ليتمي عيىس جامعة ابتنة 1

 -سلطان جناح جامعة محمد خيرض بسكرة-

اجلزائر

التعذيب الاس تعامري الفرنيس يف اجلزائر فنونه وأساليبه من خالل جريدة
اجملاهد :1090-1093حالتا مجيةل بوحريد ،ومجيةل بوابشا أمنوذجا
عيىس ليتمي  -جناح سلطان
 1جامعة ابتنة aissalitim@yahoo.fr ،1
 0جامعة بسكرة soltane.nadjah@gmail.com ،
اترخي الاس تالم 0210/29/23 :اترخي القبول 0210/20/17 :اترخي النرش0201/10/ 71 :

امللخص:
يعترب التعذيب حاةل قاس ية وال انسانية وهذا ما
تؤكده مجيع القوانني وادلساتري لنه ينهتك الكرامة
االنسانية واالنسانية وهذا ما متارسه االدارة
الاس تعامرية الفرنس ية يف اجلزائر ضد لك من
الرجال والنساء وقضية مجيةل بوحريد ومجيةل
بوابشا ،اكن دلي اال قاس ي اا عىل املس تعمرات ضد
املرأة اجلزائرية اليت أدت اىل االدانة يف مجيع أحناء
العامل وتلقيت التعاطف من املنظامت ادلولية والرأي
العام ،وهذا ما حاولنا التأكيد عليه من خالل جريدة
اجملاهد.

Abstract :
torturing is considered as a cruel and
inhumanity case and this is confirmed by
all laws and constitutions because it
violates human dignity and humanity and
this was practised by the French colonial
administration in Algeria against both
men and women and the case of Djamila
Bouhired and Djamila Boubacha. was a
cruel proof of the colonists against the
Algerian women that lead to worldwide
condemnation and recieved sympathy
from international organizations and
public opinin ,and this is what we tried
to emphasize through el Mudjahid
newspaper.

املؤلف املرسل :جناح سلطان ،االمييلsoltane.nadjah@gmail.com :
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-اس تحضار لذلاكرة ودعوة للمحامكة-

التعذيب الاس تعامري الفرنيس يف اجلزائر فنونه وأساليبه من خالل جريدة اجملاهد : 1090-1093حالتا مجيةل بوحريد ومجيةل
بوابشا أمنوذجا  -اس تحضار لذلاكرة زدعوة للمحامكة-

 مقدمة:
جسل الاس تعامر الفرنيس يف اجلزائر ،ميل ابجلرامئ ضد الشعب اجلزائري ،ال ميكن لهذه الورقة
أن حتصهيا أو تعدد أنواعها ،مفنذ حلولها ابجلزائر ويه متارس س ياسات هجمنية مشلت الرض
واالنسان ،هدفها اذالل االنسان اجلزائري واابدته ،والتارخي يقدم لنا صور حية عن ذكل ،اابدة
قبيةل العوفية ،1370و جمزرة البليدة يف  09نومفرب  ،1372وحمرقة ساكن الظهرة يف غار الفراشيش
يف شهر جوان  ،1389و الصبيح.......
و اكن التعذيب بنوعيه املعنوي واجلسدي جرمية أخرى ارتكبت يف حق الشعب اجلزائري
جبميع فئاته نساء ورجاال  ،كوس يةل لرتكيعه  ،واذالهل ،وحتطمي معنوايته،واكنت هذه اجلرمية أداة
حرب مؤسساتية قامئة بذاهتا تلقى ادلمع املادي والبرشي من طرف احلكومات الفرنس ية اليت
تعاقبت عىل احلمك ،ومل تتوان هذه الخرية ،يف متكني هذه املؤسسة ورجاالهتا الغطاء القانوين لها،
اذلي جيعلها بعيدة عن أية متابعة قانونية قد يعرقل سري معلها.
مرشوع الورقة العلمية هذه س يتناول جرمية التعذيب،اليت تعرض لها الشعب اجلزائري أايم
الثورة التحريرية ،وتأخذ مكثال يح ما تعرضت هل املناضلتني  :مجيةل بوحريد  ،ومجيةل بوابشا من
تعذيب عىل يد مؤسسات ورجال السلطة الاس تعامرية  ،واليت أاثرت استناكر العامل امجع ضد
وحش ية الاس تعامر وجرامئه البشعة ،وتس تقي معلوماهتا من جريدة اجملاهد اللسان الناطق ابمس
جهبة التحري منذ جوان  ،1093وبعض املصادر واملراجع اليت تعمقت يف دراسة هذه الظاهرة،
وس مي معاجلهتا يف شقني :قانوين يس تعرض ابدلرجة الوىل ،جرمية التعذيب يف االتفاقيات
ادلولية،واملؤسسات الفرنس ية اليت أولكت لها هممة تنفيذها يف اجلزائر،واترخيي يوحض ويعدد
أساليب التعذيب املامرسة يف حق الشعب اجلزائري مع اخذ حالتا :مجيةل بوحريد ،ومجيةل بوابشا
كعينة لدلراسة .

ليتمي عيىس جامعة ابتنة 1

 -سلطان جناح جامعة محمد خيرض بسكرة-

اجلزائر

 -21ماهية التعذيب يف االتفاقيات ادلولية

ومفهوم التعذيب أخذ بعدا قانونيا أكرث وضوحا مع تزايد نشاط وفاعلية احلركة ادلولية
ادلاعية اىل احرتام حقوق االنسان ،الس امي بعد الفرتة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ،وظهور
منظمة المم املتحدة ،اليت ركز ميثاقها عىل جوانب هممة تتعلق ابحلقوق واحلرايت ،ونس تعرض يف
هذا املقام مفهوم جرمية التعذيب يف املواثيق واالعالانت ادلولية.
عىل صعيد القانون ادلويل االنساين ،اكن أول ميثاق دويل هل الفضل يف التأكيد عىل خطر
"التعذيب" اىل االعالن العاملي حلقوق االنسان يف مادته اخلامسة ،و تدمعت املسأةل أكرث يف
الربوتوكوالن االضافيان التفاقيات جنيف ،عندما أشارا رصاحة يف احدى موادهام عىل "خطر
املساس ابلصحة والسالمة البدنية والعقلية للشخاص اذلين مه يف قبضة العدو ،أو يمت احتجازمه.
(محمد ،0212 ،ص ص )09،71

وتعززت قاعدة حظر التعذيب بفضل العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الس ياس ية واملدنية،
عندما أكد عىل عدم اخضاع أي أحد للتعذيب أو املعامةل القاس ية ،أو املهينة "و أوجبت عىل
ادلول " أن تعامل مجيع احملرومني من حريهتم معامةل انسانية ،حترتم الكرامة الصيةل يف الشخص
االنساين".
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يعد التعذيب من أخطر الانهتااكت اليت يتعرض لها االنسان ،ملا ميثهل من امهتان لكرامة
الفرد ،وايالما لضحاايه ،ويه ظاهرة قدمية مل تكن وليدة زمان أو ماكن ،وعىل ذكل فقد شهد العامل
مراحل متطورة كثرية يف طريق احملافظة عىل حقوق االنسان ،ومناهضة تعذيبه ( اتفاقية جنيف
لعام  ،1398اتفاقية جنيف لعام  ،1029اتفاقية الهاي لعام  ،1023اتفاقية السالم لعام ،1010
اتفاقية جنيف لعام (،)1000عزري ،0211-0212 ،ص ص )00،02

التعذيب الاس تعامري الفرنيس يف اجلزائر فنونه وأساليبه من خالل جريدة اجملاهد : 1090-1093حالتا مجيةل بوحريد ومجيةل
بوابشا أمنوذجا  -اس تحضار لذلاكرة زدعوة للمحامكة-

اكنت أوىل املعاهدات اليت أعطت تعريف دقيق للتعذيب "اعالن حامية مجيع الشخاص
من التعرض للتعذيب ،وغريه من رضوب املعامةل أو العقوبة القاس ية أو ألالنسانية أو املهنية عام
 ،1039تاله التعريف ادلويل يف االتفاقية ادلولية ملناهضة التعذيب عام .1038
عرفته االتفاقية الوىل عىل انه "أي معل ينتج عنه امل أو عذاب شديد جسداي اكن أم
عقليا ،يمت احلاقه معدا بشخص ما ،بفعل أحد املوظفني العموميني ،أو بتحريض منه ،لعراض
مثل احلصول من هذا الشخص أو من خشص أخر عىل معلومات أو اعرتاف ،أو معاقبته عىل
معل ارتكبه ،أو يشتبه يف انه ارتكبه ،أو ختويفه ،أو ختويف أشخاص أخرين ،وال يشمل
التعذيب المل أو العناد اذلي يكون انش ئا عن جمرد ،اجراءات مرشوعة أو مالزمة لها ،أو مرتتبا
علهيا ،يف حدود متيش ذكل مع القواعد المنوذجية ملعامةل السجناء( ".عزري ،0211-0212 ،ص )09
أما تعريف االتفاقية الثانية وهو الوسع اس تخداما ،حيث نصت املادة الوىل مهنا "يقصد
ابلتعذيب أي معل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسداي اكن أم عقليا ،يلحق معدا بشخص ما
بقصد احلصول من هذا الشخص ،أو من خشص اثلث ،عىل معلومات أو اعرتاف ،أو معاقبته عىل
معل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه ،أو خشص اثلث ،أو ختويفه ،أو ارغامه هو أو أي خشص
اثلث أو عندما يلحق مثل هذا المل أو العذاب لي سبب من الس باب يقوم عىل المتيزي أاي اكن
نوعه أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي ،أو أي خشص يترصف بصفته
الرمسية ،وال يتضمن ذكل المل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوابت قانونية ،أو املالزم لهذه
العقوابت أو اذلي يكون نتيجة عرضية لها" (.ادلوهان ،0212 ،ص)00
من هذا التعريف ميكن اس تخراج أربعة عنارص يلزم توفرها يف هذا العمل"
 ايقاع أمل شديد ،وقد يكون جسداي أو عقليا.
 معل متعمد
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 -سلطان جناح جامعة محمد خيرض بسكرة-

اجلزائر

 لغرض حمدد :احلصول عىل اعرتاف ،أو االرهاب ،أو العقاب ،أو المتيزي أو أي نوع.
 بواسطة مسؤول رمسي :أو بدرجة من درجات املشاركة الرمسية.

اجملاهد)1093 ،

 -20جريدة اجملاهد وفضح أساليب التعذيب الفرنيس:
معلت جريدة اجملاهد منذ ظهورها عىل الساحة الس ياس ية اجلزائرية يف جوان ،1093
لكسان انطق ابمس جهبة التحرير ،عىل فضح أساليب التعذيب ،الفرنيس ،أمام الرأي العام
الفرنيس وادلويل ،ابلرد عىل الادعاءات اليت ما فيت الساسة الفرنس يون يرددوهنا عىل أن
"التعذيب ليس ظاهرة عامة وامنا يه جمرد حوادث اندرة ومعزوةل ،وعرضية ،ارتكهبا جنود
وضباط عاملون يف اللفيف الجنيب ،ابالشارة اىل همنية العملية ،وتوىل شؤوهنا مؤسسات قامئة
بذاهتا ،لها هيالكها ومنظروها أمثال "لوفردو" و" بودفان" ،ومراكزها التكوينية يف فنون االابدة،
مثل" مدرسة جان دارك" يف سكيكدة ،وابلتايل يه جزء من النظام الاس تعامري القامئ ،ورضورة
أساس ية لبقائه ،كتبت يف هذا الصدد مقال بعنوان "التعذيب رضورة أساس ية للنظام
الاس تعامري ،التعذيب أسلوب من أساليب احلياة" وحضت فيه مسأةل هممة تمتثل يف "ابراز أاثر
التعذيب ،وتكراره يف "اجلزائر ليس فقط عىل اجلزائري املعذب  ،وامنا عىل نفس ية اجلالد الفرنيس
حيث تقول "ان هذا السلوب من التعذيب هل عوارض ،وأحداث تس تحق التحليل ،ففي الثالثة
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وقد اقرتح املقرر اخلاص أن يضاف اىل هذه العنارص معيار العجز ،وتنشأ حاةل العجز،
عندما ميارس خشص ما س يطرة اتمة عىل خشص أخر تكون يف العادة يف حاالت الاحتجاز،
حيث ال يس تطيع احملتجز الهرب أو ادلفاع عن نفسه ،وقد تنشأ أيضا أثناء املظاهرات ،عندما ال
يس تطيع خشص ما ،مواصةل الصمود يف وجه القوة ،كن يكون مكبل اليدين يف س يارة اتبعة
للرشطة مثال ،واذا ريئ أن أحد للضحااي غري قادر عىل الفرار ،أو أكرهته بعض الظروف عىل
البقاء ،ميكن عندئذ اعتبار أن معيار العجز قد حتقق( .اجلالدون الفرنس يون أمام حرب اجلزائر ،جمةل

التعذيب الاس تعامري الفرنيس يف اجلزائر فنونه وأساليبه من خالل جريدة اجملاهد : 1090-1093حالتا مجيةل بوحريد ومجيةل
بوابشا أمنوذجا  -اس تحضار لذلاكرة زدعوة للمحامكة-

أشهر الوىل من عام  ،1099بلغتنا أخبار عن رجال من البوليس صاروا عىل أبواب اجلنون
واخلبال من جراء التعذيب ،فهذا هيدد زوجته ابلقتل ،وذكل يعذب أبناء ابلرضب الشديد،
واثلث ال يس تطيع النوم مطلقا ،ورابع يرصخ خالل نومه رصاخا غريبا ،وخامس يريد الانتحار،
بل ان مهنم من انتحر فعال مثل "كوميسار" يف عامةل قس نطينية"....لك هذه احلوادث أدخلت
اخللل عىل حياة اجلالدين العائلية ،واضطرت عائالهتم اىل أن تعرضهم عىل الطباء واضطر
رؤساهئم اىل أن ينقلومه اىل مصاحل أخر"(.النازية أعىل مراحل الاس تعامر ،جريدة اجملاهد)1091،
أن هدف اجلريدة من اس تعراض هذه احلاالت ،هو الرد عىل الادعاء الفرنيس السابق،
والتأكيد عىل ان التعذيب أسلوب يالزم حياة اجلالد الفرنيس يف اجلزائر ،وليست ظاهرة
اس تثنائية ،أو عرضية واصلت تقول "هل وجود احلاالت املرضية هو دليل يثبت الطابع
الاس تثنايئ للتعذيب؟ هل تقف برهاان عىل تنصل الرشطي من الرشعية القامئة؟ هل تعرب عن
خروج الرشطي عن قمي اجملمتع وادلوةل الذلين وظف ليدافع عهنام"(.النازية أعىل مراحل الاس تعامر،
جريدة اجملاهد)1091،

مل تتوان "جريدة اجملاهد" يف وصف القامئني عىل هذا النظام ابلنازيني ،هيددون قمي
امجلهورية "ان هؤالء الضباط رمغ قراءهتم "ملاوتس تونغ" مل يس تفيدوا من أي درس من دروسه
لكهنم اس تفادوا كثريا من الفلسفة النازية والفاش ية ،لهنا تنسجم مع حقدمه العنرصي ضد الشعوب
املاكحفة يف سبيل اس تقاللها ،ان طرق التعذيب ابلكهرابء ،وحامم الاس تحامم
والزجاجات....مقتبسة من أساليب "اجليس تابو" ومعليات القتل امجلاعي ،واعدام الرهائن،
ومعسكرات التجمع والاعتقال ،والطرق اليت اتبعوها يف تشويه املناضلني عقليا ونفس يا
الس تخداهمم كجواسيس ومعالء بعد ذكل ،لكها تطبيقات للساليب النازية مع تكييفها مع الواقع
اجلزائري( .النازية أعىل مراحل الاس تعامر ،جريدة اجملاهد)1091،

ليتمي عيىس جامعة ابتنة 1

 -سلطان جناح جامعة محمد خيرض بسكرة-

اجلزائر

ففي شهر فيفري  1093ابدرت جريدة ( )Témoignage chrétienاىل نرش ما عرف
مبلف  "Jean mulerوهو عبارة عن مجموعة من الرسائل بعهثا هذا الخري لصدقائه عام 1099
ومما جاء فيه "حنن أبعد ما نكون عن الهتدئة ،لقد أصابنا اليأس مما نشاهده من درجة الاحنطاط
اليت بلغته الطبيعة البرشية ،ومن اقدام بعض الفرنس يني ابذلات عىل اس تخدام أساليب جديرة
ابهلمجية النازية"( .توقية ،0212 ،ص)737
ويف نفس الشهر صدر كتاب ( )Contre la tortureللفرنيس "بيار هرني س ميون"
واذلي قارن فيه بني املامرسات النازية وما حيدث يف اجلزائر قدم هل بقوهل" :سأكتب هذا
الكتاب..وليس بدون سبب..فاان اعمل اللكامت س متزقين يف الغالب ،واعمل أنين سأثري ضدي غضبا
سوف ينفجر ش تامئ ومطاعن ،وانأ اشعر ابالرتياح يف التعاطف أكرث من احلقد وأفكر عىل
اخلصوص أنين سأابغت واصدم أانسا فضالء  ،واكئنات عزيزة ،واين سأتأمل من توبيخهم أو من
سكوهتم ،ومع ذكل جيب أن ارفع صوات خيتفي منذ أن أزجعت مضريي ـ كفرنيس ـ معرفة بعض
العامل" ،وقدم للواثئق والشهادات اليت أوردها يف هذا الكتاب بقوهل :اهنا ابقة ال من الزهور
والداب االنسانية،بل من الشواك ادلامية"( .الصديق ،ب.س.ط ،ص ص )03،00
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ان هذه احلقائق اليت حاولت "جريدة اجملاهد" ايصالها اىل الرأي العام الفرنيس خاصة،
والرأي العام ادلويل عامة ،جاءت مزتامنة مع محةل ش هنا ،املثقفون الفرنس يون ،وخباصة اليساريون
مهنم ،ضد معليات التعذيب يف اجلزائر ،واكنت وس يلهتم يف ذكل القاء احملارضات ،وكتابة الكتب،
واش هترت يف هذا اجملال ،جمالت مثل modernes :و ، Esprit،France observateurs
 vérité ،le temps ،l’Expressعن طريق هذه القنوات بدأت تظهر تفاصيل وحقائق عام
يتعرض هل اجلزائريون ،يف العديد من الشهادات والاعرتافات ،تتفق لكها مع فكرة ،أن ممارسة
التعذيب يف اجلزائر بدأت يتحول من ش به العشوائية اىل شلك من الشاكل املهنية ،واىل
مؤسسات قامئة بذاهتا مضن نظام الاحتالل كلك( .الغايل ،0220 ،ص)000

التعذيب الاس تعامري الفرنيس يف اجلزائر فنونه وأساليبه من خالل جريدة اجملاهد : 1090-1093حالتا مجيةل بوحريد ومجيةل
بوابشا أمنوذجا  -اس تحضار لذلاكرة زدعوة للمحامكة-

ويف نفس الس ياق ،أصدر "روبريت بونود" مقاةل املدوي يف جمةل ( )L’espritواملعنون
ب ( )La paix des nemenchasواذلي تفرض فيه اىل الساليب والوسائل املتبعة من طرف
ضباط الوحدات العسكرية الفرنس ية ضد اجلزائريني( ،الغايل ،0220 ،ص)007
اال أن الضجة الكبرية اكنت بعد صدور كتاب "" " La questionلهرني عالق"
املناضل الش يوعي ومدير جريدة  Alger républicainاذلي كشف فيه أن ممارسة التعذيب
اكنت منظمة ومقننة يف اجلزائر ووصف أيضا املعاانة ،والالم ،الفظيعة اليت عاشها من جراء
تعرضه خملتلف صنوف التعذيب بداية ابلكهرابء ،ومرورا بأنبوب املاء ،اليت مارسها عليه املظليون
يف شهر جوان (،1093الصديق ،ب.س.ط ،ص ص  )112،118وقد تركت شهادة" هرني عالق"
أثرا ابلغا وصدى واسعا ،يف اجملمتع الفرنيس ،اذلي اكتشف لول مرة زيف ادعاءات حكومته من
قضية التعذيب ،وحقيقة ما حيدث ،يف السجون ومراكز الاعتقال ،ومنذ صدور هذا الكتاب بدأ
يف اجملمتع الفرنيس يتشلك توهجا جديدا ،وبصفة خاصة املثقف منه ،معارضا للس ياسة القمعية
الفرنس ية يف اجلزائر ،مع طرحه للحل السلمي املمتثل يف فتح مفاوضات مع جهبة التحرير الوطين،
وقد جسد هذا املوقف الفيلسوف الفرنيس" جان بول سارتر" عندما قال" لن نس تطيع أنس نة
حرب اجلزائر فقد قام فهيا التعذيب تلقائيا ،وأدت اليه الظروف ومعقته النعرات العنرصية ،واذا
كنا نود أن نضع حدا لهذه العامل الوحش ية القذرة الكئيبة ،وان ننقذ فرنسا من العار ،وننقذ
اجلزائريني من اجلحمي فليس أمامنا اال وس يةل واحدة ،ويه أن نفتح املفاوضات ونعقد
السالم"(.سارتر ،1093،ص ص )99،99
يف احلقيقة أنه مع اندالع الثورة التحريرية تصاعدت وترية اللجوء اىل اس تخدام التعذيب،
كوس يةل لرتكيع الشعب اجلزائري ،واذالهل ،وحتطمي معنوايته ،مبعىن اكن التعذيب أداة حرب
مؤسساتية قامئة بذاهتا تلقى ادلمع املادي والبرشي من طرف احلكومات الفرنس ية اليت تعاقبت عىل
احلمك ،ومل تتوان هذه الخرية ،يف متكني هذه املؤسسة ورجاالهتا الغطاء القانوين لها ،اذلي جيعلها
بعيدة عن أية متابعة قانونية قد يعرقل سري معلها ،ويؤكد ذكل الوثيقة رمق  11الصادرة يف
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ص)007

اكنت معلية تعذيب اجلزائريني تتوالها املؤسسات الفرنس ية التالية:
 املفرزة احلرضية للحامية ( )D.P.Uمت انشاؤها من طرف "روبريت الكوست" ،ووضعت
حتت امرة العقيد "روجر ترينكيي" وحدد هممهتا يف مجع املعلامت اليت ختص التنظمي الس يايس
واالداري جلهبة التحرير ،وتقدمي املش بوهني اذلين يلقى علهيم القبض اىل املظليني(.توقية،0212 ،
ص)799

املفرزة العملياتية للحامية ( )D.O.Pتمتثل هممهتا يف اس تقبال الشخاص املشتبه هبم اذلين يمت
حتويلهم من املصلحة السابقة ،أو اذلين يمت القبض علهيم أثناء العمليات العسكرية ،وتتكون هذه
املصلحة من خرباء الاستنطاق ،أو التعذيب الشخاص ،اذلين يرفضون الاعرتاف ،ويف هذه
املصلحة يتحدد مصري هؤالء.
مركز الاس تعالمات والعمليات ( )C.R.Aاكنت هممة هذا اجلهاز توحيد العمليات بني
خمتلف املصاحل والشخاص والوحدات الاس تعالمية ،املوضوعة حتت قيادة القطاع العسكري
ابلرشق اجلزائري ،واكن مركزه "مزرعة أمزاين" أما عن الهيئات اليت مت نجميعها حتت ارشاف
هذا املركز يه:
الوحدات العملياتية للقطاع العسكري.
وحدات اجلند رمة ،املصاحل االدارية احلرضية واملصاحل االدارية املنخفضة.
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 1093/23/1ممضاة من طرف وزير ادلاخلية الفرنيس أنذاك "بورجيس مانوري" املوهجة اىل اكفة
الوحدات العسكرية الفرنس ية املتواجدة يف اجلزائر" مؤكدة أن احلرب مع اجلزائريني يه حرب
أمنية أكرث مهنا حرب عسكرية وان علهيم اطالق النار عىل لك اكئن يح  ،حياول الفرار من وجه
القوات الفرنس ية ،وتشد الوثيقة ،عىل رضورة االرساع ،ابس تخدام الوسائل والساليب الكرث
قسوة وان حتقيق النرص ،ال يكون اال ابس تخدام ونجنيد لك االماكنيات املتاحة"(.الغايل،0220 ،

التعذيب الاس تعامري الفرنيس يف اجلزائر فنونه وأساليبه من خالل جريدة اجملاهد : 1090-1093حالتا مجيةل بوحريد ومجيةل
بوابشا أمنوذجا  -اس تحضار لذلاكرة زدعوة للمحامكة-

املصاحل املدنية (الرشطة القضائية ،رشطة اخملابرات العامة ،رشطة الطريان واحلدود والسكة
احلديدية.
مجموعة من املغاوير والكومندو.
أس ندت هممة االرشاف عىل هذا اجلهاز اىل "العقيد "بريتراند" اجلرنال" لينيو" واجلرنال
"جورود" والرائد "روديي(.غايل ،0220 ،ص ص )722،727
 أساليب التعذيب :اكنت معليات التعذيب والاستنطاق نجري عادة يف أماكن
يمت اختيارها بدقة ومبواصفات معينة ،فتكون بعيدة عن أنظار الناس ،معزوةل ،فقد تكون يف مزارع
،
مثل مزرعة "امزاين" ابلقرب من قس نطينة ،أو فيال" سوزيين" يف أعايل اجلزائر العامصة (.غايل،
 ،0220ص  )729وقد تكون عبارة عن مصانع قدمية ،مثل معمل احللوايت املهجور يف الغرب
اجلزائري ( .مغنية ،0212 ،ص)197
 أما عن أساليب التعذيب ،فهيي متنوعة ،ختتلف حسب شدهتا ،وحسب
درجة املرسات " "الهبميية" اليت يس تلمهام اجلالدون ،وبوجه عام تعرف مخسة أنواع من التعذيب
تس تعمل بكيفيات خمتلفة ميكن رصدها عىل النحو التايل:
 التعذيب ابلكهرابء :اس تعمل عىل نطاق واسع ،حسب ما أكده أحد اذلين سامهوايف مثل هذه الوسائل القذرة "اجلرنال املتقاعد" بول أوساريس" ،لهنا ال ختتلف أاثرا
ظاهرة عىل جسم املعذب حتتفي مع فرتة من العالج ،تقع هذه العملية ليال ،اذ ميدد
املعذب عىل طاوةل العمليات " ،وتقيد رجاله ويداه ،مث يفرغ عىل جسمه وعاء من
املاء لتعممي التيار الكهرابيئ عند ارساهل ،وهناك يسلط التيار عىل العضاء احلساسة
من جسم الرجل أو املرأة املعذبة ،ويه الذانن ،واللسان ،والعضاء التناسلية،
والهندان ،وقد يقيد الشخص عاراي ويربط ابجلدار ورجاله واقعتان يف حصن من ماء
وهذه الكيفية تضاعف شدة المل ،أو يكون اجلسم مربوطا اىل سمل مغمورا يف حصن
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ينبغي االشارة اىل أن املعذبني هبذا السلوب ال يطلق رساهحم يف احلال بعد تعذيهبم اذ
خيضعون لفرتة عالج الزاةل أاثر التعذيب عىل أجساهمم ،قد تصل يف أقىص تقدير  02يوم.
(جنادي ،0223 ،ص)189

 التعذيب ابملاء :ميكن ترتيب كيفيات التعذيب ابملاء عىل ثالثة أصناف: الصنف الول :وهو افراغ املاء يف البطن من الفم وذكل بكيفيات عديدة
 يدخل مقع يف الفم ويفرغ فيه املاء اىل غاية انتفاخ البطن انتفاخا كبريا ،وبشلك غريطبيعي يقفز أحد اجلالدين ،ويقع مس تواي عىل رجليه ،فوق بطن املعذب ،فيتطاير
املاء من الفم ،ومن بقية اخملارج االنسانية.
 ادخال أنبوبة يف الفم متصةل حبنفية ،وعندما يبلغ البطن من الانتفاخ أقصاه تكررالكيفية املذكورة ال فراغه
 الصنف الثاين :املغطس أو امحلام :ختتلف كيفيات التعذيب ابملغطس ،حبسب اختالف
اجلالدين يف التفنن والوحش ية.
أ .يف فيال كرا -يف شاطئ "ابن رومان" جيرد املعذب من ثيابه يف الليل حني اش تداد الربد يف
مغطس ميلء ابملاء ويبقى رأسه يف املاء حىت يرشف عىل الاختناق.
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من ماء كذكل وبوضع اخليط الكهرابيئ عىل خمتلف العضاء ،هذا السلوب جرب
عىل بنات يف فيال "سوزيين" وقدم بوضع الشخص عاراي داخل أنية قوس ية ،مقيد
اليدين والرجلني ،وهااتن الخرياتن واقعتان يف املاء ،فيأيت اجلالء متقيا بقفازين من
مطاط ،وقباقيب من خشب ،فريسل التيار الكهرابيئ بواسطة قمل حديدي مس نون
يغرزه يف اللحم ،واس تعملت هذه الكيفية يف مركز قيادة الابيار أما الكيفية الخرية
للتعذيب ابلكهرابء يه ادخال الشخص يف حوض مملوء ابملاء وارسال التيار
الكهرابيئ يف املاء الغراق اجلسد لكه يف املاء املكهرب ،وهذا السلوب هو أقىس
ألوان التعذيب وأفظعها عىل االطالق يسلطه جنود املطالت عىل حضاايمه.

التعذيب الاس تعامري الفرنيس يف اجلزائر فنونه وأساليبه من خالل جريدة اجملاهد : 1090-1093حالتا مجيةل بوحريد ومجيةل
بوابشا أمنوذجا  -اس تحضار لذلاكرة زدعوة للمحامكة-

ب .يف فيال سوزيين" يدخل الشخص يف جراب ،ويغرق يف املغطس حىت يقرر أو خيتنق،
وهذه الكيفية تس تعمل يف تعذيب البنات ابخلصوص.
ج .يف فيال "سوزيين" جيلس املعذب جاثيا وتوضع حتت ركبتيه عصا ويكف ذراعاه حتت العصا
مث توثق ركبتاه ،وهناك يدخل املعذب يف املغطس ،وتوضع طرفا العصا عىل حافيت املغطس،
فيصري املعذب معلقا عىل ركبتيه ويديه عىل العصا ،ويه اكحملور يتأرحج حتته الشخص
فيغطس رأسه يف سائل قذر لكام أنكر.
 الصنف الثالث :القامط :يف عامرة – كراند ترياس -بشاطئ دوموالن :ابلعامصة يربط جسم
املعذب كام يربط الرضيع املقمط ،ويعلق من رجليه حببل يدىل بعجةل من الطابق الول اىل
ماء البحر ،فيبقى غارقا عدة ثواين متر عليه كهنا قرون ،مث خيرج وهو يرتعد من الربد،
ويس تأنف الاستنطاق ،مث تكرر هذه العملية حىت يقرر املعذب أو يفقد لك شعور أو
ميوت(.جمةل اجملاهد ،العدد)3
 التعذيب ابلنار :وهو من أشد أنواع التعذيب شدة وقساوة ،ال يتحمل تنفيذه اال جنون اذلين
يعملون به ،وتتلخص بعض جوانبه يف حاالت التالية:
 جيلس املعذب عىل كريس يوثقه بظهره اجلالدون ،وهو عاري الصدر ،مث ينفخ
اجلندي اذلي يستنطقه عىل عينيه دخان التبغ ،مث يطفيء لفافته املش تعةل يف صدره
وهنديه
 يوثق املعذب ممدودا عىل طاوةل العمليات ،وهو عاري الصدر مث يبل ابلبزنين،
وتشعل فيه النار.
 تقيد يد املعذب من خلف وحترق أظافره ،واطراف أصابعه ابلكربيت ،يثري ذكل
أالما يعجز عهنا الوصف.
 تشد الرجالن عاريتني ،وتوضع حتمتها مشعة موقدة ،وقد خلقت هذه العمليات يف
أرجل بعض املعذبني ثقواب غائرة( .جمةل اجملاهد ،العدد)3
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 التعذيب ابحلبل :ويمت عن طريق العمليات التالية:
 معلية اجلراب :يوثق املعذب من رجليه ويديه مجموعة حببل اكملاش ية مث يعلق ويرفع ابلعجةل
حنو السقف ،وهناك يطلق احلبل ،فهيوي املعذب اىل الرض واقعا عىل رأسه وظهره
اكجلراب.
 اخلنق :يوثق املعذب جالسا عىل كريس يشد عنقه حببل دقيق ،مث جيذب اثنان من
اجلالدين حىت يغص املعذب أو ميوت ش نقا.
 الربط عىل الرض :ميدد املعذب عىل الرض الباردة الرطبة يف بعض الكهوف بضاحية
العامصة وهو عىل هيئة الصليب ،وتشد رجاله ويداه بأواتد مرضوبة يف الرض ،ويرتك
السجني هكذا أايما وليايل يف الظالم احلاكل والوحدة املطلقة ،واكنت النتيجة املرتتبة عن
هذا النوع من التعذيب جنون أغلب من تعرض هل( .جمةل اجملاهد ،العدد)3
أشارت جريدة اجملاهد عىل لسان شهود عيان اىل أنواع أخرى من التعذيب ،خاصة يف
منطقة القبائل ،تدل دالةل واحضة عىل وحش ية اجلنود الفرنس يني ،ففي مركز تعذيب "بقنطرة
جباية " تزيي وزو ،جعل يف طاحونة قدمية  ،يكدس املساجني يف خمائب مث يقتلون ابالختناق
بواسطة دخان اسود يأيت من احراق مكية كبرية من املازوت ،وعىل هذه الصورة قتل  78خشص
من بني  73خشص ألقي القبض علهيم بتارخي  02أوت .1093
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 التعذيب ابحلديد :يتلخص يف العمليات التالية:
 .1حيرق ابملكواة صدر املعذب وذراعاه وأصابع رجليه
 .0جيلس املعذب عىل كريس عاري الصدر ،والظهر فيعضه اجلالد بالكليب ،ويقشط اللحم
من الظهر والهندين والشفتني.
 يقطع اجلالد بسكني حاد مس نون ،قطعا من حلم املعذب ،مث يوسع اجلراح وحيكهاابمللح احلجري.
 -توضع الكفان عىل الرض ويرضب اجلالد ظهرهام مبتون احلناجر وأيدي الفؤوس.

التعذيب الاس تعامري الفرنيس يف اجلزائر فنونه وأساليبه من خالل جريدة اجملاهد : 1090-1093حالتا مجيةل بوحريد ومجيةل
بوابشا أمنوذجا  -اس تحضار لذلاكرة زدعوة للمحامكة-

 الش نق :يف حوز فورانسريانل" يف بين دواةل" يعلق املش بوه من رجليه يف سكل حديديملولب مير جبرار معلقة يف السقف ،مث يغمس رأسه وصدره يف اانء مملوء ابملاء حىت يرشف
عىل الاختناق ،مث خيرج لبضع حلظات ،ليغمس فيه من جديد ،وهناك أسلوب أخر
مس تعمل يمتثل يف وضع املش بوهون يف صندوق خش يب مس تدير مث يرىم هبم من أعىل
منحدر صعب فتصطدم الصناديق ابلصخور اىل أن ترطم يف الخري عىل الرض الصلبة أو
يف أعامق وادي معيق ،وهناك يرتك أولئك املش بوهون ،بعد أن تكرست أعضاؤمه
وعظاهمم ،وصارت أجسادمه خمططة ابجلروح البليغة( .جمةل اجملاهد ،العدد)12
 -27تعذيب مجيةل بوحريد)*(:
بعد اصابة مجيةل بوحريد يف كتفها أخذت ملستشفى العامصة الجراء معلية جراحية
مس تعجةل ،ليس حفاظا عىل حصهتا  ،بقدر ما اكنت السلطات الفرنس ية ترغب يف بقاهئا حية
للحصول عىل اعرتافات حول قضية القنابل ،ومعلومات حول ش بكة العامصة ،ذلكل سارع
اجلرنال ماسو للمستشفى اذلي تقمي به بوحريد ،فبدا اس تجواهبا ويه طرحية فوق منضدة
العمليات ،فقال لها بلهجة ساخرة'' رايتا أين قادك معكل'' ،فأجابته مجيةل بشجاعة ابلغة''
أنين مل اعرف قمية معيل يف خدمة وطين اال يف هذه اللحظة ،عندما رايتمك ملتفني حويل كام
حتيط الالكب اجلائعة''( .املييل ،1093 ،ص ص )129-128
وبعدة انهتاء العملية ،وكعادة اجلالد الفرنيس يس تدرج حضااي اىل أماكن خلية بعيدة عن
أعني الناس ،نقلت بوحريد اىل املستشفى العسكري(مايو) ،وهناك تفنن اجلالد الفرنيس
بقياد النقيب'' غرازايين'' يف تعذيب مجيةل ،فبدأها أوال بعملية الصعق الكهرابيئ اليت
اس مترت ثالثة أايم متتالية من  10-13افريل  ،1093و متت بواسطة السالك الكهرابئية
اليت أدخلت يف العضو التناسيل والنف والذنني والفم وحتت االبط وعىل محليت الثدييني ،
المر اذلي عرضها لالصابة بزنيف اس متر  19يوما ،لعدم حتمل حسدها الهزيل صعقات
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 -28تعذيب مجيةل بوابشا)*(:
يف الليةل  11-12فيفري جاء  92من احلراس ورجال الرشطي ومفتيش البوليس اىل
املزنل اذلي تقطن فيه مجيةل بوابشا مع أهلها ،تعرضت خاللها للرضب املربح،يه وزوج
أخهتا ،واقتيدوا مجيعا اىل مركز الابيار ،وهناك تعرضت بوابشا لقىس أنواع التعذيب عىل
يد العسكريني الفرنس يني يقودمه ضابط برتبة '' اكبيتان'' من رجال املظالت ،وبعد  9أايم
من التعذيب املس متر مبركز ''البيار'' ،نقلت اىل مركز حسني داي  ،حيث بدأت املرحةل
الثانية من التعذيب،فعذبت الشابة بوابشا ابلصعق الكهرابيئ ،حيث اكن احلراس يلصقون
السالك الكهرابئية عىل الجزاء احلساسة من جسد مجيةل بوابشا ،مث يبدءون يف ارسال
التيار الكهرابيئ عىل تكل الجزاء ،واكنوا يقضون الوقات اليت تتخلل فرتات التعذيب
ابلكهرابء يف توجيه اللكامت القوية الهيا وحرق جسمها بواسطة السجائر املش تعةل( .جمةل
اجملاهد ،العدد )1092 ،32

مل يقف اجلالدون اجملرمون عند هذا احلد بل اكنوا يتدرجون بضحيهتم اىل أنواع أخرى
من التعذيب اشد وأفظع من اليت س بقهتا ،وهكذا أعقب التعذيب ابلكهرابء  ،نوع أخر من
التعذيب ،اذ علقت مجيةل بوابشا عىل معود خش يب فوق حوض املاء ،وبدا اجلالدون
الفرنس يون يغطسون رأسها يف املاء عىل فرتات متوالية حىت اكدت ختتنق ،واكن هؤالء
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الكهرابء ،ولكهنا حتملت معلية التعذيب هذه بشجاعة كبرية ،ومل تعرتف عىل احد من
زمالهئا ،وبعد ذكل نقلت اىل جسن برابروس أين تعرضت اىل سلسةل أخرى من التعذيب
أفظع من سابقهتا ،حيث اس مترت جلسات التعذيب  13ساعة متتالية ،مورست فهيا ش ىت
أنواع التعذيب ،اكن أخطرها الصعقة الكهرابئية ابدخال السالك الكهرابئية اىل شفهتا
وأقداهما ،حىت أمغي عهنا ،ويف هذا الصدد تذكر بوحريد يف تعليقها عىل جالدهيا قائةل''ان
اذلين عذبوين هكذا ال حيق هلم اذالل اخمللوق البرشي كام فعلوا جسداي عىل خشيص أان،
وأخالقيا عىل أنفسهم''( .أرنو ،1093،ص ص )12-3

التعذيب الاس تعامري الفرنيس يف اجلزائر فنونه وأساليبه من خالل جريدة اجملاهد : 1090-1093حالتا مجيةل بوحريد ومجيةل
بوابشا أمنوذجا  -اس تحضار لذلاكرة زدعوة للمحامكة-

اجلالدون اذلين يقومون بتعذيهبا يضيفون اىل التعذيب اجلسمي ش تامئهم ،وتعاليقه الساخرة
عىل فتاة عزالء وحيدة تتحدى يف اابء ومصود جالدهيا ،ابالضافة اىل هذه النواع من
التعذيب ذكره مجيةل بوابشا أهنا تعرضت اىل أنواع أخرى حيث قالت'' مث عذبوين بواسطة
القارورة ويه أفظع أنواع التعذيب وأشدها أملا  ،فبعد أن قيدوين يف وضع خاص ادخلوا
عنق القارورة يف بطين ،وكنت أصيح بلك قواي مث أمغي عيل مدة يومني'' ،وتذكر مجيةل
بوابشا أسامء بعض الشهود اذلين زاروها يف مركز حسني داي مغمى علهيا وادلم يس يل من
مجيع أجزاهئا  ،وحراسها اجملرمون جيروهنا دون أن تؤثر فهيم فهيم حالهتا املفجعة ،وأراد
هؤالء أن يؤثروا عىل معنوايت أبهيا اذلي يبلغ من العمر 32عاما فاخذوا اليه ابنته وعرضوها
أمامه ويه عىل هذه احلاةل( .جمةل اجملاهد ،العدد )1092 ،32
 اخلامتة:
يف ختام هذه ادلراسة البس يطة اليت اس تعرضت جانب ضئيل من أساليب التعذيب الفرنس ية
يف اجلزائر ،اليت مل تس تنث ال الصغري وال الكبري ،وال النساء وال الرجال  ،ينبغي القول ،أن هذه
الخرية مبقارنهتا ابالتفاقيات ادلولية اليت مت اس تعراضها سابقا ،تعترب جرامئ حرب أو اثباات
للمسؤولية ادلولية عىل فرنسا ،وكنتيجة عىل ذكل تصبح مسأةل احملامكة متاحة قانونيا ،خاصة وان
هذه اجلرامئ ينطبق علهيا املبدأ اذلي أكدته ودمعته ،اتفاقية عدم تقادم جرامئ احلرب واجلرامئ ضد
االنسانية .1093
مفا عىل القامئني عىل هذا البدل ،واملترضرين من هذه اجلرامئ اال البحث عن أجنع الس بل
لتحقيق ذكل ،والس بل املتاحة كام حيددها احلقوقيون تمتثل يف:
 احملامكة بواسطة احملامك الوطنية ذات الاختصاص العاملي (القضاء البلجييك) -احملامكة بواسطة حمامك دولية جنائية خاصة.
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يف انتظار حتقيق ذكل جيب اختاذ االجراءات التالية:

 الالزتام جبمع حضااي اجلرامئ الفرنس ية يف اجلزائر وفق تنظاميت قانونية وابلخص حضاايالتفجريات النووية ،وحضااي التعذيب ،وحضااي السالك الشائكة.
 االرساع ابخراج قانون جيرم ما قام به الاس تعامر يف اجلزائر مع التأكيد فيه عىل الانهتااكتاجلس مية التفاقيات جنيف .1080
 السعي اىل رفع الاهامتم الس يايس اجلزائري بشأن اجلرامئ الفرنس ية بتداوهل بصورة جادة يفأعىل املنابر الس ياس ية ( الربملان ،الحزاب الس ياس ية)
 قامئة املراجع
 -1لالطالع عىل هذه االتفاقيات انظر عزي زهري :مناهضة التعذيب يف القانون ادلويل العام،مذكرة
ممكةل لنيل شهادة املاجس تري ،جامعة محمد خيرض ،بسكرة اجلزائر،0211-0212 ،ص-ص02-00.
-0
-7
-8
-9
-9
-3
-3

محمد بن عبد الرحامن العيل ادلوهان :حظر التعذيب يف املواثيق واالتفاقيات ادلولية بني النصوص
والواقع،أطروحة مقدمة لنيل شهادة ادلكتوراه ،جامعة انيف العربية للعلوم المنية ،الرايض0212 ،
عزي زهري :مرجع سابق ،ص 09.انظر كذكل :عبد هللا محمد سالمة ابو بكر :جرمية التعذيب يف
القانون ادلويل ،واجلنايئ  ،والقانون ادلاخيل،املكتب العريب احلديث  ،االسكندرية ،0229 ،
اجلالدون الفرنس يون أمام حرب اجلزائر" ،جمةل اجملاهد ،عدد1093/0/12،9،
النازية أعىل مراحل الاس تعامر" ،جريدة اجملاهد،عدد1091/9/10، 3/0
غريب الغايل:فرنسا والثورة اجلزائرية ،دراسة يف الس ياسات واملامرسات ،غرانطة للنرش والتوزيع،
اجلزائر 0220،
محمد توقية:الثورة اجلزائرية ،املصدر الرمز املال،ترمجة عبد السالم عزيزي ،دار القصبة،
اجلزائر0212،
الصديق محمد الصاحل :صفحات من هجاد اجلزائر ،،رشكة الشهاب اجلزائر(،ب.س.ط)
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 تدعمي امجلع بني اجلانبني التارخيي والقانوين الذلات يشالكن راكئز متابعة فرنسا عن جرامئها يفاجلزائر.

التعذيب الاس تعامري الفرنيس يف اجلزائر فنونه وأساليبه من خالل جريدة اجملاهد : 1090-1093حالتا مجيةل بوحريد ومجيةل
بوابشا أمنوذجا  -اس تحضار لذلاكرة زدعوة للمحامكة-

 -0جان بول سارتر :عاران يف اجلزائر ،ترمجة سهيل ادريس ،عايدة ،دار الداب ،بريوت1093 ،
 -12لزرق مغنية :التعذيب واحنطاط االمرباطورية من مدينة اجلزائر اىل بغداد ،دار احلمكة للنرش،
اجلزائر0212،
 -11التعذيب الاس تعامري يف اجلزائر" ،جمةل اجملاهد  ،عدد /3،12أغسطس ،1093 /انظر
كذكل،بوعالم جنادي :اجلالدون ،املؤسسة الوطنية للنرش واالشهار  ،اجلزائر0223 ،
 -10محمد مبارك املييل :مجيةل بوحريد  ،تونس 1093
 -17جورج ارنو  ،جاك فريجيس :دفاعا عن مجيةل بوحريد ،دار العمل للماليني ،بريوت 1093 ،
 -18مجيةل بوابشا''  ،جمةل اجملاهد  ،عدد ،32اجلزائر1092/9/17،

(*)ودلت مجيةل بوحريد يف العام  ،1079يف منطقة زنقة الرمانة الواقع يف مدخل يح القصبة يف العامصة اجلزائرية  ،اخنرطت يف العمل املسلح
كفدائية يف عام  ،1099شغلت منصب أمينة رس املناضل '' ايسف سعدي'' اذلي أثرها عىل غريها من الفدائيات القداهما واخالصها وجشاعهتا،
تلخص معل مجيةل يف هذه املرحةل يف نقل الرسائل الرسية للقادة العسكريني ،والقيام بعملية التعبئة والتوعية يف صفوف مواطين القصبة ،شاركت
بوحريد يف العديد من العمليات الفدائية ،اذكر مهنا عىل الخص :معلية تدمري ملهيى'' ميكل ابر الشهري يف جانفي  ،1093فضال عن اشرتاكها يف
القاء القنابل يف ملهيى'' الاكفيتاراي'' و '' الكوك هاردي'' واليت أسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص وجرح  02أوروبيا ،واكنت هذه العمليات سلسةل
من معليا أخرى نفذت يف أماكن متفرقة تتواجد فهيا اجلالية الفرنس ية ،اعتقلت مجيةل بوحريد يف  0افريل  ،1093عىل اثر مكني نصب لها يف يح
القصبة من طرف جنود املظالت
)*(مجيةل بوابشا من مواليد  ،1938انضمت للثورة عام  ،1099ويه ما تزال تلميذة ،واكن معلها يمتثل يف نقل الدوية والواثئق جملاهدي جهبة
التحرير ،وايواء املناضلني ،اعتقلهتا القوات الفرنس ية يف  ،1092/0/0ومورست علهيا ش ىت أنواع التعذيب بقيت يف السجن اىل غاية اسرتجاع
)*(
الس يادة الوطنية

