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شهادات حية لمظاهر وأساليب التعذيب بمنطقة ورقلة خالل الثورة التحريرية
د .رضوان شافو

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -جامعة الشهيد حمة األخضر  /الوادي
مقدمة:
إن عمليات التعذيب والتنكيل اليت مارستها السلطة االستعمارية الفرنسية يف
اجلزائر مل تبدأ يف اجلزائر مع رلازر الثامن ماي 1945م ،وال مع ثورة أول نوفمرب
1954م ،وال مع بداية االحتالل،وإمنا ىي طبيعة متأصلة يف ذات الفرنسيُت
بوجو خاص واألوروبيُت بوجو عام يف ثقافتهم،إذ ذبعلهم حيتقرون الشعوب اليت ال
تشاركها يف جنسها وثقافاهتا ودينها ولذلك هتينهم وتذذلم،إن لفرنسا يف
مستعمراهتا تاريخ متعدد احللقات خيلد جرائمها ضد اإلنسانية سواء يف اجلزائر،أو
يف مستعمراهتا ما وراء البحار،وىذا إن دل على شيء فإمنا يدل على مدى
تعطش االستعمار الفرنسي للدم،وقد شهد شاىد من أىلها عندما قال الكاتب
الفرنسي فرانسيس جانسون  ":إن كلمة استعمار قبل أن تكون جردية بشعة يف
حق الشعب اجلزائري فهي يف حد ذاهتا جردية ضد اإلنسانية "،1وىو ما أكده
ادلؤرخ امحد رضوان شرف الدين نقال عن جريدة اجملاىد يف قولو ":إن ادلمارسات
الوحشية حقا اليت برزت منذ الفاتح نوفمرب 1954م تثَت الدىشة دلا صارت عليو
من التعتيم أكثر من أي اعتبار...يف احلقيقة ،جيد سلوك اجليش الفرنسي يف
اجلزائر مكانو ضمن بنية السيطرة البوليسية والعنصرية الشاملة ونزع إنسانية
اإلنسان بصورة عقالنية،فالتعذيب جزء من الكل االستعماري...واالستعمار
الذي ال جييز التعذيب واالغتصاب واإلبادة ىو استعمار غَت قابل للفهم"2.
أوالً /مراكز التعذيب ووسائله:
لقد أنشأت السلطة الفرنسية عرب مناطق الوطن مراكز للسجون وادلعتقالت
االستعمارية وسلابر للتعذيب واالستنطاق واإلعدام،وكانت ىذه ادلراكز يف رلملها
هتدف إىل خلق الرعب يف نفوس اجلزائريُت،واإلبقاء عليو بصفة دائمة من جهة

العدد 33

11

رللة ادلعارف للبحوث والدراسات التارخيية

رللة دورية دولية زلكمة

وزلاولة إمخاد ثورة التحرير الوطٍت وذلك بضرب تنظيماهتا وعناصرىا من جهة
أخرى،وعلى سبيل
ادلثال أنشأت فرنسا يف أواخر 1956م ضمن وحدات جيشها مصلحة عسكرية
لالستخبارات أطلقت عليها اسم " ادلفرزة العملية للوقاية " ومع مطلع العام
ادلوايل صارت ىذه ادلصلحة عملية يف ادليدان،وتتمثل مهمتها يف تفكيك شبكات
جبهة التحرير الوطٍت بكل الوسائل ادلتاحة وخاصة منها التعذيب بأبشع أساليبو
القددية.ويف خريف 1959م عرفت ادلصلحة إعادة تنظيم فسميت بـ" كتائب
ادلدفعية" وىي تسمية ومهية اذلدف منها تضليلي حبت إلبعاد االشتباه حبقيقة
مهمتها اخلاصة،وديكن القول أنو بإنشاء ىذه ادلصلحة انتقل التعذيب إىل مرحلة
عقالنية وفعالة وفنية وصناعية.
وقد جاء يف مقال منشور جبريدة "اخلرب اليومية" بتاريخ  1نوفمرب ،2334
مًتجم عن جريدة" لونوفيل اوبسَتفاتور" تعريفا سلتصرا عن ىذه ادلصلحة
العسكرية :
» إن سلرب الـ ( )DOPيتشكل من ضابط يف غالب األحيان برتبة نقيب
وضابطُت أو ثالثة معاونُت لو ،ومن أربعة أو مخسة ضباط صف،ومن مخسة
عشر فردا من جنود االحتياط  ،ويف كل مفرزة ترمجان أو أكثر،وغالبا ما يكون
ىؤالء من األقدام السوداء أو من جنود اخلدمة العسكرية ادلنتمُت إىل نفس الفئة
أو من اخلونة واحلركة،كان ألفراد ادلصلحة حرية اختيار االنتماء إليها خاصة
بالنسبة للمستدعيُت ألداء اخلدمة العسكرية،كما كان نظام العمل هبا ديتاز
بادلرونة واحلرية الواسعة،فالزي النظامي مل يكن إجباريا فضال عن االمتيازات
الطبيعية اليت توفرىا الصناديق اخلاصة واذلدايا دبناسبة رأس السنة ادليالدية ،وإطعام
ٍ
اخلضوع،وناد رلهز حبيث ال
أفضل من غَته يف الوحدات،وغياب مصاحل احلراسة و
يشكو من أي نقص ،كما كانت إقامات عناصر الـ ( )DOPمكيفة مع طبيعة
ادلهمة ادلسندة ذلم،فهي يف الغالب عبارة عن فيالت واسعة بعيدة عن أي رلمع
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عسكري،...وكان أفراد ىذه ادلصلحة من الضباط وضباط صف حيوزون "تكليفا
دبهمة" دائما عليو الصورة وشريط ثالثي األلوان،وينص التكليف على التسريح
حلـاملو بنقل أشخـاص من اجلنسُت يف أي نوع كان من العـربات،مع عدم

إلـزامية الكشف عن ىويتهم وكذا تربير تواجدىم أو جهتهم للمراقبة
العسكرية ،3 «...وكان زلتوى تعليمات ادلهمة يف ظاىرىا ينص على أنو جيب
أن تتم االستنطاقات بكيفية تكون فيها الكرامة اإلنسانية مصونة،أما يف باطنها
بالكي بالسيجارة والتعذيب بالكهرباء  ،والغطس يف
جيب أن تتم االستنطاقات
ّ
ادلاء.وأىم مراكز التعذيب بورقلة مايلي:
 محتشد عين البيضاء أو (دار الدوب  :) DOPأنشأت السلطةاالستعمارية الفرنسية ىذا ادلوقع العام 1957م لغرض يتم فيو ذبميع
األشخاص ادلعتقلُت من أبطال الثورة فدائيُت ومسبلُت وكل مواطن مشتبو
فيو،حيث يتم استنطاقهم مع استعمال سلتلف أساليب التعذيب،ىذا احملتشد
يف شكل ساحة نصبت فيها رلموعة من اخليم الصغَتة سلصصة إلقامة
الضباط ادلكلفُت باالستنطاق وخيمة كبَتة تتسع حلوايل  433شخص
خصصت للمعتقلُت،وبعد سنة 1958م أزيل ىذا احملتشد ومنذ ذلك التاريخ
بقي ادلكان خاليا باستثناء بعض األجزاء اليت بنيت عليها مباين عمومية.

 -مركز برج شانديز :يعرف أيضا باسم الربج األمحر،ويقع يف وسط ثكنة

عسكرية دبدينة ورقلة يف اجلهة اجلنوبية ،مت بناؤه سنة 1885م ،ويضم طابقُت
هبما قاعات للتعذيب واالستنطاق.
وبن ــاءً عل ــى ش ــهادات بع ــض اجملاى ــدين ال ــيت اطلعن ــا عليه ــا ،وال ــذين تعرضـ ـوا
للتعذيب ،وعايشوا تعذيب البعض من رفاقهم ،فإن أىم أصـناف التعـذيب لثلـت
فيما يلي :
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 التكبيل بسالسل حديدية من الرجلُت واليدين خبالف ( الرجل اليمٌت مع اليداليسرى،والرجل اليسرى مع اليد اليمٌت).
 التعذيب باحلرق وذلك باستعمال شواظ قارورة غاز اخلاص بالتلحيم ويستعملحىت ادلوت وحىت يفصل اللحم عن العظم.
 التعــذيب بادلــاء  :وذلــك يف حــالتُت،األوىل :يكــون ادلــاء عكــر وملوثــا يف حــوضصغَت يغطس فيو ادلعتقل لساعات طويلة الستنطاقو،والثانية :عـن طريـق لريـر ادلـاء
دبضخة ادليـاه عـرب أنبـوب حديـدي يوضـع يف فـم ادلعـذب (بفـتح الـذال)حىت ينـتفخ
بطنو،ويف حاالت ينفجر من شدة الضخ (ولكم أن تتصور الصورة البشعة).
 التعذيب بالتجريح وبًت األعضاء وتكسَت العظام. التعــذيب بالضــرب ادلــربح حبيــث يــتم وضــع ادلعــذب (بفــتح الــذال) بــُت لــوحتُتويتم إطباقهما عليو دلدة طويلة بعد ذلك يسكب عليو ادلاء البـارد وبعـدىا يضـرب
ضربا مربحا على رجليو،وتتم عادة يف فصل الشتاء.
 التعذيب بالطابوري :وىو حلقة حديدية يعلق ادلعذب(بفتح الذال) داخلهـا يفالسقف فيدخل احلديد يف ظهره.
 التعذيب بالكالب ادلدربة وذلك بتحريشها على السجُت وىو عاري اجلسد. التعذيب بالكهرباء حيث يطرح ادلعذب(بفتح الذال)أرضا مسلسال من الرجلُتواليـ ـ ـ ـ ـ ــدين وتلصـ ـ ـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـ ـ ــو أسـ ـ ـ ـ ـ ــالك كهربائيـ ـ ـ ـ ـ ــة يف اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــبعُت الكبـ ـ ـ ـ ـ ــَتين مـ ـ ـ ـ ـ ــن
القدمُت،واليدين،واألذنُت  ،وذكر الرجل ،كلهـا توصـل بةلـة تشـبو الرحـى ذلـا ذراع
يــديرىا ادلعــذب (بكســر الــذال) ،إذا أدارىــا بــبطء ربــدث صــدمات كهربائيــة قويــة
للجسم ،وإذا أدارىا بسرعة غاب َّ
ادلعذب عن وعيو.
وللحقيقــة التارخييــة ف ـإن اجلــالدون دبركــز الــدوب( )DOPحــاولوا اســتحداث
أســاليب جديــدة أكثــر فعاليــة،ويروي أحــدىم أنــو مت بــذل رلهــودات جبــارة لعــب
اخليــال فيهــا دور ادلســاعد إىل أن مت إتقــان ىــذا الفــن ،فلقــد مت التنبــو إىل أن ادلولــد
الكهرب ــائي ذا ادل ــدواس ينش ــش تي ــارا اش ــد م ــن ال ــذي يتول ــد م ــن جه ــاز الالس ــلكي
ادلنقول،مل يكن الدوب ( )DOPيتوفر على مثل ىذا اجلهاز،لكن عناصره كانوا
يلجؤون إىل استعارتو من مصاحل االتصاالت األقرب.
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ثانيا /نماذج من شهادات عن التعذيب في مراكز االعتقال بورقلة:
ارتأينــا أن نضــيف إىل مــا ذكرنــاه ســالفا بعــض الشــهادات جملاىــدين الزالـوا علــى
قي ــد احلي ــاة م ــنهم م ــن م ــورس علي ــو التع ــذيب،ومنهم ش ــاىد رفق ــاه يع ــذبون ح ــىت
االستشهاد ،ويف نظرنا تعترب ىذه الشهادات ذات أمهية لكوهنا تسلط الضوء على
جوانب من ادلعاناة اليت كان يعيشها ىؤالء ادلعتقلون وغَتىم يف ىذه ادلراكز:
 -1الشهههادة المهاهههد الحههاج عمههر بههن بل يههر ههواهير :4ىــذا اجملاىــد اعتقــل
ثالث ــة مـ ـرات كـ ـان أوذل ــا س ــنة 1948م بع ــد ف ــوز مرش ــح حرك ــة انتص ــار احلري ــات
الدديقراطيــة بورقلــة يف انتخابــات اجمللــس اجلزائري،والثانيــة يف أواخــر مــاي 1956م
بتهمـة إيـواء بعـض اجملاىـدين ادلطلـوبُت مـن طـرف السـلطة االسـتعمارية،والثالثة يف
9ديســمرب1957م دبحتشــد عــُت البيضــا ،الــذي بقــي فيــو إىل أوائــل 1958م،مث
نقلوه رفقة  75معتقال إىل الربج األمحر ،وعن ظروف ىذا االعتقال ورلرياتو،يروي
قــائال «:لقــد كانــت محلــة اعتقــاالت طالــت مجيــع ادلشــبوىُت شلــن كــان ذلــم نشــاط
سياسي زمن األحزاب ،ويف ىذا اليوم مت اعتقالنا ضلن اخلمسة من الرويسات وىم:
أنا ادلتحدث ،وقريشي زلمد ناجي،وعباس عباس،وقريشي امحد،وقريشي زلمد بن
قاسم ،يف ليلة بـاردة مجلتنـا السـيارة العسـكرية إىل خيـام نصـبت غـرب عـُت البيضـا
وسط العروق،ويف ىذا ادلعتقل شاىدنا ىوال وعذابا مل نعرفو من قبل واليكم بعض
صور التعذيب لرفقائي:
 يف احـ ــد األيـ ــام أيقضـ ــٍت احـ ــد رفـ ــاقي يف السـ ــجن وقـ ــالو يل بـ ــأهنم ينادون ـ ــك،فخرج ــت فأخ ــذوين مباش ــرة إىل س ــيارة جيب(ك ــات ك ــات) وربط ــوين وابطح ــوين،
فعلم ــت أهن ــم يري ــدون س ــحا عل ــى األرض،وقب ــل الب ــدا يف عملي ــة الس ــحب،جاء
ض ــابط عس ــكري ق ــدم م ــن حاس ــي مس ــعود وس ــاذلم ع ــٍت  ،فأج ــابوه :ى ــذا ال ــذي
حكمــتم عليــو بالســحب علــى وجهــو ،ودلــا ســال عــن ا ــي :قلــت ط ـواىَت عمــر،
فقــال :ال ال ،ضلــن أمرنــاكم بســحب زلمــد بــن عمــارة(من بســكرة) ،فــأطلقوين مث
جاؤوا بادلعٍت الذي مات ربت تعذيب اجلر بالسيارة.
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 "استش ــهد زبي ــدي عب ــد الق ــادر بع ــدما اعتقل ــو اجلن ــود الس ــكارى ليل ــة ادل ــيالد،واستغل ىؤالء اجلنود خلو ادلعتقل من ادلسؤولُت احملتفلـُت حباسـي مسـعود ،فاخـذوا
يرفعونو فوق رؤوسهم ويًتكونو يسقط مث يسحبونو على وجهو ،وقد فعلوا بـو ذلـك
عـ ــدة م ـ ـرات وىـ ــم يتضـ ــاحكون حـ ــىت انقطـ ــع صـ ــوتو ،فعلـ ــم رفاقـ ــو يف اخليمـ ــة انـ ــو
استشهد.
 يف نفــس اليــوم محل ـوا اجملاىــد شــنُت قــدور وربطــوه بالســلك الشــائك إىل جــدعالنخلــة وبقـوا ليلــة كاملــة يضـربونو بلوحـة خشــب ويعذبونــو بــأنواع العذاب،وعنــدما
خــرج احــد رفاقــو يف الصــباح لالستخالء،وشــاىده ،فقــال لزمالئــو :بأنــو استشــهد
بعالمة انو رأى الدماء تسيل من رأسو،وأن أسنانو الذىبية تلمع من بعيد.
 يف ليل ــة أخ ــرى حف ــروا مخس ــة قب ــور مث جاؤون ــا وس ــألونا إن كن ــا نري ــد ال ــذىابللمرحـاض  ،فأجـاهبم مصـطفى حفيان:بأنـو مل يأكــل منـذ ثالثـة أيـام ،وأجبـت انــأ
كذلك واحلاج األ ر أيضا،ودلا وصلوا إىل العيد بن حروز(من متليلي)،خرج معهم
فــأطلقوا القيــد(مجع قيــود) مــن رجليــو وبقيــت يــداه مقيــدتُت،وأوقفوه عنــد إحــدى
احلفر،وأمـروه بـالنزول لقضـاء احلاجـة ،وكنــذاك رمـوه بالرصـاص علـى ظهـره،مث دفنــوه
يف احلفرة.
 باحريز(كذا) (اباضي) كانوا يعذبونو بالضرب والصعق بالكهرباء ،وكلما أوقفواتعذيبــو يقــول ذلــم مهــددا :وان وان ســتخرجون مــن اجلزائــر مهــزومُت مــدحورين،
واســتمر علــى ذلــك ال ىــم تركــوه ،وال ىــو توقــف عــن الكــالم حــىت قلنــا ذلــم انــو
رلنون،فًتكوه.
 - 2شهههادة حههول المرحههوم المهاه ههد بههن مال ه محم ههد الحسههان :يف إطــار
البحث عن الدور النضايل الذي قام بو ىذا اجملاىـد خـالل الثـورة التحريريـة دبنطقـة
ورقلة،سلم لنا السيد حكوم سـليمان سلطوطـة حـول حيـاة اجملاىـد بـن مالـك زلمـد
احلســان،نقلها شــفويا مــن بعــض رفاقــو ،ومــن ابــن أختــو الشــيخ امحــد بلعــامل ،وابنــو
زلم ــد احلبي ــب س ــنة2331م،وع ــن ظ ــروف اعتقاالت ــو وتعذيب ــو يق ــول «:يف س ــنة
 1948م مت اعتقالو للتحقيق معو على خلفية صلاح ميلودي امحد بن عمار مرشح
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حركة انتصار احلريات الدديقراطية يف انتخابات اجمللس اجلزائري،ويف سنة 1959م
اعتقل مرة أخرى بتهمة ادلساس بأمن الدولة الفرنسية،
وحكــم عليــة بأربعــة أشــهر ســجنا دبعتقــل الــدوب(،)DOPحيــث نــال ألوانــا مــن
العذب ،بعدىا نقل إىل احملكمة العسكرية بباتنة حملاكمتو،وأثناء احملاكمة تعمد نزع
كــل مالبســو يف حركــة سـريعة أمــام القضــاة حبجــة اطالعهــم علــى ثــار التعــذيب يف
أماكن حساسة من جسده ،فاضطرب القضاة وأمروا بإخراجو ومـن معـو مـن قاعـة
ـة،فعجلوا ب ـ ــاحلكم علي ـ ــو وعل ـ ــى رفاق ـ ــو بأربع ـ ــة س ـ ــنوات س ـ ــجنا م ـ ــع وق ـ ــف
احملكم ـ ـ َّ
التنفيـ ـ ــد...ومن كث ـ ـ ــار التعـ ـ ــذيب علي ـ ـ ــو :س ـ ـ ــقوط مجيـ ـ ــع أس ـ ـ ــنانو،جروح بليغ ـ ـ ــة يف
ذراعيــو،حفرة يف بطنــو وظهــره الزمتــو الفـراش مــدة طويلــة إىل أن وافتــو ادلنيــة بتــاريخ
 33افريل1964م»5.
خاتمة:

خالصة القول شلا سبق ذكـره ،أنـو علـى الـرغم مـا فعلـو الطغـاة ادلسـتعمرون يف
حــق اجلزائـريُت إال أن إرادة ان كانــت أقــوى،وإرادة التضــحية والفــداء كانــت أجلــى
وأهبـى ،وأ ىــؤالء األحـرار الــذين قــال فــيهم ان عــز وجــل  بــل أحيــاء عنــد رهبــم
يرزقــون  إال أن ديتط ـوا مــذبح البطولــة معراجــا،وال يهــم مــن الشــهادة إال أن ربيــا
اجلزائ ــر ح ــرة مس ــتقلة،كما أن ص ــفحات الت ــاريخ ل ــن تلغ ــي م ــا فعل ــو االس ــتعمار
الفرنسـ ــي يف اجلزائـ ــر ومـ ــا حلـ ــق بشـ ــعبو مـ ــن ج ـ ـراء أسـ ــاليبو اجلهنميـ ــة يف التعـ ــذيب
والتنكي ـ ــل واالغتص ـ ــاب واإلع ـ ــدام،ولن تلغ ـ ــي ك ـ ــذلك ص ـ ــفحات الت ـ ــاريخ مراك ـ ــز
االســتنطاق والتعــذيب ،ولــن ينســى اجملاىــدون الــذين الزالــت كثــار التعــذيب علــى
أجسادىم كشواىد على جرائم بشعة ارتكبت يف حقهم.
وزي ــادة عل ــى م ــا ل ــت اإلش ــارة إلي ــو يف س ــياق احل ــديث ع ــن التع ــذيب والقم ــع
البوليس ـ ــي ،ى ـ ــو أن الس ـ ــلطة االس ـ ــتعمارية مل تكتف ـ ــي ب ـ ــذلك،بل راح ـ ــت تواص ـ ــل
سياس ــتها القمعي ــة ومش ــاريعها االس ــتعمارية يف ادلنطق ــة ،وخصوص ــا دل ـاّ اش ــت ّد ع ــود
الثورة يف ادلناطق الصحراوية ،واكتشـاف الـنفط فيهـا،غَت انـو يف ادلقابـل كـان أىـايل
ورقلة بادلرصاد ذلذه ادلشاريع االستعمارية  ،ومل يفوتوا الفرصة لتخليد موقفهم.
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