــذ حـــني أردنـــا االحتجـــاج

وكــان بيــنهم تلميــذ ضــعيف الــذين تكلمــوا بامسنــا  عصــي والســياط، وأخــذوا اإلخــوانبالبنــادق وال

فتحــت و  فكــه فــأغمي عليــه وكســر علــى وجهــه "الفرنكــي"ضــربه ســنة  تســعة عشــرة رهالبنيــة عمــ

 بقينـــا نســـمع صـــراخمـــن أنفـــه وفمـــه دون أن يبـــادروا إىل إســـعافه، وقـــد  شـــفتاه وبقـــي الـــدم يســـيل

بعـد أن رمـوا �ـم  قف الصراخ وبقينا نسـمع الضـرب فقـط، ومل نـدراإلخوان الذين أخذوهم مث تو 

وعلمـت بعـد ذلـك أن الـبعض  ،يعـد إلينـا رهم مل؟ ألن أكثـيف الزنزانات السوداء مـا هـو مصـريهم

خر تويف بعد طول العذاب، كما تويف كثري مـن ، والبعض اآلمنهم ال يزالون يف الزنزانات السوداء

  .2والعالج وذلك باالنتقاص من وجبة األكل املرضى بالسل والتيفوس والتعذيب وقلة الغذاء
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 العامــة حلقــوق يتنــاىف واملبــادئ شــيءكــل  )م 1962 -1830(املســتعمرة  حــدث يف اجلزائــر

كل األعمال الوحشية ضد   السلطات الفرنسية اإلنسان، ومن أجل استمرار هذا الوضع مارست

دافع الســادية بكــل القــوانني واألعـراف الدوليــة بــ احلــائط ني وعســكريني ضــاربة عـرضمــدني اجلزائـر

 ألوامـر واسـتجابة ،واالستمتاع الشخصي بأمل اآلخرين حصوال غلى نشوة نفسية وأحيانا جنسية

و دم مناقشــــة األوامــــر ســــواء مكتوبــــة أرة وعــــهــــذه االســــتجابة باخلضــــوع واملســــاي تتميــــز ،الرؤســــاء

يم واألعـــراف بعيـــدا عـــن الرمحـــة أو مـــن عـــدم احـــرتام املبـــادئ والقـــوانني والقـــ امشـــافهة، أو انطالقـــ

اإلســـتباقي أو الوقـــائي الســـيئة واللجـــوء إىل التعـــدي  النوايـــاوتوقـــع الشـــفقة أو التعـــايل والغطرســـة، 

معتــربين ذلــك وســيلة  ،يــب واالعتــداء بضــمري مرتــاحهوتربيــر ذلــك حبمايــة الــنفس أو الغــري مــن الرت 

ـــق  ـــايل ربـــط كـــل هـــذه األفعـــال يف األخـــري بـــالقيم الوطنيـــة مشـــروعة لتحقي األمـــن والتهدئـــة، وبالت

  .حفاظا على مصاحل اجلمهورية الفرنسية واألمنية

وبناء السجون وإقامة هذا البحث يبني أن ممارسة فرنسا التعذيب يف اجلزائر إن 

وإمنا أحد مكونات الفكر العقدي  ،مل يكن ظاهرةاملعتقالت واحملتشدات وأماكن الفرز والعبور 

  .ي بصفة عامة واالستعمار الفرنسي بصفة خاصةالعامل االستعماري

ومعمـرين درك و إن األعمال املرتكبة من طرف الفرنسـيني املختلفـني سـلطة وجيشـا وشـرطة 

عامـة ومـن ضـمنهم سـكان الشـرق  وغريهم خالل الثورة التحريرية وما قبلهـا ضـد مجيـع اجلزائـريني

انتهكــت فيهــا   قانونــا وتشــريعا جبميــع أركا�ــا املتفــق عليهــااإلنســانية  ضــد ، تعتــرب جــرائمئــرياجلزا

 واثيـــقومت فيهـــا جتـــاوز كـــل األعـــراف وامل وعـــذبت وســـجنت وقتلـــت األنفـــس البشـــرية، األعـــراض

الــــيت تــــنظم العالقــــات الدوليــــة خــــالل فــــرتة احلــــروب  االتفاقيــــاتوغريهــــا مــــن  ،والقــــوانني الدوليــــة

يـف قبـل انـدالع نجب الدوليـة الصـادرة االتفاقياتت على كل ن فرنسا صادقأواالنتفاضات، رغم 

  .دة وجيزة ال غريالثورة التحريرية مب

وزات يف حـــــق وعنـــــدما انـــــدلعت الثـــــورة التحريريـــــة ارتكبـــــت فرنســـــا املتمدنـــــة عديـــــد التجـــــا

 قصارىء عليها وبذل والقضاعسكرية وحشية ملواجهة الثورة إسرتاتيجية  اجلزائريني، كو�ا طبقت
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  خالهلـاه اإلسرتاتيجية كل الوسائل وطبقت ت هذحتفاظ باجلزائر قطعة فرنسية، ضمجهدها لال

الـــيت  االســـتثنائيةكـــل األســـاليب اإلداريـــة والعســـكرية والسياســـية، مصـــدرة العديـــد مـــن القـــوانني 

     .التجاوزات يف حق اجلزائرينيبتسمح 

الــــيت مارســــها ضــــباط وجنــــود فرنســــيون ة التعــــذيب لــــذا نبقــــى نتســــاءل هــــل كانــــت سياســــ

وأشخاص آخرون مبتدعني أساليب ووسائل جديدة ضد املدنيني وعناصر اجليش وجهة التحرير 

خـــالل احلـــرب العامليـــة  )الغســـتابو( هـــي رد فعـــل ملـــا عانـــاه الفرنســـيون علـــى يـــد األملـــان ،الـــوطنيني

  حمــاولني اإلبقــاء علـــى فكــرة اجلزائــر فرنســية إىل األبـــد يف الفيتنــام واملخـــزي الثانيــة، وا�ــزامهم املــر

سـلوكا�م تنـوع  يفأصـبح اجلـالدون الفرنسـيون يتفننـون  لذلك تعـددت األجهـزة وختصصـت حـىت

   ممارســني عليــه أصــنافا ال حتصــى وال تعــد مــن العــذاب كلمــا وقــع بــني أيــديهم جزائــريالوحشــية  

عامـــة اجلزائـــر أرض رب مـــن شـــذيب علـــى كـــل أقيمـــت عديـــد املراكـــز واملخـــابر وحمـــالت التعـــ كمـــا

فني وإستطاقهم بإشراف أمسـاء المعـة  قو اهلائلة من املو  داألعدا واملنطقة الشرقية خاصة الستيعاب

 .هم ومسؤوليتهموحتت أمساع... و "بيجار"و "الكوست"و "بول أوساريس"و "ماسو"ــــك

بأمســاء عديــدة كاحلفــاظ علــى كــل هــذه األفعــال ولقــد حاولــت الســلطات الفرنســية التســرت 

لكــن الكثــري مــن  ،األمــن والســالم وإعــادة التهدئــة وغريهــا مــن املســميات اســتتبابعلــى األرواح و 

الشــــهادات يف ذلــــك احلــــني أكــــدت وأثبتــــت مــــا كــــان يقــــوم بــــه اجلــــيش الفرنســــي واألجهــــزة مــــن 

لوقــــت أكــــدت الشــــهادات املنشــــورة فمــــع مــــرور ا جتــــاوزات ال يســــتطع العقــــل البشــــري تصــــورها،

يـدع جمـاال  مبـا ال )ا�نـدون( لبعض اجلالدين أو اجلنود الذين أ�ـوا اخلدمـة العسـكرية واالعرتافات

ل كـان بـ واسـتثنائية، ومل يكن جزئيا وحاالت نـادرة ،رض التهدئةبأن التعذيب مل يكن بغشك لل

ومـنهم  منهم من قتـل نيمس مئات اآلالف من املوقوفالتحريرية، لقد معمما ومكثفا أثناء الثورة 

   .مدى احلياة ع حيمل إعاقات جسدية ونفسية الزمتهمنهم رجو من اختفى 

ختلـــف الوســـائل خـــالل الثـــورة التحريريـــة مبلقـــد كـــان التعـــذيب متعـــدد األشـــكال واأللـــوان و 

علــى قيــد  ، الــذين ال يزالــونبالشــرق اجلزائــري مــن خــالل مــا بقــي مــن آثــار علــى أجســاد املعــذبني

�ـا بكـل مـرارة و ذكريات أليمة عن هذه املأساة، اليت كانوا يرو وما حتمله عقوهلم أيضا من  احلياة،
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ة تثبـت ذلـك بالفعـل، إضـافة إىل اعـرتاف وحجج دامغ طريق ما قدموه من شهادات وحسرة عن

كممارسني هلذا الفعـل أو شـهود   اجلالدين الفرنسيني أنفسهم الذين أدلوا بالعديد من الشهادات

  .حسب مركزهعليه كل 

السياسة املطبقـة علـى اجلزائـريني وتسـمح مبمارسـتها إلرهـاب السـكان  أمل جتيز باريس هذه

يوميـا  التقارير نسخ الذين كانت تصلهم ،"نساال"و" الكوست"و" ماسو"وقمعهم وذلك بعلم 

ســترتون علــى يعــربون عــن الشــكر والرضــا التــام ويو يتغاضــون عــن ذلــك، بــل إىل مقــرات قيــاد�م ف

، تنفيــذا لألوامــر الصــادرة عــن الــيت مارســت التعــذيب دون ردع أو إنــزال عقوبــة الوحــدات رجــال

اجلمهورية الفرنسية وبتوصيات حقيقيـة مـن السـلطات العليـا الفرنسـية وذلـك حفاظـا علـى بقائهـا 

  .يف اجلزائر

احنـرف القضـاء الفرنسـي   املتعاقبـة خـالل الثـورة التحريريـة وعلى شاكلة احلكومات الفرنسية

لقضــاء العســكري وا للســلطة التنفيذيــة ومبــادئ القــانون الــدويل، وأطلــق العنــان مبادئــهكليــا عــن 

الــذي مل يكــن مهيئــا للعمــل يف هــذه احلــاالت االســتثنائية وهــي حالــة احلــرب، لــذا حتــول إىل أداة 

خــارج جمــال  اغتيــاهلموالتوقيــف مث حمــاكمتهم صــوريا أو  االعتقــاللقهــر اجلزائــريني وتعــذيبهم بعــد 

تهـا بعمليـات االنتحـار أو اهلـروب وتغطي ذه اجلرائم املرتكبة ضد املعذبنيالقضاء، والتسرت على ه

تربيرهــا وإثبا�ــا يف احملاضــر الرمسيــة، ويف األخــري إصــدار العدالــة لقــوانني العفــو الشــامل ابتــداء مــن ل

سـيد العقـاب لتوصد أبواب املتابعـة القضـائية ضـد جمـردي ثـورة اجلزائـر هروبـا مـن جتم  1962سنة 

  .، وما تلتها من قوانني أخرىوتطبيق العدالة

كارا واسـعا بـدءا بشخصـيات عسـكرية فرنسـية ذلك أثارت سياسة التعذيب اسـتنكل رغم  

أن يقفـوا إال  اأبـو  ، الـذينالبعض من رجال الكنيسة الكاثوليكية، إضافة إىل فةوأخرى مدنية مثق

اعتقــل فمــنهم مــن تنحــى عــن منصــبه ومــنهم مــن  هــذه السياســة غــري آ�ــني بنتيجــة ذلــك،ضــد 

وا يف ذلك مصرين، ثبتوا ومل ختطف وقتل، ورغم هذا الضغط إال أ�م استمر وعذب ومنهم من ا

بل تكتلوا وكونـوا جلانـا بعينهـا بعثـت بنـداءات موقعـة إىل السـلطات العليـا  ،هميرتاجعوا عن مواقف

  .عن ذلك فلكالتدارك األمر و 
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ــــدة ا�اهــــد عمــــال مضــــادا هلــــذه   ــــوطين مــــن خــــالل جري ــــر ال كمــــا ســــجلت جبهــــة التحري

متثــل يف جمموعــة مــن املقــاالت تبــني فيهــا حــاالت التعــذيب املعممــة ووســائله وممارســته   ،السياســة

ة املعـتقالت �ال أمام البعثات الدولية لزيـار ا احتةسرت عله، فتكاشفة بذلك ما أرادت فرنسا أن ت

وهــذا مكســب واعــرتاف ضــمين بوجــود التعــذيب جســدته املنظمــات يف  ،تشــداتوالســجون واحمل

  .تقاريرها العديدة، أثار ذلك الرأي العام الفرنسي والعاملي

ـــرددت األحـــزاب السياســـية الفرنســـية وكانـــت الفرنســـية لقـــد صـــمتت األصـــوات الرمسيـــة  وت

لتقليــدي بــني اليمــني اخلــالف ا خــالل الثــورة وبعــدها وأثــارت سياســة التعــذيب ،مواقفهــا حمتشــمة

حـــول املشـــكالت االســـتعمارية، لـــذا كـــان للصـــحافة الـــدور الرئيســـي يف فـــتح  الفرنســـيني واليســـار

 يل"املناقشـــة حـــول موضـــوع التعـــذيب منـــذ األيـــام األوىل للثـــورة التحريريـــة، حيـــث بـــدأت جريـــدة 

لينتقــل العــبء إىل دور النشــر الــيت روقبــت وصــودرت  وتتبعــت خطاهــا اجلرائــد األخــرى، "مــانييت

  .من طرف السلطات الفرنسية مطبوعا�ا

مل نســا تعــرتف بــأن مــا جــرى يف اجلزائــر قرابــة األربعــني ســنة بعــد االســتقالل هــاهي فر  دوبعــ

مل، دفع يكن متردا أو جمرد أحداث ولكنها حربا حقيقية كغريها من احلروب اليت خاضتها يف العا

مـــة والتعـــذيب خاصـــة ليتصـــدر الصـــفحات األوىل عا املركبـــة يف اجلزائـــر بـــاب اجلـــرائم ذلـــك بفـــتح

ية على حد السواء، ويف جديد املوقف الرمسي الفرنسـي هـو مـا عـرب عنـه للجرائد الفرنسية واجلزائر 

ـــة االســـتعمارية " هوالنـــد"الرئيســـي الفرنســـي  الـــذي زار اجلزائـــر مـــؤخرا، مؤكـــدا علـــى فظاعـــة احلقب

إضـافة  دون أن يقدم اعرتافات أو جيرم طبعا ما قامـت بـه فرنسـا مـن جـرائم، اجلزائر، الفرنسية يف

إىل إصــدارات جديــدة مشلــت اعرتافــات وشــهادات لشخصــيات عســكرية يبــدو أن ضــمائرها قــد 

  .استيقظت مؤخرا لكن بعد فوات األوان

حملتشــدات كمــا عــاش معظــم اجلزائــريني طيلــة ســنوات الثــورة التحريريــة إمــا موقــوفني داخــل ا

واملعـــتقالت أو حمبوســـني يف الســـجون الفرنســــية يف ظـــروف بائســـة، كشــــفت عنهـــا تقـــارير جلــــان 

الصليب األمحر الدويل واملنظمات اإلقليمية والدولية من خالل زيارا�ا املربجمة هلذه األماكن الـيت 

شـع أنـواع عرفت اكتظاظـا وظـروف حيـاة قاسـية مشلـت امللـبس واملأكـل واإليـواء، تعرضـوا فيهـا ألب
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التعـــذيب، وعاشـــوا خالهلـــا ظروفـــا نفســـية معقـــدة نظـــرا للمعاملـــة الســـيئة الـــيت كـــانوا يتعرضـــون هلـــا 

  .باستمرار حىت عند الذهاب إىل تناول الطعام

رغــم ذلــك حتــدى اجلزائريــون هــذه الظــروف وصــريوا املعــتقالت والســجون مــدارس خترجــوا 

 الــدعم جلــيش وجبهــة التحريــر الــوطنيني منهــا بتكــوين سياســي وثقــايف وعلمــي، واســتطاعوا تقــدمي

  .خاصة بعد عمليات الفرار الناجحة، وهذا باعرتاف الفرنسيني أنفسهم

 من حلقة أيضا فإ�ا باجلزائر، االستعماري العنف حلقات من حلقة السجون كانت إذاف

 وال املعتقالت وال السجون ال هيحتتو  مل الذي الثوري والعمل التحرري النضال حلقات

 أحناء خمتلف عرب وهناك هنا فانتشرت أشكاهلا وتنوعت أعدادها تضاعفت اليت احملتشدات

  .م 1962 وم  1954  بني ما اجلزائري القطر

 بــــل وجنســـيا�م وفـــودهم ومنـــاطق أعمـــارهم اخـــتالف علـــى املســـاجني توافـــد شـــكل لقـــد

 مؤسســة فمــن ،الســجون داخــل الثــوري العمــل وتعميــق توســيع أوجــه مــن آخــر وجهــا وجنســهم،

 أصــبحت التحــرري، النضــال فضــاءات مــن فضــاء إىل نو ســجال تحتولــ للحريــات مكبلــة قمعيــة

 كـل عنـد معهـا تفاعلـت الـيت الثـائرة زائـراجل مـن جـزء وكأ�ـا مسيكـة جـدران تطوقهـا الـيت ا�اساح

  .اإلعدامسواء باحلبس أو السجن املؤبد أو  عليهم احملكوم أصابت ومصيبة حمنة

ناضلت املرأة اجلزائرية إىل جانب أخيها الرجل داخل السجون واملعتقالت وتعرضـت  كما

إىل أبشــع صــور التعــذيب واالبتــزاز، لكنهــا قاومــت واســتطاعت أن �يكــل نفســها وتقــوم بتعلــيم 

  .السجينات وحتتج على ظروف احلياة والسجن واالعتقال

  اطالعنــا علــى اجلــزء اليســري منــهإن موضــوع التعــذيب والســجون واملعــتقالت ومــن خــالل 

أدركنا بعض احلقائق الـيت تركـت األثـر البـالغ يف نفوسـنا مـن خـالل اآلثـار اجلسـمية والنفسـية الـيت 

بقيت شاهدة وواضحة على أجساد املعذبني ويف نفوسـهم، لـذا نضـم أصـواتنا للمطـالبني بتجـرمي 

نســـانية، مـــع تطبيـــق بنـــود املعاهـــدات هـــذه السياســـة الـــيت أنكر�ـــا القـــوانني واألعـــراف الدوليـــة واإل

واالتفاقيات الدوليـة علـى سـجناء ومعتقلـي احلـروب والثـورات، كمـا اعتـربت حبثـي هـذا نقطـة مـن 
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ســـلطات اجلزائريـــة احملليـــة  املـــذكرات وال الكتـــب، مناشـــدا الحبـــر هـــذا املوضـــوع الـــذي ال تســـعه ال

 حــىت ال تــنسهــا اجلزائريــون علــى األمــاكن الــيت عــذب وســجن واعتقــل في اإلمكــاناحملافظــة قــدر 

ن تفتح ما تبقى منها أمام كل باحث جاد يريـد أن حيـافظ علـى ذاكـرة األجيال القادمة ذلك، وأ

هــذه األمــة، وأن تــرتك فضــاء مفتوحــا يــذكر كــل جزائــري ملــا اقرتفــه الفرنســيون املتمــدنون يف حــق 

   .اإلنسانيةاجلزائريني الذين تعرضوا ألبشع اجلرائم ضد 

 أمام مذهوال يقف أن إال ،وضوعاملهلذا  اليوم رسالدا يسع ال يكن مهمايف األخري 

أجانب  كانوا أو  جزائريني ،شيوخا وشبابا وكهوال وأطفاال ونساء، رجاال سجناءال عزمية

وصالبة  بشجاعة جا�وا الذين ،)أصدقاء الثورة(مساندين للثورة  ...)أوروبينيتونسيني، (

بني جدران الزنزانات  الدامسة الليايل يف املنتظر واملوت القاسيةواالعتقال  األسر ظروف وثبات

 قائقاحل يف ممثلة متوت ولن مل اليتواملعتقالت واحملتشدات  نو سجلل احلية الذاكرة تبقى الرطبة،

بكل  اإلعدام حكم تنفيذ يتم كان أين "املقاصل"و "التعذيب"،"السجن"، "االعتقال" ةالتارخيي

 .برودة أعصاب

   



  

 

قا 
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  .1م 1935سنة  خريطة الشرق اجلزائري) 01(اق رم 

  

  

  

  

  

  

                                                 
1  - A.N: département de Constantine, FR. C.A.O.M 93/1 H 01 à 220, p09.    
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خذ السالح باستعمال القوة من طرف جنود جيش أتقرير حول : )02(اق رم 

  .التحرير الوطين من تونس
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.))02 اق رم 
2  

  

  

  

                                                 
 .1955، 1055، عدد 208،2/4األرشيف القومي التونسي، أ -  2
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م يف الواليات  1958م و 1957خريطة توضح تعداد ا�اهدين سنيت  :)03(رم اق 

   .3التارخيية الست

  

  

  

  

م موزع على  1958م و 1957من خالل اخلريطة يتبني لنا عدد ا�اهدين سنيت 

إذا قمنا بإحصاء العدد يف الشرق اجلزائري على اعتبار أنه يضم  الواليات التارخيية الست،

الوالية األوىل والثانية وجزء من الثالثة إضافة إىل القاعدة الشرقية جند عدد ا�اهدين مرتفع إذا 

كثر من جهة الوسط واليت أ، إذ جنده )3925+1700+3150+5430(ما قورن بالوسط والغرب 

  جماهدا) 3758(جماهدا، والغرب اليت بلغ �ا عدد ا�اهدين ) 3925(بلغ عدد ا�اهدين �ا

  .وبالتايل فإن االعتقال املسجل يف صفوف ا�اهدين سيكون أكثر يف املنطقة الشرقية

  

  

                                                 
 -?https://www.google.fr/search                               :اخلريطة متاحة على الرابط .التعليق من طرف الطالب -  3
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برتبة  املخصص لالعتداء على معتقلي قصر الطري صورة الكلب: )04(اق رم 

  .4عسكرية رقيب أول

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م 2016معتقل قصر الطري بعدسة الطالب  -  4
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حيتجز ويعذب كتب الثاين ببئر العاتر حيث كان صورة امل )05(اق رم 

  .5املعتقلون

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م 2017بعدسة الطالب مقر املكتب الثاين، بئر العاتر،  -  5
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حيث كان يعذب اجلزائريون من أهل املنطقة  صورة احلمام بالشريعة: )06(اق رم 

  .6ن حيث يرتك املعذب داخل الغرفة مرتفعة اجلرارة وحيرم من املاء إىل غاية موتهوغريمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م 2016عدسة الطالب محام الشريعة، حتول إىل مكان للتعذيب،  -  6
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  .7زنزانات معتقل قصر الطري: )07(اق رم 

  

  

  

                                                 
 .م 2016عدسة الطالب  -  7

  زنزانات

  قصر

  الطري

  قصر(

  )األبطال

 سطيف
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، حيث تربط األطراف ومتدد حىت إحدى طرق التعذيب باحلبل: )08(اق رم 

  .8االنفصال، مع حقن املاء عن طريق الفم

  

  

                                                 
8   - https://www.google.fr/search? 
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حيث يتدفق املاء قويا ويؤدي إىل  ،إحدى طرق التعذيب باملاء: )09(اق رم 

  .9االختناق، مث ميأل البطن متاما ومترر لوحة عليه لألرجحة، لتخرج املياه من مجيع املنافذ

  

  .10سياسة التجويع: )10(اق رم 

  

  

  

                                                 
9   - https://www.google.fr/search? 
10- https://www.google.fr/search?  
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  .11زنزانة مبعتقل قصر الطري: )11(اق رم 

  

  

  

                                                 
 . م 2013عدسة الطالب  -  11

  زنزانة

  بقصر 

  الطري

  من 

 الداخل
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  .12مناذج ملعتقلي قصر الطري :)12(اق رم 

  

  . 13أعضاء جلنة زيارة معتقل قصر الطري: )13(اق رم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م 2013عدسة الطالب  -12

 .م 2013عدسة الطالب  -13
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عتقل قصر اللجنة الدولية وإطالق سراح مخسة معتقلني مبزيارة  )14(اق رم 

  .14)فاست -مهمة جيار(الطري

  

  .15االعتداء على النساء اجلزائريات: )15(اق رم 

  

  

                                                 
 .م 2013عدسة الطالب  -  14

15- https://www.google.fr/search?   
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  .16داخل معتقل قصر الطري مع أحد جماهدي املنطقة: )16(اق رم 

  

  .�17جري وجتميع وتشريد اجلزائريني: )17(اق رم 

  
                                                 

 .م 2016عدسة الطالب  -  16
17- A.N.O.M, Boite No9336/ 4F3. 

  جانب

  من 

  أجنحة

  قصر

 الطري
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  .�18جري وجتميع وتشريد اجلزائريني: )18(اق رم 

  

  .19صورة توضح استغالل املساجني اجلزائريني يف العمل )19(اق رم 

  

  

  

                                                 
18- A.N.O.M, Boite No9336/ 4F3. 
19- A.N.O.M, Boite No9336/ 4F3. 



  قــــــــــــالمالح

329 
 

  .20وثيقة توضح احلرب النفسية املعلنة ضد اجلزائريني: )20(اق رم 

  

  

  

  

  

  

                                                 
20- A.N.O.M, Boite No9336/ 4F4. 
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  .21نشاط مكاتب الصاص النفسي )21(اق رم 

  

  

  

  

                                                 
21- A.N.O.M, Boite No9336/ 4F4. 
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الذي  ، حيث تظهر جثة الشهيد ملني دربالالتمثيل بالشهداء: )22(اق رم 

بعد مواجهة خاضها ضد القوات االستعمارية الفرنسية جببل  24/12/1954استشهد بتاريخ 

  .22العنق، حيث شكل هناك أوىل األنوية جليش التحرير الوطين باملنطقة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
22- A.N.O.M, Boite No9344/ 29. 
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صورة لشهيدين من الشقيقة تونس استشهدا مع بداية الثورة : )23(اق رم 

يف شهر سبتمرب  تبسة - األرنبالتحريرية يف عملية للقوات الفرنسية يف دوار ثليجان وحبرية 

  .23م 1954

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
23- A.N.O.M, Boite No9344/ 29. 
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  .24صورة للمغطس مبعتقل قصر الطري: )24(اق رم 

  

  

  

                                                 
 .م 2016عدسة الطالب  -  24

  

  كان هذا املغطس ميأل باملاء

ويعذب فيه املعتقلون، إذ يتم 

تغطيسهم لشرب املاء، أو يرتكون 

 .داخله ويتعرضون للربد القارس
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  .حمضر استجواب: )25(اق رم 
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)  :)25 اق رم
25

  

  

  

  

                                                 
25 - A.N.O.M, Boite No9H/79/38.  
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   .26جزائري عن متهم معلومات )26(اق رم 

  

  

 

 

  

                                                 
26 - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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التحاق معتقلني من قصر الطري بصفوف جيش  وثيقة توضح )27(اق رم 

  .27التحرير الوطين بعد إطالق صراحهم

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .، عدسة الطالبأرشيف متحف ا�اهد بسطيف -  27
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  .28عتقل قصر الطريمل جمسم )28(اق رم 

  

  .29السالسل اليت كانت تستعمل يف تعذيب اجلزائريني )29(اق رم 

 

                                                 
 .م 2013عدسة الطالب  -  28
 .م 2013عدسة الطالب  -  29
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وحرما�م من الدخول إىل أرض  عقوبة النفي للجزائرينيوثيقة تبني  )30(اق رم 

 .الوطن
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  . )30(.30اق رمتابع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .أرشيف ملحق متحف ا�اهد تبسة -  30



  

  .32يف معتقل اجلرفأحد املسبلني 
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  .31اجلزائريني سياسة إغراء )31(اق رم 

أحد املسبلني إعتقال وثيقة توضح مدة  )32(اق رم 

                                         
 .متحف ا�اهد تبسة ةأرشيف ملحق

 .املعين ملوك سلطانملوك مصطفى والد السيد أرشيف شخصي مقدم من طرف 

ــــــــــــالمالح

 

اق رم 

اق رم 
   

  

  

                                                
أرشيف ملحق -  31

أرشيف شخصي مقدم من طرف  -  32
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  .33رسالة حتدد أعداء الثورة التحريرية )33(اق رم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .متحف ا�اهد تبسة ةأرشيف ملحق -  33
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  .الرد على السياسة اإلغرائية الفرنسية )34(اق رم 
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)34 (اق رمتابع 
34.  

  
  

  
  
  

  

                                                 
 .متحف ا�اهد تبسة ةأرشيف ملحق -  34
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  .35وذلك بالتصريح عند تغيريها وثيقة توضح حتديد إقامة اجلزائريني )35(اق رم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .متحف ا�اهد تبسة ةأرشيف ملحق -  35
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  .36تنقل اجلزائريني برخصة من اإلدارة الفرنسيةإلزام وثيقة تبني  )36(اق رم 

  

  
  

  

                                                 
 .متحف ا�اهد تبسة ةأرشيف ملحق -  36
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مناذج من وثائق توضح أمساء بعض اجلزائريني مسجلني خطرين من طرف  )37(اق رم 

  .37السلطات الفرنسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
37  - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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قوائم ملساجني مت اإلفراج عنهم من سجن باتنة بعد متام نفاذ العقوبة  )38(اق رم 

 .املسلطة عليهم، تبني الوثيقة أن املسجونني من مناطق خمتلفة
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)38 (اق رمتابع 
38.  

  

  
  
  
  
 
  
  
  

                                                 
38  - A.N.O.M, Boite No 9h/79/38 
. 
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D.S.Tوثيقة توضح النشاط اإلقليمي جلهاز  )39(اق رم 
39.  

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

                                                 
39   - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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  .40طلب معلومات قضائية حول مطلوب جزائري )40(اق رم 
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

                                                 
40  - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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  .41تصرحيات عميل للدرك الفرنسي قبل موته )41(اق رم 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                 
41   - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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  .عمليات توقيف اجلزائريني بعد عملية اشتباك مع القوات الفرنسية )42(اق رم 
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  .) )42اق رمتابع 
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)) 42 اق رم
42.  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
42   - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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فرنسيني بالقاعدة  )أسرى( مساجنيأربعة  استجوابعملية صورة توضح  )43(اق رم 

 "صاحل مشنتل"مبساعدة  "الطاهر زبريي"من طرف ا�اهد م  1958بتاريخ فيفري الشرقية 

  .43"عبد الكرمي عمروشي"و

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .أرشيف ملحقة متحف ا�اهد خنشلة -  43
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  .44الفرز والعبوروثيقة حتصي مراكز  )44(اق رم 

  

                                                 
44- A.N.O.M, Boite No81F/939. 



  

 

 ادر

راوا 
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  .األرشيف: أوال

  : )A.N.O.M( ا وراء البحارمل طين الو  رشيفاأل )1

 9336/4F3، 93/4412، 91/1F/299 ،09H 79(38)، 11H العلب: إكس أون بروفانس -أ

65(68) ،01F252 ،09H 79/38 ،07 sas 68 ،07 sas 69 ،81F/909 ،91/1F/527  

9344/26.  

   .01H 1454 ةالعلب: سان فانسان -ب   

 BAG 225 008-009-01،BAG: سويسرا -جبينيف أرشيف هيئة الصليب األمحر الدويل )2

226 008-009-01.  

  .1955، 1057عدد ،1055، عدد 208/4، 2أ: األرشيف القومي التونسي )3

  .أرشيف السجن املدين بسطيف )4

  .أرشيف ملحقة متحف ا�اهد تبسة )5

  .أرشيف ملحقة متحف ا�اهد سطيف )6

  الشهادات الحية: ثانيا

منزل املعين،  ،17:30، الساعة 2014 -02 -18بتاريخ  شهادة: براكين صاحل بن أمحد بن علي  )7

 .والية تبسة

دقيقة، قسمة  13و التاسعةالساعة  2013 -04 -04بتاريخ  شهادة: برامهي الطيب بن بلقاسم  )8

 .ا�اهدين، بئر العاتر، والية تبسة

 .باتنة والية، جرياط، رأس العيون، ت.شهادة د: بن شنوف أمحد بن أمحد بن اعمر  )9

 .باتنة والية، رأس العيون، ت.شهادة د: بوترعة عبد ا�يد بن الطيب بن إبراهيم )10

  املعين حي هواري بومدين، مقهى 12:30 الساعة، 15/02/2014 بتاريخ شهادة :بوراس ملني )11

  .بلدية بئر العاتر، دائرة بئر العاتر، والية تبسة

قسمة  ،د45و سا 15على الساعة  2014 -05 -17بتاريخ شهادة  :بوطالب لعروسي )12

  .الشريعة، والية تبسة ا�اهدين، دائرة

  فركان، منزل املعين، بلدية 16:30، الساعة 2014 -02 -01بتاريخ  شهادة: زرقني احممد )13

  .دائرة نقرين، والية تبسة

بئر  ،، الساعة العاشرة، منزل املعين2013 -04 -04بتاريخ  شهادة: طالب طالب بن حممد )14

 .العاتر، والية تبسة
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والية  ،نزل املعين، بلدية بئر العاترمب،  2013- 12-27بتاريخ  شهادة :علي حممد بن سعد )15

  .تبسة

دقيقة، منزل  35و 17، الساعة 2013 -04 -04بتاريخ  شهادة: عليوات إبراهيم بن يونس )16

 .املعين، بئر العاتر، والية تبسة

  ، الساعة العاشرة، منزل املعين، دائرة نقرين2013 -04 -04بتاريخ  شهادة: عمران أمحد )17

 .والية تبسة

 .باتنة والية، رأس العيون، ت.شهادة د: عوشاش دوادي بن السعيد بن عمار )18

 .باتنة والية، الرحبات، ت.شهادة د :عوشاش عوشاش بن العلوي )19

د، مقهى الرياضي، والية  15وسا  9، الساعة 2014 -05 -21بتاريخ  شهادة: غريب ملني )20

 .تبسة

 .باتنة والية، مبسجد تامخت،  ت.شهادة د: غنام مناد املدعو الطاهر )21

 .باتنة والية ، جرياط، رأس العيون،ت.شهادة د: قماز محو )22

 .باتنة والية، الرحبات، ت.شهادة د: لعراف قشاو )23

  دقيقة، منزل املعين، بئر العاتر 36و 15، الساعة 2013-04-04بتاريخ  شهادة: ملوك لزهر )24

 .والية تبسة

والية  ،، منزل املعين، دائرة نقريند30و 8، الساعة 2014-05-02شهادة بتاريخ : هييب بشري )25

  .تبسة

  المذكرات الشخصية :الثثا

  .2007، دار هومة، اجلزائر، ...الشاق إىل احلرية الطريق: بن عمر مصطفى )26

  ، دار احلكمةمذكرات الرائد سي خلضر بورقعة شاهد على اغتيال الثورة: بورقعة خلضر )27

 .2000اجلزائر، 

مصطفى : ، تر1959-1957 اجلزائر: شهاديت حول التعذيب، مصاحل خاصة: أوساريس بول )28

 .2008فرحات، دار املعرفة، اجلزائر، 

املستعمرات  وكبح مجاح 1950-1944 :اجلمهورية الرابعة استعمارية،جمازر : بونو إيف )29

 .2000 ،اجلزائر، EDIF ،عيد دوانال: الفرنسية، تر

الثورة اجلزائرية يف اخلطاب العريب الرمسي؛ مواقف الدول العربية واجلامعة العربية : سعدوين بشري )30

 .01، ج2013، دار مداين، اجلزائر، 1962 - 1954من الثورة اجلزائرية 
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  ، الرحلة للنشر"تبسة"1954عائلة وثورة من قصص أوالد سعد نوفمرب : سعدي محدان )31

 .2015اجلزائر، 

 1946 العسكري القائد إىل السياسي املناضل من كايف علي الرئيس مذكرات: كايف علي )32

  .1999 اجلزائر، القصبة، دار ،1962

 .03ج ،1982 ،اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر واإلشهار ،كفاح  حياة: املدين أمحد توفيق  )33

  .2003 اجلزائر، مليلة، عني اهلدى، دار ،مراردة مصطفى الرائد مذكرات: مراردة مصطفى )34

  الكتب باللغة العربية: ارابع

  احدادن مؤسسة ،01ط ،1962-1954 اجلزائرية الثورة تاريخ يف املختصر: احدادن زهري  )35

  .2007 اجلزائر، القبة،

يف أصل املأساة اجلزائرية شهادة عن حزب فرنسا احلاكم يف اجلزائر : براهيمي عبد احلميد) 36

   .2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، 01ط ،1999 - 1958

 ).ت.د( اجلزائر، البدر، مطبعة األوراس، أبطال: حممد برحايل بلقاسم )37

  هومة دار ،)من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس(فرنسا يف اجلزائر جرائم : بزيان سعدي) 38

   .2009 اجلزائر،

 .02، ج2010تاريخ اجلزائر املعاصر، دار املعرفة، اجلزائر، : بالح بشري وآخرون  )39

  .2010، ، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، الكويت، القاهرةتاريخ الثورة اجلزائرية: بلحاج صاحل) 40

  .2001 ،تاريخ اجلزائر املعاصر، دراسات ووثائق، دار البالغ، اجلزائر: حممد األمنيبلغيث  )41

، دار لقمان -معاملها األساسية- 1954الثورة اجلزائرية، ثورة أول نوفمرب: بن محودة بوعالم )42

  .2011للطباعة والنشر، اجلزائر، 

  .2005 ،اجلزائر، دار هومة، )1957- 1956(اجلزائر عاصمة املقاومة : بن خدة بن يوسف )43

دار  ،01ط ،االستقالل إىل االحتالل من الوطنية احلركة تاريخ: الوهاب خليف عبد بن) 44

  .2009 اجلزائر، احملمدية، ،طليطلة

أنظروا إىل أطبائنا؛ وقائع املنطقة األوىل بالوالية ...إىل أسلحتنا أنظروا: بن سامل مجال الدين )45

 .2011الثالثة متبوعة مبلحمة سي محيمي، موفم للنشر، اجلزائر، 

  .2007الطريق الشاق إىل احلرية، دار هومة، اجلزائر، : بن عمر مصطفى  )46

  الصادق سالم، عامل األفكار، اجلزائر: ، تقشهادات حول ثورة التحرير: بن نيب مالك  )47

2016. 
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  معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين: وآخرونعبد الكرمي الصفصاف بو   )48

     .02ج، 2002دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، 

ع والتعذيب يف والية حرب اجلزائر ومراكز اجليش الفرنسي للقم: بو الصفصاف عبد الكرمي )49

 .1998سطيف، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، 

والية  حرب اجلزائر ومراكز اجليش الفرنسي للقمع والتعذيب يف: بوالصفصاف عبد الكرمي  )50

 .1998قسنطينة، اجلزائر،  ،، دار البعث"1962-1954"سطيف

، دار الغرب 02م، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : بوحوش عمار  )51
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- 1954 جزائریةالثورة ال أثناءالشرقیة  ةب والمعتقالت والسجون في المنطقالتعذی: العنوان 

1962  

كانت سیاسة القمع واإلبادة الجماعیة والتعذیب والسجن واالعتقال ضد الجزائریین 

مدروسة ومخططا لھا من قبل اإلدارة الفرنسیة المحتلة، حیث بنت السجون وأقامت المعتقالت 

، موالمحتشدات لتستوعب أكبر عدد ممكن من الموقوفین الجزائریین بمجرد االشتباه في أمرھ

ت القمعیة واالستثنائیة بعد انطالق الثورة التحریریة، إذ مارست السلطات وازدادت اإلجراءا

الفرنسیة بمختلف أجھزتھا أبشع وسائل التعذیب في الجزائر عامة وفي الشرق الجزائري 

  .خاصة

  .التعذیب، المعتقالت، السجون، وسائل التعذیب، الجرائم: الكلمات المفتاحیة

The title: Torture and Detention and Prisons in the Eastern Region during the 1954-
1962 Algerian Revolution 

 
The policy of repression, genocide and imprisonment against Algerians was planned by the 
French administration in Algeria. Prisons have been built, detention centers and 
concentration camps have been set up to accommodate the largest number of Algerian 
detainees. Exceptional repressive measures intensified after the revolution of the liberation 
on 01 November 1954.The French authorities operated on the most horrific methods of 
torture against Algerians in general and in eastern Algeria in particular. 
 
Key words : Torture, Detention centers, Prisons, Methods of torture, The crimes. 
 

Le titre : Torture, détention et prisons dans la région de l'Est pendant la révolution 

Algérienne 1954-1962 

 La politique de répression, de génocide et d'emprisonnement contre les Algériens a 

été planifiée par l'administration française en Algérie. Les prisons ont été construites, les 

centres de détention etles camps de concentration ont été mis en place pour accueillir le 

plus grand nombre de détenus algériens. Les mesures répressives exceptionnelles se sont 

intensifiées après le déclenchement  de la révolution  de libération le 1er novembre 1954. 

Les autorités françaises ont opéré à des  méthodes de torture les plus horribles contre les 

Algériens   en général et à l’est algérien en particulier. 

Les mots clés :Torture, Centres de détention, Les  prisons, Méthodes de torture, Les crimes. 
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