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العلم وأعاننا ووفقنا لإلجناز إن احلمد والشكر هلل أوَل وقبل كل شيء الذي أنار دربنا وفتح لنا أبواب 
 .هذا العمل املتواضع

 ونتوجه بالشكر اخلاص والعرفان إىل الذي أبصرنا بنور بصريته مشرفا على هذا العمل منذ بدايته

الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه  «شرقي محمد»إىل هنايته أستاذنا القدير واحملرتم  
 .القيمة فنحن ممنونون له ِّبذا العرفان فألف شكر أستاذنا الفاضل وجزاك اهلل كل خري ومين وبركة

 .إىل اللذين رفعهم اهلل بالعلم وخصهم به أساتذتنا األفاضل كما َل يفوتنا أن نتقدم جبزيل الشكر

 دون استثناءإىل كل أساتذة قسم التاريخ  

 .قاملة 9191ماي  8جبامعة  

 .ونشكر كل من ساهم ِف هذه الرسالة من قريب وبعيد
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: قــدمـــةم

اليتأطاحتالثورةفهذه.م20اليتشهدىاالعامليفالقرنالثوراتاجلزائريةمنأعظمالثورةتعد
،إذميزادلسارالتارخييباجلزائرمنذدخولالعادليةيفتاريخحركاتالتحررامنوذجاقدكانتبالدولةالفرنسية

يفصفاهتااختلفتواليتمهمافرنساإليهاكدولةمستعمرةوغازيةعدةثوراتمتتاليةيفكلأرجاءالوطن
-االستقاللوربقيق–وىوإخراجادلستعمرالغاشممناجلزائراإالأنىدفهايبقىواحد.وخصائصهاواسلوهبا

حنياندالعثورةالفاتحمننوفمرب،ىذهاألخريةاليتجاءتلتنهيخرافةاجلزائرفرنسية1954غايةإىل
والدقةيفالتخطيطوالتنظيموالسرعةيفالتنفيذ،االنتشارحيثسبيزتعنباقيالثوراتالسابقةبالشموليةيف

فأدخلتبذلكالفزعوالرعبداخلصفوفادلستعمرالفرنسيشلاأدىهبذااألخريإىلاإلسراعيفتطبيق
.سياسةالقمعوالعنفوالتعذيبواإلبادةبشكلواسع

إنىذهالسياسةاليتمارستهاالسلطاتالفرنسيةاالستعماريةلقهراجلزائرينيليستوليدةالثورة
،فتاريخاالستعمارالفرنسييف1830اجلزائرية،وإمناسبتدجذورىاإىلبدايةاالحتاللالفرنسيللجزائرسنة

فهذهالسياسةكانتهتدفمنورائهافرنساإىلتثبيتوجودىابشىت.اإلنسانيةاجلزائرمليءباجلرائمضد
فضاعوعلىاخلضوعواالستسالمفكلمازادتادلقاومةقوةزادتاجلزائريالطرقواألساليبوإجبارالشعب

كأداةحربيةفعالةيففرنسااستخدمتوحيث،التعذيبيفادلعتقالتأحدمظاىرىاداجلرائمالفرنسية،ويع
،إنالتعذيبيعداجلزائريةالتنكيلباجلزائرينيوللحصولعلىادلعلوماتاخلاصةمنأجلالقضاءعلىالثورة

ادلعتقالتوتعد،حيثمليكديسلممنوأحد.ضدالشعباجلزائرياستخدمتمنأخطرالوسائلاليت
مراكزانتشرتوغريىامنالسجونومقراتالوحداتالعسكريةالقالعالرئيسيةاليتتشهدعلىذلكحيث

.اجلزائريةالتعذيبوادلعتقالتيفسلتلفأرجاءالوطناجلزائرخاللالثورة

إنالبحثيفالسياسةالتعسفيةاالستعماريةالفرنسيةيفاجلزائرومااقًتفتويفحقاجلزائرينيمنظلم
وماارتكبتومنجرائمضداإلنسانيةيفحقهموحقمقدساهتممنأىماألحباثاليتتسلطالضوء،وذباوزات

بدورهاحلضارييفالقائلادعائاتووتفندجرائموعلىذباوزاتاالستعمارالفرنسيباجلزائروتكشفحقيقة
وتباىواكتاباهتم،ذلكألهناتستندبالدرجةاألوىلإىلأحداثواقعيةدوهناضباطجيشاالحتالليفاجلزائر
.منجرائموبالتايلشهدواعلىأنفسهموأفعاذلمارتكبوهدبا
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إىل1955مناثناءالثورةالتعذيبيفادلعتقالت»:شلاتقدمفإنموضوعرسالتناادلوسمبـوانطالقا
،يتناولبالدراسةاجلرائماليتارتكبتهافرنسامنخاللجالديهايفحقادلعتقلني«منخاللمناذج1962

.اجلزائرينيمنأجلإرباكادلقاومنيوإرعاهبمودفعهمإىلسرعةاالستسالمومنعهممنرلردالتفكرييفالثورة

:تكمنأمهيةدراسةىذاادلوضوعيف:أهمية الدراسة*

اإلشارةإىلالتعذيبيفادلعتقالتطريقنعالتعريفبالسياسةالفرنسيةيفاجلزائرخاللالثورةاجلزائرية-
.كوسيلةمنوسائلاحلصولعلىادلعلوماتليتطوربتطورالثورةوليصبحمؤسسةقائمةبذاهتا

.ختيارناذلذاادلوضوعألسبابذاتيةوأخرىموضوعيةايعود: ختيار الموضوعادواعي *

 األسباب الذاتية:

للردعلىاجلاحدينوالناكرينللجرائمالفرنسيالرغبةيفإصلازحبثتارخييأكادمييحولجرائماالستعمار*
خاصةعندبعضالساسةالفرنسينيالرافضنيدلطالباجلزائرينيباالعتذارعناجلرائماليتإرتكبتهادولتهم

.أثناءفًتةاالستعماريفحقاجلزائر

فرنسيةلتحقيقرئيسياتكلعنديثريونواازباذجلالساسةقضيةالتعذيبواإلبادةواالنتهاكاتموضوع*
.غاياهتماليتماإنيصلواإليهاحىتينغلقملفالتعذيبمنجديد

قيقةالتعذيبالذيتعرضلواجلزائريونيفادلعتقالتوتسليطالضوءعلىاألساليببحرغبتنايفالتعريف*
.اليتاستعملتهافرنساللقضاءعلىالثورة

.تضحياتالشعباجلزائرييفسبيلاحلريةواالستقاللمعرفةمدى*

 األسباب الموضوعية: 
احلريةـاإلخاء»زلاولةإبرازسلوكاجليشالفرنسييففًتةاالستعماريةاليتلطادلاتغٌتساستودببادئ*

«وادلساواة
تفنيدمجلةاألكاذيباليتنشرىابعضجنراالتفرنساوغريىمواذلادفةإىلتزييفحقائقاجلرائمادلرتكبةيف*

.اجلزائر
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حقائقاجلرائمالفرنسيةادلرتكبةيفحقاجلزائرينيعنادلؤرخنيالفرنسينيالذينكشفواكتاباتزلاولةإثبات*
علىاألرشيفوالشهاداتادلزورة،ومنأبرزىؤالءادلؤرخنياعتمادىمواليتأنكرهتاالسلطاتالفرنسيةبداعي

.عليهملالطالعرافيالبرانشاليتاعتمدناعليهاوغريىامنادلؤرخنيالذينمليسعفنااحلظ
 إشكالية البحث : 

:تتمحورحوليةمنإشكاليةرئيسانطلقنايفأغوارىذاادلوضوعودارسةسلتلفجوانبوللغوص
فرنساحلقوقاإلنسانباجلزائروقيامهاجبرائمالتعذيبيفادلعتقالتأمامنفيهالتلكاجلرائم؟انتهاكات-
:تساعدناعلىالبحثفيومنبينهااخرىطرحتساؤالتللموضوعناارتأيناوإلعطاءصورةأوضح-
؟اجلزائريةثورةالاندالعكيفتسارعتوتريةإنشاءوربويلبعضادلراكزإىلمعتقالتوخاصةمع-
قبوراحلياة؟ادلعتقالتكيفعاشادلعتقلنيأيامهمداخل-
إىلأيمدىتفننتفرنسايفتعذيباجلزائريني؟وكيفكانتردودالفعلعلىذلك؟-
وفيماتتجلىاألسسالقانونيةللمسؤوليةالدوليةلفرنسا؟-
وماىيأبرزادلعتقالتاليتالتزالشاىدةعلىصورالتعذيباجلهنميةباجلزائرأثناءالثورة؟-

وميتدمنسنةالجزائرامافيماخيصاالطارادلكاٍلذلذهالدراسةفهوزلدديفالوطنحدود الدراسة 
1962اىل1955

ةأهداف الدراس
.ىذاادلوضوعيسدبعضالنقصادلالحظفيوعنزلاولةتدعيممكتبتنابعمل-
.التذكريالدائمجبرائمفرنساادلرتكبةأثناءالثورةحىتالتكونيفطريقالنسيان-
فرنسااالستعماريةعلىماارتكبتويفحقالشعبةتسليطالضوءعلىبعضاآللياتالقانونيةدلقاضا-

.اجلزائري
:  منهج الدراسة

:أنافيماخيصادلنهجادلعتمديفالدراسةفقداعتمدناعلىمنهجنيمها
ادلنهجالتارخييالوصفيفمنخاللوقمنابوصفوسردأحداثووقائعاليتأدتإىلإنشاء:ادلنهجاألول
وىذامايظهرجليايفالفصلاألول،،التعذيبوسيلةفعالةمنأجلالوصولللمعلوماتوازباذادلعتقالت

.والعنصرالثاٍلمنالفصلالثاٍل،والفصلاألخري



 ـةــــــــــــــــــمــقدم

 

 ~ د~

يفدراسةومناقشةوربليلكيفيةتقننيالتعذيبوجعلومؤسسةاستخدمادلنهجالتحليليحيث:ادلنهجالثاٍل
.قائمةبذاهتاوتبيانردودالفعلعلىذلك،إضافةإىلربليلكلمايتعلقباجلانبالقانوٍل

وثالثفصولنظريةومدخلمتتقسيموإىلمقدمةعامة:ومنأجلدراسةأوضحذلذاادلوضوع
.لنخرجيفاألخريخباسبةذيلناىادبالحق

إىلبوادرإنشاءادلعتقالتواليت«التعريف بالمعتقالت»حيثتطرقنايفالفصلاألولادلوسومبـ
مثتطرقنايفالعنصرالثاٍلإىلالطرق.زبينووبنياحملتشدوالسجنيضمناىامفاىيمعامةحولادلعتقلوالتمي

اليتاعتمدهتافرنسايفاالعتقالمنخاللتبيانطبيعةاألفرادادلعتقلنيباإلضافةإىلأىماإلجراءاتاإلدارية
ادلتبعةيفذلك،أماالعنصرالثالثفقدخصصناهلتعدادأنواعادلعتقالتمنسياسيةوعسكريةومعتقالت
االنتظاراليتأنشأهتافرنسا؛لنستعرضيفالعنصرالرابعجوانباحلياةداخلادلعتقالتعنطريقإبرازمنط

.عيشادلعتقلني
شلارسةفتناولنايفالعنصراألولسياسة«التعذيب في المعتقالت»بـادلعنونأماالفصلالثاٍل

جنراالتوضباطفرنساوربويلهاإىلروتنييوميخيضعلوكلجزائريوقعيفقبضةاجلالد،قبلالتعذيبمن
ومرعبةعناآلالموادلعاناةاليتعاشهاادلعتقلونجراءالوسائلواألساليببشعةيفالعنصرالثاٍلصورلنربز
ردودالفعلادلختلفةحولىذهادلمارساتاليتشبههاأغلبيفالعنصرالثالثية،كماوضحناوحشال

إعطاءمفاىيمقانونيةللتعذيببابالقانونالدويلعببيفالعنصرالراالنازي؛لندخل(بالغستابو)ادلؤرخني
ويف،كماذكرنابعضاألدلةادلاديةاليتتدينفرنساوجالديها،علىاالتفاقياتوادلعاىداتالدوليةمعتمدين

قداحًتمتاالتفاقياتوادلعاىداتالدوليةاخلاصةكانتفرنسااألخريحاولناالوصولإىلحقيقةماإذا
معسبقاإلصرار،لنختمىذاالفصلبإعطاءصورةعنإمكانيةزلاكمةفرنساعنانتهكتهاهناأبادلعتقلنيأم

.جرائمهايفحقاجلزائريني
اذجوًليفالعنصراألولفأبرزنا«نماذج عن التعذيب بالمعتقالت»فحملعنوانأماالفصلالثالث

معتقلقصرالطريمنخاللنشأتووأىمادلرافقاليتأحلقتهافرنسابو،وخصصناالعنصرالثاٍللنموذجعن
معتقلالشاللبذكرأنواعوأساليبالتعذيبفيووإبرازصورمنالنضالبداخلو،أماالعنصرالثالثفقد
،خصصناهدلعتقلاجلرفحيثتضمنوصفاكامالللمعتقلوإبرازأىممرافقو،باإلضافةإىلاحلياةبداخلو

.التعذيبداخلىذهادلعتقالتعليهممورسالذينكماأعطيناصورةعنبعضاجملاىدين
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أماخاسبةالرسالةفضمناىامجلةمنالنتائجاليتتدعمهارلموعةمنادلصادروادلراجعادلطلععليهامع
.اإلجابةعلىاإلشكالادلطروحيفادلقدمة

إلثراءادلوضوعاعتمدناعلىرلموعةمنادلصادراليتارتئيناأهناتساعدنايفدراستومن:المصادر والمراجع
:أمهها
داخلادلعتقالتوقائعالكارثيةبرازاحلياةالإ،الذيأفادنايفذكريات المعتقلين:عزويزلمدالطاىر-

.إىلاعتمادناعليويفمنوذجقصرالطريباإلضافةوتبيانالطرقادلعتمدةيفاالعتقال،
السلطاتقبلبرازالسياسةالقهريةادلعتمدةمنإ،اعتمدناعليويفمصالح خاصةبولأرساريسيفكتابو-

الفرنسيةيفعمليةالتعذيبواالعتقالإالأنبولأوساريسيفمذكراتواعتمدبالدرجةاألوىلعلىسرد
برازحقائقالتعذيبواالعتقالاليتعاٌلمنهاالشعباجلزائريإأحداثواقعيةعاشهاومليركزكثريايف

.عموما
مربزافيوعارنا في الجزائركذلكجانبولسارتر،الذيربدثكثرياعنالتعذيبمنخاللكتابو-

التعذيبوتقنينهالو،واعتمادىاعليوكوسيلةمنوسائلاالستنطاقوتبيانأىممربراتفرنسايفىذهفضاعة
.السياسة

ىمادلثقفنيالذينناىضواالتعذيبوىذاماأدىبوإىلتأليفكتابوأوبيارىنريسيمون،حيثكانمن-
.،مربزافيوموقفوادلعارضضد التعذيب

منوسياسةالتعذيبادلعتمدةمناستقيناالذيالجزائر عاصمة المقاومة:بنيوسفبنخدةيفكتابو-
.جالديفرنساووضحلناادلواقفادلختلفةللكنيسةمنىذهاجلرائمقبل
...اجملاىدوالبصائروادلقاومةالوطنية:كمااعتمدناعلىرلموعةمناجلرائدبأعدادىمادلختلفةأمهها-
:أماادلراجعفتمثلتيف-
التعذيب وممارسات الجيش "برانشاليتربدثتعنالتعذيببالتفصيلمنخاللرسالتهارافاييال-

مربزةبذلكحقائقو،وأعطتصوراعنكيفيةشلارسةالتعذيبوربليلهالسياسة"الفرنسي أثناء الثورة
ماأدىبالسلطاتالفرنسيةاجلزائريةاجلالدينمنخاللمقابلتهالضباطفرنسينيمارسواالتعذيبأثناءالثورة

.إىلاهتامهاباعتمادىاعلىشهاداتمزورة
.األشكالادلختلفةللتعذيبادلمارسيفاجلزائرإبرازيفاجلالدونالذياعتمدناعليويف:بوعالمصلادي-



 ـةــــــــــــــــــمــقدم

 

 ~ و~

-Hamid Bousselham: Quand la France Torturait en Algérie. 
الذيوضحلناالطرقووسائل"كيف ننسى وهذه جرائمهم"وزلمدالصاحلالصديقمنخاللكتابو-

.أولنوفمرب،الراصد،الناصرية:التعذيب،باإلضافةإىلاجملاالتمنخاللمقاالهتاأمهها
 

: الصعوبات
:اليتواجهتنايفىذاادلوضوعىيأنالصعوباتفيماخيص 

مقارنةدبوضوعاكبرياأغلبادلؤرخنيخصصواكتاباهتمالتارخييةحولموضوعالتعذيبالذيأخذحيز-
.ماشحيحةاالعتقالالذيكانتفيوالكتاباتنوعا

كثرةادلادةالعلمية
 .وتشعبهاشلاأدىبناإىلصعوبةالتحكمفيهاوضبطها
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 :المدخـــــــل- (*

 تتميز الثورة اجلزائرية باهنا من أقوى وأعظم الثورات البشرية، من حيث درجة عمق ومشولية التغيري 
الذي أحدثتو، واإلجنازات وادلكاسب اليت حققتها يف كافة اجملاالت السياسية، االسرتاتيجية، االجتماعية، 

 .االقتصادية والتحررية لإلنسان واألوطان

 إن الثورة اجلزائرية ىي ثورة حتريرية، قامت هبا مجيع الفئات االجتماعية بدءا من األرياف إىل ادلدن، 
غايتهم يف ذلك واحدة وىي التحرر من نظام استعماري ظامل وقاىر، كما أهنا ثورة سياسية ألن ىدفها ىو 
إقامة دولة جزائرية ذات سيادة وطنية ومبادئ وقيم دينية، وىذا ما مت صياغتو وحتديده يف بيان أول نوفمرب 

1954.1 

 يعد أول وثيقة سياسية ثورية محلت يف طياهتا روح الثورة اجلزائرية 1954 فبيان أول نوفمرب 
  2.وأىدافها

 فالوضعية ادلزرية اليت كان يعيشها الشعب اجلزائري قبيل اندالع الثورة اجلزائرية يف خمتلف اجملاالت دون 
تسرع ن مل استثناء، كانت تعطي صورة واضحة مبا سيحدث من تطورات ومتغريات على الساحة اجلزائرية،إ

 3.ة الزجريةساليبها القمعيأ يف تغيري ة االستعماريةالسلطات الفرنسي

 ة ادلشكلة لتسويةقواهتا العسكريةحشد  ادلتعاقبة الفرنسيات احلكومت فضلة، اجلزائرية الثورةفمنذ بداي 
 خارجني عن ة االستسالم،باعتبارىمدفعهم إىل رفع رايأو  الثوار ةبادإ سواء بالعمل على ، السالحة حبدةاجلزائري
 4.ةو عصابات متمردأالقانون 

                                      
 .59، ص2012، دار التنوير، اجلزائر، 1962-1954أمحد منغور، موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة اجلزائرية - (1
، 2010، دار الغرب، اجلزائر، 1962-1954، من وثائق جبهة التحرير الوطين اجلزائري 20و19حيي بوعزيز، ثورات اجلزائر يف القرنني - (2

 .122، ص1، ج1قسم 
 31، ص2009، دراسة يف السياسات وادلمارسات، دار غرناطة، اجلزائر، 1958-1954الغايل غريب، فرنسا والثورة اجلزائرية، - (3
 .408-407ص، 2012، اجلزائر، ة سنوات احلسم واخلالص، دار بون(1962-1954) واجلنرال ديغول ةده رمضان، الثوره اجلزائريغبور(- 4
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 فقد ،لعدما. تات من فهي مل«ة مفاجئ يف مساء صايفدرعقصف » مل تكن اجلزائرية ثورة إن انتفاضة ال
 وتعاون معظم األحزاب ، والتنظيمةيع والتوضلزم التخطيط ذلا عشرات السنني من الكفاح ادلرير والتحري

 1.طريقتو كال حسب ةواحلركات اجلزائري
 عجزىا يف ةإىل تغطية مباشرة ثره السلطات الفرنسيإ على اجلزائرية جلأت ةورث ادلفاجئ لل فاالندالع

 ة على ىذه األعمال وكان ىذا الرد قاسي بقساو فوري جعلها تقوم بردا مم،2ة اجلزائرية الثورف زحفوق
 ةاعتقاالت حيث شنت محلة، وال قانوينةنساينإ القيام بعمليات غري  علىعملت، ف3واسرتاتيجيتهاسياستها 

 4.فضاعو ادلساكن وىدمها وحرقها بكل ة ومداىمثهم،خفاء جثإعلى ادلواطنني ادلشتبو فيهم وتعذيبهم و
 ما يسمى ةختذت السلطات الفرنسية ا مباشر1955 اوت 20وبعد ىجومات الشمال القسنطيين  

 ة القوانني والنصوص ادلعمول هبا من قبل وحلت حملها القوانني االستثنائيتلغأوبذلك االستثنائية روف الظب
 5. حربةن اجلزائر يف حالأباعتبار 

 ال مفر ةيديهم وىي حقيقأ من ة فلتت اجلزائريةن الثورأ الوضع يف اجلزائر وةدراك الفرنسيني خطور وبإ
 6.طفاء شرارهتا قبل فوات األوانإ يف مهدىا وة خنق الثورةضروروا بحسأمنها وبالتايل 

مل جتد السلطات ةليها بسرعإ العديد من العناصر وانضمامرجاء الوطن أ يف كل ة الثور فبانتشار
 ةاليت مست كل من يدعم الثور،و االعتقاالتة من محل شنالتوسع إالف ىذا الزحف ولوق مامهاة أالفرنسي

 وقطع يد الدعم ذلا ة وىذا بغرض فصل الشعب عن الثورا،مدين وا أ سياسيمناضالويساندىا سواء كان 
نشاء ادلعتقالت يف إ فقامت ب،ن الشعب ىو مصدر دعمها،باعتبار أ اليت تعتمد عليهاة األساسيةلركيز لوهتدميا
 7.رجاء الوطن اجلزائريأكل 

 8.معتقالتو حتويلها من طبيعتها األوىل إىلأ فتحها ةعادإمت بامن قأخرى وىناك 

                                      
 .149، ص2010عبد السالم عزيزي، دار القصبة، اجلزائر، : ادلصدر، الرمز وادلال، تر: حممد تقية، الثورة اجلزائرية- (1
 .41، ص2012، دار دحلب، اجلزائر، 1962-1956زىري إحدادن، ادلختصر يف تاريخ الثورة اجلزائرية - (2
 .178، ص2010بسام العسلي، اجملاىدة اجلزائرية واإلرىاب االستعماري، دار النفائس، اجلزائر، - (3
 .41ادلرجع السابق، ص- (4
 .261، ص1، ج2008جنيدي خليفة وأخرون، حوار حول الثورة، دار موفم، اجلزائر، - (5
 .174، ص2012معادلها األساسية، دار النعمان، : 1954بوعالم بن محودة، الثورة اجلزائرية ثورة أول نوفمرب - (6
 .51، ص2013، دار األكادميية، اجلزائر، 1962-1954مخيسي سعدي، معتقل اجلرف بادلسيلة أثناء الثورة التحريرية - (7
 .163، ص2009صاحل بن القيب، عهد ال عهد مثلو أو الرسالة التائهة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، - (8
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ة هنم يدعمون الثورأمرىم أبو يف ت دلن تشا ىذه ادلعتقالت مسكنةخصصت السلطات االستعماري وقد 
فرنسا أسلوب  التعذيب مل تكن ة فسياس،نواع التعذيبأبشع أمارس عليهم  لتو بعيدأ من قريب أو الثوار سواء

 1.م1830رض اجلزائر أ بل كانت منذ دخوذلا ، فقطم1954ولغتها منذ 

                                      
 .51مخيسي سعيدي، ادلرجع السابق، ص- (1
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 : تمهيد الفصل االول

 من التدابَت ةإىل ازباذ سلسلة  االستعمارمة السلطات الفرنسيترعاسالثورة اعبزائرية، اندالعبعد  
 ك ة اؼبختلفالعسكريةإىل العمليات ة ضاؼ، فإ مهدىاعليهاكإطبادىا يف من أجل القضاء ة،كاإلجراءات التعسفي

 من أجل فصل الشعب ، كالسجوف كاحملتشداتإىل فتح مراكز التعذيب كاؼبعتقالتدت  عمة،اؼبشاريع السياسي
 .ة النيل من ركحهم الوطٍتة كؿباكؿ،طرؽ بشىت اؿرىاب اؼبواطنُتإكة عن الثور

 .اكال كضبط مفهومها ثاٍلأهتا البد من التعريف هبا أكقبل اغبديث عن اؼبعتقالت كنش 

 كيليو إيضاح طرؽ االعتقاؿ اليت اتبعتها السلطات االستعمارية مث التطرؽ إىل شىت أنواع اؼبعتقالت اليت 
خصصتها لالعتقاؿ لنختم ىذا الفصل بكشف حقائق اغبياة داخل اؼبعتقالت كىذا ما سنحاكؿ توضيحو يف 

 .ىذا الفصل

 : نشأة المعتقالت في الجزائر:أوال

 :تعريف المعتقل(-1

ؿ  ب، مل تكن تعٍت يف القدَل مكاف اعتقاؿ األفرادة معاٍل فهذه الكلمة ؽبا عدة، لغومة مفرد"اؼبعتقل "
 1. معناىا اللغومة ك قبل التطرؽ إىل معناىا االصطالحي البد من معرؼ،ىذا اؼبعٌت خصص يف العصر اغبديث

 :ةفي اللغ* 

لقاء القبض على الشخص إ معٌت االعتقاؿ ،لقي القبض كحبسأجاءت من فعل ِاْعتَػَقَل كتعٍت  
 فيو دعوفأما  اؼبكاف الذم يو، اؼبعتقلوف دبعٌت اؼبسجوف أك احملجوز عليوق كاؼبعتقل اسم مفعوؿ صبع،كسجنو

 2. معسكر االعتقاؿبػيطلق عليو 

،  حيث كانوا يتداكلوف لفظ األسر كالسجن كاغببس،لفظ اؼبعتقل عند العرب مل يكن شائعا 
خذ العقل دبعٌت أم أ كِاْعتَػَقَل من دـ فالف ،كابو كساقور الرمح كضعو بُت : فقد استعمل كمايلي،"ْعتُأِقلَ أُأ "كلفظ

                                      
 .29طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص- (1
 .29نفسو، ص- (2
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ْعِقاْل ؼ بػعرخصص لإلبل يفما اؼبكاف الذم ية،أالد
ُأ
ْعِقْل كصبعها َمَعاِقل ككذلل من معاٍل اؼب

َ
 كاعببل  ؼبلجأ اؼب

 1.اؼبرتفع

 :اصطـــالحـــا* 

 يقصد بو الشخص الذم مت فرد اؼبتعلق باؿقمفهـوؼ" اؼبكاف"ك" الفرد" اؼبعتقل يشَت إىل شيئُت لفظف  إ
نو يبثل خطرا يف نظرىم على األمن أ سول ة،أك هتمةإدانة مأ دكف ة، اإلدارمة يف معسكر تقرره السلطالزج بو

 2.كالنظاـ العاـ

قوف إليو سا م، فهو يطلق على كل مكاف هبمع فيو الناس كتقيد حريتهم فيو،أما  عن اؼبعتقل كمكاف 
 3.ةحملاكمؿ يف اؼبعتقل  من ال يتعرضة إذقائمة فوضى طارئة، أك ثورة نتيج

معٌت سياسي خاص نبقد اقًت،ؼ الوطنيُت كاؼبناضلُتالعتقاؿنو مكاف خصصو الفرنسيوف أكما  
يق السجوف يف اعبزائر كاليت امتألت ض نظرا ؿ، الذين يتم صبعهم يف مكاف ؿبركس،بالوطنيُت اعبزائريُت

  اؿ4.باؼبعتقلُت

 5.أك السجن* الحبسكمرادؼ للفظ ستعمل مصطلح اؼبعتقل ملقد كاف معظم الشعب اعبزائرم  ك

، خاصة العذاب نواع العذاب لشىت أهنم يتعرضوفأال ،إمرىمأيف ، لكي يبث جرمُت ليسوا مباؼبعتقلُت ؼ
 السجن *باس معُت كما يف ؿهنم ال ىبضعوف ؿأكما ،  اليت تسَتىمةالنفسي كزبتلف حياهتم باختالؼ اإلدار

                                      
 .521، ص1973، دار اؼبشرؽ، لبناف، 21اؼبنجد يف اللغة كاألعالـ، مادة عقل، ط- (1
 .30طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص- (2
 .13، ص1996عزكم ؿبمد الطاىر، ذكريات اؼبعتقلُت، اؼبتحف الوطٍت للمجاىد، اعبزائر، - (3
، اؼبركز الوطٍت للدراسات كالبحث يف اغبركة الوطنية كثورة أكؿ 1962-1954عبد اؼبالل مرتاض، دليل مصطلحات ثورة التحرير اعبزائرية - (4

 .80، ص-1954نوفمرب 
عبد اؼبالل مرتاض دليل مصطلحات : أنظر)لفظ عريب قدَل كىو اؼبكاف اؼبظلم الذم يودع فيو خَتة اؼبناضلُت اعبزائريُت يف الثورة، : الحبس*(- 

 (.40ثورة التحرير، ص
 .157، ص2010، دار الكتاب، اعبزائر، 1962-1954عبد اؼبالل مرتاض، اؼبعجم اؼبوسوعي ؼبصطلحات الثورة - (5

بناء ـبصص للمنحرفُت ككل من إرتكب جـر أخالقي أك ـبالفة أك جناية نص عليها القانوف باغببس كىو وبد من حرية الفرد : السجن*(- 
 (.12-11عزكم، ص: أنظر)
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 ة كالتعليم الفردم كاعبماعي ك فبارسة على الصحف كاالستماع لإلذاعات كاالطالعكيتمتعوف ببعض اغبرم
 1... .ة الرياض

ف يػُأْلَقي القبض على أ ؾة،أك قانوٍلة  غَت شرعيةذا مت بطريقة إ تعسفيةيكوف االعتقاؿ ذك طبيع ك
 2. اليت يكفلها الدستورة الفردمةالشخص بشكل ـبالف للقانوف فبا هبعل ىذا العمل التعسفي حدا للحرم

 ة، فيو ذكم األفكار اغبرروبشإذ  كالصراعات بُت الدكؿ *الحروبال يف إف اؼبعتقل ال يظهر  إ
 ايكوف اؼبعتقل تابع،ك الظركؼ رىنىي،ؼكؿ اؼبعتقالتز كبزكاؿ اغبركب تة للسلطة اؼبخالفةكاالذباىات السياسي

 3.ةك الشرطأللجيش أك رجل الدرؾ 

 كبدكف ة غَت ؿبدكدة من بقاع الوطن ؼبدةبقع»ف اؼبعتقل ؿبجوز يف أ االحتالؿ ةدارإكلقد اعتربت  
 تطورات ة كيظل ربت رحم، كاالحتياط فقطة كاؼبشبوه يوقف كوبجز للوقام،كهب ألنو مشة كال ؿباكمةمرافع

 4«.األحداث

 كىناؾ ، على الفرد اؼبوقوؼة معتقل فهناؾ اؼبعتقل للدالؿةف ىناؾ مدلولُت ؼبفردأكيتضح فبا سبق  
األفراد  أم  فنقوؿ اؼبعتقلوف، اعبمعة عن مكاف االعتقاؿ كالفرؽ بينهما يكوف كاضحا يف صيغةاؼبعتقل للدالؿ

 5.أما كن االعتقاؿأم اؼبوقوفُت كنقوؿ اؼبعتقالت 

 للمعتقالت لبلص إىل تعريف شامل مفاده ة كاصطالحيةكمن خالؿ ما سبق تناكلو من تعريفات لغوم 
 خصصها اعبيشأك أك الدرؾ ة للشرطة كىي أماكن تابع،بك اغبرةف اؼبعتقالت تظهر خالؿ فًتأ

هنا أماكن مورست أ كما ة شريفة الناس كتقيد حريتهموالسيما اؼبناضلُت كاؼبدافعُت عن قضياؼبستعمرالعتقاؿ
 .شكاؿ التعذيب اعبسدم كالنفسيىأتشفيها 

 :ة اعبزائرمةعطاء فرؽ بُت أماكن االعتقاؿ يف الثورإإىلنتطرؽكثر أكلتوضيح  
                                      

 .13عزكم ؿبمد الطاىر، اؼبصدر السابق، ص- (1
 .31طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص- (2

ىي نزاع مسلح ينشب بُت دكلتُت أك أكثر يف سبيل ربقيق ىدؼ سياسي أك عسكرم، كزبوض غماره جيوشها النظامية غبل النزاع :الحرب*(- 
 .304أنور ؿبمود زنايت، قاموس اؼبصطلحات التارىبية، ص: أنظر)القائم بينهما، بعد إخفاؽ صبيع اؼبساعي الدبلوماسية إلهباد تسوية سلمية 

 .14-13عزكم ؿبمد الطاىر، اؼبصدر نفسو، ص - (3
 .31طبيسي سعدم، اؼبرجع نفسو، ص- (4
 .32نفسو، ص- (5
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 من طغياف ك وبد فوة، كاالجتماعية اؼبدٍلةسبرار اغبيابإسىور اغبضارات كىو مستمر ظ كىو قدَل قدـ :السجن
 1.ال من ارتكب جرما يعاقب عليو القانوف ك صدر يف حقو حكم قضائيإ فال يدخلو ،االكبراؼ
 ة كاالذباىات السياسية األفكار اغبر ذكمبُت الدكؿ كوبشر فيوكالصراعات ب كال يف اغبرإ ال يظهر :المعتقل
 كتزكؿ ،ليهمبإ تنسةـ توىم من دكفز كيبكن احتجا،د حريتهم كيتعرضوف للتهديد كالتعذيبم كتقةاؼبختلف

 2. اغبركبؿكازاؼبعتقالت ب
ة  بنقاط مراقبة ؾبهزةسالؾ شائلأكف باطيحك مستوطنات هبمع فيها الناس  أك عن أماكنة عبار:المحتشد

 3.ؽبا نظاـ ادارم خاص هباة،كفصلهم عن دعم الثورؿ
دت إىل ظهور مواليت ؼ ركظاآلف إىل اؿنتطرؽ لغو كاصطالحا ؿ نا مفهـو اؼبعتقحف كضأكبعد  

 .اؼبعتقالت
 : بوادر ظهور المعتقالت في الجزائر(-2 
 الفرنسي منذ دخوؿ اعبزائر ،فاالستعماريت من العدـأ مل مةثناء الثورأىور اؼبعتقالت ظف أمن الطبيعي  

ف إ كباؼبقابل ؼ، كالتخريب كالتشريد كتوظيف كل الوسائل كالسبل لتحقيق ذلل،كىو يعمل على التدمَت
 4.ة حوؿ الثور كإلتفككافح الشعب اعبزائرم جاىد

أمامها ة  مل ذبد السلطات الفرنسي،رجاء الوطنأ كانتشارىا الواسع يف كل اعبزائرية، ةثور كبقياـ اؿ
،  التدابَتةت سلسلأ كبد5 كفصل الشعب عنها، يف مهدىاةالخيار القضاء على الثورإ

 ستتخذ كمن بُت ىذه التدابَت ةاـة ق عسكرماتدابَتأف 1955 من مارس 15 يف (*فرنسوا ميتران)علن أؼ
 1955.6افريل3 الطوارئ ةقانوف حاؿ

                                      
 .13-11عزكم ؿبمد الطاىر، اؼبصدر السابق، ص - (1
 .35-34طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص - (2
 .35نفسو، ص - (3
 .51نفسو، ص - (4
 . 15اؼبصدر السابق، ص - (5
 .193، صAnep ، 2007ؿبمد اؼبعراجي، منشورات :  تر1962، 1830بوعالـ قبادم، اعبالدكف - (6

 كزير لقدماء احملاربُت يف حكومة راملدم كشغل منصب 1947 دبدينة جار ناؾ عُت يف سنة 1916 أكتوبر 25من مواليد : فارنسوا ميتران*(- 
 شغل منصب كزير الداخلية يف حكومة منديس فرانس، 1955 -1954كزير يف حكومات اعبمهورية الرابعة اثٌت عشرة مرة، كمن سنة 

 انتخب رئيسا للجمهورية، كيلقبو السياسيوف الفرنسيوف بأمَت 1981 مام 10 شغل منصب كزير العدؿ، يف 1957-1956كمن سنة 
 (.114-113أنظر سعدم بزياف، اؼبرجع السابق، ص) 1996اؼبكيافيلي يف األالعيب السياسية، تويف يف جانفي 
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 ة، الساحقة الطوارئ على الربؼباف حيث صوت عليو باألغليبة قانوف حاؿ*جاك سوستالفقد عرض  
منو 6ة اؼبادت كنص، من اؼبوادة كقد تضمن ىذا القانوف صبل،19551فريلأ 3 كدخل حيز التنفيذ يف 

نشاء مراكز كإصدار قرار االعتقاؿ إ ككذا اغباكم العاـ باعبزائر موريس بورجيعطاء صالحيات لكل من إ»على
 2.«االعتقاؿ

 ةاغبريات العاـة كألغى على الصحاؼةقاـ الرقابأ فتح احملتشدات كةعادإ جاؾ سوستاؿ باـكمنو ؽ 
 3.ة العسكريُت سلطات القمع كأسس الفركع اإلدارية اؼبتخصصةلقادؿكمنح

 كذلل من خالؿ ة التحريرمة للقضاء على الثورة كالصراـة كالشدة القواستعماؿ كجوب أيضاكما تقرر  
 4".ةالقومي" من ةإىل اعبزائر ك تشكيل فرؽ جديدةرساؿ فرؽ اعبندـرإ

 غَت اتشكاؿ العنف من التعذيب كاإلعداـأ على ةالشرعيةإضفاء لقد حاكلت السلطات الفرنسي 
كز التدريب على السالح امرك*(sas)ة  اؼبتخصصةنشاء الفركع اإلدارمإ من خالؿ ة، كاعبماعية الفردمالشرعية
 ةكلها مارست جرائم ضد اإلنساٍل، اجملاؿ لذكرىا، كصبلة من اؼبكاتب اليت ال يسع ...(C.I.A.P)النفسي 

 5.كجرائم حرب

 ة كمصاحل االستعالمات العسكرمة بُت مصاحل الشرطةؿص الطوارئ كفيال بتوثيق اؿةلقد كاف قانوف حاؿ 
لف أ 100إىل  ألف60 من ةرفع عدد القوات الفرنسيب كذلل ة، الوسائل العسكرمتثر ذلل تدعمإكعلى 

 6. التمرد سحق من أجلةعطيت ؽبا تعليمات صاـرأعسكرم 

                                      
 .1956، 1955اغباكم العاـ الفرنسي باعبزائر من : جاك سوستال*(- 

 .137أضبد منغور، اؼبرجع السابق، ص - (1
 .103، ص2012، دار اغبكمة، اعبزائر، 1962-1956رشيد زبَت، جرائم فرنسا االستعمارية يف الوالية الرابعة، - (2
 .139بوعالـ قبادم، اؼبرجع السابق، ص- (3
 .161، منشورات اؼبتحف الوطٍت للمجاىد، اعبزائر، ص1956-1954أحسن بومايل، اسًتاتيجية الثورة يف مرحلتها األكىل - (4

( -)*S.A.S) : كىي اختصار لكلمة /  من طرؼ جاؾ سوستاؿ مت إنشاؤىا من أجل مراقبة الريف اعبزائرم1955أجهزة إدارية انشأت يف
 اؼبصاحل اإلدارية sau كتسمى يف اؼبدف بػ sasالصاص فهي عبارة عن ؾبموعة من اؼبصاحل اؼبدنية كالعسكرية يف آف كاحد تسمى يف الريف بػ 

اغبضرية، كىي عبارة عن تنظيمات شبو عسكرية تعمل يف إطار العمل اؼبزدكج االجتماعي كالسيكولوجي للجيش الفرنسي اؼبتخصص يف 
 (.43 -41رشيد زبَت،  ص ص : أنظر)/عملية التهدئة يف القرل كاألرياؼ كاؼبدف

 .142، اؼبرجع السابق، ص- 5
 .36-35فرحات مصطفى،دار اؼبعرفة، ص :  تر1959-1957اعبزائر : بوؿ أكسارسُت، شهاديت حوؿ التعذيب، مصاحل خاصة- (6
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ف إ» حيث قاؿ "1957ريل أؼ 20" بتاريخ ةجراءات االعتقاؿ يف مذكرإكما كضح اعبنراؿ ماسو  
 1.«ة الناحي مث فيو يف مركز االنتقاء كالعبور للقسمأ باؼبشتبواجراءات االعتقاؿ تبد

 .1955فريل أ 3 الطوارئ ةإىل قانوف حاؿنذكر إضافةىم التشريعات اليت نصت على االعتقاؿ أكمن  

قرار إمنح صالحيات للحاكم العاـ » على ة حيث نص يف مادتو اػبامس1956 مارس 17مرسـو - 
 2«.االعتقاؿ ككذا الوايل اؼبفوض من اغباكم العاـ

 .قرار تدابَت االعتقاؿةإ كالسلطات العسكرمكالة فوض إىل كل من اؿد فق1957 ة جويلي26قانوف - 

 سالح يتم ـف الثوار الذين يوجد حبوزتوأ» كالذم نص على 1958ريل أؼ 01مرسـو كزارم بتاريخ - 
 3.«ةاعتقاؽبم يف مراكز اعتقاؿ عسكرم

 .مت اعتقاؽبمماألفراد الذين ة حيث مت دبوجبو ربديد طبيع1958كتوبر أ 07 قرار- 

كبذلل أصبح كل جزائرم معرض لالعتقاؿ من طرؼ الشرطة أك الكولوف أك الدرؾ اك اعبيش جملرد أنو متهم - 
 4.كيبقى ربت اغبراسة كسبنع عنو الرسائل كالزيارات كحق الدفاع عن نفسو

 طرق االعتقال : ثانيا
 قبل التطرؽ إىل الطريقة اليت اعتمدهتا السلطات الفرنسية يف عملية االعتقاؿ اليت شنتها باعبزائر، البد 

أكال من ذكر نوعية أك طبيعة األفراد الذم كانوا معنُت هبذه العملية، حيث قبد أف السلطات الفرنسية مل سبيز 
بُت ىذا كذاؾ كإمبا مشلت عملية االعتقاؿ كل األفراد دكف استثناء، إال أننا قبدىا ركزت نوعا ما على ؾبموعة 
معينة كانت تراىم بأهنم ىم النواة األكىل كاألساسية الندالع شرارة الثورة كىم جوىرىا كمهدىا مث تلت عملية 

 :االعتقاؿ بقية األفراد بصفة عامة كىذا ما سنجيزه يف العنصر اؼبوايل
 

                                      
 .104رشيد زبَت، اؼبرجع السابق، ص- (1
 .210نفسو، ص- (2
 .211نفسو، ص- (3
-147، ص1، اجمللة اؼبغاربية للدراسات التارىبية كاالجتماعية، عدد 1962-1954عساؿ نور الدين، العدالة االستعمارية خارج القانوف - (4

148 
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 :طبيعة األفراد المعتقلين- (1
 ، بادرت السلطات الفرنسية كيف عجالة من أمرىا، بازباذ 1954 دبجرد انطالؽ شرارة الثورة اعبزائرية 

قرارات كإجراءات قمعية كتعسفية فورية يف حق الشعب اعبزائرم كاؼبسؤكلُت على ىذا العمل الثورم، فأعطت 
أمر ؼبسؤكيل الدرؾ كاألمن كاعبيش الفرنسي بازباذ التدابَت الالزمة، ىدفها عزؿ الثورة عن الشعب كفصلهما عن 
بعضهما البعض، فشن البوليس كالدرؾ كاعبيش الفرنسي ضبلت اعتقاالت شاملة يف حق اآلالؼ من اؼبواطنُت 

 1954.1بتهمة أف ؽبم عالقة بأحداث نوفمرب 
 كىم من ؽبم الكفاءة 2 كقد مست ىذه اإلجراءات التعسفية فئة معينة كانت موجهة ؽبا أصابع االهتاـ

كاؼبقدرة العلمية كالعملية كالذين ؽبم كزهنم السياسي كاالجتماعي يف دفع عجلة العمل الثورم إىل األماـ دكف 
 3.خوؼ

 كؽبذا قبدىا اعتقلت الذين لديهم نشاطات يف اعبمعيات الدينية كالثقافية كالكشفية كاألحزاب 
السياسية قبل الثورة، كالذين ؽبم سوابق نضالية مع اؼبستعمر الفرنسي يف السجوف، كلقد كاف معظمهم يف 

 كىم من مناضلُت كقادة اغبزب، حيث صدر يف حقهم مرسـو يـو 4حزب حركة انتصار اغبريات الديبقراطية،
 يقضي حبل اغبزب ككل التنظيمات كاؽبيئات التابعة لو كحضر نشاطاتو يف كل تراب 05/11/1954

 1954اعبمهورية الفرنسية كعماالت اعبزائر، حيث بلغ عدد اؼبناضلُت يف ىذا اغبزب يف هناية شهر نوفمرب 
 5. مناضل2000حوايل 

 كعليو فعملية االعتقاؿ مشلت بالدرجة األكىل قادة كمناضلُت حزب حركة انتصار اغبريات الديبقراطية 
أضبد بوذا، العريب : كأعضاء من قدماء النواب يف اجمللس اعبزائرم، ككذلل من أعضاء اجملالس البلدية من بينهم

دماغ العًتكسي، مصطفى فركخي كاعبياليل مبارؾ كعبد القادر عمراٍل، كمسطوؿ ؿبمد الشرشايل كالطاىر 

                                      
 .159، ص2010اعبزائر فرنسية، دار اؼبعرفة، « ػبرافة»، بداية النهاية 1954أحسن بومايل، أكؿ نوفمرب - (1
 .159نفسو، ص- (2
، دار 1962-1954عنابة يف قلب اؼبعركة التحريرية : ؿبمد جنديل كسلطاف ذيب، يف فصوؿ العناب شيء من التاريخ كالنضاؿ كاؼبعاناة- (3

 .343، ص4، ج2010البصائر، اعبزائر، 
أحباث كقضايا يف تاريخ اعبزائر اغبديث كاؼبعاصر، دار الصديق، : خَت الدين شًتة، قضايا يف التاريخ النضايل كاالستقاليل للجزائر اؼبعاصرة- (4

 .352، ص5، ج2015اعبزائر، 
 .08، ص299، عدد 31/12/1954، بتاريخ1البصائر، يوميات األزمة اعبزائرية، ج- (5
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الزرارقي، ككلهم اعتقلوا بتهمة العمل على إعادة تنظيم حزب ؿبل كىو حزب حركة انتصار اغبريات 
 1.الديبقراطية

 كما قامت السلطات الفرنسية مباشرة بعد اعتقاؽبم إىل إصدار أحكاـ قاسية على كل من يقف 
أمامها، كسلطت عليهم أشد كأقسى عمليات التعذيب ما أدل بأحد اؼبناضلُت السياسيُت يف اغبزب كىو عبد 

الرضباف كيواف إىل عقد مؤسبر صحفي باعبزائر العاصمة هبدؼ إطالع الصحافيُت على آثار التعذيب يف 
جسمو، كما سبكن البوليس الفرنسي من اكتشاؼ خلية عببهة التحرير الوطٍت باعبزائر العاصمة يف 

 22.2 فتم القبض على أعضائها من بينهم الزبَت بوعجاج أحد أعضاء ؾبموعة 07/11/1954

 كما عملت السلطات الفرنسية على مالحقة اؼبواطنُت اؼبشبوىُت كخاصة يف اؼبناطق اليت مشلتها 
الثورة، كذبنيد القياد كبعض احملاربُت القدماء كحراس الغابات كأعواف إدارهتا كطلبت منهم التبليغ عن كل مواطن 

 3.يشتبو فيو، كما كلفتهم حبراسة األماكن االسًتاتيجية

 كعليو فعملية االعتقاؿ مل سبس فقط من ؽبم مكانة سياسية بل حىت عامة الناس، كىم الذين تراىم 
السلطات الفرنسية يف نظرىا مشبوىُت، خاصة إذا كجدت يف حوزهتم دليل كلو كاف صغَتنا كأثر األقدـ، أك 

قياـ بعض األفراد حبركات مشبوىة كااللتفافواالضطراب يف اؼبشي أك نظرات مغايرة فتوجو لو أصابع اإلهتاـ بأنو 
، فكل من تشل فيو يف الشارع سواء كاف ذلل من خالؿ ىيئتو أك طريقة حديثو مع الناس تبلغ عنو *فالق

، فتنهاؿ عليو باألسئلة 4كيعتقل لتحقيق معو، كلكن يف حالة عدـ ثبوت التهمة تطبق عليو إجراءات أخرل

                                      
 .08،اؼبصدر السابق، ص299، عدد 31/12/1954البصائر، بتاريح- (1
 .159، اؼبرجع السابق، ص ...1954أحسن بومايل، أكؿ نوفمرب - (2
 .160نفسو، ص- (3

كأعداء الثورة أم اػبونة اؼبناىضُت لثورة اعبزائرية أطلقوه على اجملاىدين، كقد أطلق  (ك.ت.ج)لقد أطلق ىذا اؼبصطلح من قبل أعداء : الفالقة*(- 
كذلل من قبل على الفدائيُت يف تونس، كىو لفظ أت من الفلق أم الشطر، أم يفلقوف الرؤكس ألف اجملاىدين مل يكونوا يستعملوف 

الفؤكس كال الدبابيس كال األسلحة النارية يف مهاصبتهم على العدك بل كانوا يستعملوف السالح األبيض عند إلتحامهم بالعدك مث أصبح 
 . 124أنظر عبد اؼبالل مرتاض، اؼبعجم اؼبوسوعي ؼبصطلحات الثورة ص)(اػبارجوف عن القانوف)الرظبيوف الفرنسيوف يطلقوف على اجملاىدين 

 .81، ص2011مراد كزناجي، دار اؼبعرفة، اعبزائر، : ، مذكرات شهيد مل يبت، تقد(سي علي)اغباج مسعود جديد :       أنظر كذلل
 .176، اؼبرجع السابق، ص...أحسن بومايل، اسًتاتيجية الثورة - (4
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ىل تعرؼ الفالقة ؟ ىل رأيتهم كأين ؟ مث تأخذه إىل اؼبراكز الفرنسية لتقـو دبرحلة االستنطاؽ األليمة : كاآليت
 1.كالقاسية

 كمل تكتفي هبذا كلو فقط بل عملت على استئصاؿ السكاف عن طريق إفناء أكرب عدد فبكن منهم، 
أم إبادة صباعية لفصل الشعب عن الثورة كىو ما منعتو االتفاقيات األفبية العامة كىذا بغرض إجبارىم على 

 2.اػبضوع كاالمتثاؿ لألكامر العدك الفرنسي

 زد على ذلل بذلت السلطات الفرنسية كل جهودىا كإمكانياهتا اؼبادية كاؼبعنوية مستخدمة يف ذلل 
أساليب قمعية متنوعة، فقامت بعمليات تفتيش مستمرة يف اؼبدف كاألرياؼ من أجل البحث عن اؼبشبوىُت 

 مناضال، 82 منزال كألقى القبض على 89، فنجدىا يف عمالة اعبزائر قامت دبدانبة كتفتيش 3من اعبزائريُت
 مناضال، أما عمالة كىراف 70 منزال كألقي القبض على 107أما عمالة قسنطينة فوقعت مدانبة كتفتيش 

، كما كانت تقـو باعتقاؿ اؼبواطنُت 4 منزال كلكنو مل يتم القبض على أم مناضل12فوقعت مدانبة كتفتيش 
مث ربوؽبم إىل مراكز عسكرية إلجبارىم على اقباز أعماؿ تستفيد منها كإجبارىم على إقامة األسالؾ 

الكهربائية حوؿ اؼبراكز العسكرية كتشييد احملتشدات، باإلضافة إىل تقدَل اػبدمات للجيش الفرنسي دكف 
مقابل، أما األفراد اؼبشبوىُت فإف القوات االستعمارية ال تتكلم معم إال بلغة التعذيب خالؿ فًتة االستنطاؽ 

 5.كذبرب اؼبشبوه على االعًتاؼ كالتصريح دبا يرغب فيو القائمُت على أمر التعذيب

 أما فيما ىبص قضية اؼبشبوىُت ىي ليست قضية جديدة خاصة بفًتة الثورة فقط بل جذكرىا منذ 
دخوؿ فرنسا باب اعبزائر، فقد قامت السلطات االستعمارية بأخذ أسلوب االعتقاؿ كمنهج كأعطتو صيغة 

فأصبحت « كل شخص يظهر نشاطو بأنو يبثل خطرا على النظاـ العمومي»قانونية من خالؿ اعبملة التالية 
قانوف السلطات اػباصة كقانوف حالة »ىذه اعبملة تطبق بسرعة كبَتة خاصة كأهنا كردت يف كل من القانونُت 

                                      
، ج- (1  .11، ص04/1959 /02،بتاريخ 39، عدد 2اجملاىد، الفرنسيوف باعبزائر بُت األمس كاليـو
 .114، اؼبرجع السابق، ص3، ج(1)، قسم 20ك19وبي بوعزيز، ثورات اعبزائر يف القرنُت - (2
 .176- 175، اؼبرجع السابق، ص ...أحسن بومايل، اسًتاتيجية الثورة - (3
 .08، اؼبصدر السابق، ص299، عدد 12/1954/البصائر،بتاريح  - (4
 .176اؼبرجع السابق، ص-  (5
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 كعليو فأصبح كل الشعب اعبزائرم مشبوىا، فهذه اعبملة كانت ذريعة كحجة لقوننة عملية 1.«الطوارئ
االعتقاؿ، كبالتايل فتح اجملاؿ أماـ الشرطة كالدرؾ كاعبيش للقياـ بعملياتاالعتقاؿ دكف خوؼ من القضاء ىذا 

 2.حسب قرارات االعتقاؿ اليت مت تسليمها للمعتقلُت بعد صدكر قانوف السلطات اػباصة

 أما قانوف حالة الطوارئ فقد جاء بعد فشل بعض السبل كالطرؽ اليت استخدمتها فرنسا إلطفاء ؽبيب 
 3.الثورة يف مهدىا

 عن الشركط كاؼبعايَت 01/06/1961 كقد سأؿ أحد النواب الفرنسيُت كزير الداخلية الفرنسي يـو 
القانونية العتقاالألفراد فأجابو بأف عملية االعتقاؿ تتم بتعليمة من رئيس اعبمهورية الصادرة يف 

، كتنص على أهنم متهمُت باؼبشاركة كاؼبسانبة يف التخريب أك شجعوا كحرضوا عليو ضد 24/04/1961
 4.فرنسا كبالتايل فاالعتقاؿ سالح نفسي ضد الثورة

 كما جاء يف جريدة البصائر أف نوعية األفراد اؼبعتقلُت كذلل ليسوا ثوارا كال مشبوىُت، بل ىم أفراد 
فليسوا من الثوار، ألف الثوار قد »اعتقلتهم فرنسا حىت ال يكونوا ثوارا كال مشتبهُت، فهم أصحاب األعراؼ 

اعتصموا باعبباؿ كالغابات، كليسوا من اؼبشتبهُت ألف اؼبشتبهُت قد كضعوا يف غيابات السجوف، بل ىم نوع 
آخر من ـبلوقات اهلل، اختارهتم العناية اإلدارية ككضعتهم ىناؾ كيال يكونوا ثوار ككيال يكونوا مشبوىُت، إهنم 

 5.«أصحاب األعراؼ بُت جنة االستعمار كجحيمو
 باإلضافة إىل كل ىذا فقد كانت احملاكم العسكرية تصدر أحكامها اعبائرة بكل قسوة كشدة يف حق 

 6:اؼبواطنُت اعبزائريُت الذين يتم القبض عليهم، كإحالتهم على احملكمة كمن بُت ىذه احملاكم قبد
 مواطنُت بتهمة االعتداء على أمن 09 أحكاـ على 16/02/1955: ؿبكمة مستغاًل أصدرت يـو- (1

 7.الدكلة كالتسليح، بلغت أحكامهم أشد قسوة من سجن كتغرَل باؼباليُت

                                      
 .90طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص- (1
 .91نفسو، ص- (2
 .161احسن بومايل اكؿ نوفمرب اؼبرجع السابق، ص- (3
 .91اؼبرجع السابق، ص- (4
 .93نفسو، ص- (5
 .07، ص307،عدد 25/02/1955،بتاريخ 11البصائر، يوميات األزمة اعبزائرية، ج- (6
 .07نفسو، ص- (7
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 سنة 70 متهم بلغت 62 أحكاما صارمة على 24/02/1955أما ؿبكمة باتنة فقد أصدرت يف - (2
 1. فرنل3700000سجن كتغريبهم دببلغ 

 فرد من اؼبشبوىُت 26 على 1955 جواف 01كذلل ؿبكمة سكيكدة أصدرت أحكاما قاسية يف - (3
 إىل 200000بتهمة النيل من سلطة الدكلة تراكحت أحكامها بُت سنة كعشر سنوات سجن، كمن 

 2. فرنل تغريبا500000

 :اإلجراءات اإلدارية الخاصة باالعتقال- (2

 إناألقواؿ اليت تصرح هبا فرنسا دائما ىي ؾبرد شعارات تتغٌت هبا فقط ال أكثر ألف الواقع عكس ذلل، 
، إال أهنا ؼبا رأت ؽبيب 3كالدليل قضية اؼبعتقالت فال طاؼبا ادعت سبسكها حبقوؽ اإلنساف كاؼبواثيق الدكلية

الثورة يف ازدياد كتوسع، ككجدت نفسها يف مأزؽ غَتت كجهتها إىل االذباه القانوٍل، إلرغاـ اعبزائريُت على 
مهادنة فرنسا كقبوؿ االحتالؿ اؼبفركض عليهم، فطلبت اغبكومة الفرنسية الربؼباف ازباذ التشريعات االستثنائية، 

 4. اػباص بتجهيز األمة غبالة حرب15/03/1955كىو ما حدث فعال يف ؾبلس الوزراء اؼبنعقد يف 

 لكن اغبقيقة أف القانوف الذم ال ىبدـ مصاغبها كأىدافها ال ربًتمو كال تعًتؼ بو، فمثال فيما ىبص 
السجوف فهي عبارة عن مؤسسات عقابية زبضع لقوانُت عديدة سواء طبقت أـ مل تطبق فاؼبهم أهنا موجودة 
عكس اؼبعتقالت فهي غَت خاضعة ؼبثل ىذه القوانُت، زد على ذلل أف كثرة اؼبعتقالت ىو ما عرقل تتبع كل 

إجراءاهتا اإلدارية كدراسة مدل قوننتها، كبالتايل فنجد أنالوضعية داخل اؼبعتقالت تتسم بالغموض عكس 
 5.السجوف كىذا لغياب قوانُت تسيَت إدارهتا

 فقانوف حالة الطوارئ ؼبا جاء ركز على ثالث نقاط أساسية مدعيا أهنا قانونية حىت يسلطها على 
 6:اعبزائريُت سبثلت يف

                                      
 .07، ص308،عدد 04/03/1955البصائر، بتاريخ - (1
 .08، ص322، عدد 10/06/1955، بتاريخ 12البصائر،يوميات األزمة اعبزائرية، ج- (2
 .93طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص- (3
 .161-160، اؼبرجع السابق، ص...أحسن بومايل، إسًتاتيجية الثورة - (4
 .94طبيسي سعدم، اؼبرجع نفسو، ص- (5
 .258بوعالـ بن ضبودة، اؼبرجع السابق، ص- (6
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منع تنقل األشخاص كالسيارات يف األماكن كاألكقات دبوجب قرار من طرؼ إدارة االحتالؿ، كإنشاء - (1
 .مناطق ضباية مؤمنة ربدد فيها حركة األفراد بتنظيم أكقات معينة دبوجب قرار إدارم

 .إبعاد اعبزائريُت كمنعهم من التجوؿ كاإلقامة يف كل تراب إقليم إدارم أك جزء منو- (2

 .إعالف اإلقامة اعبربية يف مراكز اإليواء- (3

 كدائما كانت السلطات الفرنسية تريد قوننة أعماؽبا االجرامية إال أف كل ىذا ؾبرد حجج كذرائع لتربير 
فكل جزائرم يظهر نشاطو يبثل خطرا على األمن »عملية االعتقاؿ ال أكثر خاصة من خالؿ اعبمل التالية 

، كذلل قانوف السلطات اػباصة فهو ما زاد الطُت بلة، حيث أعطى الشرعية القانونية «كالنظاـ العمومي
 1.للممارسات اليت تقـو هبا اإلدارة الفرنسية

، ؽبذا قبد 2 باإلضافة إىل أنو يسمح بتعزيز القمع على اعبزائريُت كفتح اجملاؿ أكثر إلقامة اؼبعتقالت
 3.السلطات الفرنسية تعمل دائما على زيادة إنشاء اؼبعتقالت كمراكز التعذيب

 كبالتايل فهذا القانوف خفف العبء على السلطات اؼبعنية فلم تكلف نفسها بإصدار قوانُت أخرل 
حىت توضح الطرؽ اليت تتم هبا عملية االعتقاؿ، كاإلجراءات اإلدارية الواجب إتباعها، كمل ربدد كذلل نوعية 

اؼبخالفات كاعبنح اليت تؤدم إىل اعتقاالألفراد، بل جعلت كل ىذه األمور خاضعة لرغبة كقناعة اؼبسؤكلُت 
الفرنسيُت كإرادهتم، كرغبتهم احملددة على مستول اغبكومة العامة كالعماالت كرؤساء الدكائر كقادة اعبيش، 

فهم الذين حلو ؿبل القوانُت كاؼبراسيم كىذا ما أدل باإلدارة الفرنسية إىل التعجيل كاإلسراع يف مواجهة الثورة 
اعبزائرية، ألنو من جهة تتغٌت بأنو لن تكوف ىناؾ معتقالت، كيف اؼبقابل تسارع إىل إنشاء مناطق ضباية كأماف 

 4.كىذا بغرض إقامة ما تدعيو دبراكز اإليواء
 كقد قامت كل من اغبكومة العامة باعبزائر كـبتلف اؽبيئات اإلدارية كالعسكرية، بإصدار العديد من 

 5:اؼبناشَت أنبها

                                      
 .95-94طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص -(1
 .94نفسو، ص - (2
 .343ؿبمد جنديل كسلطاف بن ذيب، اؼبرجع السابق، ص- (3
 .95طبيسي سعدم ، اؼبرجع السابق، ص - (4
 .97نفسو، ص- (5
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ـ الصادر عن مصاحل الوزير اؼبقيم ركبَت ال كوست 1956 أكت 23 اؼبؤرخ يف cc/7593اؼبنشور رقم - (1
(Robert Lacoste)  موجو إىل مفتش العاـ لإلدارة يف مهمة فوؽ العادة بقسنطينة ككالة الشرؽ

 .اعبزائرم

، الصادر عن مصاحل اؼبفتش العاـ لإلدارة يف مهمة 1957 جانفي 11 اؼبؤرخ يف 247اؼبنشور رقم - (2
فوؽ العادة بقسنطينة، موجو إىل كالة عماالت الشرؽ كنظرائهم من السلطات العسكرية، يتضمن اإلجراءات 

 .الواجب إتباعها يف ؾباؿ النفي كاإلبعاد كاإلقامة اعبربية كىو من توقيع مورسي بابوف

، الصادر عن مصاحل اؼبفتش العاـ 1957 جانفي 11 اؼبؤرخ يف B.S.D.N/248اؼبنشور رقم - (3
لإلدارة يف مهمة فوؽ العادة بقسنطينة موجهة إىل كالة عماالت الشرؽ اعبزائرم كنظرائهم من السلطات 

 .العسكرية يتضمن طريقة تسريح اؼبعتقلُت

 أصدر كايل عمالة سطيف تعليمة تتضمن تلخيص ماجاء يف اؼبناشَت 1958 فيفرم 14كبتاريخ - (4
 .السابقة كتوحد اإلجراءات اؼبعلقة باالعتقاؿ التسريح كالتحويل

 :كيفية االعتقال- (2-1
 كعليو فمن خالؿ ىذه اؼبناشَت السابقة الذكر يتضح لنا،أف عملية االعتقاؿ تتم بإصدار قرار من 

طرؼ مفتش العاـ لإلدارة يف مهمة فوؽ العادة، باإلضافة إىل أف ىذه اؼبناشَت السابقة الذكر توضح أف عملية 
 1:االعتقاؿ تتمثل يف ثالثة أنواع

 .اعتقاؿ بعملية جربية مؤقتة يف معتقالت االنتظار- 1
 .اعتقاؿ دبعتقل- 2
 .  ربديد اإلقامة يف مكاف ما- 3

 : فهذه االنواع الثالثة كل نوع منها ـبصص لفئة معينة 

فهو ـبصص حسب التعليمات الصادرة لألفراد اؼبشبوىُت الذين مت : من اؼبعتقالت: فيما ىبص النوع األكؿ*
القبض عليهم من طرؼ الشرطة أك العسكر أك الدرؾ،أثناء القياـ بعمليات عسكرية، لكنهم مل يبركا على 

                                      
 .98نفسو، ص- (1
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العدالة، أم مل تصدر العدالة أم حكم يف حقهم، كمل يعطوهنم التسريح كبالتايل يبقوف معتقلُت يف اؼبعتقالت 
ؼبدة شهر كىي قابلة لتمديد فإذا مددت ىذه اؼبدة، يتم ربضَت اؼبلفات اػباصة باالعتقاؿ من طرؼ اؼبكتب 

 1.اػباص باالعتقاؿ مث وبوؽبا إىل عبنة ـبتلطة لتحدد طبيعة االعتقاؿ كاألشخاص اؼبعتقلُت

 : فإف السلطات اؼبخولة باالعتقاؿ ىي: أما بالنسبة للنوع الثاٍل من اؼبعتقالت* 

 .رؤساء الدكائر، اؼبتصرفُت اإلداريُت، ؿبافظو الشرطة للدائرة اليت يوجد هبا اؼبعتقل- 

 .قائد القطاع العمليايت، قائد القطاع العملياتيالفرغي، قائد القوات اؼبخوؿ من القائد العاـ للمنطقة- 

 : ككانت ىذه االقًتاحاتتقدمضمن ملف مكوف من ما يلي

استمارة معلومات تتضمن األسباب بالتفصيل، كمناسبة لكل حالة كهبب أف ربمل ىذه االستمارة رأم  (1
تقارير الشرطة، ؿبضر االستجواب، ككل كثيقة تدعم كتسند : ـبتلف السلطات كاؼبصاحل، كاؼبتمثلة يف كل من

 2.االقًتاحباالعتقاؿ

 كبعد اجتماع عبنة قيادة األركاف اؼبختلطة تصدر قرار على مستول العمالة التابعة ؽبا اؼبعتقل، ىذا 
القرار يكوف موقع من قبل اؼبفتش العاـ لإلدارة يف مهمة فوؽ العادة، فيتم بعد ذلل إرساؿ ىذا القرار إىل 

اعبهات اؼبعنية للتنفيذ، كؼبا يصبح اؼبعتقل ال يتسع لعدد اؼبعتقلُت وبوؿ أمر اؼبعتقلُت إىل اؼبصلحة اؼبركزية إلقامة 
 3.باعبزائر كىذه األخَتة ىي اليت تقـو بتعُت اؼبعتقل الذم يقوموف باعتقاؿ األفراد فيو

 4: باإلضافة إلىأف عملية االعتقاؿ كانت تتم كفق مرحلتُت نبا

                                      
 .98:طبيسي سعدم ، اؼبرجع السابق ، ص- (1
 .99:نفسو، ص- (2
 .99:نفسو، ص- (3
 
 
 .76، ص2011ؿبمد اؼبعراجي، دار اغبكمة، اعبزائر، : مغنية لزرؽ، التعذيب كاكبطاط االمرباطورية من مدينة اعبزائر إىل بغداد، تر- (4

( -)*DOP)  أنظر  ) أنفار ؼبدة شهرين 03 أك 02 أفراد يشتغلوف يف فرؽ ذات 10ىومنظمة تتكوف من عدة كحدات ككل كحدة تتكوف من
 (76مغنية لزرؽ، ص
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يتم فيها اقتياد اؼبشتبو فيو إىل مراكز الغربلة كالعبور، حيث يتم استنطاقو من قبل اؼبختصُت : المرحلة األولى
 .العسكريُت، كرجاؿ الدرؾ، كالشرطة

يبكن أف يتم فيها تسريح الشخص اؼبوقوؼ أكأف تتم متابعتو من قبل احملكمة أك أف يبقى يف :المرحلة الثانية
االعتقاؿ،أما إذا كاف منعزال فإنو سَتسل إىل مركز اإليواء، كفيما بعد يتم كضع قائمة تتضمن كل األشخاص 
اؼبنعزلُت كترسل إىل الوايل الذم يسلم مذكرة عزؿ، كىذه الطريقة تنتهل اإلجراءات اػباصة بعزؿ األشخاص، 

يتم أخذ قرار فيما * (DOP)فقبل أف يسلم الشخص إىل اؼبعتقل يتم استنطاقو يف نفس اؼبكاف، كدبساعدة 
من استنطاؽ  (DOP)ىبص األشخاص اؼبعتقلُت لوضعهم يف زنزانتهم قصد استنطاقيات أخرل، بعد انتهاء 

 .ليخضع لالستنطاؽ منة قبل ضابط استخبارات (CTT)اؼبشتبو فيو فإنو يسلم لػ 

 : الزيارة والتسريح2-2

 إف مهمة إعطاء اإلذف بالزيارة كاإلجازات، فالوايل ىو اؼبسؤكؿ عنها بعدما يتلقى طلبات تتضمنأراء 
 1.مبدئية، كبعد ذلل يقرر إف كانت الزيارة كاإلجازة مسموحة أـ ال

 أما بالنسبة لقضية التسريح، فحسب السلطات الفرنسية فعملية تسريح األفراد اؼبعتقلُت تكوف من 
حق أسرل اغبرب بعد انتهاء العمليات العسكرية، ككذلل من حق اؼبدنيُت سياسيا أك يف إطار اغبق العاـ، 

كعليو يتم اعتقاؽبم إىل غاية هناية عقوبتهم، كلكن السلطات الفرنسية ال ترل ىؤالء األفراد اؼبعتقلُت ىم أسرل 
سَتهتم كسلوكهم يف اؼبعتقل كتطور : اغبرب أك مدنيُت سياسيُت كؽبذا فاعتقاؽبم مؤقت كمدتو مشركطة بػ

 2.الوضعية األمنية يف منطقتو

 أما فيما ىبص اؼبسؤكؿ على عملية تسريح األفراد فهو نفسو اؼبسؤكؿ على عملية االعتقاؿ، أم من لو 
حق االعتقاؿ ىو من وبق لو منح التسريح باإلضافة إىل مدير اؼبعتقل، بشرط أف يتضمن اقًتاح التسريح بأراء 

                                                                                                                
ىذه اؼبنظمة ؽبا ملكياهتا كأساتذهتا كمنفذكىا، كقوانينها، كتقاليدىا كفركع اختصاصاىا كـبابرىا كمعسكراهتا، ربمل إظبا سريا يعرؼ حبركفو األكىل - 

(DOP) (.278، ص 1961-1960: أنظر ؿبمد جباكم، الثورة اعبزائرية كالقانوف)، سبارس نشاطها يف اعبزائر 
فهو الذم يبكنو أف يتخطى اإلجراءات كالقوانُت اؼبوضوعة، كىو يصلح يف استنطاؽ اؼبشتبو فيو سواء كاف مدنُت أك عسكريُت كإيقافهم قيمثل - 

 (.76مغنية لزرؽ، ص: أنظر)الفرؽ اؼبتحركة لالستنطاؽ 
  .100:طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص- (1
 101-100:طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق ، ص- (2
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ـبتلف اؼبصاحل كاؼبسؤلُت، كعلى كجو اػبصوص رأم األخصائيُت النفسانيُت باعتبارىم ىم اؼبسؤكلُت على 
 1.متابعة سَتة كمالحظة سلوؾ كل فرد من اؼبعتقلُت

 مث تقـو عبنة الفحص باالجتماع يف اعبزائر برئاسة الوكيل العاـ لدل احملكمة، لتنظر يف مقًتحات 
 2:التسريح كبعضوية

 .موظف ملحق بالديواف اؼبدٍل للوزير اؼبقيم- 
 .الوايل اؼبقًتح لالعتقاؿ أك فبثال عنو- 
 .مدير اؼبصلحة اؼبركزية ؼبركز اإلقامة- 
 (.CSIA)اؼبمثل العاـ لػ - 
 .مدير األمن الوطٍت- 
 .موظف مفوض فبثال للعادلة- 
 .نقيب ؿبامي اعبزائر- 

 كبعد ذلل تقـو ىذه اللجنة بدراسة ملفات اؼبعتقلُت كالقضايا اؼبعركضة عليهم من عرائض كشكاكم 
 3:العائالت كعلى كل ملف أف يتضمن

 .استمارة اؼبعلومات كالوثائق األخرل اليت أعدت عند اعتقالو (1
 .االستمارة النفسية التيتبُت سَتة كسلوؾ الفرد اؼبعتقل (2
رأم السلطات اؼبدنية كالعسكرية حيث يقيم اؼبعٌت، حوؿ تطور الوضعية األمنية كتقدير األنبية يف ابقائو يف  (3

 .اؼبعتقل أك تسروبو
اؼبعرفُت بوالئهم ( أعضاء اؼبندكبيات اػباصة، أعضاء اللجاف اإلدارية)رأم الشخصيات احمللية من اؼبسلمُت  (4

 .لفرنسا

                                      
 .100:نفسو، ص- (1
 .100:نفسو، ص- (2
 .101:نفسو، ص- (3
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 مث تقـو عبنة الفحص بإصدار قرار يتم تبليغو إىل اؼبعٍت باألمر كإىل السلطات اؼبعنية، كعلى كجو 
اػبصوص السلطات اؼبسؤكلة عن اقًتاح االعتقاؿ، أما فيما ىبص نقل اؼبسرحُت فهذىاؼبهمة تتكفل هبا إدارة 
اؼبعتقل، حيث يقـو الدرؾ بتسليم اؼبعنيُت إىل السلطات اإلدارية كالعسكرية كيلـز باإلقامة اعبربية يف بيوهتم، 

 1.كلكن يشًتط عليهم اغبضور عند الدرؾ أك الشرطة أك لدل الفرقة اإلدارية اؼبختصة للتوقيع

كاؼبتمثل يف ربديد اإلقامة، فقد كاف من صالحيات الوايل، فهذا األخَت :أما النوع الثالث من عملية اإلعتقاؿ
ىو اؼبسؤكؿ عن اإلبعاد أك النفي اك التعيُت مع اإلقامة اعبربية لألفراد اؼبعنيُت داخل إقليم عمالتو كلو أك جزء 

 2.منو، مع اغبضور اإلجبارم مرتُت أك ثالثة يف األسبوع عند الدرؾ أك ؿبافظة الشرطة

 كعليو فيمكن القوؿ أف العمل يف معسكرات االعتقاؿ اليت تضم األالؼ من اؼبشبوىُت، يقـو على 
 3.تصنف اؼبقبوضُت عليهم إىل عدة أصناؼ

 .الصنف األكؿ يطلق عليهم اسم اإلرىابيُت مصَتىم التعذيب مث اؼبوت(1
 .الصنف الثاٍل يتهموهنم جبمع اؼباؿ مصَتىم التعذيب مث اؼبوت(2
 .الصنف الثالث يسموهنم باؼبشبوىُت كقد قسمتهم فرنسا إىل ثالثة أقساـ(3
 .القسم األكؿ يضم ؾبموعة من األفراد مصَتىا ربوإلىل القضاء*
 .القسم الثاٍل يضم منة ؾبموعة األفراد مصَتىا ترسل إىل اؼبعتقالت*
 .القسم الثالث يضم ؾبموعة من األفراد مصَتىاتكوف ؿبل قرارات بالنفي كاإلبعاد عن اؼبنطقة*

  كىنا يبكن القوؿ أف اإلدارة الفرنسية مل تعطي أنبية للنصوص التنظيمية، اليت تسَت اؼبعتقالت 
ككيفية االعتقاؿ كاعبنح كاؼبخالفات اليت تؤدم إىل االعتقاؿ ألهنا ال زبدمها، بل اعتمدت على عبارة ال أساس 

 4.ؽبا ألهنا تنطبق مع كل اعبزائريُت

 .أنواع المعتقالت:ثالثا

                                      
 .102-101:طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق ، ص- (1
 .102نفسو، ص - (2
 .177، اؼبرجع السابق، ص ...اسًتاتيجية الثورة أحسن بومايل، - (3
 .104طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص- (4
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 فرنسا لإلطفاء ؽبيب الثورة اعبزائرية كإطبادىا يف  من أساليبتعترب عملية إنشاء اؼبعتقالت أسلوب  
ىا من أصلها األكؿ إىل ت كمنها من حوؿ، كؽبذا أنشأت العديد من اؼبعتقالت، قبل االنتشار،مهدىا األكؿ

 .نو ال يبكن حصرىا صبيعها ؽبذا سنذكر البعض منها فقطأ لدرجة ،معتقالت يف كل أرجاء الوطن اعبزائرم

 :المعتقالت السياسية( 1

 centre)كقد أطلقت عليها اإلدارة االستعمارية تسمية أخرل كىي مراكز اإليواء   
d'hebergement)1،ينأما األشخاص اؼبعتقلُت فسمتهم باؼبقيمُت أك احملتجز( Assigne à 

residence)،بسبب ات كىذا هبدؼ هتذيب التسميات حىت ال تتعرض للضغوطات الربؼبانية كاالحتجاج 
ة يف ذلل لنفوس الفرنسيُت الذين معا مر،ما كاؼبعتقل كاحملتشدا التسميات األخرل القاسية كالوحشية نوع

نو لن يكوف ىناؾ أ النواب ـ كتعهدت أماالتزمت باإلضافة إىل أف اغبكومة الفرنسية ،اعتقلوا باؼبعتقالت النازية
يواء اإل كقد أككلت اإلدارة الفرنسية مهمة تيسَت مراكز ،معتقالت باعبزائر كىذا ؼبا قدمت قانوف حالة الطوارئ

 تاريخ صدكر تعليمة 07/07/1955 : بداية من«كز اإليواءااؼبصلحة اؼبركزية ؼبر»تدعىإىل مصلحة مركزية 
 2.*(jacques Soustelle)اغباكم العاـ جاؾ سو ستيل 

 كىذا ما دفع باإلدارة ،إنشاء اؼبعتقالتيبنع حيث جاء يف ىذه التعليمة أف قانوف حالة الطوارئ   
تكوف مطابقة لقانوف حالة حىت االستعمارية إىل ذبنب مصطلحات اؼبعتقل كاحملتشد كاستبداؽبا دبراكز اإليواء 

ف السلطات الفرنسية فتحت العديد أ على الرغم من ىذا إال ف كللكقوننتو، أم تلطيف اؼبصطلح ،الطوارئ
  ليليو، فرد معتقل160حتول على أكثر من ا خبنشلة 1955من اؼبعتقالت كاف أكؽبا يف هناية شهر أفريل 

 3.( عُت لعمارة، الشالؿ، قتلة  السطل،فلوأ ) كىم 1955 معتقالت بداية من شهر مام (4)

 بعمالة ، كثالثةعمالة اعبزائر إتنانب معتقالتستةىل إ 1955كقد كصل عدد اؼبعتقالت هناية سنة   
عتقل فيو أكثر من أ معتقال احدل عشر كصل العدد اىل 1960 أما يف سنة ، بعمالة قسنطينة، ككاحدكىراف

                                      
 .01، ص12، ج321، عدد 03/06/1955: البصائر، ظلمات بعضها فوؽ بعض، بتاريخ- (1

 -)*jacques soustelle : 
 
 .73-72طبيسي سعدم، اؼبرجع نفسو، ص - (2
 .74 ، ص طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق(- 3
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 كنظرا ألف السلطات الفرنسية تريد أف ذبعل اؼبعتقالت خاصة بالتعذيب فقد جهزهتا بكل ما ، شخص7000
دىا ركزت على اؼبناطق اعبرداء نج حيث ،ين االعتبار األماكن اؼبناسبة لبنائهاع كما أخذت ب،يلـز ذلل

 لتكوف الطبيعة القاسية ىي يف حد ذاهتا ،كالقاحلة كالشبو صحراكية لقساكة مناخها باردا شتاءاكحار صيفا
هنا مل تكن تتوفر على أدٌل كسائل اغبماية ما جعل األشخاص اؼبعتقلُت أزد على ذلل ، كسيلة للتعذيب

 يف ما زاد كالزكاـ كالسعاؿ كضربات الربد كالسل كناىيل على العقارب كاألفاعي ،يتعرضوف لألمراض ـبتلفة
 1.ناة اؼبعتقلُتامع

ت أنشأ فنجدىا ،بالوسائل عذبتهم بالطبيعة القاسيةاؼبعتقلُت ف تعذب أفالسلطات االستعمارية قبل   
 2. اعبنوبية من كل عمالة بعيدة عن العمراف كاؼبواصالت اؼبناطقغلب اؼبعتقالت يفأ

 :ىي بدكرىا يوجد هبا عدة معتقالت: معتقالت عمالة الجزائر( 1-1

 كىو ،3غلب معتقليو من اغبزب الشيوعيأ ك، مدينة اؼبدية غرب يقع مشاؿ:(Lodi)معتقل لو دي (- *
 يتميز عن ،كليس مبٌتنو عبارة عن ـبيم صفي لألبناء عماؿ السكة اغبديديةأال إمعتقل كغَته من اؼبعتقالت 

م أك فهي منطقة كيف ظركؼ مقبولة حيث يتوفر على ثالث مراقد ت،عتقالت يف طريقة العيش فيواملغَته من 
، كذلل يتلقوف حسن اؼبعاملة خرل لًتفيوألدركس كؿ للمعتقلُت اكقات ،صفوؼ من األسرة( 4 ) هبا،اؼبعتقلُت

ستثنائي عن إالتايل فهو معتقل ب ك، بالزيارات كدخوؿ الرسائل كخركجهااليت تتسم بالليونة كيسمحوف فيو
 4.البقية

 ٌل كىو عبارة عن مب،ىل معتقل إ1955كت أة عسكرية مث ربوؿ يف شهر حكاف مص:معتقل البرواقية(-*
يو كذلل اسم معتقل احملكـو عليهم ؿ كيطلق ع،5يُت السياسيُت اعبزائرللمناضلُت خصص ،كبَت جبانبو سجن

                                      
 .76نفسو، ص - (1
 .76نفسو، ص- (2
 .106رشيد زبَت، اؼبرجع السابق، ص- (3
 .247، ص 2007جناح مسعود كعبد السالـ عزيزم، دار القصبة، اعبزائر، : ىنرم عالؽ، مذكرات جزائرية، تر- (4
 .106رشيد زبَت، اؼبرجع السابق، ص- (5
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خر هبذااؼبعتقل يهددىم نفس أ فرد معتقل 1200 كىناؾ ،(43)باإلعداـ كاؼبعتقلُت مدل اغبياة كعددىم 
 1.خواهنم الذين حكم عليهم باإلعداـإاؼبصَت الذم ينتظر 

حىت ،ك من صعوبة الفرار منوما زاداغبياة فيو صعبة بسبب اؼبخربين  الذين دستهم فرنسا يف كسطهم   
 2. ؽبما كتزداد سوءا يف معاملتو، تضيق السلطات الفرنسية اػبناؽ على البقية كتقلل سبوينهم،حد منهمأف فر إ

 كلم من مدينة اعبلفة افتتحهفي 60 يقع على بعد :(Poulcazel)معتقل بول كازيل ( *
 اغبياة بداخلو ،3ؼبراقبةؿ بو أبراج ، ىو عبارة عن ؾبموعة من اػبيم ؿباطة باألسالؾ شائكة،06/02/1957

 فاؼبعتقلُت بو ؿبكـو عليهم باألعماؿ الشاقة ،جد قاسية كمتعبة كشاقة فهي يف حد ذاهتا عذاب دكف كسائل
لراحة كحىت أياـ ؿ مساء دكف أف يعرؼ طعما 18:00 صباحا إىل 7:00طواؿ أياـ األسبوع من الساعة 

 4.األعياد

 يضم ىذا اؼبعتقل فئة ،1958 مت إنشائو سنة ، كلم30يقع غرب اعبزائر العاصمة حبوايل : معتقل الدويرة( *
 ،لقي عليهم القبض مرة ثانيةأ مسجونُت كأطلق سراحهم كا كالذين كانو،معينة من األفراد كىم اؼبثقفُت فقط

 كتبت يف العديد من اعبهات «الفم مغلوؽ كالقرب مفتوح»كدبجرد الدخوؿ إىل ىذا اؼبعتقل تصادفل عبارة 
 5.ث كاالستنطاؽحبأحرؼ بارزة كبالوف األضبر كحىت على أبواب اغبجرة اػباصة كالب

 ، يتكوف من جناحُت،1957 نوفمرب 1 افتتح يف ،يقع بوالية تيبازة غرب بلدية طبيسيت: معتقل تافشون( *
صص للمعتقلُت اعبزائريُت خ كاعبناح الثاٍل ، للجنود العاملُت بو كمطعماقداألكؿ خصص إلدارة اؼبعتقل كمر
 2050 كاف يضم ،6 سرير100 ربتوم كل غرفة ،تُت خاصتُت بالنساءبَتوبتوم ىذا اعبناح على غرفتُت ؾ

 8.ربعة مراكز للحراسةأط ىذا اؼبعتقل بسياج كمحأ كقد ،7ةأمرا 120معتقل من بينهم فرد 

                                      
 .05، ص3، ج90، عدد 27/02/1961اجملاىد، احملتشدات أيضا قوة للثورة، - (1
 .77طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص - (2
 .19ؿبمد الطاىر عزكم، اؼبصدر السابق، ص- (3
 .05، ص 1، ج14، عدد 15/12/1957أنا عائد من ؿبتشد كازيل، : اجملاىد، قصة سجُت- (4
 .368، ص 2010، دار اؼبعرفة، اعبزائر، 1956-1954أحسن بومايل، أدكات التجنيد كالتعبئة اعبماىَتية أثناء الثورة التحريرية - (5
 .79طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص - (6
 .05، ص 3، ج90، عدد 27/02/1961اجملاىد،احملتشدات أيضا قوة للثورة، - (7
 .79اؼبرجع السابق، ص - (8
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: كىي بدكرىا يوجد هبا العديد من اؼبعتقالت نذكر منهم: معتقالت عمالة وهران( 1-2

ىل معتقل إلكن فرنسا حولتو ،  كقد كاف يف البداية ثكنة عسكرية،حاليا مدينة األغواطموقعو :معتقل أفلو*( 
 اليت تالحقهم كىذا ألف  كاؼبتاعبكقد عاٌل فيو اؼبعتقلُت األمرين لصعوبة العيش فيو، 1955جواف 1يف 

 كيضم حوايل ، 1 كاحدةنو كاف يضم عناصر ال ذبمعهم فكرةأ خاصة ك،فرنسا دست كسطهم اؼبخربين
 2.فرد معتقل200

 ق افتتح،3الضايا كلم جبباؿ 57يقع جنوب سيدم بلعباس على بعد :*(Bossuet)معتقل بوسوي( *
 أم مل يكن معتقال من 1845 كىو عبارة عن حصن عسكرم قدَل بٍت يف ،1955 أكت 16فرنسا يف 

 كلكن بعد ، كلكن لكثرة عددىم مت إنشاء معتقل آخر جبانبو لتقليل الضغط عليول ضم العديد من األسر،قبل
كاليت فشلت كضعت اإلدارة الفرنسية اؼبعتقل ربت إشراؼ 1957ؿباكلة الفرار اليت قاـ هبا اؼبعتقلوف يف جويلية 

 4.إدارة عسكرية

 نتيجة لتحويل ،1957 مت افتتاحو يف صائفة ،يقع يف شرؽ مدينة كىراف: معتقل سيدي الشحمي( *
 الويالت من سوء ؾ كقد عاٌل فيو اؼبعتقلُت كذؿ،اؼبعتقلُت الذين كانوا دبعتقالت اعبرؼ كالبوسوم ليستقبلهم

 5. فهم مل يتمتعوا باالستقرار هنائيا،كمرارة العيش كباقي اؼبعتقالت

 كىو خاص بالتعذيب ،يقع ىو كذلل دبوقع معتقل سيدم الشحمي أم شرؽ مدينة كىراف:ركولأمعتقل ( *
 من جنسية  ىمف العاملُت بوأشد اؼبعتقالت خاصة كأ كؽبذا فهو يعترب من ، كؿبطة للمركر،اعبسدم كالنفسي

 6.سبانيةإ

: لة كذلل العديد من اؼبعتقالت نذكر منهماكتضم ىذه العم:  قسنطينة عمالةمعتقالت/ 1-3
                                      

 .371، اؼبرجع السابق، ص...أحسن بومايل، أدكات التجنيد كالتعبئة - (1
 .01، ص 12، ج324، عدد 1955 جواف 25: بل ىي ؿبتشدات، بتاريخ.البصائر،كال- (2

 .ـ1704 يف هبوف بفرنسا كاف أسقف يب مو اشتهر دبواعظو الفصيحة يف اجملتمع اؼبسيحي الكاثوليكي، تويف يف 1627كلد يف : بوسوي *( 
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة اجملستَت يف التاريخ اغبديث، جامعة باتنة، اعبزائر، 1962-1956بلقاسم صحراكم، معتقل قصر الطَت - (3

 .13، ص2005/2006
 .05، ص 3، ج90، عدد 27/02/1961اجملاىد، /  17-16ؿبمد الطاىر عزكم، اؼبصدر السابق، ص ص - (4
 .81طبيسي سعدم، اؼبرجع نفسو، ص - (5
 .17ؿبمد الطاىر عزكم، اؼبصدر السابق، ص - (6
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كىو عبارة عن ؾبموعة ، 19551فتتح يف مام ،إيقع جنوب مدينة اؼبسيلة دائرة الشالؿ: معتقل الشالل( *
 عاٌل فيو اؼبعتقلُت ،فرد معتقل1000 كاف يضم حوايل ،من اػبيم كالبناءات اػبشبية ؿباطة بأسالؾ شائكة

 لسعات ، زكابع رملية، ىبوب رياح ؿبملة بالرماؿ، حرارة عالية،الويالت بسبب اؼبناخ الصعب كالقاسي
رياح كالعواصف حطمت البيوت ؿنتيجة ؿ1955 أكت 04 كيف ، كسوء معاملة اغبراس،العقارب كالثعابُت

 2.ىل تغيَت مكاف اؼبعتقل إىل قرية اعبرؼإدل باؼبسئولُت الفرنسيُت أ ما ،اػبشبية كاػبياـ كفر اؼبعتقلُت

 ،19553كتوبر أ01 كلم بشرؽ اؼبسيلة افتتحتو السلطات الفرنسية يف 18يقع حبوايل : معتقل الجرف( *
 مل 115 من بينهم 1050 كاف يضم ،ك مصاحلأ ثالث ىيئات  تسيَته بناية تشرؼ على20كيتكوف من 

 بسبب  بعدما ربطم معتقل الشالؿ1955كت أكائل شهر أليو اؼبعتقلوف يف إ كقد نقل ،4يبلغ سن الرشد
 فاغبياة فيو تكاد تكوف ، األفرشةف ككثرة الفضالت يف كل مكاف كتعف، سبيزت اغبياة فيو بالقذارة، الرمليةالزكابع

 5.ف بعض اؼبعتقلُت فقدكا عقوؽبم كانتحركاأىل حد  إ ىذه القساكة كالصعوبة  كصلت ،مستحيلة

اؼبختص يف التعذيب (DOP) تزامنا مع ظهور جهاز 1957كظهرت سنة :معتقالت االنتظار( 2
 Centre de«)مركز الفرز كالعبور»االستعمارية تسمية أخرل كىي السلطات  كأطلقت عليها ،6كاالستنطاؽ

de transite et de tri)7 ،كىو مكاف فرز األسرل حيث ينتظر فيو (اؼبدخل) باسم  كذللكيعرؼ 
 (.CTT)ػ كيرمز ؽبا ب،8الذين مل يتم استنطاقهم بعد

                                      
 .13بلقاسم صحراكم، اؼبرجع السابق، ص - (1
، 25/06/1955البصائر، / 89، ص2009 دار ىومة، اعبزائر، 1962-1954اؽبادم دركاز، الوالية السادسة التارىبية تنظيم ككقائع - (2

 .01، ص 12، ج324عدد 
 .13بلقاسم صحراكم، اؼبرجع نفسو، ص - (3
 .05، ص 3، ج90، عدد 27/02/1961اجملاىد،احملتشدات أيضا قوة للثورة، - (4
 .81طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص- (5
، عدد(اؼبدية مبوذجا)نعلماف نادية، اؼبعتقالت إباف الثورة التحريرية - (6  .54، ص2017، مارس 7، ؾبلة تاريخ العلـو
 .82طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص- (7
 .423، ص2010أضبد بن ؿبمد بكرم، دار أمدككاؿ، : رافييالبرانش، التعذيب كفبارسات اعبيش الفرنسي أثناء ثورة التحرير اعبزائرية، تر- (8
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 حيث بلغ ،كباء القطر اعبزائرم بنفس اؼبعدؿأكلقد كاف ىذا النوع من اؼبعتقالت منتشرا يف كل   
 ىذه اؼبراكز اليت يطلق عليها أف حيث ترل بعثة الصليب االضبر الدكيل ،1 معتقال(86) 1960عددىا سنة 

 2.«نبهاأكثر اؼبراكز عددا ك أىي »اسم مراكز الفرز كالتنقل 
 حددت بشهر كاحد ال أكثر كلكن السلطات ،كقد استخدمت ىذه اؼبراكز باألساس لفًتات ؿبدكدة   

 كقد تعززت ىذه اؼبراكز كصارت تضم اؼبئات من األفراد اؼبعتقلُت ،ذه الفًتةبو تلتـز ملاالستعمارية يف الغالب 
كف بإطالؽ سراحهم رادغما مإمن مراكز الفرز كالتحويل كاف اؼبعتقلوف ،كالذين يأتوف أحيانا من مراكز التعذيب

ما من مل يكن ضمن ىذه ،أىل احملاكمإك تقدمهم ،أ3ك يرسلوف للمعتقالت اؼبسماة دبعسكرات اإلقامةأ
 4. بعد عذاب مرير كقاسي،تقـو بقتلو كلكن بعد ماذاؼاجملموعات 

قل من ثلث ىذه أف ظركؼ اغبياة فيها تبعث على االرتياح يف أكترل بعثة الصليب األضبر الدكيل    
 ، كقد قدمت البعثة مشاىدات خطَتة كانتقادات الذعة،كثر من ثلثيف أدا ج كرديئة ، كرديئة يف ثلثها،اؼبراكز
 من االتصاؿ ببعض اؼبوقوفُت رغم أف أظبائهم كانت مثبتة «يف ىذا النوع من اؼبراكز»ف البعثة مل تتمكن أذلل 

ك أما غبمل األشغاؿ إاعبيش الفرنسي يف البوادم أهنم عند » كقد قيل للبعثة ،ذه اؼبراكزبويف قائمة اؼبوقفُت 
س دكف طرؼ ثالث رأما ربدث اؼبوقفُت مع رجاؿ الصليب رأسا ؿؿ ككاف ؾ،«الشتغاؽبم يف العمليات العسكرية

 5.ف لشىت أنواع التعذيبكيتعرض
 :ىم ىذه اؼبعتقالت ىي أكمن 

: معتقل برج منايل( *
 574) يضم ىذا اؼبعتقل ، نظامهادقاتىذا اؼبعتقل ىو من بُت اؼبعتقالت اليت قامت بعثة الصليب باف   

شوف يف ضيق شديد كمل توضع يف متناكؽبم أم م يع،ما اغبياة بداخلو جد رديئة يناموف على الصخور،أ(موقوفا
فُت فيو ال يبلكوف أكاٍل األكل كف اؼبوؽأال ،إ رغم كجود ىذا اؼبعتقل منو ثالث سنواترافقنوع من انواع امل

 حيث ، كالنظاـ اؼبسلط عليهم نظاـ قاىر،كاألغطية كىم يتناكلوف أطعمتهم يف علب السردين كاؼبصربات

                                      
 .82طبيسي سعدم، اؼبرجع نفسو، ص- (1
 .05، ص 2، ج59، عدد 11/01/1960اجملاىد، التقارير الدكلية تفضح ؾبرمي اغبرب الفرنسيُت، - (2
 .83-82، ص ص 2012، دار موفم، اعبزائر، (02/1957-01/4-28)جياليل صارم، شبانية أياـ من معركة اعبزائر - (3
 .82طبيسي سعدم، اؼبرجع نفسو، ص- (4
 .05اجملاىد، اؼبصدر نفسو، ص - (5
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 1. شخصا منو بسب ظركؼ العيش فيو15 زيارهتا ؼبعتقل برج منايل تغيب دفعالحظت بعثة الصليب الدكيل 
 حيث طلبوا من ، فوجدت اؼبوقوفُت يتملكهم الرعب،كما قامت بعثة الصليب الدكيل بزيارة أخرل   

شد أنواع أ فقد كانت سبارس فيهم ،أعضاء البعثة عدـ نشر تصروباهتم خوفا من انتقاـ السلطات الفرنسية منهم
ف حوايل ستُت موقوفا كانوا يف أف كلقد أكد لنا ىؤالء اؼبوقوؼ»التعذيب القاسي حيث جاء يف تقرير البعثة 
 2.« فجأة خارج اؼبعتقل قبل زيارتنااحالة سيئة من جراء اؼبرض كالتعذيب نقلو

كيف عمالة  (معتقل بٍت مسوس، بوزريعة، عزازقة)يضا قبد يف عمالة اعبزائر أكمن  بُت ىذه اؼبعتقالت    
 مزرعة ، اغبمامة،معتقل عُت البيضاء) كيف عمالة قسنطينة (سعيدة، ندركمة، بٍت هبدؿمعتقل الزاكية، )كىراف 

 3.( الربج باؼبسيلة، سد القصب،مزيافأ
 :المعتقالت العسكرية(*

 كإمبا ىو ـبصص ألفراد جيش التحرير الوطٍت الذين ،ىذا النوع من اؼبعتقالت ال يعتقل فيو كل األفراد  
ك أ فيتم أخذىم إىل الثكنة العسكرية ،يتم القبض عليهم من طرؼ السلطات الفرنسية متلبسُت باألسلحة

 ألف ىؤالء يف نظر السلطات االستعمارية ىم أسرل اغبرب لكنهم ال يبتثلوف ،الوحدة اليت قامت باعتقاؽبم
 4. يف سرية تامة كمعزؿ عن الناسف كؽبذا ذبعلهم ربت االعتقاؿ كلل،أماـ احملكمة

ف السلطات االستعمارية أثناء إنشائها ؽبذا النوع من اؼبعتقالت أخذت بعُت االعتبار أكما قبد   
 حيث كاف يقـو هبذه العملية ، كفقا لذلل،فهيئتوجانب معُت كىو إعادة تأىيل األسرل بعمليات غسل اؼبخ

ادئهم الوطنية كتعويضها بشخصية العدك بمصاحل العمل النفسي بغرض ذبريد اؼبعتقلُت من شخصيتهم ـك
 5:ىم ىذه اؼبعتقالت قبدأالستفادة منهم كخدمة مصاغبها ك،ؿالفرنسي

 ، دائرة عُت كؼباف،(قصر الطَت سابقا) يقع دبدينة سطيف بلدية قصر األبطاؿ حاليا :معتقل قطر الطير( *
 يف سنة ،نواع من اغبواجزأ ؿباط بثالث ،6األكىل الوالية األكىلكاف خالؿ الثورة ضمن الناحية الثالثة اؼبنطقة 

 9ىل إ مقسمة ، بيتا30 يتكوف من ،ىل معتقلإ حوؿ 1957 كاف مركزا خاصا بالتعذيب كيف سنة 1956
                                      

 .05، اؼبصدر السابق، ص 59اجملاىد، عدد - (1
 .05نفسو، ص - (2
 .83طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص - (3
 .84نفسو، ص - (4
 .85طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص - (5
 .15بلقاسم صحراكم، اؼبرجع السابق، ص - (6
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غلبهم من جنود جيش التحرير الوطٍت أ كما يتضمن عدة مرافق سنذكرىا الحقا كاألفراد اؼبعتقلُت بو ،قساـأ
 1. كاغبياة بداخلو ال تقل  قساكة عن بيقة اؼبعتقالت،رية عببهة التحرير الوطٍتاعضاء اؼبنظمة اإلدأك

 . الحياة داخل المعتقالت:رابعا

 هبعل الكثَت من الناس يعتقدكف ،ثناء الثورة التحريريةأف اغبديث عن اغبياة العامة داخل اؼبعتقالت   إ
جهزهتا أ ففرنسا االستعمارية ب،ف اغبقيقة عكس ذللأال ،إفضلأف اؼبعاملة فيو أ ك،ة من  السجنأ كطأخفهنا أ

 2. بُت سجُت كمعتقل كال بُت سياسي كؾبـر ،ال تفرؽالقمعية

كل كىذا خالفا ؼبا ألقد كانت الظركؼ اليت يعيش فيها اؼبعتقلُت سيئة من حيث اغبالة الصحية كامل  
 1949.3كت أ 12 جنيف اتفاقيةات الدكلية كمنها متنص عليو االتفاؽ

 ،ف الفضالت كالقمامة منتشرة يف كل الزكاياأهنا قذرة كأ ب،ذا توصف اغبالة العامة للمعتقالت  إ
دل ببعض أفبا ، ىل حد ال يبكن تصورهإكاألفرشة متعفنة كاؼبعدات متلفة كاغبياة تتميز بالصعوبة كالقسوة 

 4. العقل كاالنتحارافىل فقدإاؼبعتقلُت 

 

 ،5 على األرض النعداـ األسرة كاألغطيةكف ىناؾ معتقلوف كثر يناـ،ىل جانب االكتظاظ يف الغرؼإؼ  
 6.كىذا ما زاد من سوء حالتهم الصحيةطاقة اإلستعابعداد تفوؽ أداخل حجرات ضيقة ب

 كمنهم من كاف يغطي جسده ، فمنهم من كاف يرتدم مالبس نـو،كما عاف اؼبعتقلوف من قلة اللباس
 من ا ككثَت،ات صحيةؼما األكل فقد كاف غَت مناسب كرديئا فبا سبب مضاع،أال للرميال تصلحإخبرؽ بالية 

 كلقد كانت اغبصة اليومية لألفراد ال ، نتيجة استعماؿ مواد غذائية فاسدة،حاالت التسمم للعديد من اؼبعتقلُت
                                      

 .371-370-369، اؼبرجع السابق، ص ...أحسن بومايل، أدكات التجنيد كالتعبئة - (1
 .141طبيسي سعدم، اؼبرجع نفسو، ص- (2
 .115رشيد زبَت، اؼبرجع السابق، ص - (3
 .142اؼبرجع السابق، ص- (4
 .112، ص 2010كابوية عبد الرضباف منشورات دحلب، : ، تر1962-1954فاركؽ بن عطية، االعماؿ االنسانية أثناء حرب التحرير - (5

 .143طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص - (6
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ما عن اؼبياه أاغبساء من  غالبا ما تكوف قطعة من اػببز كقليل ، مرتُت يف اليـوـ تقدة كعاد،تكفي لسد جوعهم
 1.تتميز باؼبلوحةما اؼبخصصة للشرب فقد كانت يف صهاريج كبكميات قليلة كعادة 

ىل دكرات اؼبياه مرتُت يف إ فقد كاف يسمح ؽبم بالذىب ، عن قضاء حاجات االنساف الطبيعيةاـ  أ
 كيف ،ـ لإلسراع مستخدمُت يف ذلل بنادقهمكنو كوبيط هبم اؼبظليوف الذين يدفع، كىم يسَتكف بانتظاـ،اليـو

 2.ف وبملوف علبا معدنية ربتوم ما طرحوه من براز يف الليلككثَت من األحياف كاف اؼبعتقل

ما ،أخبار الثورةأ فقد كاف البعض يًتقب ، نوعهمباختالؼف الظركؼ النفسية للمعتقلُت زبتلف   إ
 3.عصاهبم ؼبا ينتظرىم من تعذيبأخركف على آ كما كاف ،البعض اآلخر فينتظر خركجو بفارغ الصرب

 آت كما تعرضوا لو من مفاج،مراض نفسية نتيجة احملنأف مل يكن جلهم قد أصيبوا بإفالكثَت منهم   
تقلوف كانوا ع فامل،ك حاكؿ تغطية عورتودأخر عن القياـ كاالستعداأ من ت لكلىاناتإ ك،ليلية من قبل اغبراس

جل تركهم يعيشوف يف جو من االضطراب النفسي الذم ال أستمرار من ا كالتنقل ب*ىل التفتيشإيتعرضوف 
 4.ابدأرار ؽاالستبيشعر معو 

ثر ذلل أ فبا ، للمعتقلُت يف تدىور مستمر الصحية فقد كانت الوضعية،ىل األمراض النفسيةإضافة  إ
 5.ذا مل يكن ىناؾ طبيب كال فبرض يف اؼبعتقالتإعلى حياهتم اػباصة 

راض اػبطَتة اؼبعدية نتيجة الربد الشديد كمن بُت ىذه األمراض ـكما كانوا يتعرضوف للكثَت من األ  
 6.ؼبستشفىؿف اؼبصابُت بو ال يعزلوف عن البقية كال ينقلوف حىت أال إمرض السل كرغم خطورة ىذا اؼبرض 

                                      
 .152-143نفسو، ص - (1
 .101بساـ العسيلي، اجملاىدة اعبزائرية، اؼبرجع السابق، ص - (2
 .22ؿبمد الطاىر عزكم، اؼبصدر السابق، ص - (3

عبد اؼبالل مرتاض، اؼبعجم : أنظر)ىو االغارة اليت يشنها اعبيش االستعمارم على بيوت اعبزائريُت ككاف يتم بصورة نبجية : التفتيش*(- 
 (.40اؼبوسوعي، ص 

 .22ؿبمد الطاىر عزكم، اؼبصدر السابق ، ص - (4
 .151طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص - (5
 .05، ص 3، ج27/02/1961، احملتشدات أيضا قوة للثورة، 90جريدة اجملاىد، عدد  / 08، ص 19جريدة اجملاىد، عدد - (6
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ىل إ وبتاجوف ل الذين فحىت اؼبرض، رضبة كشفقة اؼبستعمرىل عدـف دؿ على شيء فهو يدؿ عإكىذا  
داة للقضاء على بقية اؼبعتقلُت اآلخرين من خالؿ أ يستخدموف ؾا بل كانو، مل تكن تتوفر ؽبم،اصةخعناية 

 .انتقاؿ عدكل األمراض اػبطَتة

 ،ف حياة األفراد داخل اؼبعتقالت كانت زبتلف كتتنوع حسب مستوياهتم الثقافية كاالجتماعية كالسياسية إ
 1.ففيهم من كاف متفائال مستغال لفًتة اعتقالو كمنهم من كاف يائسا خامال

رة اف اإلدأ خاصة ك، حبسب مستوياهتم كتفكَتىمأيضارة االستعمارية معهم كاف اؿ اإلدـاعف تأ  كما
 كبالتايل تكشف طريقة تفكَتىم كمن مث تعتمد على ،كانت تطلع على الصادر كالوارد من رسائلهم

 2.استدراجهم

جل غرس الرعب كاػبوؼ يف أ من ، كما كاف استقباؿ الوافدين اعبدد على اؼبعتقالت بالتهديد كالوعيد
 3.نفوسهم

ة صور يبينوا ؽبم اؿ أفجلأماـ اعبنود فيتلقوف  ضربات متعددة كـبتلفة كىذا من أذ عادت ما يبركف من  إ
 4. اؼبعتقالتجالدكذلة يستمتعوا هبا ـىانة كإاألكلية عن طبيعة اؼبعتقل كما ينتظرىم من تعذيب ك

ال تطاؽ ظركؼ  فهي ،اق كاليت ال يبكن ربملباإلنساف كل الذين عاشوا يف اؼبعتقالت كصفوا الظركؼ 
 5.ثرين جبلسات التعذيبأ كاعتداءات اغبراس كظركؼ اؼبرض اؼبت،صعبة من حيث قساكة الطقس

 حىت النساء مل يسلمن من ، كاألعماؿ الشاقةةساليب التعذيب القاسيأ فقد كانت تسلط على اؼبعتقلُت 
 6.اؼبعاملة القاسية

 ،كركبا الشرقيةأ ىذه األساليب كمعظمهم من مرتزقة كف يبارسكامن كافىم  فاغبراس كمسؤكيل اؼبعتقالت 
 األجنيب كىم فرقة اعبنود ذبندىم فرنسا من صبيع ؼا اللفيأيض كما يطلق عليهم ،1 القاسيةبسلوكياهتمفُت كمعر

 2. كمعظمهم من اجملرمُت كقطاع الطرؽ كاللصوص يعملوف معها كمحاربُت،كركباأصبيع بقاع 

                                      
 .153اؼبرجع السابق، ص - (1
 .24ؿبمد الطاىر عزكم، اؼبصدر السابق، ص - (2
 .24نفسو، ص- (3
 .144طبيسي سعدم، اؼبرجع نفسو، ص - (4
 .120فاركؽ بن عطية، اؼبرجع السابق، ص- (5
 .116رشيد زبَت، اؼبرجع السابق، ص - (6
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التفاقيات الدكلية ؿهنا ـبالفة أنواعها جرت فيها جرائمضد اإلنسانية تؤكد كلها أفاؼبعتقالت بكل   
كضاعها كطبيعة  أاجُت اغبرب من حيث طبيعة اؼبعتقالت كس اؼبتعلقة مب1949 (*اتفاقية جنيف)كمنها 

 3.اؼبعاملة فيها

كف رفاقهم بعض ف كاألساتذة كانوا يلقمُتف اؼبثقفُت كاؼبعلأال إكرغم كل ما عاٌل منو اؼبعتقلُت   
عطاء ؿباضرات يف الطب كاالسعافات األكلية كدركس إ ك،كتلقُت القراءة كالكتابة لكل من ال هبيدىا، 4الدركس

 5.يف التوجيو الديٍت

 كفبن ال يعرفوف القراءة ، كالذين يتكلموف الفرنسية،ك قبائليأصل عريب أكما شرع العماؿ من   
 6.كالكتابة يف تعلم العربية حبماس

هنا مل أ  كما ،7ذ ذبهض كل ؿباكالت التدريسإ ذلل سبنعرة االستعمارية سرعاف ما كانت اف اإلدأغَت   
 8.عماؽبمأىل ذبميد فرنسا كحضارهتا كقوهتا كالتقبيح يف اجملاىدين كإ"صوت البالد"ىا تذاعإتتواٌل من خالؿ 

 فقد كانت ذبرب اؼبعتقلُت األصحاء منهم كاؼبرضى على حضور اؼبنادات ثالثة ،كثر من ذللأبل   
جبارىم على الوقوؼ لساعات يف ساحات اؼبعتقالت صيفا إ ك، كعلى ربية العلم الفرنسي،مرات يف اليـو

 1956 سنة  رئاسة اغبكومة الفرنسية"*م مويلؽ"كبتوىل،9 حراؾ حىت يناؿ منهم التعب فيسقطوف بال،كشتاء
 1. صرامة من ذم قبلتغَتت اغبياة يف اؼبعتقالت، كتغَت أسلوب التعامل كأصبح أشد

                                                                                                                
 .122نفسو، ص - (1
أضبد ؿبمد عاشور اكس، صفحات تارىبية خالدة من الكفاح اعبزائرم اؼبسلح ضد جربكت االستعمار الفرنسي االستيطاٍل - (2

 .227، ص 2009، اؼبؤسسة العامة للثقافة، ليبيا، (1500/1962)
قاموس اؼبصطلحات التارىبية أنور : أنظر) غبماية ضحايا اغبرب، 1949 دكؿ يف 9 اتفاقيات دكلية كقعتها 4ؾبموعة من : اتفاقية جنيف*(- 

 .163ؿبمود زنايت، ص 
 .124رشيد زبَت، اؼبرجع نفسو، ص - (3
 .08، ص 19اجملاىد، اؼبصدرالسابق، عدد - (4
 .21ؿبمد الطاىر عزكم، اؼبصدر السابق، ص - (5
 .261ىنرم عالؽ، اؼبصدر السابق، ص - (6
 .8، اؼبصدر نفسو، ص 19اجملاىد، عدد - (7
 .24ؿبمد الطاىر عزكم، اؼبصدر نفسو، ص - (8
 .145طبيسي سعدم، اؼبرجع السابق، ص - (9
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كما رخصوا ؽبم بتعلم كل اللغات العاؼبية ما عدا ، رسائل اؼبعتقلُت  يفذ منعت اللغة العربية حىت  إ
 2. ذلل يتعرض ألبشع أنواع التعذيبؼالعربية ككل من ىباؿ

إال أف السلطات الفرنسية مل تنجح ، .... كرغم اؼبنع من القراءة كالكتابة كالتعلم كتصفح اعبرائد كغَتىا  
 أثناء الليل كحذربشكل كبَت يف تطبيق ىذه السياسة حيث كاف اؼبعتقلوف يتكلموف مع بعضهم البعض بسرية 

.  حىت ال ينفضح أمرىماحتياطاهتمخذين يف ذلل كل آ3،كيعلموف بعضهم البعض سرا
 حيث مت ، العالقات كالوحدة كالتضامن بُت اؼبعتقلُتطيدكما ربولت بعض اؼبراكز إىل أماكن لتو  
هنا نظمت أق العدك كرفعت من معنويات اؼبعتقلُت كما جنشاء خاليا جبهة التحرير الوطٍت اليت كقفت يف كإ

 4.ضبالت اؽبركب من اؼبعتقالت
 تستغل اعتقاؿ لتجعل منها مراكز ىادارة االحتالؿ كل اؼبواقع اليت كانت ربت تصرؼإكرغم استغالؿ   

ف أال إرتكب من ذباكزات خطَتة من طرؼ اعبالدين أ كرغم ما ،5شع الطرؽأبفيها اؼبعتقلُت كتعذهبم ب
 القدماء يف صفوؼ  ككانوا ؽبا باؼبرصاد خاصة اؼبناضلُت،اؼبعتقلُت مل يستسلموا ؼبخططات اإلدارة االستعمارية

6.كتوحيدىم كتكوينهم سياسيا حىت يتمكنوا من ذباكز ؿبنهماؼبعتقلُت، إذ عملوا على تأطَت اؼبعتقلُت 

 .يباهنم كاعتقادىم بصدؽ كعدالة القضية اعبزائريةإف دؿ على شيء فهو يدؿ على إكىذا  
 :خاتمة الفصل األول

لبتم ىذا الفصل بأف ما ادل إىل تسارع كتَتة إنشاء اؼبعتقالت من طرؼ سلطات العدك ىو االلتفاؼ 
الشعيب حوؿ الثورة، كما أف السلطات الفرنسية مل تعًتؼ بكل اؼبعتقالت كإمبا جعلت البعض منها رظبي، 
كالبعض اآلخر غَت رظبي، كقد مشلت صبلة االعتقاالت بالدرجة األكىل كل من ؽبم مكانة سياسية كعلمية 

كعملية باإلضافة إىل كل من تشتبو فيو من عامة الناس فتقـو باعتقاؽبم كفق إجراءات إدارية خاصة باالعتقاؿ 

                                                                                                                
، شارؾ يف اؼبقاكمة ضد االحتالؿ النازم يف مشاؿ فرنسا، األمُت العاـ للحزب االشًتاكي، شغل منصب كزارم يف 1905كلد يف : ي موليق *(- 

، لعب دكر كبَت يف اغبرب ضد 1956عدة حكومات فرنسية متعاقبة يف اعبمهورية الفرنسية الرابعة، أصبح رئيس للحكومة الفرنسية يف فيفرم 
 (111-110أنظر سعدم بزياف، اؼبرجع السابق، ص ). اعبزائر

 .26ؿبمد الطاىر عزكم، اؼبصدر السابق، ص -(1
 .26نفسو، ص - (2
 .73نفسو، ص- (3
 .122رشيد زبَت، اؼبرجع السابق، ص - (4
 .155طبيسي سعدم، اؼبرجع نفسو، ص - (5
 .156نفسو، ص - (6
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كقد نوعت سلطات العدك يف إنشاء اؼبعتقالت فنجد منها السياسية كالعسكرية كمعتقالت االنتظار، إال أف 
رغم تنوع ىذه اؼبعتقالت تبقى طبيعة اغبياة بداخلها كاحدة سبيزىا القسوة كاػبشونة كالتجرب من طرؼ إدارة 

 .اؼبعتقل
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 :تمهيػػػػػػػد

  يقًتف مصطلح االستعمار الفرنسي يف اعبزائر بأبشع صور التعذيب اليت دل يسلم منها أحد على وجو 
اإلطالؽ وىذا النتزاع االعًتافات من أشخاص أبرياء ال ذنب ؽبم سوى أهنم استعمروا من طرؼ دولة ال 
ترحم، عملت على تقنُت التعذيب وجعلو مؤسسة قائمة بذاهتا، كما اهنا تفننت يف ابتكار طرقو ووسائلو 
لتنافس القستابوا النازي وإف صح التعبَت لتحل ؿبلو، مربزين كذلك اؼبواقف اؼبتباينة اذباىو سواء ما تعلق 

باعبانب الفرنسي دبختلف طبقاتو أو اعبانب اعبزائري، لنختم بالتطرؽ للتعذيب من منظور القانوف الدورل 
مربزين أىم األدلة على انتهاكات فرنسا على حقوؽ اإلنساف باعبزائر، وىذا ما سنحاوؿ الغوص يف تفاصيلو 

 .يف ىذا الفصل

 :أوالسياسة ممارسة التعذيب

،أو دبعركة اعبزائر على وجو اػبصوص، فقد كاف التعذيب  اعبزائريةبالثورة ظاىرة التعذيب دل ترتبط   إف
 1. يسلط على كل من يقع يف قبضة األمن الفرنسيا أسلوب1954  سنةقبل

 -1945فقد ثبت أف العديد من الضباط الفرنسيُت متهموف بارتكاب جرائم ضد االنسانية، ما بُت 
 أصبح التعذيب منطقيا ومهنيا ومنظما ربت اشراؼ جنراالت 1956 فمنذ 2 يف حق اعبزائريُت العزؿ،1962

 3.وغَتىمساالف ، موريس شاؿ، وراووؿ *ملتزمُت وأشهرىم جاؾ ماسو

 

 

                                                           

ؿبمد  / 105، ص 2005مسعود حاج مسعود، دار ىومة، اعبزائر، : ، تر1957-1956بن يوسف بن خدة، اعبزائر عاصمة اؼبقاومة - (1
 .93، ص 4، ج2013عباس، دوغوؿ واعبزائر نداء اغبق، دار ىومة، اعبزائر، 

 .270جودي أتومي، اؼبرجع السابق، ص - (2
 بفرنسا، عسكري ؿبًتؼ شارؾ يف ربرير فرنسا من القوات األؼبانية كما شارؾ يف حرب اؽبند الصينية كقائد للفرقة 1908من مواليد : ماسو*(- 

، أرسل إذل اعبزائر وكلف دبهمة حفظ النظاـ بالعاصمة 1956العاشرة للمظليُت، كما كاف من بُت اؼبشاركُت يف العدواف الثالثي على مصر 
 .2002بعد انطالؽ معركة اعبزائر، واعتمد التعذيب كطريقة وحيدة للحد من نشاط جبهة التحرير الوطٍت، تويف 

 .243بوعالـ قبادي، اؼبرجع السابق، ص  / 156مغنية لزرؽ، اؼبرجع السابق، ص - (3
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كاف ىناؾ عدد قليل من الضباط الفرنسيُت فبن كانت ؽبم الشجاعة ورفضوا سياسة  إال أنو يف اؼبقابل
التعذيب، وعارضوىا وفيهم من أقيل من منصبو وطرد من اعبيش الفرنسي، ومن بينهم اعبنراؿ دوال بور ديَت 

 1.كنشاز، الذي رفض اؼبشاركة يف نبجية اعبيش القمعي

 1956إذل فيلق اؼبظلُت العاشر يف هناية  إف اللجوء إذل التعذيب صار فبارسة روتينية منذ أف أسند
 2.صالحيات امنية كانت من مهاـ السلطة اؼبدنية

ؾبرد تقنيات بسيطة لالستنطاؽ وانتزاع اؼبعلومات، بل كانت أساليب قمعية من ىا فلم تكن أساليب
 3".الثورة اؼبضادة"منظور اساليبابتكار 

 4.فاالستجواب واالستنطاؽ دل يكن بكل بساطة إال جريبة خسيسة بشعة ارتكبها جناة ضد بشرآخرين

دل تنحصر مزاولتها سرا، على مفتشُت متخصصُت، فقد دفع أيضا بشباف من اعبيش  أف أساليبو كما
وضبلهم على اعتبار  الفرنسي لالشًتاؾ يف التعذيب، وسخرؽبم كل شيء من أجل تدريبهم على القسوة

 5.التعذيب والعنف أحسن تطبيق تربره النتائج

لقد ازبذوا من التعذيب اثناء االستنطاؽ كذريعة للدفاع عن اعبزائر الفرنسية، ضد تطرؼ جبهة التحرير 
، فال بد من تعذيب بعض الناس 6الوطٍت، فأصبح بذلك عمل عادي، ال يعًتيو أي شعور بتأنيب الضمَت

                                                           

سعدي بزياف، جرائم فرنسا يف اعبزائر من اعبنراؿ بوجو إذل اعبنراؿ أوساريس، صفحات مظلمة من تاريخ االستعمار الفرنسي يف اعبزائر من - (1
 ./86، ص 2005، دار ىومة، 1962 إذل االستقالؿ 1830االحتالؿ 

 .105،اؼبصدر السابق، ص...بن خدة، اعبزائر عاصمة اؼبقاومة - (2
 .156مغنية لزرؽ، اؼبرجع السابق، ص - (3
 .45جاف بوؿ سارتر، عارنا يف اعبزائر، دار القومية، ص - (4
 .183،اؼبرجع السابق، ص ...أحسن بومارل، اسًتاتيجية الثورة - (5
 .105بن خدة، اؼبصدر نفسو، ص - (6
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،فهو وسيلة جيدة الستنطاؽ 1لكي يدلوا باعًتافاهتم اليت قد ربفظ مئات األرواح، وىذا نفاؽ ال يعوزه دليل
 2.األسرى اؼبدنيُت واجملاىدين من أجل اغبصوؿ على معلومات وأخبار وأسرار عن الثورة والثوار اعبزائريُت

 ىذا استعماؿفعلى الرغم من قساوة التعذيب، كاف  فالظروؼ ىي اليت كانت تفسر وتربر األعماؿ
 3.النوع من العنف أمرا ضروريا، ال مفر منو يف مثل ىذه الظروؼ

لقد نظر اؼبستعمر للتعذيب من منظور نفعي يبحث عن تضخيم األرباح وتقليص اػبسائر لذا ازبذوا 
ؽبم معتقدين أف التعذيب وسيلة ناجحة للوصوؿ إذل غايات تعترب يف نظرىم " شعارا"من الغاية تربر الوسيلة 

أثناء اغبروب االستعمارية مثل  رغم أنو ؿبظور يف االتفاقيات الدولية وقواعد األخالؽ،إال أنو نشأ4شريفة،
 5.حرب اعبزائر وغَتىا من اغبروب

إف إشكالية التعذيب كوسيلة من وسائل اغبرب ال ترتبط فقط دبا خلفو من فضائح، وامبا اؼبهزلة 
اغبقيقية تكمن يف أف التعذيب خطط لو وسن على مستوى الدوائر اغبكومية،كما أف ىناؾ من الوزراء 
واؼبسؤولُت من كاف على دراية بنتائجو إالأنو دل وبرؾ ساكنا وىو يف الظاىر كاف يتمسك دببدأ حقوؽ 

 6.االنساف

تعذيبهم للجنس  فعن أي حقوؽ إنساف يتحدثوف عنها وىم اضطهدوا ومارسوا حربا ضد اإلنسانية؟إف
العريب ينم عن اغبقد الدفُت اذباه اإلسالـ واؼبسلمُت، لذا مارسوا أبشع الطرؽ وتفننوا فيو حىت أصبحوا 

.  مبدعُت
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ومن معو " ماسو"لقد أصبح التعذيب فبارسة عادية فرضت نفسها على ؾبريات االمور منذأف تبناه 
  يقوموف بالتعذيب 1كأسلوب ضمن منظومة عمليات االىانة واألدل واؼبوت دوف أدىن مراعاة للقيم االنسانية،

ويضاعفوف عمليات التفتيش واالعداـ، وحُت ترفع شكوى أماـ بعض الضباط من ىذه الوسائل العنيفة الىت 
فهل صحيح « ىذا مؤسف، ولكنو أسفر عن نتيجة»هتُت حق اغبرب نفسو، فليس ؽبم سوى كلمة هبيبوف هبا 

 2!أنو أسفر عن نتيجة؟
كما كانوا يصرحوف على أف أعماؿ العنف نادرة اغبدوث فهي نتيجة للعمليات اغبربية واألعماؿ 

 3.الشنيعة اؼبقًتفة من طرؼ االرىابيُت

لقد اختلقوا أعذارا من أجل تربير أفعاؽبم القذرة متناسيُت كل القيم االنسانية، فاعبالدوف يريدوف اقناع 
أنفسهم واقناع الضحية جبربوهتم وقدرهتم على الظلم، ينظروف للسجُت بأنو ليس من جنسهم بل كالبهيمة 

 4.اإلنسانية

 فهذه األخَتة كرست أساليب 1957لقد ذبسد التعذيب كممارسة مؤسساتية إباف معركة اعبزائر 
لفيلق العاشر للمظليُت دورا حاظبا كما أف التجارب باالتعذيب كخيار مربمج دل يكن معروفا من قبل، فلقد أد

أصبح يقتدي هبا وأصبحت مرجعية ومنهج لباقي الوحدات اؼبقاتلة نظرا لفعاليتها " ماسو"اليت آجرهتا قوات 
 5.الىت ال يضاىيها أسلوب

عذيب يوميا يف اؼبراكز ويف ؿبافظات الشرطة، فهو تإذ كاف اعبزائري يتعرض للمعامالت القاسية واؿ
وسيلة للحصوؿ على اؼبعلومات وال يهم إذا كانت ىذه اؼبعلومات صحيحة أو ال، فقد كاف التعذيب يبارس 

 6.للذة وسبضية الوقت
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خاصة وأف فرنسا تيقنت اهنا ربارب جيشا صمم على النصر أو الشهادة، فجندت كل ما سبلك من 
 1.وسائل االبادة والقمع إلخضاع الشعب اعبزائري والقضاء على ثورتو

 
ففي اقل من أسبوع واحد انتشرت مراكز االستنطاؽ والتعذيب وبصورة مستعجلة يف اؼبقاىي الثكنات 

 فأصبحوا يعتقلوف كل من يصادفهم، فكل مسلم تعرض لالستجواب يف أقبية األىواؿ الىت يبدأ 2،...اؼبدارس
فيها التعذيب باألسلوب اللطيف اؼبتمثل يف التجريد من الثياب والرابط بشدة، فالصفع والركل واللكمات على 

 وال يدري من يدخل ىذه اؼبراكز مىت 3البطن واالنتهاء إذل أقصى أشكاؿ اؼبعاناة بآالت اغبرؽ وانتزاع اعبلد،
 4.ىبرج منها وبأية حاؿ سيخرج فكثَتا منهم أصبح جثة ىامدة

لقد خصصت مدارس وثكنات خاصة لتعلم قواعد ومناىج التعذيب من بينها ثكنة جاف دارؾ 
 اعبهاز العمليايت للحماية وىو DOPكذلك جهاز5سكيكدة إذكانت مركز للتدريب على حرب العصابات،

 6*...وىو مصلحة غالبا ما تستدعي أقداما سوداء 

لقد افًتضت تعليمات ىذه اؼبدارس أف يكوف التعذيب نظيفا اليًتؾ اثارا، وأف يتوقف دبجرد أف يعًتؼ 
اؼبعتقل، ولكن اؼبمارسة العملية أكدت أف التعذيب دل يكن نظيفا أبدا، كما أف التعذيب دل يكن يتوقف إال 

 7.عندما تنتهي حياة اؼبعتقل اػباضع للتحقيق و االستنطاؽ
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ىي تسمية تطلق على اؼبستوطنُت األوربيُت الذين سكنوا او ولدوا يف اعبزائر اباف االحتالؿ :  Les pieds noirsاالقداـ السود*(- 
الفرنسي، أغلبيتهم تنحدر من أصوؿ فرنسية او ايطالية او اسبانية أو مالطية، أو ىو وصف لكل أوريب األصل عاش يف اعبزائر أثناء  فًتة 

األوذل تعود إذل سواد أحذيتهم والثانية تعود : االحتالؿ الفرنسي ورحل عنها بعد االستقالؿ، أما تسميتهم هبذا االسم فهناؾ نظريتُت
 .التساخ مالبسهم بسبب عصرىم لعناقيد العنب باألرجل

 .243بوعالـ قبادي، اؼبرجع السابق، ص - (6
 .177بساـ العسيلي، اجملاىدة اعبزائرية، اؼبرجع السابق، ص - (7
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القريبة من حي القصبة " sarouyساروي"مدرسة: أما عن أوكار التعذيب فهي عديدة ومتنوعة فمنها
، ففي ىذا * بيجارإمراه وىي تابعة للفرقة الثالثة من اؼبظليُت ربت 1واليت كانت معتقل للفدائيُت والفدائيات،

 2.تشوىت خلقتها وتعفنت جسدىا بعد أف اؼبكاف عذب واغتيل العديد من اجملاىدين منهم أوريدة مداد

 يف fort l'empereurثكنة برج االمرباطور : احتضنت التعذيب نذكرالىت ثكنات اؿأما عن أشهر 
، وفيما يتعلق بأشهر الفيالت 3 للعتاد يف اػبروبة وغَتىا من الثكنات19 وثكنة الفرقة  la scalaحي اسكاال

، مركز قيادة الفرقة األوذل للقبعات villa Susini* الفيالت اليت ربولت إذل مراكز تعذيب قبد فيال سيزيٍت
قهوة " وغَتىا من الفيالت،أما عن اؼبقاىي الشعبية فنذكر 4 أمزياف يف نواحي قسنطينة،وضيعةاػبضراء 

، أين أجرب احملامي علي بومنجل على االنتحار رميا (Rex)وبنايةسينيماريكس " مقهى اغباج عمار"،"اغبماـ
 5.من الطابق اػبامس، كذلك االسطبالت واؼبخازف واؼبزارع وغَتىا من اؼبراكز

(* هنري عالؽ)أما عن غرؼ التعذيب فلقد كانت على العمـو ضيقة ومظلمة ووسخة، ففي تصريح لػ 
كما اف اؽبواء يكاد ينعدـ يف ىذه الغرؼ، « ...ربط على سبورة ـبدوشة ومشوىة بالقي ... »ذكر فيو أنو 

 6.فالكثَت من اؼبعذبُت ماتوا اختناقا جراء غاز الفحم أو جراء الغاز اؼبنبعث من زبمر اػبمر يف األقبية
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لقد كاف التعذيب وسيلة حرب للحصوؿ على معلومات من جهة ومن جهة ثانية سياسة لقمع الثورة 
 1.وؿباولة كشف التنظيمات اليت أنشأهتا جبهة التحرير الوطٍت

كما أف ىدؼ االستجواب ال يقتصر على إجبار الضحية على الكالـ وعلى اػبيانة بل أف تشعر 
الضحية نتيجة التعذيب والصراخ بأهنا هبيمة بشرية يف عيوف اعبميع ويف عينها بالذات وهبب على خيانتها أف 

ربطمها، فاؼبستسلم لالستجواب دل يكن يرد فقط إجباره على الكالـ، وإمبا أيضا إدانتو إذل األبد بأنو أدىن 
 2.درجة من اإلنساف

إف اؼبسؤولية األوذل عن سفك الدماء والعنف وإظهار الكراىية، تقع على عاتق اغبكومة الفرنسية اليت 
 3.انتهجت سياسة إجرامية أزىقت هبا أرواح بشرية بريئة

 وىي العدالة واؼبساواة واإلخاء وحقوؽ 1789تناسب معها شعاراهتا اعبوفاء اليت انتهجتها ثورهتا عاـ 
 4.اإلنساف

. أنواع ووسائل التعذيب:ثانيا
لقد ذباوزت اؽبمجية الفرنسية أبعد حدود العقل من خالؿ تأسيسها لظاىرة التعذيب ووضعها يف إطار 

يف Williamقانوين، حبيث تصبح أمرا طبيعيا ويف نفس الوقت ضباية اعبالد يف اؼبستقبل، وىذا ما اقًتحو
  فلقد أصبح 5ظاىرة يومية عادية أعطت نتائج اهبابية،  من خالؿ تقنُت التعذيب كونو أصبح55مارس 

                                                           

، 2011، مذكرة ماجستَت، جامعة وىراف، اعبزائر، 1958-1945قراوي نادية، دور الريف يف الغرب اعبزائري يف مسار الثورة التحريرية - (1
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وأنواعو ويبكن تقسيم التعذيب إذل   تنوعت أساليبو1التعذيب الفرنسي خالؿ حرب التحرير دبثابة نظاـ قائم،
.  أنوعُت تعذيب نفسي وأخر جسدي

 :أنواع التعذيب- 1
: التعذيب النفسي-1.1

فهو يبدأ بتوقيف اؼبتهم أو اؼبشكوؾ فيو، وترحيلو بعدىاإذل مركز الدرؾ أو إحدى مكاتب الصاص، 
 والتعذيب النفسي يشمل إذالؿ اؼبعتقل بالشتم والسب 2والشروع يف استنطاقو فور وصولو إذل مكاف االعتقاؿ،

و األىانة أو التخويف واإلرىاب، وأحسن وسيلة لتحطيم مقاومتو عندما يقدـ لالستنطاؽ ىي أف يعذب 
 3.مشبوىوف آخروف أمامو

فيأيت دبجموعة من اؼبعتقلُت فيتم تعذيبهم إلىأف يبوت بعضهم، مث بعد ذلك يبدأ باستنطاؽ الشخص 
 4.اؼبقصود عن طريق إلقاء األسئلة

ويف كثَت من األحياف أف دل يستطيع اعبالد اغبصوؿ على اؼبعلومات فيأيت بزوجة أو ابنة أوأخت اؼبعذب 
فيخَتونو بُت االعًتاؼ أو اغتصاب إحداىنأماـ بصره،ألهنم يدركوف أف العرض والشرؼ العريب وخاصة اؼبسلم 

 5.اعبزائري ال يبكن اؼبساس بو

و هبدؼ اثارة الرعب يف نفوس اؼبعتقلُت والعبث وللهو على حساب انفعاالهتم، يقص عليهم الرجاؿ 
 6.اؼبظليُت بأهنم ذاىبُت إذل اؼبطبخ من اجل طبخ أحد اؼبعتقلُت فيًتكهم يف حالة رعب دائم

                                                           

، 2017، ديسمرب 13جرباف لعرج، بشاعة االجراـ الفرنسي يف مدينة سيدي بلعباس، اجمللة اؼبغاربية للدراسات التارىبية واالجتماعية، عدد - (1
 .107، ص 8اجمللد 

 .09، ص 180ؾبلة أوؿ نوفمرب، عدد - (2
 .05، ص 05/09/1957، 10، عدد 1جريدة اجملاىد، اعبالدوف الفرنسيوف أماـ حرب اعبزائر، ج- (3
 .05، اؼبصدر السابق، ص10جريدة اجملاىد، عدد - (4
، 25/04/2018اعبزيرة الوثائقية، حصة رموز الذاكرة ، يـو . / 148، اؼبرجع السابق، ص ...ؿبمد الصاحل الصديق، كيف ننسى وىذه - (5

 . سا، تصريح ؼبليكة قونصوه15:30
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ومن بُت أساليب التعذيب النفسي أيضا اغبرماف حيث يفقد خاللو الضحية حسن اؼبكانوالزماف، 
ويعجز بذلك عن معرفة ىويتو الذاتية،ويكوف باستعماؿ عدة طرؽ كوضع الشخص يف زنزانة ضيقة باردة 

، اؼباء، األكل، زيارة االقارب، تلقي العالج  1.مظلمة واغبرماف من النـو

فكثَت من اجملاىدين وضعوا يف أقبية مظلمة مليئة باعبرذاف،لدرجة أهنم فقدوا معٌت الزمن واعتقدوا اهنم 
 2.بقوا يوما يف حُت اهنم أمضوا عدة أياـ يف ىذه األقبية

 ناىيك عن الضغط 3اف اؽبدؼ من التعذيب النفسي ىو احداث جو من الرعب الدائم والنهائي،
النفسي الذي يتعرض لو اؼبعتقل من خالؿ التالعب بو وتشويش أفكاره، كأف يعلموه مسبقا بأهنم يعلموف كل 

وما يالحظ على التعذيب النفسي أنو ال يًتؾ أية 4ما حبوزتو من معلومات وىم يرغبوف فقط يف التأكد منها،
عالمة مرئية أو آثار على جسد الضحية عكس التعذيب اعبسدي الذي يًتؾ آثار مادية تكتشف عن طريق 

 5.الفحص الطيب

:  التعذيب الجسدي2.1
وىو تعذيب جسمي، وقد تفننت اآللة الفرنسية يف ىذه اعبانب وأبدعت بشكل وحشي ونبجي، 

تعددت فيو وسائل التعذيب واالضطهاد، فالتعذيب اعبسدي يتم بعدة وسائل كاؼباء والكهرباء واغببل 
 7.وىي تطبق كلها على جسد اؼبعذب قصد اغبصوؿ على اؼبعلومات6،...

 

 

                                                           

1)- les me'thodes de torture, www.acat France.fr vu le 28/03/2018. a 13:55h 
 .151، ص 2008، السداسي األوؿ 17خبتاوي خدهبة، أساليب االستنطاؽ خالؿ الثورة اعبزائرية، ؾبلة اؼبصادر، عدد - (2
 .151بوعالـ قبادي، اؼبرجع السابق، ص - (3
 .174، ص 1اجمللة اؼبغاربية، أساليب االستنطاؽ، عدد - (4

5)- les me'thodes de torture, www.acat France.fr vu le 28/03/2018. a 13:55h 
 .152، اؼبرجع السابق، ص 17خبتاوي خدهبة، ؾبلة اؼبصادر، عدد - (6
 .05، اؼبصدر السابق، ص 10اجملاىد، عدد - (7
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إذا تفنن االستعمار الفرنسي يف تعذيب اعبزائريُت طواؿ سنوات الثورة وارتكب ما عجزت عنو مصاحل 
 1.النازية األؼبانية* الغستابو

ويبدأ التعذيب أوال جبلسات خاصة حيث يطرح احملقق ؾبموعة من األسئلة، تتمحور حوؿ الفالقة 
اعبيش، اعببهة واألسلحة، وبعد رفض الضحية يبدأ الضرب العشوائي مع تكرار األسئلة، ويتخلل كل ىذا 

 رجاؿ أشداء إذل جانب 4مؤثرات نفسية ووعد باؼبساعدة، بعدىا تًتؾ الساحة للجالدين وىم يف الغالب 
، حيث يوضع السجُت يف الوسط كالكرة و ينهالوف عليو بالضرب اعبماعي "بلعبة القدـ"مًتجم ويبدأ التعذيب

 دقيقة،بعد ىذا الشوط تبدأ عمليات التعذيب الفعلية باألساليب واآلالت اؼبتعددة، بعدما هبرد 15مدة 
 2.اؼبسجوف سباما من مالبسو لتنطلق حصص التعذيب اؼبتنوعة

 :وسائل التعذيب- 2

لقد اتفقت اؼبصادر واؼبراجع والشهادات اغبية على أنواع ؿبددة من التعذيب سنطرؽ صبلة منها 
. بالتفصيل

: التعذيب بالكهرباء- 1.2

 وغالبا ما 3حيث هبرد اؼبستجوب من كافة ثيابو ليصبح عاريا سباما حىت النساء ال سيثنُت من ذلك،
كاف التعذيب بالكهرباء يتم يف الليل، حيث يبدد اؼبستجوب على  طاولة العمليات أو سرير حديدي، وتربط 

                                                           

 من قبل ىَتماف غورينغ بأمر من أدولف 1933 يونيو 13أنشأ يف  (GESTAPO)أو جهاز شرطة الدولة السرية اؼبعروفة بػ ": الغستابو*(- "
: أنظر) 1945 ماي 8ىتلر وىو عبارة عن جهاز ـبابرات أؼباين مكلف بعمليات االعتقاؿ واالغتياؿ، حل ىذا اعبهاز يف 

www.aljazeera.net. vule 02/04/2018 a 11M36.) 
 مارس 19- 1954أوؿ توفمرب )وبي بوعزيز، الثورة يف الوالية الثالثة  / 35، ص 135-134عبد القادر ماجن، ؾبلة أوؿ نوفمرب، عدداف - (1

 (.197، دار األمة، اعبزائر، ص2، ط1962
 .174خبتاوي خدهبة أساليب االستنطاؽ، اجمللة اؼبغاربية، اؼبرجع السابق، العدد األوؿ، ص - (2
 .9، ص 180ؾبلة أوؿ نوفمرب، عدد - (3
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 وتوضع نواقل الكهرباء على األذاف واألنامل واألعضاء األكثر حساسية،مث تصعق 1أعضاؤه ويرمي عليو اؼباء،
 3.فيبدأ اؼبعذب باالرتعاش، واالىتزاز بقوة وال يتوقف عن الصراخ من شدة األدل2شحنات كهربائية

وغالبا ما يربط اعبسد العاري مع اعبدار وتوضع الرجالف يف إناء فبلوء باؼباء، مث يوضع التيار الكهربائي 
فإذا ما أشرؼ اؼبعذب على اؼبوت نزعوه ليعيدوا الكرة مرة أخرى من جديد، وىكذا حىت 4عرب كل اعبسد،

 5.يتصلب جسمو أو يفارؽ اغبياة

لقد كاف التعذيب بالكهرباء طريقة قديبة ومن جراءىا كأف السجناء يشرعوف يف تقدًن معلومات 
 وغالبا ما يكوف الكالـ بكل ما يعرفو وما ال يعرفو أحيانا، وقد 6مفصلة، تؤدي إذل توقيف أشخاص جدد،

 7.يؤدي أيضا إلىاالعًتاؼ دبا دل يرتكبو شخصيا، فيتهم نفسو أو غَته

وأبشع وسيلة مستعملة للتعذيب بالكهرباء ىي أف يرمى كل اعبسم يف حوض ضباـ فبلوء باؼبياه مع 
إبقاءرأس الضحية خارجا عن اؼباء مث يوضع التيار الكهربائي يف اؼباء، وكاف يستعملها اؼبضليونأصحاب 

أما القبعات اغبمراء فيستعملوف مولدات كهربائية منزلية "التليفوف"القبعات اػبضراء يسموف التعذيب بالكهرباء 
 8.إذا كانت قوية"الذئب"أو" جيجاف"يسموهنا 

، حيث أعطى حقائق La Questionوقد وصف ىنري عالؽ مسألة التعذيب بالكهرباء يف كتابو
شعرت بشعلة من النار قرب ... »: حوؿ ىذا اؼبوضوع ووصفا دقيقا ؼبا تعرض لو يف ذبربتو وحسب ما قاؿ

                                                           

 .145بوعالـ قبادي، اؼبرجع السابق، ص - (1
 .9، اؼبرجع السابق، ص 180ؾبلة أوؿ نوفمرب، العدد - (2
 .276 اؼبرجع السابق، صجودي أتومي، - (3
   .145 اؼبرجع السابق، صبوعالـ قبادي، / 198وبي بوعزيز، الثورة يف الوالية الثالثة، اؼبرجع السابق،ص -(4
 .40، ص 168ؿبمد الصاحل الصديق، ؾبلة أوؿ نوفمرب، عدد -(5
 .29  السابق، صأوساريس، اؼبصدر-(6
 .276 ، ص اؼبرجع نفسوجودي أتومي،(-7
. 146، ص نفسوبوعالـ قبادي، (-8
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األذف، وكاد قليب أف ينفجر وتقلصت العضالت ويشعر اإلنساف بأف الفك العلوي ملتصق بالفك السفلي،وإذا 
 1.«...فتح اؼبرء عينيو خطوط من الضوء ـبتلفة األلواف وبعطش كبَت

 يوما أو أزيد من 20فقلما يصمد اؼبعذب أماـ ىذه الوحشية، اليت زبلف آثارا ؼبدة أكثر من 
ذلك،ونادرا ما يطلق سراح اؼبعتقلُت، ألف اعبالدين يأخذوف احتياطاهتم، فيداووف اآلثار، حىت يظهر اؼبعذب 

 2.يف ىيئة سليمة يف أعُت مالحظُت ؿبتملُت

 ساعات مع 3قد تتجاوز فًتة التعذيب بالكهرباء األسبوع، وتكوف يف الغالب يوميا مدة ساعتُت إذل 
فًتة راحة تدـو من نصف ساعة إذل ساعة، وقد يتعرض السجُت إذل الكهرباء حىت يف غرفة معزولة ومبللة مع 

انتشار الكهرباء يف كافة الغرفة، فيسقط الضحية وتكرر  تقييده ووضع االقطاب يف األرض فبا يؤدي إذل
 3.إذل جروح يف اعبسد العاري وتصلبو العملية فبا يؤدي

 ويبقى 4.أما اعبالد فهو وبمي نفسو بلباس قفاز عازؿ من اؼبطاط ولبس قبقابُت من اػبشب يف رجليو
بعيدا أو خارج القاعة إلدراكو خطورة الكهرباء وىنا نلمس تناقض وجهات نظر الفرنسيُت فالكهرباء حسب 

 5.االطباءالفرنسيُت غَت ضارة، وإف كانت كذلك فلما وبمي اعبالد نفسو إذف؟

 :التعذيب بالماء-2.2

لقد اعتادت السلطات البوليسية على التعذيب بالكهرباء والتغطيس يف اؼباء، فأصبح أمرًا طبيعيا،  
 فرغم كوف اؼباء مصدر للحياة إال أنو استخداـ 6يبارس ضد كل من يشتبو يف أمره وربـو حولو أية ريبة،

 :للتعذيب بطرؽ ـبتلفة نوجزىا يف ما يلي

                                                           

1)- Henri Alleg, la questions. les editions de minuit, paris, 1961, P51-52 
2)- Boualem nedjadi, les tortionnaires 1830-1962. ANEP, 2001, P 112. 

 .156 اؼبرجع السابق، ص، 17ؾبلة اؼبصادر، عدد - (3
 .11، ص1994-1993مصطفى طوماش، التعذيب خالؿ الثورة، مذكر ماجستَت جامعة اعبزائر، معهد التاريخ، - (4
 .156 اؼبرجع السابق، ص(- 5
 .112، ص 2009الفضيل الورتالين، اعبزائر الثائرة، دار اؽبدى، اعبزائر، - (6
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حيث يرغم اؼبعذب على ابتالع كميات من اؼباء عن طريق الفم حىت ينتفخ : إدخاؿ الماء إلى البطن- أ 
يوضع القمع يف الفم ويصب : وتتمثل ىذه الطرقة فيما يلي1البطن سباما وذلك باستعماؿ القمع أماألنبوب،

فيو اؼباء حىت ينتفخ البطن بشكل غَت عادي وإذا قاـو اؼبعذب ورفض ابتالع اؼباء يقـو اؼبعذبوف بسد منخريو، 
فيستسلم حىت ال يبوتاختناقا وبالتارل هبري اؼباء إذل بطنو دوف أف يعًتضو حاجز فإذاامتأل البطن قفز أحد 

 ويف كثَت من األحياف يتم إرغامهم على شرب مياه 2اؼبتطوعُت برجليو، فيخرج اؼباء من كل اؼبناطق بأدل شديد،
 وتستعمل طريقة أخرىإلدخاؿ اؼباء يف البطن عن طريق وضع الطرؼ األوؿ من األنبوب 3الصابوف اؼبتعفنة،

اؼبطاطي يف فم اؼبعذب والطريفاألخر متصل حبنفو تسيل حىت يبتأل البطن، وتستعمل الطريقة نفسها 
 4.إلخراجو

 حيث يربط جسم اؼبعذب كالنقانق وينزؿ بواسطة بكرة من الطابق األوإلذل :الغطس في البحر-ب
البحر،ورأسو متجو كبو األسفل، فيغطس الضحية يف ماء البحر ويرفع منو بعد غبظات وىو يرذبف من شدة 
الربد، ليعاد إذل االستنطاؽ وتستمر ىذه الطريقة حىت اإلهناؾ التاـ أو اؼبوت، ومن بُت الفيالت اؼبشهورة هبذا 

 5*.النوع من التعذيب فيال الشرفة الكبَتة
لقد تفنن اؼبعذبوف يف استخداـ حوض اغبماـ، ونستطيع أف مبيز ثالثة طرؽ استعماؿ : حوض الحماـ-ج

: ىي
حُت تشتد برودة الليل هبرد الضحية من كامل مالبس ويلقى بو يف حوض من اؼباء ويغطس رأسو مرارا حىت *

 6.يف اعبزائر"Gras desbains romain"وىذا ما امتازت بو فيال غراس يف اغبمامات الرومانية  االختناؽ

 6.اعبزائر

                                                           

 .12 اؼبرجع السابق، صمصطفى طوماش، - (1
2)- Boualem nedjadi, OP. cit , P 112 

اؼبرجع ؿبمد مرسلي، / 191، ص 2001، اعبزائر، 5ؿبمد األمُت بلغيث، موقف اؼبثقفُت الفرنسيُت من التعذيب ؾبلة اؼبصادر، عدد - (3
 .59 السابق، ص

 .186 اؼبرجع السابق، ص، ...أحسن بومارل، اسًتاتيجية الثورة - (4
 .ىي فيال كاف يبارس فيها التعذيب تقع يف الطاحونتُت يف اعبزائر: فيال الشرفة الكبيرة*(- 

 . 148 بوعالـ قبادي، اؼبرجع السابق، ص(- 5
6)- Hamid bousselham: quand la France torturait en algerie, rahma ANEP , 2001, P182. 
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إذل غاية االعًتاؼ وخصص ىذا التعذيب للبنات يف فيال  وضع اعبسم يف كيس مث وضعو  يف اؼبغطس*
األخرى اليت طبقت يف ىذه الفيال اؼبشهورة برعبها ىي أف سبرر عصا ربت ركبيت الضحية الطريقة أما 1سوزيٍت

وىي مقرفصة وسبرر اليداف ربت العصا وتربط كذلك مث توضع الضحية فوؽ اغبوض فإذا رفضت االعًتاؼ 
 2.يغطس رأسها يف حوض فيو سائل لزج وننت

ويف كثَت من اغباالت يتم تغطيس الضحية يف ماء ساخن جدا ؼبدة زمنية ؿبدودة، مث ينقل ويغطس يف ماء *
 3.بارد جدا ما يسبب أالما حادة ال تطاؽ

 :التعذيب بالضرب الجماعي-3.2

وتستخدـ يف ىذه 4يعترب الضرب تعذيبا يشًتؾ يف معظم األحياف بعمليات تفتيش القرى والتوقيف،
العصي حيث يؤمر الضحية بنزع  ، كما تستخدـ أيضا"بلعبة القدـ"واألرجل وتسمى  األيدي الطريقة

األخر تستمر ىذه العملية من  مالبسو،وأثناء ذلك تنهاؿ عيو الضربات حيث يلكمو كل جالد ويقذفو إذل
 5. د إذل نصف ساعة دوف توقف وقد تدـو أسابيع15

إذ يكوف الشخص اؼبتلقي للضرب عاجزا عن رده فهو يعيش صدمة عنيفة،تقنعو بأنو ال حوؿ لو وال 
 6.قوة فا للكمات والركالت ىي اوؿ ما يستقبل األسرى العرب الذين كلف باستنطاقهم

ففي ـبتلف عمليات الضرب اؼبربح كاف اعبالدوف يتحرشوف باؼبرضى الذين تربز عليهم إعاقة معينة، 
فالعديد من اؼبصابُت بالسل تعرضوا للضرب على الصدر حىت اؼبوت ومن ؽبم بنيات قوية يتعرضوف لكسر 

 7.ضلوعهم

                                                           

 .144ؿبمد الصاحل الصديق، أياـ خالدة يف حياة اعبزائر، اؼبرجع السابق، ص - (1
 .13 اؼبرجع السابق، صمصطفى طوماش، - (2
 .191 اؼبرجع السابق، صؿبمد األمُت بلغيث،  / 45 اؼبصدر السابق، ص، 3عمار قليل، ج- (3
 .427 اؼبرجع السابق، صرافاييال برانش، - (4
 .157 اؼبرجع السابق، ص، 17ؾبلة اؼبصادر، عدد - (5
 .127 ، صنفسواؼبرجع رافاييال برانش،  - (6
 .153 بوعالـ قبادي، اؼبرجع السابق، ص(- 7
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كما كانوا يضربوف بالسياط والعصي حىت اؼبوت أو فقداف الوعي والدخوؿ يف غيبوبة ال يستفيق منها 
 يف كثَت من اغباالت يكوف ىناؾ فريق مناوبة من اعبالدين حىت يتداولوف على الضرب، 1إال دبضي ساعات،

كما أف ىذا االخَت دل يكن يف ثكنات التعذيب فقط بل حىت حينما يتم اخراج اؼبعذب للتعرؼ على 
األماكن، وبعد كل فًتة ضرب تأيت فًتة راحة قصَتة حيث يوضع الضحية يف السيلوف الذي دل يكن يتجاوز 

 2.طولو وعرضو اؼبًت حبيث ال يتمكن السجُت من االستلقاء أو سبديد األرجل

على " فبر العاصفة"وقد وصل األمر بفرنسا أف وضعت عبارة تلطف هبا األمر من خالؿ اطالؽ تسمية 
الضرب وىو شكل من أشكاؿ التعذيب اؼبتمثل يف الضرب، وقد أكد اعبنراؿ شاؿ يف مذكرة أنو مت منع كل 

 3.أشكاؿ التعذيب دبا فيها فبر العاصفة إال أف الواقع يكذب ذلك

: التعذيب بالنار والحديد-4.2
إذ تعد النار وسيلة سهلة ومتوفرة، وربدث آالما فضيعة كما اهنا تًتؾ آثار وتشوىات على جسم 

الضحية ورغم ربريبها إال أف اعبالدين اعتربوىا وسيلة مفضلة ويبكن عد طريق التعذيب بالنار على سبيل اؼبثاؿ 
: ال اغبصر كما يلي

حيث هبلس الضحية على كرسي ويكوف عاري اعبسم ومقيد اليدين، فينفخ اعبالد : التعذيب بالسجائر-أ
 4.دخاف السجائر يف وجهو، مث يقـو بإطفاء سيجارتو على صدر الضحية وعلى أماكن حساسة أخرى

حىت النساء عذبن بنفس ىذه الطريقة، فلطاؼبا اعترب اعبالد جسد اؼبرأة وخاصة صدرىا مدخنة سجائر، 
. يطفئ فيها لفافتو اؼبشتعلة

 حيث تربط الضحية على طاولة العمليات وصدرىا عاريا مث يبلل جسمها بالبنزين مث :التعذيب بالبنزين -ب
 5.تشتعل النار فيها وىي الطريقة زبلف أثارا بليغة على اعبسم إذ ذبعل الضحية يقفز من شدة األدل

                                                           

 .46  السابق، ص، اؼبصدر3عمار قليل، ج- (1
 .158 اؼبرجع السابق، ص، 17خبتاوي خدهبة،  ؾبلة اؼبصادر، عدد - (2
 .427 ، صالسابقاؼبرجع رافاييال برانش، - (3

4)- Hamid bousselham, OP , cit, P183 
 .149 بوعالـ قبادي، اؼبرجع السابق، ص(- 5
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حيث توقد أعواد الثقاب يف أطراؼ األصابع غبرؽ األظافر،أوأف :التعذيب بالكبريت والشمعة الموقدة- ج
 1.تشد األرجل عارية وتوضع ربتها مشعة موقدة وقد خلفت ىذه الطريقة الكثَتةمن الثقوب يف أرجل الضحايا

 chalumeau وىي أشد خطورة من باقي الطرؽ األخرى، إذ يبر موقد التلحيم:التعذيب بنفاثة اللهب- د
 2.فبا تسبب حروؽ متفاوتة الدرجات... على عدد مناطق خاصة الصدر واألذرع والرأس 

مثل السكاكُت : أما بالنسبة للتعذيب باغبديد فقد استعمل اعبالدوف عدة أدوات ووسائل حديدية
 كما 3يتم قطع وسلخ جلد اؼبعذب ونثر اؼبلح عليو لتحدث أؼبا شديدا ال يبكن وصفو، واػبناجر حيث

أخرى لنزع اللحم من الضحية كالكماشة،أو ضرب األصابع بواسطة أدوات حديدية كاؼبطرقة  أدواتتستعمل 
 4...والفأس

 5.كما يوجد أسلوبأخر يتمثل يف اغبرؽ باؼبكواة من الصدر والذراعُت

: التعذيب بالحبل-5.2
اف استعماؿ اغببل كاف عاما يف صبيع الطرؽ،إالأنو يف نفس الوقت كانت لو استعماالت خاصة أكثر 

: قساوة ويبكن ذكر بعضها فيما يلي

 :"عملية الجراب"وضعية الكيس - أ
حيث يوثق اؼبعذب من رجليو ويديو حببل كاؼباشية مث يرفع بعجلة كبو السقف وىناؾ يطلق اغببل 

 6.فيهوي اؼبعذب إلىاألرض واقعا على رأسو وظهره، وتكرر العملية حىت يعًتؼ أو يبوت

 :الخنق-ب

                                                           

 .06، ص 5/08/1957: ، بتاريخ8اجملاىد، عدد  / 145 اؼبرجع السابق، ص، ...ؿبمد الصاحل الصديق، كيف ننسى - (1
 .158 اؼبرجع السابق، ص، 17خبتاوي خدهبة، ؾبلة اؼبصادر، عدد - (2
 .146  صاؼبرجع السابق،- (3
 .93 اؼبصدر السابق، ص، 8، عدد 1جريدة اجملاىد، التعذيب اإلستعماري يف اعبزائر فنونو وأساليبو الوحشية، ج- (4
، دار البعث، قسنطينة، (1962-1954)عبد الكرًن بوالصفصاؼ، حرب اعبزائر ومراكز اعبيش الفرنسي للقمع والتعذيب يف والية سطيف - (5

 .341  ص،1998
 .6 اؼبصدر السابق، ص، 8جريدة اجملاىد، عدد - (6
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حيث هبلس الضحية على كرسي ويقيد بشدة مث يعقد حوؿ رقبتو حبل ويقـو اثنُت من اعبالدين بشد 
 1".حادثا"اغببل يف اذباىُت متعاكسُت يصل حد االختناؽ واؼبوت ويف ىذه اغبالة ال يعترب إال 

 :الربط على األرض-ج

وىي )حيث يبدد الضحية على األرض الباردة الرطبة يف بعض اؼبغارات والكهوؼ بضاحية العاصمة 
 Ravin de la femme".وىذىاؼبرأة اؼبتوحشة "طريق معروفة اليـو بُت مراد رايس والعناصر، وتسمى 

sauvage .2 

وتشد األرجل واأليدي على ىيئة الصليب بأوتاد مضروبة يف األرض ويًتؾ السجُت ىكذا أياما وليارل، 
 3.يف الظالـ اغبالك والوحدة التامة، وقد جن الكثَت فبن سلط عليهم ىذا العذاب

: التعليق منكسا-أ

وكأنأفحشاألساليب عند اعبالدين،إذ يقـو اؼبعذبوف بتعليق أجساـ اؼبستنطقُت بشكل معكوس 
 4.كالشاة،األرجإللىأعلىوالرأس يتدذل إلىأسفل ويًتكونو فًتة من الوقت، مع إبقاء جسمو عار للحرارة والرطوبة

ولكأف تتخيل برودة وحرارة الطقس وكمية الدـ اؼبتدفقة كبو الرأس كلها أساليب قذرة استعملها 
.  اعبالدوف للقضاء على روح اؼبقاومة واإلرادة اعبزائرية

 

 

 

                                                           

 .146 ، ص، اؼبرجع السابق...كيف ننسى ؿبمد الصاحل الصديق، / 150 بوعالـ قبادي، اؼبرجع السابق، ص(- 1
 .151 ، صنفسو- (2
 .210، ص 05سعاد حداد، سامية خامس، من جرائم االستعمار الفرنسي، ؾبلة اؼبصادر، عدد - (3
 .185 اؼبرجع السابق، ص، ...أحسن بومارل، اسًتاتيجية الثورة - (4
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 :أساليب أخرى من التعذيب-6

ىذه الطرؽ ال تقل عن سابقتها فضاعة وبشاعة وىي تؤكد تفنن اعبالدين يف ابتكار طرؽ تعذيب 
: ووسائل ال سبة باإلنسانيةشيئا ومن بُت ىذه األساليب نذكر على سبيل اؼبثاؿ

  استخدـ الكالب والزواحف، فبعد أف يرىق الضحية جراء التعذيب بالكهرباء أو اؼباء أو أية وسيلة أخرى يتم
إطالؽ كالب من فصيلة أؼبانية مدربة هتاجم الضحية اؼبنهكة وتنهش غبمو، وكذلك إدخاؿ اؼبعذب وسط 

 1.اليت تلتف على الضحية وتعصره بشدة* األفعىسياج، مث يصفروف على 
  انتزاع أظافر اؼبعتقلُت واقتالع األضراس وقطع األلسنة واألنوؼ وإدخاؿ مسامَت بُت الظفر واللحم وفقأ العيوف

 2.واستئصاؿ األعضاء التناسلية والسَت حفاة على الزجاج واؼبسامَت
  كما كاف اعبالدوف يقوموف حبرؽ شعر الرأس وإجبار الضحية على اعبلوس على الزجاجات أو على اؼبسامَت يف

 وسحج جسم الضحية 3ألواح خشبية أو اعبر على أرضية مثبت فيها مسامَت وطلي األجساد بالغاز اغبار
 4.دبسحجة سباما كما تسحجاالخشاب وتصقل وكاف ىذا النوع من اختصاص ضيعنة بَتاف

  ومن أنواع األخرى أيضا نذكر طريقة اؼبصارعة حيث يسلح اثنُت من اؼبعتقلُت خبناجر ومن يقتل األخر يكوف
 5.حرا
  وىناؾ الكثَت من اؼبعتقلُت الذين اجربوا على حفر قبورىم بأيديهم مث دفنوا فيها أحياء مكبلُت بالسالسل، كما

أجرب العديد علي كنس الطرقات والساحات بألسنتهم وذلك إمعانا يف إذالؽبم، كما كاف يتم حشد عدد كبَت 
 6.من اؼبعتقلُت الذين يلقى هبم يف اآلبار اليت تردـ فوقهم أو سبأل باؼبياه وتًتؾ اعبثث حىت تتعفن

                                                           

مت احضاره من اؽبند الصينية، وحسب شهادة بعض اجملاىدين فإف اؼبركز الوحيد " Boa"من فصيلة البوا عادة يكوف ثعباف ملكي : األفعى *(- 
 .الذي استخدـ الزواحف ىو منطقة الصفصاؼ بتلمساف

 178-177 اؼبرجع السابق، صىبتاوي خدهبة، - (1
. 67-66 عبد الكرًن بو الصفصاؼ، اؼبرجع السابق، ص(- 2
 .46  ص،3 جاؼبصدر السابق،عمار قليل، - (3
 .155 بوعالـ قبادي، اؼبرجع السابق، ص(- 4
 .187 ،اؼبرجع السابق، ص...أحسن بومارل، اسًتاتيجية الثورة (- 5
 .159-158 ، ص اؼبرجع نفسوبوعالـ قبادي،/ 46 ،صنفسواؼبصدر عمار قليل، - (6
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  كما أهنم كانوا يربطوف الرجاؿ والنساء باغبباؿ والسالسل وهبروهنم وراء السيارات العسكرية السريعة، إمعانا يف
أو ربطهم يف سيارتُت أي كل جهة من جسد الضحية تربط يف سيارة على 1سبزيق أجسامهم وربطيم أضالعهم،

 2.حدى مث تنطلق السيارتُت بأقصى سرعة يف اذباىُت ـبتلفُت فبا يسبب انقساـ اعبسد إذل نصفُت
  أيضا إجبار اعبالدين لضحاياىم على أكل فضالهتم فبعد حرماهنم من األكل والشرب ؼبدة زمنية قد تتجاوز

 3.يوما أو أكثر يلجأ الضحايا إذل شرب بوؽبم أكرمكم اهلل20
 4.كذلك التعذيب خبياطة أصابع اليدين والرجلُت باػبيوط الغليظة وتعدى األمر إذل خياطة الفخذين والرجلُت 

 4.والرجلُت
 األراضي وشرد اآلؼ حاف دور اغتصاب النساء  لقد تفنن اؼبستعمر يف أساليبو اعبهنمية، فبعد أف اغتصب

والبنات وىتك عرضهن و االعتداء على شرفهن فتعذيب النساء اؼبناضالت يف ثورة التحرير كاف باألساليب 
 5.وحشية فضيعة ال يتصورىا العقل أف تصدر من إنساف إلنساف

ال وجود ... »ففي حوار دار بُت رافاييال برانش وأحد اعبنود الفرنسيُت سابقا يف اعبزائر أكد على أنو 
كل جيوش العادل قد ... أما القوؿ بأف اعبيش دل يغتصب أبدا فهو مستحيل ... عبيش دوف اغتصاب 

 6.«...اغتصبت بدرجات تزيد أو تنقص
ىي كثَتة حاالت اعبزائريات اؼبعتقالت أو حىت غَت اؼبعتقالت الاليت تعرضن لالغتصاب مكرىات 

بالقوة والسالح، فهو تعبَت عن رغبتو االستحواذ واالىانة، فاؼبغتصب ال يصيب اؼبرأة يف حد ذاهتا بل يف الواقع 
واؼبخزي 7يصيب عائلتها وقريتها وكافة الدوائر اليت تنتمي إليها وإلىأخر حلقة فيها وتتمثل يف الشعب اعبزائري،

 8.باغتصاب النساء"*الحركى"واؼبخزي يف كل ذلك ىو قياـ عمالء العدو من بٍت جلدتنا7اعبزائري،

                                                           

 .67 اؼبرجع السابق، صعبد الكرًن بو الصفصاؼ، - (1
 .46 اؼبصدر السابق، صعمار قليل، - (2
 .47نفسو، ص - (3
 .150 ، اؼبرجع السابق، ص...ؿبمد الصاحل الصديق، كيف ننسى (- 4
 .149 ، صنفسو- (5
 .377 ش، اؼبرجع السابق، صفرابرافاييال (- 6
 .386 ، صنفسو- (7

ىو مصطلح يطلق على كل جزائري خائن باع ذاتو بغرض من األغراض والتحق بصفوؼ االحتالؿ الفرنسي، ربت أي شكل من " حركى*(- "
 .(43عبد اؼبالك مرتاض، دليل مصطلحات الثورة، ص : أنظر )األشكاؿ وأصبح مساعدا على كشف خبايا اجملاىدين 
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لقد كاف اعبالدوف يف اؼبعتقالت يتداولوف على اغتصاب النساء،إذ كل ليلة تستدعى واحدة ؽبتك 
 كما أف الكثَت من النساءعوقبوا باالغتصاب نتيجة صمتهم عن أزواجهم اؼبناضلُت، فهذا 1عرضها وشرفها،

 2.يؤكد عندىم وربملهم كل شيء على أف يشوا بأزواجهم

لقد كاف للنساء خطة من أجل ذبنب اغتصاهبن من طرؼ العساكر، وذلك بطلي أنفسهن بروث البقر 
 3.واؼباعز، حىت تنبعث منهن رائحة كريهة، فكلما يدنوا منهن جندي يًتاجع من الرائحة الكريهة

وكيفيات التعذيب فقد تفنن اؼبستعمر لالنتقاـ من الشعب األعزؿ، ودل  ىي كثَتة ومتنوعة أساليب
األساليب فضاعويفوت أية وسيلة للقضاء عليو وعلى ثورتو اجمليدة وإناما خلفتو ىذه اعبرائم كاف جسيما بقدر 

. اؼبستعملة، فقد كاف ؽبا أثار مادية وأخرى معنوية على الشعب اعبزائري

 4.فعمليات التعذيب أدت إذل انعكاسات خطَتة على حياة اؼبعذبُت قبل وبعد االستقالؿ

فقد سبثلت اآلثار اؼبادية يف أعطاب جسدية عضوية تظهر على مستوى اعبسم تتمثل يف أعراض مرضية 
من أمثلتها قرحة اؼبعدة، وحاالت االرتعاش واالضطرابات على مستوى اعبهاز التناسلي واليت كاف اؼبقصود 

منها إبادة اعبنس اعبزائري من خالؿ منع اإلقباب، كما أف التعذيب خلق فئة من اؼبعطوبُت واؼبشوىُت 
جسديا، بسبب وسائلو اعبهنمية اؼبستعملة ولإلشارة فإف ثالثة أرباع الذين دخلوا اؼبراكز ىبرجوف منها إذل 

 5.اؼبقابر

 أمرىم نسبة للفئة األوذل فقد أظهرتاؿكما أنتجت إسًتاتيجية التعذيب فئة من اؼبفقودين واؼبعطوبُت ب
  حالة يف ظرؼ أياـ157، فقد سبكن احملامُت من تسجيل حاالت من اؼبفقودين قدرة بػ1957صحف 

                                                                                                                                                                                

 .60 اؼبرجع السابق، صؿبمد مرسلي، - (8
 .52، اؼبرجع السابق، ص3عمار قليل، ج - (1
 .206، ص 2015، دار مدارات، مصر، 2فرانز فانوف، معذبو األرض، تر، سامي الدرويب، ط- (2
 .60 ، صؿبمد مرسلي، اؼبرجع السابق- (3
 .408، ص 2اعبزائر خاصة، دار اؼبعرفة، اعبزائر، ج: عمار عمورة، اعبزائر بوابة التاريخ اعبزائري -  (4
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 مع اؼبالحظة فأف العدد 1قالئل، وىذه اغباالت أعلن عنها بعد مادل تتمكن عائالت الضحايا من رؤيتهم،
. حملفوظ قداش اؼبذكور ال يعطي صورة حقيقية عن عدد اؼبفقودين جراء االعتقاؿ والتعذيب، ويف تقدير آخر

 شخصا مت إيقافهم من طرؼ مصاحل األمن ودل قبد ؽبم أثرا 3024أنو ىناؾ "ؼبدينة اعبزائر وحدىا،إذ يقوؿ 
 2... .وغَتىم*  العريب التبسي* موريس أودين،: ومن بُت ضحايا االختطاؼ نذكر..." من ذلك الوقت 

يف مرحلة ... »أنو "-معذبو األرض" يف كتابو (*فرانز فانوف)أما عن اآلثار اؼبعنوية فقد أشار ؽبا 
االستعمار حيث يتجاوز ؾبموعة التهيجات الضارة حدا معينا، تنهار اؼبواقف إلىالدفاعية للمستعمرين فنجد 
عددا كبَتا من ىؤالء يف مستشفيات األمراض العقلية ففي ىذه اؼبرحلة من االستعمار نرى مقدارا كبَتا من 

 3.«...األمراض العقلية وبدثو االضطهاد إحداثا مباشرا

يؤكد فرانز فانوف أف اغبادث الذي أطلق اؼبرض يف اغباالت اليت عرضها يف دراستو ىو بالدرجة األوذل 
 4.اعبو الدامي الذي ال يرحم والشعور الدائم الذي ال يربح نفوس الناس بأهنم يشهدوف قياـ الساعة

إف سياسة التعذيب كاف ؽبا أثر كبَت يف نفسية اعبزائريُت إذ عانوا منها نفسيا، فبا أثرت يف حياهتم 
اليومية وجعلت منهم شبو عاجزين عن أداء وظائفهم ميالُت إذل العزلة واالنطواء والعداوة، مصابُت باهنيارات 
عصبية ال يتحدثوف إال عن اؼبوت، فاقدين للعقل، يروحوف جيئة وذىابا طواؿ النهار، فهل كاف ؾبنوف قبل 

 5.اعتقالو أمأف التعذيب قد أسلمو إذل اعبنوف

                                                           

 . 266 بوعالـ قبادي، اؼبرجع السابق، ص(- 1
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 ، ويف 2 يف جزر اؼبارتنيك مث أصبح جزائري بإرادتو إلتحق بالقوى الفرنسية اغبرة أثناء ح ع 1925ىو فرنسي ولد يف : فرانس فانوف *(- 
 أصبح مكلف باإلعالـ وطبيب للمقاتلُت 1957 جاء إذل اعبزائر وتعرؼ على أعضاء جبهة ت و وقدـ ؽبم العالج والدواء، وسنة 1953

 (.68أنظر عبد اجمليد عمراين، اؼبرجع السابق، ص). 06/12/1961اعبزائريُت، تويف يف 
 .201أنظر فرانز فانزف، ص- (3
 .215 اؼبرجع السابق، ص، 05سعاد حداد، سامية خامس، ؾبلة اؼبصادر، عدد - (4
 .108 اؼبرجع السابق، صباسم العسيلي، اجملاىدة اعبزائرية، - (5
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اف للتعذيب آثار ال يبكن عدىا وحصرىا، فهي ربتاج إذل دراسة ـبصصة يف ىذا اعبانب الذي ال يزاؿ 
الشعب اعبزائري يعاين من جرائو خاصة وأف مسألة التعذيب ىي مسألة حساسة وتعترب من الطابوىات، اليت 

. يتحاشى اعبميع اغبديث عنها رغم ما خلفتو من آثار ظاىرة للعياف

: المواقف المختلفة من قضية التعذيب: ثالثا

 لقد أثارت قضية التعذيب اؼبمارسة من طرؼ السلطات الفرنسية يف اعبزائر على الشعب اعبزائر 
مواقف عدة ومتباينة فيما بينها حىت يف الدولة الفرنسية االستعمارية يف حد ذاهتا، فنجد ىناؾ من كاف يرى 

بأف عملية التعذيب وسيلة صحيحة وقانونية إلرغاـ الشعب اعبزائري على االعًتاؼ وىناؾ من وقف ضد ىذه 
 :العملية وعليو سنتطرؽ إذل ىذه اؼبواقف اؼبختلفة كما يلي 

لقد أيدت السلطات الفرنسية أعماؿ التعذيب اؼبمارسة باعبزائر وقد ظهر ذلك من :الموقف الفرنسي (1
: خالؿ

 :موقف الحكومة الرسمي / 1 – 1

 دل تعًتؼ فرنسا يف موقفها من القضية اعبزائرية ال حبالة حرب يف اعبزائر وال باحملاربُت اعبزائريُت الذين 
أظهروا للعادل مركزىم كطرؼ ؿبارب، إال أف اللجوء إذل القوانُت االستثنائية لضرب الثوار يف إقليم دولة أخرى 

، كل ىذا دفع الكثَت من الفرنسيُت ورجاؿ السياسة الدوليُت إذل االعتقاد  *(ساقية سيدي يوسف)كحادثة 
بأف حرب اعبزائر قد خرجت من إطارىا كوهنا مشكلة داخلية، ومع ذلك فإف اؼبوقف الرظبي الفرنسي بقي 

 1.دوما ال يعًتؼ بأي مركز قانوين عببهة التحرير الوطٍت وؿباربيها

 اليت صادقت عليها فرنسا وبالتارل أصبحت جزءا من قانوهنا 1949 كذلك اتفاقية جونيف عاـ 
الداخلي طبقا للدستور الفرنسي، فعلى الرغم من أف فرنسا ملزمة بتطبيق أحكاـ ىذه االتفاقية أو على األقل 

                                                           

وىي حادثة انفجار قنبلة باغبدود التونسية اعبزائرية انتقاما من تونس اليت كانت تدعم ثورة التحرير اعبزائرية، وقعت يف : ساقية سيدي يوسف(- *
، قرية ساقية سيدي يوسف الشهَتة فضحت مسؤولية 1أنظر اجملاىد، ج). 1958 – 02 – 08عهد اعبنراؿ راؤؿ سالف بتاريخ 

 .4، ص15/02/1958، تاريخ 18االستعمار العاؼبي وجسمت وحدة اؼبغرب العريب، العدد 
 . 65بلقاسم صحراوي، اؼبرجع السابق، ص - (1
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دل تلتـز بذلك، بالرغم 1958تطبيق مادهتا الثالثة اؼبشًتكة بُت اتفاقيات جنيف األربعة إال أف فرنسا إذل غاية 
 أصدرت إعالنا اعًتفت فيو بإمكانية تطبيق اؼبادة الثالثة وخَت دليل على 1956 / 06 / 23من أهنا يف 

ذلك ىو األعماؿ القمعية واالجرامية اليت مارستها يف حق الشعب اعبزائري كالتعذيب وإنشاء اؼبعتقالت، فبا 
 1.يدؿ على مساندهتا لعمليات التعذيب

 باإلضافة إذل انشائها للعدًن من اؼبدارس لتعليم أساليب التعذيب ، والدليل على ذلك شهادة أحد 
 بعد عودتو على فرنسا عن جانب من 1959 إذل 1958الضباط الفرنسيوف الذين عملوا باعبزائر من 

جوانب التعذيب اليت كانت سبارس هبذه اؼبدارس وعلى وجو اػبصوص مدرسة جاف دارؾ بسكيكدة، حيث 
 وقد دوف طبس نقاط من الدرس اؼبقدـ 2قاؿ بأنو كانت تقدـ ؽبم دروس حوؿ وجوب تعذيب االنساين،

 3:ىي

. هبب أف يكوف التعذيب نظيفا – 1
. أال هبري على مرأى من الصغار  – 2
. أف هبري التعذيب من قبل ضابط مسؤوؿ  – 3
. أف يكوف إنسانيا أي ينتهي حاؼبا يتكلم اؼبستجوب – 4
. أف ال يًتؾ التعذيب آثارا  – 5

. فإذا توفرت ىذه الشروط لكم اغبق دبمارسة عمليات التعذيب

كيف ال تقع اؼبسؤولية على ؾبموعة اعبهاز الرظبي وىناؾ يف »: حيث جاء يف قوؿ ىذا الضابط
 4«...مركز للتدريب على حرب التدمَت  (سكيكدة)مدرسة مثل مدرسة 

فمن خالؿ ىذه اؼبقولة يظهر لنا بأف اغبكومة الرظبية الفرنسية ىي اليت ربرض على فبارسة عمليات 
. التعذيب

                                                           

 . 66، 65بلقاسم صحراوي، اؼبرجع السابق ، ص -(1
 . 20 ، ص 1961 / 11 / 1، 107، عدد 4 ج  ذبارب االضطهاد ضد شعب ال يقهر، اجملاىد،(-2
 .20نفسو، ص - (3
 .20نفسو، ص- (4
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أسقف مدينة تولوز وآخرىم " الكارديناؿ ساييج" كما قامت ؾبموعة من اعبنراالت الفرنسيُت أوؽبم 
إننا نؤمن إيبانا : اغباكم العاـ للجزائر سابقا بتوجيو نداء إذل الشعب الفرنسي جاء فيو ما يلي" جاؾ سوستيل"

من اإلرىاب، إف  (اعبزائريُت)مطلقا بأف من العدالة التامة استعماؿ القوة من قبل الفرنسيُت غبماية ىؤالء أي 
 1.استعماؿ القوة اؼبذكورة هبب أف ينتهي باالنتصار اغبقيقي

" عباؾ سوستاؿ"بكتابة تقرير قدمو " روجرو لـو"ـ قاـ اؼبفتش العاـ لإلدارة 1955أما يف مارس 
تطرؽ فيو أف التعذيب يبارس باستمرار على اؼبشتبو فيهم، وكاف ال يعارض اللجوء إذل التعذيب ويقًتح أف يقـو 

وبعث بتقرير إذل رئيس اغبكومة " جوف مَتي"بو ضباط الشرطة القضائية، مث جاء مدير األمن الوطٍت 
 ربدث فيو عن التعذيب وفبارسات وصفها بأهنا أكثر وحشية من 1955 ديسمرب 13يف " إدغارفور"

 2.اؼبمارسات النازية

وعليو يبكن القوؿ بأف كل ىذه األعماؿ القمعية واالجرامية اؼبرتكبة يف حق اعبزائريُت أثناء الثورة، دل 
تأيت من العدـ بل كاف من ورائها ربريض من طرؼ السلطات العليا للدولة الفرنسية فهي اؼبشجعة واحملفزة 

والداعمة لعمليات االعتقاؿ والتعذيب فلو دل تكن من وراء ذلك ؼبا كاف ىناؾ إعتقاؿ وتعذيب ألف األوامر 
تصدر من اؽبيئات العليا، وعليو فموقف اغبكومة الفرنسية الرظبي كاف دائما مؤيدا ومساندا لعمليات االعتقاؿ 

. والتعذيب

كذلك أبدت األحزاب السياسية الفرنسية رأيها فيما ىبص عمليات التعذيب ىي والرأي العاـ 
: الفرنسي حيث كاف منهم اؼبؤيد ومنهم اؼبعارض، فمن بُت األحزاب اؼبؤيدة قبد

الديغوليوف وحزهبم، التجمع من أجل اعبمهورية، فقد كاف موقفهم من اعبرائم اؼبرتكبة يف اعبزائر ال 
 3.ىبتلف عن اؼبواقف اؼبؤيدة، ألنو كاف مساندا ومؤيدا لعمليات التعذيب

                                                           

 . 16 ، ص 2010 بساـ العسيلي، االستعمار الفرنسي يف مواجهة الثورة اعبزائرية، دار النفائس، بَتوت، (-1
 . 311 ص ،2013 السياسة الفرنسية يف اعبزائر وانعكاساهتا على الثورة، دار اؽبدى، اعبزائر،  إبراىيم طاس،(-2
 .89-88سعدي بزياف، اؼبرجع السابق، ص - (3
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إال أنو ليست كل األحزاب السياسية الفرنسية مؤيدة لعمليات التعذيب، بل ىناؾ من أثار معارضة 
: ضد ىذه اعبرائم اؼبرتكبة باعبزائر ومن بينهم

وىو من أىم وأبرز األحزاب السياسية الفرنسية اليت وقفت لصاحل  (p.c.f)اغبزب الشيوعي الفرنسي 
اعبزائريُت، حيث ندد باعبرائم اؼبرتكبة من طرؼ االستعمار الفرنسي ضد الشعب اعبزائري خالؿ اغبرب 

الذي جعلها اغبزب " l'humanitéلومانييت"التحريرية ، ويظهر ىذا التأييد واؼبساندة من خالؿ جريدة 
الشيوعي الفرنسي يف خدمة شهادات اؼبناضلُت اعبزائريُت واألحرار الفرنسيُت الذين آزروا كفاح الشعب 

 وزوجتو كوليت جانسوف، بيَت فيداؿ ناكي، ويعترب اغبزب (*فرانسيس جانسوف)اعبزائري ويف مقدمتهم 
الشيوعي الفرنسي أوؿ حزب سياسي فرنسي طالب بإنشاء عبنة ربقيق برؼبانية حوؿ جرائم فرنسا وجيشها يف 

 1.اعبزائر

أما مواقف الرأي العاـ الفرنسي فقد كانت متذبذبة وسلبية إذل حد كبَت، فالفرنسيوف وقفوا إذل جانب 
حكوماهتم وبالدىم على حساب اغبرية وضمَت وروح العدالة واإلنسانية اليت تدعو إليها القوانُت واألعراؼ يف 

 ، فهناؾ ثالثة من أصل طبسة فرنسيُت يدينوف بشدة جرائم اعبيش الفرنسي وضباطو أثناء 2كل بلداف العادل 
 3. من يرغبوف يف ؿباسبة ومتابعة الذين ارتكبوا ىذه اعبرائم ومعاقبتهم½ الثورة مقابل 

 أف الفرنسيوف قد "*جاف بوؿ سارتر والثورة اعبزائرية"إال أف عبد اجمليد عمراين فقد ذكر يف كتابو 
التزموا الصمت والسكوت وىذا ما يدؿ على عالمة الرضا على ما هبري باعبزائر، وحاولوا ذباىل جرائم اعبيش 

. الفرنسي واعتربوىا معقولة ومنطقية ضد ما يسمى عندىم باإلرىاب

 

                                                           

، أعتقل يف ؿبتشدات الالجئُت الفرنسيُت 2كاتب ومفكر سياسي فرنسي، أستاذ فلسفة ىاجر إذل اسبانية أثناء ح ع : فرانسيس جانسوف*(- 
 .(أنظر عبد اجمليد عمراين، اؼبرجع السابق). باسبانيا، وعند االفراج عنو ذىب إذل اعبزائر وتعرؼ على عدة شخصيات جزائرب

 88-87، ص سعدي بزياف، اؼبرجع السابق- (1
 . 84 بلقاسم صحراوي، اؼبرجع السابق، ص (-2
 . 129 اؼبرجع السابق، ص (-3

 ذىب إذل أؼبانيا 1933، كاف ناجحا، يف 1915 بباريس، بدأ حياتو الدراسية يف أكتوبر 1905 جواف 21ولد يف : جاف بوؿ سارتر*(- 
 (16نظر عبد اجمليد عمراين، اؼبرجع السابق، ص). ودرس الفلسفة، كاف مناىضا لالستعمار الفرنسي ومتضامن مع الثورة
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:  موقف المثقفين الفرنسيين / 3 – 1

لقد بذلت السلطات الفرنسية كل جهودىا لتحجب أعماؽبا القمعية عن الرأي العاـ، فوضعت غطاء 
واقي أماـ ىذه اؼبمارسة البشعة ضد الشعب اعبزائري لتبقيها حبيسة جدراف السجوف وزنزانات اؼبعتقالت حىت 

تغالط الرأي العاـ وتضللو، ولكن ذبري الرياح دبا التشتهيو السفن فربوز تصروبات واعًتافات ؼبن عايشوا 
الوضع وعانوا األمرين وما قدموه من شهادات تربىن وتؤكد على ما مارستو فرنسا باعبزائر خالؿ الثورة من 
اعتقاؿ وتعذيب بشكل واسع، وىو ما أثار استياء العديد من الشخصيات األدبية الفرنسية، إال أف البعض 

: منها كاف راضي عما وبدث من تعذيب فجاءت مواقفهم كاآليت

باألعماؿ اإلجرامية اؼبمارسة ضد اعبزائريُت بدافع أهنا فبارسات تسيء وال  لقد نددت الطبقة اؼبثقفة
 1.تليق بفرنسا كدولة عظمى وديبوقراطية وؽبا مكانتها بُت الدوؿ كما أهنا تنادي دائما حبرية اإلخاء واؼبساواة

 يف وسائل اإلعراـ من خالؿ مقاؿ نشره *"فرنسوا مورياؾ"فأوؿ من أثار قضية التعذيب ىو الروائي 
 2. إال أف السلطات الفرنسية أنكرت ذلك1955يف جانفي " اإلكسربيس"دبجلة 

 الذي كاف ينشط يف صبعية الشباب اعبزائري الكشاؼ وصبعية الشباب *"بيار شورل"أما األستاذ 
بالوضعية اػبارجة عن القانوف اليت ازبذهتا اغبكومة " اػبارجوف عن القانوف يف اعبزائر"الكاثوليكي ندد يف 

 ؿبي الدين يف 3شهادة مستشار بلدي ؼبدينة اعبزائر مت تعذيبو يف فيال " بيار شورل"الفرنسية نفسها، كما ذكر 
ندد كذلك بكل شجاعة بالبشاعات اليت ارتكبها احملتل الفرنسي، " الضمائر اؼبغاربية"بداية الثورة، ويف ؾبلة 

 وىو مقاـو قدًن وكاف أستاذا باعبزائر اعتنق القضية اعبزائرية *"أندري ماندوز"باإلضافة كذلك إذل األستاذ 
                                                           

 . 78 بلقاسم صحراوي، اؼبرجع السابق، ص (-1
 مؤلف وعدة مسرحيات، دعا اذل استقالؿ 30 كاف متأثر باؼبسيحية االجتماعية لو قرابة 1885كاتب فرنسي ولد يف : فرانسوا مورياؾ*(- 

 . 1970، تويف يف 1950اعبزائر واؼبغرب، حاز على جائزة نوبل لألدب، سنة 
 .311إبراىيم طاس، اؼبرجع السابق، ص - (2

 باعبزائر التحق بكلية الطب جبامعة اعبزائر، كاف على احتكاؾ باغبرية الطالبية اعبزائرية، كاف اؼبسؤوؿ األوؿ 1930ولد يف : بيار شولي*(- 
 .2012، وكاف من أحد مؤسسي ؾبلة الضمائر اؼبغاربية، تويف AJASSعبمعية الشباب اعبزائري للحركة االجتماعية 

 . 203رجع السابق، ص ادل بوعالـ قبادي، (-3
، وىو مؤرخ كاثوليكي، وباحث وصحفي وناشط يف مناىضة الفاشية ومناىضة االستعمار، أصبح 1916ولد يف بوردو سنة : أندري ماندوز*(- 

 .2006، تويف يف بورتو فيكيو 1956 ومت اعتقالو يف نوفمرب FLN أستاذ جبامعة اعبزائر، شارؾ مع 1946
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حيث ندد باعبرائم اؼبرتكبة يف اعبزائر " ضمائر مغاربية"و" ضمائر جزائرية"مبكرا، وكاف يشرؼ على ؾبلتُت نبا 
 1. وكاد أف يهاجم ىو وعائلتو من طرؼ ؾبرمُت يف مدينة اعبزائر

فمشكلة التعذيب باعبزائر أثرت بشكل كبَت على األدباء واؼبفكرين الفرنسيُت حيث حاولوا فهمها، 
: الذي قاـ بتحليل ىذه اؼبشكلة وفهم الصراع القائم حيث يقوؿ" جاف بوؿ سارتر"فنجد مثال الفيلسوؼ 

ىو أف نكافح إذل – والشيء الوحيد الذي نستطيع أف كباولو، وينبغي أف كباولو، ولكن اؼبهم أف كباولو اليـو »
وقد ظهر تنديده كذلك من 2«جانبو لتحرر يف الوقت نفسو اعبزائريُت والفرنسيُت من االستبداد االستعماري

. خالؿ كتابو عارنا يف اعبزائر

بل ترجم معارضتو ورفضو العنيف ضد وحشية االستعمار " عارنا يف اعبزائر"ودل يكتفي سارتر بكتابو 
الفرنسي يف اعبزائر كذلك بكتاباتو ونشاطاتو السياسية حيث كتب روايتو اؼبسرحية القيمة واليت ربمل عنواف 

واليت عاجل فيها أساليب التعذيب اؼبفروضة على  (les séquestres d'étonna 1959)" سجناء التونا"
الشعب اعبزائري واؼبطبقة بأحدث الطرؽ، وكل ىذا كاف يهدؼ سارتر من ورائو عن كشف النوايا اغبقيقية 
لفرنسا يف اعبزائر ومقارنتها بالنازية يف أوروبا وعليو يبكن القوؿ أف موقف سارتر كاف اهبابيا ولصاحل اعبزائر 

 3.وشعبها وىا برفضو منطلق التعذيب وحاوؿ تبُت اعبرائم الناذبة عنو وقهر ما يسمى حبقوؽ االنساف

 4: ـ دبا يلي1960 / 10 / 03ويف ىذا السياؽ صرح رجاؿ الفكر يف فرنسا بتاريخ 

. كبًـت رفض التجنيد وضبل السالح ضد الشعب اعبزائري ونرى أف ىذا العمل لو ما يربره – 1

كبًـت سلوؾ الفرنسيُت الذين يروف أف واجبهم يقتضي إعانة وضباية اعبزائريُت اؼبضطهدين باسم الشعب - 2
. الفرنسي، ونرى أف ىذا العمل لو ما يربره

                                                           

  . 204 ، 203 ص بوعالـ قبادي ، اؼبرجع السابق،- (1
، 05 ؿبمد األمُت بلغيث، موقف اؼبثقفُت الفرنسيُت من التعذيب يف السجوف واحملتشدات أثناء الثورة التحريرية، ؾبلة اؼبصادر، عدد (-2

. 193 ، ص 2001صيف
 .113-111عبد اجمليد عمراين، جاف بوؿ سارتر والثورة اعبزائرية، مكتبة مدبورل، ص - (3
 . 194، ص اؼبرجع السابق- (4
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إف قضية الشعب اعبزائري اليت تساىم بكيفية حاظبة يف القضاء على النظاـ االستعماري ىي قضية »- 3
. «...صبيع الرجاؿ األحرار

 ودل يشمل التنديد باألعماؿ القمعية اإلجرامية ىؤالء السابقُت الذكر فقط، بل مشل فئة أخرى من 
" ضد التعذيب"كذلك ىنري سيموف يف كتابو1"اعبالدوف" اؼبثقفُت أمثاؿ ىنري عالؽ وكاف من خالؿ كتابو

هبب على الفرنسيُت أف يعلموا أنو دل يعدؽبم اغبق يف أف يذكر فضائع النازيُت بنفس اللهجة »: حيث قاؿ فيو
إف اؼبسؤولية اؼبشًتكة اليت سببت لنا عذابا كبَتا ربت االحتالؿ النازي واليت نسلكها ...اليت يذكروهنا يف اؼباضي

كلهم نددوا باألساليب الال إنسانية 2،«اليـو باعبزائر على شعب كامل، سكوتا مطلقا من عمليات التعذيب
اؼبستعملة من طرؼ االستعمار الفرنسي يف اعبزائر أثناء الثورة التحريرية، وسعي الشعب اعبزائري إذل ربرره من 
بربرية اعبيش الفرنسي الذي وقع يف وحل السادية والعنصرية البغيضة واليت راح ضحيتها أرواح عديدة ال تعد 

 3.وال ربصى، وأصيب على إثرىا اجملتمع اعبزائري بالبؤس والشقاء

، 1956 كما عربت ؾبموعة من احملامُت عن رفضها ؽبذه األعماؿ ففي شهر سبتمرب وأكتوبر 
كشفت ؾبموعة من احملامُت للرأي العاـ الفرنسي عن تعرض موكليهم اعبزائريُت ألضاؼ من التعذيب يف قبو 

، غَت أف " بروفوفيكتور»برئاسة  أكتوبر 29مبٌت اػبزينة دبدينة وىراف، فتقرر تشكيل عبنة ربقيق  برؼبانية يف 
 والذي 1957 مارس 05ىذه اللجنة دل تكن منصفة وعادلة، وكاف ذلك من خالؿ التقرير الذي قدمتو يف 

جاء يتماشى مع السياسة الرظبية، فأظهر عناصر الشرطة الفرنسية الذين قاموا بأعماؿ التعذيب ىم األبرياء وال 
 4. ذنب ؽبم، أما الضحايا من اؼبعتقلُت فأظهرىم كاذبُت مفًتين وعليو تقرر غلق اؼبلف

استمرت بفتح اؼبلف جوف مولز الذي تضمن ؾبموعة " تيموا نياج كريتياف"  إال أف الصحيفة األسبوعية
كبن أبعد ما نكوف عن التهدئة لقد أصابنا اليأس » كتب يقوؿ1956من الرسائل بعثها مولز ألصدقائو عاـ 

                                                           

 .195، اؼبرجع السابق، ص 5، العدد ...ؿبمد األمُت بلغيث، موقف اؼبثقفُت الفرنسيُت (- 1
 . 190  أضبد رضواف شرؼ الدين، اؼبرجع السابق، ص (-2
 .  195  اؼبرجع السابق، ص (-3
 . 21  اؼبرجع السابق، ص (-4
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فبا نشاىده من درجة االكبطاط اليت بلغتو الطبيعة البشرية ومن إقداـ بعض الفرنسيُت بالذات على استخداـ 
 1. «أساليب جديرة باؽبمجية النازية

 ومن أجل اغبد من ىذه اإلجراءات التعذيبية مت عقد مؤسبر خاص نظمتو صبعية اغبفاظ على 
اؼبؤسسات القضائية واغبريات الفردية، فكاف مناسبة ىامة لشجب انعداـ اؼبشروعية اليت تتميز هبا األوضاع 

تالحظ بكل امتعاض استمرار النيل من »داخل اعبزائر، وأعلن اؼبؤسبر باإلصباع يف اؼبقررات اػبتامية أف اعبمعية 
...  أساليب القمعأفظعاغبريات الفردية يف كثَت من اؼبناسبات كما أهنا تستنكر ما يتم يف اعبزائر من عبوء إذل 

تلك اليت تتسم يف أشكاؿ من التعذيب اعبسدي أو اغبجز اإلجباري أو غَت ذلك من ألواف التنكيل غَت 
 (ـ18/03/1956)، وكاف من اؼبفروض أف ينعقد يف باريس مؤسبر مضاد لتعذيب يف اعبزائر«...اإلنساين

ربت إشراؼ صبعية اغبفاظ على حقوؽ اإلنساف وصبعية الدفاع عن اغبريات والسالـ، إال أنو دل يتم ذلك ألف 
رجاؿ األمن دل يسمح ؽبم، وىذا بأمر من السلطات، األمر الذي أفضى إذل اشتباكات دامية بُت جهاز األمن 

 2. وأعضاء اؼبؤسبر

 كما أبدا كذلك اؼبفكر السياسي الفرنسي فرانسيس جونسوف معارضتو ؼبا ىو واقع باعبزائر من 
اعتقاؿ وتعذيب وتنكيل وقهر ضد الشعب، وترصبة معارضتو ىذه يف كتابو الذي أصدره باالشًتاؾ مع زوجتو 

حيث انتقد فيو سياسة  (l'Algérie hors le loi)" اعبزائر خارجة عن القانوف"كوليت جونساف بعنواف 
استمرارية القمع باعبزائر ... »فرنسا اؼبطبقة يف اعبزائر ودافع عن حقوؽ الشعب اعبزائري اذ كاف يندد بأف 

، كما كاف يصرح «...سيكلف الفرنسيُت حريتهم اؼبدنية والعماؿ الفرنسيُت سيبقوف ؿبل صفقات السلطة
أنت أيها الفرنسي تطلب من القوات العسكرية لبالدؾ أف تواصل عملها فقط باتفاؽ مع بعض »: قائال

الشروط األساسية ال للتعذيب اؼبستمر والطويل للمناضلُت واؼبشبوىُت، ال للتجمعات واالبادة اؼبستمرة 
 3.«...للشعب اعبزائري 

                                                           

 .  21، ص أضبد رضواف شرؼ الدين، اؼبرجع السابق- (1
 .  190  ؿبمد األمُت بلغيث، اؼبرجع السابق، ص (-2
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 وقد سلك فرنس فانوف نفس طريق فرانسُت جونسوف وأمثالو اؼبعارضُت لعمليات التعذيب إال أف 
طريقة معارضتو زبتلف نوعا ما عنهم حيث أنو قدـ استقالتو إذل اغباـ العاـ باعبزائر من منصبو كطبيب 

 1.دبستشفى األمراض العقلية بالبليدة والتحق بصفوؼ جيش التحرير الوطٍت

 ىذا بالنسبة للمثقفُت اؼبعارضُت لعمليات االعتقاؿ والتعذيب أما يف ما ىبص الطبقة اؼبؤيدة واؼبساندة 
: ؽبذه العمليات االجرامية فمن بينهم

 وبطبيعة اغباؿ سيسلك مسلكو، اعتل وزير منصب للثقافة يف (*لشار ديغوؿ)وىو صديق ضبيم : أندري مارلو
، كانت لديو أفكار تنادي باغبرية واالستقالؿ إال أنو تنازؿ عنها وأصبح 1962 - 1958عهد ديغوؿ من 

مثل السياسيُت، رفض رفضا قاطعا اإلعالف والتصريح بأف اغبكومة الفرنسية أمرت السلطة العسكرية يف اعبزائر 
بتطبيق أوامرىا اؼبتمثلة يف التعذيب واالستنطاؽ للشعب اعبزائري، كما ندد بأف الشعب الفرنسي ليس غازيا بل 

كبن يف »ىدفو من دخوؿ اعبزائر ىو التوحيد واالدماج، ؽبذا فهو ليس دولة مستعمرة حيث جاء يف تصروبو 
 معينو، فلنًتؾ االشياء أليديولوجياوأيضا لنقصنا وافتقارنا ... اغبرب ال يوجد شيء أخذ جبدية كاملة مسبقا 

 2.«...تأخذ ؾبراىا الطبيعي ولو إذل حد نقطة التعذيب

 إال أف أندري مارلو ليس وحده من أيد وساند السلطات الفرنسية يف أعماؽبا اإلجرامية بل ىناؾ من 
سانده يف ىذا اؼبوقف كذلك، وىو ألبَت كامو الذي دل يكتفي بعدـ اؼبساندة والسكوت والتحفظ دببدئو فقط 
بل أعلن عن حقيقة فلسفتو اؼبتمثلة يف العداوة والعنصرية ضد حرية الشعب اعبزائري وذلك بتجاىلو ألىداؼ 

ومطالب جبهة التحرير الوطٍت، ويؤيد فكرة اعبزائر فرنسية حىت ولو كاف بتعذيب وقتل آالؼ من اعبزائريُت 
 3.األبرياء، وأيد ؾبيء مانديس فرانس لتحقيق أمنيتو وأحالمو

 
                                                           

 .60عبد اجمليد عمراين، اؼبرجع السابق،  ص - (1
 2 ، ويف ح ع 1، وترقى برتبة نقيب أثناء ح ع 1912، زبرج كضابط من الكلية العسكرية سنة 1890 نوفمرب 22ولد يف : شارؿ ديغوؿ*(- 

 عاد مرة ثانية 1958، ويف جواف 1946 جانفي 20، قدـ استقالتو يف 1945ترقى بدرجة عقيد، أصبح رئيسا للحكومة الفرنسية سنة 
 (120نظر عبد اجمليد عمراين، اؼبرجع السابق، ص)للسلطة وأصبح الرئيس االخَت يف اعبمهورية الرابعة لفرنسا، 
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: موقف الكنيسة- جػ

 بُت التأييد واؼبعارضة، وقد ـبتلفة أما فيما ىبص الكنيسة الفرنسية فهي كذلك كانت ؽبا مواقف 
ظهرت ىذه اؼبواقف من خالؿ القساوسو والبابوات وغَتىم من رجاؿ الدين حيث قبد أف القساوسة الذين 

: أيدو ىذه اعبرائم اؼبرتكبو باعبزائر أظهروا تأييدىم ومساندهتم من خالؿ ما يلي

 أباح العديد من القساوسة فبارسة التعذيب عندما يصبح حال اضطراريا، حيث قاموا يف ىذا الشأف 
مث حسموا األمر كذلك « إف التعذيب وسيلة فعالة»بتحرير وثيقة توضيحية وجهوىا إذل اؼبًتددين يقولوف فيها 

، باإلضافة إذل أف «إف الظروؼ االستثنائية ىي اليت تستلـز اللجوء إذل األساليب االستثنائية»بقوؽبم، 
الكارديناؿ فيلتاف رضي باستقباؿ ماسو واإلصغاء إذل اعًتافات مث طمأنتو على خالص روحو وغفراف آثامو 

اليت اقًتفها بسبب فبارسات التعذيب فلم يعد بذلك ماسو هبد أدىن حرج يف ذلك، كما قاؿ الكارديناؿ 
فيلتاف عن الشعب اعبزائري اؼبكافح من أجل استقالؿ اعبزائر أهنم صباعة من اؼبشاغبُت فجاء يف إحدى 

وىم شرذمة متهيجة وخطَتة تلجأ إذل التهديد وزرع اػبراب واؼبوت والتعذيب أيضا وبالتارل فإف ىدؼ »رسائلو 
 1. «التدخل العسكري ىو توقيف وأولئك اؼبشاغبُت وصدىم عن مواصلة مسعاىم

إف األمة أرسلتكم إذل اعبزائر الستعادة » كما خاطب األب لويس اعبنود اؼبتوجهُت إذل اعبزائر بقولو
 2. «النظاـ، عليكم بتأدية الواجب العسكري يف الظرؼ اغباضر فتلك ىي اإلرادة اإلؽبية

مقاالت عن القضية اعبزائرية جاء فيها يـو  (الصليب)رئيس ربرير جريدة  (غابيل) كما كتب القس 
 وبث فيو شباب فرنسا على تلبية نداء الوطن ليخدموا بالدىم وشعبهم حيث جاء يف قولو 1956 ماي 22

ليس ىناؾ أي شك كما ذكرنا ذلك عدة مرات يف آف من الواجبات الدينية على الشباب الفرنسيُت »:ما يلي
 باالنصياع األعمى لو، ال يقاساؼبدعويُت للخدمة تلبية النداء على أف الكماؿ األخالقي ؽبذا الواجب العظيم 
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بل االختيار اغبر ، إف ىؤالء الشباب دل يعودوا ؾبرد مرتزقة بل مواطنُت ناضجُت طلب إليهم أف يًتكوا وراءىم 
 1.«كل شيء وأف يضحوا حىت باغبياة نفسها يف سبيل قضية عادلة

إف الشباب اؼبسيحي الذي يدعوه نداء العلم إذل ترؾ زوجتو وعائلتو واالشًتاؾ »: وجاء يف اؼبقاؿ أيضا
 يف أعماؿ القتل والتدمَت، إمبا يدرؾ عرب ىذه التضحيات واألخطار اعبساـ أف الشعور بالتضامن الذي ىو 

باعثة وروعة السالـ الذي ىو ىدفو إمبا ىو شبرة من شبرات احملبة، إف ىذه احملبة عبميع سكاف اعبزائر 
 2.«على اختالؼ أحواؽبم ودينهم وعنصرىم ىي اليت سبلي على ىؤالء الشباف واجباهتم كمقاتلُت

 ىذا بالنسبة للقساوسة اؼبؤيدة واؼبساندة لعمليات التعذيب اليت كاف يقـو هبا االستعمار الفرنسي 
باعبزائر خالؿ الثورة التحريرية، ولكن ىناؾ أيضا قساوسة ناىضت ورفضت أعماؿ التعذيب اؼبمارسة ضد 

: اعبزائريُت وكانت دائما تندد هبا ومن بينها

وىو كبَت أساقفة اعبزائر الذي ناىض األعماؿ اإلجرامية اؼبتمثلة يف عمليات » الكارديناؿ دوفاؿ 
أسقف مدينة أقبي «ظباحة شابورل»كبَت أساقفة ليل، باإلضافة إذل « ليينارت»التعذيب، كذلك الكارديناؿ

حيث ناىضوا منذ الوىلة األوذل كل األعماؿ اليت ربط من كرامة اإلنساف، ورأو بأف وقوفهم إذل جانب 
الشعب اعبزائري اؼبطالب باالستقالؿ كاف أمرا مشهورا، ىذا ما كلفهم عداوة مفتوحة من طرؼ الرىباف 

 يف ثالثة ،3وتلخصت مساندتو« دوفاؿ»اؼبؤيدين، وأغلبهم كانوا يف الكنيسة ويف طليعة ىؤالء الكارديناؿ 
 4: ؿبطات ىي

. كاف من بُت أوائل رجاؿ الكنيسة اؼبنددين بالتعذيب:1955يف جانفي * 
.  دعا إذل اؼبصاغبة بُت شىت الطوائف وندد باإلرىاب اؼبضاد الذي يبارسو األوروبيوف1956يف سبتمرب * 
وقوفو صراحة إذل »أصدر منشورا سريا إذل ىيئة القساوسة التابعُت لو يعرب فيو عن : 1956يف أكتوبر * 

. وىو موقف ينم عن جرأة شخصية كبَتة« جانب حق اعبزائريُت يف تقرير مصَتىم
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 1:  وىناؾ أيضا قساوسة يف مراتب الكنيسة تضامنوا منذ البداية مع جبهة التحرير الوطٍت منهم

حيث كانت كنيستو اؼبوجودة جبانب سجن سركاجي مقرا آللة سحب الوثائق من نوع " جوؿ دوكلَتؾ"األب
 .رونيو اليت تستعملها مصاحل اعببهة

كاف قسيس القطاع الديٍت يف حسُت داي، حيث أوت كنيستو العديد من مسؤورل " جاف سكوتو"األب 
 .جبهة التحرير الوطٍت، كما كاف ىذا القس على اتصاؿ دائم بتنظيم اؼبنطقة اػباصة دبدينة اعبزائر

كاف قسيس مدينة الرمشي قرب مدينة تلمساف حيث كانت مواقفو دائما مؤيدة ومساندة " بَتا نغي"األب 
، فعينتو جبهة التحرير الوطٍت فبثال للهالؿ 1956لالستقالؿ اعبزائر، وعلى إثر ذلك طرد من اعبزائر سنة 

 .األضبر اعبزائري يف أمريكا الالتينية

 كما تعاطف العديد من رجاؿ الدين سواء يف اعبزائر أو يف فرنسا مع القضية اعبزائرية رافضُت بذلك 
عمليات التعذيب وعلى وجو اػبصوص أعضاء بعثة التبشَت الفرنسية بإشراؼ الكارديناؿ لينارت والقساوسة 

 برنار»واألب كلهم طردوا من مدينة سوؽ أىراس إذل فرنسا، " وآغرو" "بيار ساميت"و" جوزيف كَتالف"
 2. يف ضواحي باريس وُقدـ إذل احملكمة1958الذي ألقي عليو القبض سنة " بودورسيك

يف تأسيس الشبكة اؼبشهورة « بيار ماميت»اللذين شاركا مع « روبَت دافيزيي»و« جاف إيرفووا» واآلباء 
 حيث ضمت ىذه الشبكة يف صفوفها العديد من اؼبثقفُت 1957 يف سبتمرب (*شبكة جونسوف)باسم 

والديبوقراطيُت اؼبشهورين، وكانوا أعضائها أوفياء واستماتوا يف خدمة فيدرالية جبهة التحرير الوطٍت يف فرنسا 
 3.وبرىنوا على كوهنم مناضلُت حبق يف سبيل القضية اعبزائرية

 
                                                           

 . 125، 124  ص ، اؼبصدر السابق،...بن يوسف بن خدة، اعبزائر عاصمة - (1
 . 125، ص نفسو- (2

ىي منظمة سرية شكلها جونسوف وأنصاره اؼبؤيدين واؼبساندين ألىداؼ جبهة ت و ، لتقدًن اؼبساعدة للمهاجرين اعبزائرين : شبكة جونسوف*(- 
نظر عبد اجمليد ). بفرنسا عامة والفدائيُت اعبزائريُت خاصة، وىي شكل من أشكاؿ التعبَت السياسي والتمرد والعصياف على السلطة اغباكمة

 (61عمراين، اؼبرجع السابق، ص
 .  126 ، 125، ص نفسة-(3
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:  الموقف الجزائري – 2

على الرغم من الظروؼ اليت كانت تعيشها اعبزائر وشعبها يف تلك الفًتة إال أنو كاف ؽبا موقفا حاظبا 
يف ما ىبص عمليات التعذيب اؼبمارسة باعبزائر، وكاف ىذا اؼبوقف بطبيعة اغباؿ ىو معارض ورافض ؽبذه 

: السياسة اؼبنتهجة من طرؼ السلطات الفرنسية، وقد ظهر ىذا اؼبوقف الرافض من خالؿ ما يلي

جردة اجملاىد حيث أهنا دل تًتدد يف الغوص يف التفاصيل حوؿ وسائل التعذيب وكيفياتو وتعيُت أماكنو 
اؼبتخصصة الواقعة يف اؼبدف اعبزائرية الكربى وكانت معركة اعبزائر وما حدث فيها من قمع مثلت مصدر 

 1.معلومات حية تدين جالدي الشرطة واعبيش والدرؾ ومسؤوليهم

 1957وبقيت صحيفة اجملاىد تلح باستمرار على أف التعذيب الذي أخذ اغبديث عنو ينتشر سنة 
 1830.2ىو وجو فقط من أوجو القمع الشامل الذي يعانيو اعبزائريوف منذ 

ولكن الشهادات دل تتوقف عن التسرب إذل مسامع الناس وأبصارىم من الطرفُت معا، متضمنة 
تفاصيل كثَتة ودقيقة ، وفبا ورد فيها مثال أف التعذيب يف اعبزائر يتحوؿ من شبو العشوائية اليت كانت سبيزه 

 3. إذل شكل من األشكاؿ اؼبهنية وإذل مؤسسة قائمة بذاهتا1957حىت عاـ 

 أكتوبر 15كما قامت بعثة الصليب الدورل بزيارة بعض اؼبعتقالت باعبزائر يف الفًتة اؼبمتدة من 
 صفحة ، تكشف فيو 270 ، ووفقا ؽبذه الزيارة كتبت ىذه البعثة تقريرا يتكوف من 1957 نوفمرب 17و

حقائق ووثائق اؼبعتقالت الفرنسية باعبزائر، وقد نشرت من ىذا التقرير عدة فقرات فبا أثار ضجة كبَتة يف 
العادل نتيجة لفضح وكشف ىذا التقرير عن أساليب الفرنسيُت يف معاملة اؼبوقوفُت واؼبعتقلُت اعبزائريُت، بطريقة 
ال تستطيع السلطات الفرنسية أف تنكر وتطعن فيها ألف ىذا التقرير ىو شهادة من بعثة ال يبكن اهتاـ رجاؽبا 

" مهذبة"بالتحيز أو اؼببالغة أو اغبياؿ، على الرغم من أف ىذه البعثة دل تقم إال دبشاىدة صور مصغرة و
من ألواف القمع الوحشي الذي يسلط على الشعب اعبزائري، فهي أوال زارت اؼبعتقالت اليت " مصححة"و

                                                           

 . 23ص ، 2003، 8، ؾبلة اؼبصادر عدد 1962-1957أضبد رضواف شرؼ الدين، قراءة يف جريدة اجملاىد، - (1
 . 16، ص 1960 / 11 / 1 ، تاريخ 81 ، عدد 3 اجملاىد، وحشية اؼبتمدف، ج (-2
 . 25، ص اؼبرجع السابق- (3
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 ؿبتشد بغض النظر عن احملتشدات السرية اليت سبكنت بعثة 100اعًتفت هبا فرنسا وتعدادىا أكثر من 
الصليب الدورل من االطالع عليها صدفة، وثانيا أف ىذه الزيارة كانت ربت إشراؼ السلطات الفرنسية 

 1.وبالتارل فهذه األخَتة جهزت وىيأت لزيارة جيدا لتزييف الواقع وتقدًن صورة مشبوىة عن اؼبعتقالت

ويف مقابل ذلك ازبذت قيادة الثورة عددا من التدابَت من طرؼ واحد ال يقتصر على تنفيذ مقًتحات 
صبعية الصليب األضبر الدورل فحسب بل ذىبت إذل مدى بعيد عن ذلك، فلما تشكلت حكومة الثورة 

:  أياـ من تشكيلها على إصدار مرسـو يـو08 حيث قامت ىذه األخَتة بعد 2اعبزائرية اؼبؤقتة،
 يقضى بإطالؽ سراح أسرى اغبرب بال قيد أو شرط أمال منها أف تؤدي ىذه اإلجراءات 04/10/1958

 3.اعبانب الفرنسي إذل تطبيق اؼببادئ اإلنسانية بصورة تدرهبية على النزاع القائم

وظلت قيادة الثورة ملتزمة باحًتاـ اؼببادئ اإلنسانية وتلح على كامل جنودىا وإطاراهتا وتؤكد على 
ضرورة إعطاء األسرى كل ما يستحقونو من اؼبعاملة اإلنسانية، مع ضرورة تعريفهم حبقيقة الثورة حىت تنزاح عن 

أعينهم غشاوة الدعاية االستعمارية اليت تصور اجملاىدين كمجرمُت وسفاكي الدماء يف ؿباولة بائسة لتشويو 
 4. كفاح الشعب اعبزائري من أجل استعادة سيادتو 

كما قامت اغبكومة اؼبؤقتة اعبزائرية يف اؼبدة األخَتة بإطالؽ سراح ستة عشر أسَتا منهم واحد مدين 
سويسري، وستة مدنيُت فرنسيُت  وتسعة عسكريُت فرنسيُت وىذا بغرض تكذيب أقاويل السلطات الفرنسية 

اليت كانت تقـو بتحريض اعبنود على القتاؿ حىت آخر رصاصة؛ ألف السلطات الفرنسية كانت تزرع . الكاذبة
يف عقوؽبم فكرة أف وقوعهم يف األسر معناه الذبح من طرؼ جيش التحرير، وقد كاف ؽبذا العمل اإلنساين 
صداه البعيد يف أوساط الصليب األضبر الدورل حيث كانت عملية تسريح األسرى على يد عبنة الصليب 

األضبر الدورل، وىذه األخَتة نشرت بالغا عربت فيو عن ارتياحها ؼبوقف جيش التحرير الوطٍت، كما أف ىذا 

                                                           

 . 05، ، ص 1960/ 01/ 11 ، بتاريخ 59، عدد 2 اجملاىد، التقارير الدولية تفضح ؾبرمي اغبرب الفرنسيُت، ج(-1
 . 184ص ، 1984 الثورة اعبزائرية، دار طالس، دمشق، عسلي، مصطفى طالس،اؿ بساـ (-2
 . 287 ؿبمد جباوي، اؼبرجع السابق، ص (-3
 . 72 ص ، اؼبصدر السابق،3 ج عمار قليل،(-4
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األخَت كاف يقـو هبذه األعماؿ اإلنسانية يف الوقت الذي كاف العسكريوف الفرنسيوف يسلطوف فيو أبشع وأشنع 
 1.وسائل العنف والقمع والتعذيب على اؼبدنيُت اعبزائريُت وىذا لكسب الثورة ظبعة إنسانية عاؼبية

: جرائم فرنسا في ظل القانوف الدولي اإلنساني: رابعا

: تعريف جريمة التعذيب/ 1

 جـر التعذيب على اؼبستوى الدورل من خالؿ عدة اتفاقيات ومواثيق دولية ملزمة، ونظرا ػبطورة ىذه 
. اعبريبة واؼبمارسات اؼبتزايدة مت ذبريبها أيضا على اؼبستوى اإلقليمي

: يف إطار االتفاقيات الدولية* 

باعتبار أف التعذيب يشكل انتهاكا خطَتا غبقوؽ اإلنساف فقد لقي اىتماما كبَتا منذ نشأة القانوف 
الدورل، يبثل إعالف األمم اؼبتحدة بشأف ضباية صبيع األشخاص من التعرض للتعذيب أوؿ وثيقة دولية تضمنت 

ألغراض ىذا اإلعالف يقصد بالتعذيب أي »حظرا صروبا للتعذيب، وبشكل مفصل يف اؼبادة األوذل اليت تنص 
عمل ينتج عنو أدل أو عناء شديد جسديا كاف أو عقليا، يتم إغباقو بشخص ما بفعل أحد اؼبوظفُت 

العموميُت، أو بتحريض منو ألغراض مثل اغبصوؿ من ىذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو 
. 2« ... اعًتاؼ، أو معاقبتو على عمل ارتكبو أو زبويفو أو زبويف أشخاص آخرين 

لقد مثل ىذا اإلعالف خطوة مهمة يف سن اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبناىضة التعذيب وغَته من ضروب 
 . 3اؼبعاملة القاسية والالإنسانية اليت استلهمت أحكاـ اإلعالف ورددت العديد من نصوصو 

يقصد بالتعذيب أي ... »عرفت اتفاقية مناىضة التعذيب، جريبة التعذيب دبوجب اؼبادة األوذل منو 
عمل ينتج عنو أدل أو عذاب شديد جسديا كاف أـ عقليا يلحقو عمدا بشخص ما بقصد اغبصوؿ من ىذا 

                                                           

 . 05 ، ص 1959 / 06 / 01:  ، بتاريخ 43 ، عدد 2 اجملاىد، جيش التحرير يسجل انتصارا جديدا على األكاذيب الفرنسية، ج (-1
  9/12/1975 اؼبؤرخ يف52/34 إعالف األمم اؼبتحدة غبماية صبيع األشخاص من التعرض للتعذيب اعتمدتو اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة (-2

www.ohchr.org.  Vu le 15/04/2018 à 17 :55  
 أضبد عبادة، حق اإلنساف يف عدـ التعرض للتعذيب يف ضوء القانوف الدورل العاـ، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف الدورل غبقوؽ (-3

 . 7، ص 2010اإلنساف، كلية اغبقوؽ، جامعة وبي فارس، اؼبدية، 

http://www.ohchr.org/
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الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعًتاؼ أو معاقبتو على عمل ارتكبو أو يشتبو يف أنو 
 . 1« ...ىو أو شخص آخر أو زبويفو أو إرغامو 

تعترب اتفاقية مناىضة التعذيب من الوثائق األوذل اليت تطرقت للتعريف الفٍت ؼبعٌت التعذيب وحددت 
أساليبو وقننت األحكاـ القانونية حملاربتو، وإضافة إذل التعريفُت السابقُت قبد أيضا تعريف االتفاقية األمريكية 

يفهم التعذيب على أنو فعل يرتكب عمدا إلنزاؿ األدل » يف مادهتا الثانية 1985للوقاية وقمع التعذيب لعاـ 
ويفهم التعذيب ... البدين أو العقلي أو اؼبعاناة بأي شخص ألغراض التحقيق اعبنائي كوسيلة للتخويف 

كذلك على أنو استخداـ الوسائل اليت يقصد هبا طمس شخصية الضحية أو إضعاؼ قدراتو البدنية أو العقلية 
 »...2 . 

فالتعذيب إذف اعتداء متعمد جسدي أو نفسي على فرد ما بقصد زبويفو أو معاقبتو إو إذاللو أو 
إفقاده مشاعر اإلنسانية أو طمس شخصو، فما من قائمة شاملة تدرج يف خانة التعذيب إذ تبتكر وسائل 

 3. جديدة من القساوة واإلذالؿ كل يـو 

 ومت إدراج 1989أما يف القانوف اعبزائري فقد انضمت اعبزائر إذل اتفاقية مناىضة التعذيب سنة 
يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج »:  واليت عرفتها كما يلي263جريبة التعذيب يف قانوف العقوبات يف اؼبادة 

 . 4« عنو عذاب أو أدل شديد جسديا كاف أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما مهما كاف سببو

 

 

                                                           

 اتفاقية مناىضة التعذيب وغَته من ضروب اؼبعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو اؼبهنية، اعتمدهتا اعبمعية العامة وفتحت باب التوقيع (-1
:  اؼبوقع10/12/1984 اؼبؤرخ يف 39/ 46والتصديق عليها واالنضماـ إليها يف القرار 

www.unicef.Org vu le 15/04/2018 à 17 :43 
 . 3، ص 2003 بسيوين ؿبمود الشريف، الوثائق الدولية اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف ، اجمللد الثاين، دار الشروؽ، القاىرة، (-2
 التنسيقية الوطنية غبقوؽ اإلنساف، ريدرس، منتدى اؼبناصرة، إعداد التقارير ،اموف من أجل العدالة يف ليبيا، الوحدة الطبية القانونية اؼبستقلةمح- (3

 . 7حوؿ التعذيب، كتيب للصحافيُت العاملُت على تغطية قضايا التعذيب، ص 
 واؼبتضمن قانوف 1966 يونيو 8 اؼبؤرخ يف 156 – 66 يعدؿ ويتمم األمر رقم 2004 نوفمرب 10 ، اؼبؤرخ يف 15 – 04 قانوف رقم (-4

 . 2004 نوفمرب 10 الصادر يف 71ر العدد رقم . العقوبات ج 

http://www.unicef/
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: جرائم فرنسا في نظر قوانين الحروب الدولية / 2

وإذا كاف التعذيب كأسلوب منتشر االستعماؿ يف اغبروب القديبة وكأداة شرعية يسمح هبا القانوف وال 
ينكرىا العرؼ حيث عرؼ التاريخ األورويب يف العصور الوسطى صورا بشعة من التعذيب ىوت باإلنساف إذل 

 ـ بدأت تظهر قوانُت خاصة باغبروب وسبنع ما يسيء اإلنساف ويضربو من 19 ويف منتصف القرف 1اغبضيض 
: بُت ىذه القوانُت وأنبها

 : ll  قبل الحرب العالمية 1 – 2

  وىو أوؿ معاىدة صباعية تضمن تنظيما بشأف احملاربُت1856تصريح باريس  .
  اػباصة بتحسُت حاؿ اعبرحى من اعبيوش 1864اتفاقية جنيف األوذل  .
  احًتاـ األطراؼ اؼبتحاربة :  وقد تضمنت عدة قضايا سياسية من بينها1874مشروع مؤسبر بروكسل

. وغَتىا من القضايا األخرى ... للمعتقدات الدينية، وعدـ التعرض للمواطنُت وفبتلكاهتم باالعتداء 
  2. حيث وضعت نظاما كامال ألسرى اغبرب يلـز صبيع الدوؿ 1929اتفاقية جنيف الثانية 

 : llبعد الحرب العالمية  * 2 – 2

أما بعد اغبرب العاؼبية الثانية وبسبب ما خلفتو من ويالت وتدمَت وجرائم حرب وإبادة لألجناس 
وارتكاب العديد من الدوؿ عبرائم ضد اإلنسانية كانت دبثابة نقطة ربوؿ ىامة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، فبا 

:  ، ومن تلك النصوص واالتفاقية ما يلي3ظبح بتبٍت نصوص واضحة 

 

 

                                                           

  .37 ، اؼبرجع السابق، ص 168ؿبمد الصاحل الصديق، من جرائم فرنسا االستعمارية، ؾبلة أوؿ نوفمرب، عدد - (1
، 2017، مارس 1نور الدين مقدر، جرائم التعذيب االستعماري خالؿ ثورة التحرير اعبزائرية والقوانُت الدولية، ؾبلة البحوث التارىبية، عدد- (2

  .64ص 
  .51 ، ص 2005علي ؿبمد الدباس، علي علياف ؿبمد أبو زيد، حقوؽ اإلنساف وحريتو، دار الثقافة، عماف، - (3
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 : 1945 قانوف احملكمة العسكرية الدولية بنورمبورغ 1

حيث اعًتفت اجملموعة الدولية جبرائم زبص حقوؽ اإلنساف كالقتل واإلبادة والتعذيب والتهجَت 
واإلبعاد واالستبعاد واالعتقاؿ غَت الشرعي واالضطهاد ألسباب سياسية أو دينية أو عرقية أو قومية، سواء 

 1945األؼبانية سنة * كانت فردية أو صباعية، وكاف ذلك ألوؿ مرة يف احملكمة الدولية دبدينة نورمبورغ
. 1وحددهتا اؼبادة السادسة من قانوف احملكمة العسكرية الدولية 

 . 1948 ديسمرب 10بياف حقوؽ اإلنساف - 2

ال أحد يوضع موضع التعذيب أو يعامل : مت إصدار إعالف حقوؽ اإلنساف ومنع التعذيب، وجاء فيو 
ال يتعرض أي فرد للتعذيب أو »: بسوء معاملة أو يعاقب بعقوبة قاسية، حيث تضمنت اؼبادة اػبامسة 

 2« ... عقوبات أو معامالت وخيمة غَت إنسانية 

 . 1949اتفاقية جنيف الثالثة اػباصة بأسرى اغبرب - 3

 مادة ربدد من خالؽبا كل ما 135 على 1949 أوت 12حيث ربتوي ىذه االتفاقية الصادرة يف 
يتعلق بأسرى اغبرب وكيفية التعامل معهم والقبض عليهم إذل غاية إطالؽ سراحهم، وقد بدأ العمل هبا ابتداء 

 3 . 1950 أكتوبر 21من 

وقد تضمنت ىذه االتفاقية صبلة من اغبقوؽ ألسرى اغبرب منها العناية باألمن والصحة وإجراء 
الكشف  الطيب شهريا واغبق يف إرساؿ واستالـ الرسائل، أيضا ضبايتهم من العنف والقتل بكل أنواعو 

. 4والتشويو، اؼبعاملة الالإنسانية والتعذيب وغَتىا من احملاور اليت تطرقت إليها واليت اليسعنا التفصيل فيها 

                                                           

. 1945مدينة أؼبانية، جرت هبا ؿباكمة النازيُت من طرؼ اغبلفاء بعد اهنزاـ أؼبانيا النازية يف اغبرب العاؼبية الثانية عاـ : نورمبرغ*(- 
  .64،اؼبرجع السابق، ص ...نور الدين مقدر، جرائم التعذيب-(1
  .96عبد اجمليد عمراين، اؼبرجع السابق، ص - (2
 . 65 ، ص اؼبرجع السابق-(3
 ، اؼبلتقى الدوذل اػبامس حوؿ 1960 فيفري 13 صباح مريوة، جرائم اغبرب النووية الفرنسية يف الصحراء اعبزائرية، التجربة النووية الفرنسية (-4

 .  6 ، ص 2010 نوفمرب 10 – 9حرب التحرير اعبزائرية والقانوف الدورل اإلنساين، جامعة الشلف، كلية العلـو القانونية، 
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واؼبثَت لالنتباه أف فرنسا كانت من الدوؿ اليت شاركت يف وضع بنود ىذه االتفاقية بل كانت صاحبة 
االقًتاح يف وضعها، ويف اؼبقابل نرى واقعا مناقضا لذلك، فيما قامت بو من انتهاكات يف اعبزائر لبنود ىذه 

بل كانت متمسكة بأف النزاع داخلي وأف الثوار ال تطبق عليهم اتفاقية جنيف لقانوف اغبرب، إال أف 1االتفاقية،
ىذا اؼبوقف ال يبنعنا من إظهار اغبقائق وتبُت أف األسرى الثوار لدى السلطات االستعمارية كانوا أسرى حرب 
ونتيجة لذلك اػبرؽ من قبل فرنسا فإف اؼبسؤولية الدولية تقع على عاتق الدولة الفرنسية وفقا التفاقية جنيف 

 2.  ـ 1949

حيث  . 1949 أوت 12اتفاقية جنيف الرابعة اػباصة حبماية اؼبدنيُت يف حالة اغبرب الصادرة يف - 4
نصت يف مادهتا الثالثة على معاملة اؼبعتقلُت معاملة إنسانية دوف سبييز ديٍت أو عرقي أو جنسي وعدـ اؼبساس 

واؼبعاملة القاسية والتعذيب وغَتىا من البنود اليت ... حبياة اؼبدنيُت اؼبعتقلُت خاصة القتل بأشكالو اؼبختلفة 
 3. مشلتها ىذه االتفاقية 

 ، وقد نصت يف مادهتا األوذل أنو اليسري 1968اتفاقية عدـ تقادـ جرائم اغبرب واعبرائم ضد اإلنسانية - 5
: أي تقادـ للجرائم اليت ارتكبت ضد اإلنسانية بغض النظر عن زمن ارتكاهبا وتتمثل ىذه اعبرائم يف 

 . 1945 أوت 8جرائم اغبرب الواردة يف النظاـ األساسي حملكمة نورنبورغ الدولية الصادرة يف - 

اعبرائم اؼبرتكبة ضد اإلنسانية يف زمن اغبرب أو يف زمن السلم والوارد تعريفها يف النظاـ األساسي -  
 4. حملكمة نورنبورغ الدولية 

 

 

                                                           

 . 66، ص ،اؼبرجع السابق...نور الدين مقدر، جرائم التعذيب- (1
 . 7اؼبرجع السابق، ص ، ... صباح مريوة، جرائم اغبرب (-2
 . 66 اؼبرجع السابق، ص (-3
 . 67، ص نفسو- (4
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: أنواع الجرائم الدولية المرتكبة من فرنسا ضد الجزائريين /3

إف اعبرائم الدولية اليت ارتكبتها فرنسا ضد اعبزائر يصعب تعدادىا لكثرهتا، وحىت تتوضح الرؤية 
سنتعرض إذل أكثر اعبرائم خطورة وجسامة ، إذ يبكن تصنيف جرائم حقوؽ اإلنساف اليت ارتكبتها فرنسا يف 

: اعبزائر إذل أربعة أنواع من اعبرائم 

 : جرائم ضد السلم: 1–3

التخطيط والتحضَت واؼببادرة »:  ومت تعريفها دبا يلي1945ونص عليها ميثاؽ ؿبكمة نورنبورغ سنة 
وقد ارتكبت فرنسا ذلك عند اجتياح « ...ػبوض حرب عدوانية، أو غبرب تنتهك اؼبعاىدات واالتفاقيات 

. 1قواهتا لألراضي اعبزائرية وإحداثها تغيَتا كبَتا يف معاؼبها وما قامت بو من اعتداءات على اعبزائريُت وفبتلكاهتم

:  جرائم ضد اإلنسانية :2– 3

تعترب اعبرائم ضد اإلنسانية واحدة من أشد اعبرائم الدولية خطورة نظرا ؼبا تنطوي عليو من انتهاؾ 
جريبة دولية من جرائم القانوف العاـ »صارخ لكل القوانُت واالعراؼ اإلنسانية، وقد عرفها الفقهاء على أهنا 

 .«دبقتضاىا تعترب دولة ما ؾبرمة إذا ما أضرت حبياة شخص أو ؾبموعة أشخاص أبرياء أو حبريتهم أو حبقوقهم

كما عرفتها اؼبادة السادسة من نظاـ ؿبكمة نورنبورغ باعتبارىا من اعبرائم الداخلة يف اختصاص 
أفعاؿ القتل واإلبادة واالسًتقاؽ واإلبعاد وغَتىا من األفعاؿ غَت اإلنسانية اؼبرتكبة ضد أي »احملكمة على أهنا 

 والقتل التعذيب ولقد ارتكبت فرنسا ىذه اعبريبة يف اعبزائر مثل 2« ...شعب مدين قبل أو أثناء اغبرب 
 3.حيث أقامت مراكز خاصة لالستنطاؽ والتعذيب يف كل مناطق اعبزائر .. واالعتقاؿ غير الشرعيوالتهجَت 

 

                                                           

 . 25، ص 2008، ديسمرب 172 عيساين علي، جرائم فرنسا يف اعبزائر وحقوؽ اإلنساف، ؾبلة أوؿ نوفمرب، العدد (-1
 خلف اهلل صربينة، جرائم اغبرب أماـ احملاكم الدولية اعبنائية مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف والقضاء الدوليُت اعبنائيُت، (-2

 . 96 ، ص 2007 ، 2006جامعة قسنطينة، كلية اغبقوؽ، 
 . 67 اؼبرجع السابق، ص ،... جرائم التعذيب  نور الدين مقدر،(-3
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: جرائم الحرب: 3 – 3
وتعٍت تلك االنتهاكات لقوانُت اغبرب والقانوف الدورل اإلنساين اليت تعرض شخصا للمسؤولية اعبنائية 

انتهاكات قوانُت اغبرب وأعرافها دبا يف ذلك قتل مدنيُت يف »الفردية وعرفها ميثاؽ ؿبكمة نورنبورغ على أهنا 
 . 1« ...أرض ؿبتلة أو إساءة معاملتهم 

كما اجتهد الفقو الغريب يف ؿباولة ضبط تعريف عبرائم اغبرب ؼبنع إفالت ؾبرمي اغبرب من العقاب 
أعماؿ العداء اليت »حبجة عدـ ربديد تلك اعبرائم بصفة منضبطة ومن بُت التعاريف العديدة نذكر أيضا ىي 

األفعاؿ اليت تقع أثناء »كما عرفها الفقو العريب على أهنا « ... يقـو هبا اعبنود أو غَتىم من أفراد العدو 
 . 2« اغبرب باؼبخالفة ؼبيثاؽ اغبرب كما حددتو قوانُت اغبرب وعاداهتا واؼبعاىدات الدولية

، حيث عرفت ىذه 1949كما ورد تعريف أيضا عبرائم اغبرب على مستوى اتفاقيات جنيف لسنة 
 من االتفاقية األوذل واؼبادتُت 53 و50 جريبة ورد ذكرىا يف اؼبادتُت 13االتفاقيات جرائم اغبرب، وعددت 

:  من االتفاقية الرابعة وتتمثل يف 147 من االتفاقية الثالثة واؼبادة 130 من االتفاقية الثانية واؼبادة 54 و 44

. القتل العمد- 1
. التعذيب- 2
. التجارب البيولوجية- 3
. إحداث آالـ كربى مقصودة- 4
. ايذاءات خطَتة ضد السالمة اعبسدية والصحية - 5
. اؼبعاملة الغَت إنسانية- 6
زبريب األمواؿ وسبلكها بصورة ال تربرىا الضروريات العسكرية واليت تنفذ على مقياس واسع غَت مشروع - 7

. تعسفي

                                                           

 ، الثالثي 2012 ، 08 فشار عطاء اهلل، عقيلة خرباشي، مسؤولية فرنسا عن جرائمها الدولية يف اعبزائر، ؾبلة دراسات وأحباث عدد (-1
 . 13الثالث، اعبلفة، اعبزائر، ص 

 . 92عبد اهلل سليماف، اؼبقدمات األساسية يف القانوف الدورل اعبنائي، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ص (- 2
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 1.إكراه شخص على اػبدمة يف القوات العسكرية لدولة األعداء- 8
. حرماف شخص ؿبمي من حقو يف ؿباكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضو االتفاقيات الدولية- 9

. إقصاء األشخاص ونقلهم من أماكن تواجدىم بصورة غَت مشروعة- 10
. االعتقاؿ غَت اؼبشروع- 11
. أخذ الرىائن- 12
.  سوء استعماؿ علم الصليب األضبر أو شارتو واإلعالـ اؼبماثلة- 13

ولكن ال يوجد ما يبنع مطلقا أف تعاقب الدوؿ على أفعاؿ أخرى غَت ىذه من اعبرائم ذات الطابع الدورل 
 2.وحسب ما يًتاءى ؽبا

:   وقد اقًتفت فرنسا جريبة اغبرب يف اعبزائر أثناء فًتة احتالؽبا واألمثلة على ذلك كثَتة نذكر منها
، قتل الكثَت من جراء عمليات التعذيب، واإلعدامات 1957تسليط القمع على السكاف مثل معركة اعبزائر 

بعد عمليات التعذيب مثل ما كاف وبدث يف اؼبعتقالت ومراكز الفرز والعبور ومقرات اؼبكتب الثاين ومقرات 
 3.الوحدات العسكرية الفرنسية ومقرات الشرطة

 لقد ذاؽ الشعب اعبزائري أصنافا رىيبة من التعذيب اليت كانت مرات على يد الفرنسيُت ومرات على 
مساعدين للجالدين يف تعذيب بٍت " خونة"يد إخواهنم الذين استسلموا للعدو وتنكروا لوطنهم فأصبحوا 

 4.وطنهم

 جرائم اإلرهاب- 3-4

 رغم أنو ال يوجد حىت اآلف مفهـو قانوين لإلرىاب يف إطار القانوف الدورل اإلنساين، وليس ىناؾ 
تعريف فقهي متفق عليو لإلرىاب إال أف العديد من األفعاؿ توصف حاليا بأهنا جريبة إرىابية ؿبظورة بشكل 

                                                           

 .14 خلف اهلل صربينة، اؼبرجع السابق، ص (-1
 . 15، ص نفسو (-2
 .27 عيساين علي، اؼبرجع السابق، ص (-3
 .14 فشار عطاء اهلل، عقيلة، خرباشي، اؼبرجع السابق، ص (-4
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وىي عموما تلك األفعاؿ اليت تبعث الذعر وتنشئ خطرا عاما يهدد عدد غَت ؿبدد من األشخاص 1مطلق،
وقد شهدت الساحة اعبزائرية ىذه 2.ويعتمد على أساليب وحشية ال يتناسب ضررىا مع الغرض اؼبستهدؼ

 فكثر 1954األفعاؿ منذ آف وطئت أقداـ فرنسا أرض اعبزائر وزاد تصعيد جريبة اإلرىاب بكل ألواهنا منذ 
العنف يف شوارع اؼبدف والقرى والقتل العمدي للمدنيُت واالستيالء بصورة غَت شرعية على اؼبمتلكات وغَتىا 

... من اعبرائم

 فاعبرائم اإلرىابية اليت قامت هبا فرنسا يف اعبزائر ارتبطت بدوافع سياسية كمحاولة اإلبقاء على 
احتالؽبا ؽبذا البلد واجهاض اؼبقاومة ومنع األىارل من االلبراط فيها ومنعهم من التظاىر واؼبطالبة حبقوقهم 

 3.وغَتىا من الغايات السياسية ويندرج موت اآلالؼ من اعبزائريُت ربت خانة ىذه اعبريبة اإلرىابية

 :األدلة المادية على جرائم فرنسا- 4

 يبكن حصر الكثَت من األدلة اؼبادية على اعبرائم اليت ارتكبتها فرنسا يف اعبزائر ويف حدود موضوعنا 
الذي يتناوؿ االعتقاؿ والتعذيب، فما من أحد يتجاىل أو ينكر اليـو تلك األلواف من التعذيب اؼبنظم والقتل 

العمدي واإلعدامات بدوف ؿباكمة وبًت أعضاء اعبسم وغسل الدماغ، واؼبوت البطيء يف الزنزانات وردـ الناس 
. وغَتىا من األساليب اؼبختلفة للتعذيب حىت اؼبوت...فرادى وصباعات أحياء يف اؼبطامَت،

 ىي كثَتة شهادات اؼبعتقلُت يف مراكز التعذيب واؼبعتقالت باإلضافة إذل ما ىو موثق يف عدد من 
اؼبصادر التارىبية وشهادات واعًتافات جنراالت وضباط وجنود اعبيش الفرنسي، إضافة إذل شهادات بعض 

الفرنسيُت من النجية اؼبثقفة وذوي الضمائر اغبية الذين كانوا شهود عياف على ما ارتكبتو فرنسا من جرائم يف 
 4.حق الفرنسيُت

 

                                                           

 .68اؼبرجع السابق، ص، ... جرائم التعذيب  نور الدين مقدر،(-1
 .14اؼبرجع السابق، ص فشار عطاء اهلل، عقيلة خرباشي، - (2
 .27 عياشي على، اؼبرجع السابق، ص (-3
 .68اؼبرجع السابق، ص ، ...جرائم التعذيب  نور الدين مقدر، (-4
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 ونذكر بعض الشهادات واالعًتافات الفرنسية منها على سبيل اؼبثاؿ ما أعًتؼ بو اعبنراؿ 
الفرنسية يف "Le Monde"رئيس جهاز اؼبخابرات الفرنسية السابقة باعبزائر عبريدة لوموند"Massu"ماسو
 حاف الوقت لفرنسا لكي تعًتؼ دبا قامت بو يف لقد»: قاؿ، عندما 2000 الصادر يف نوفمرب 23العدد 

 كما اعًتؼ ايضا بأنو كانت ىناؾ عمليات تعذيب وإعدامات سريعة كانت سبارس 1« ...اعبزائر وتدينو
 . 2(1962-1954)بطريقة روتينية خالؿ حرب اعبزائر 

 جبرائمو اليت ارتكبها يف حق الشعب اعبزائري انطالقا 2002كذلك اعًتافات بوؿ أوساريس سنة 
من مدينة سكيكدة مث يف معركة اعبزائر أين بدأ دوره يف اغتياؿ وتعذيب اعبزائريُت فقد صرح بأف لو دورا يف 

 شخصا من أسرى اغبرب، كما أعطى أوامره لقتل العشرات من اؼبعتقلُت دوف ؿباكمة، ومن بُت 24قتل 
اعًتافاتو أيضا أنو أشرؼ على تعذيب شخص حىت مات كما أنو دل يتأثر بذلك بل تأسف ألنو دل ينتزع منو 

 3. معلومات 

كما اعًتؼ بأنو اؼبشرؼ على قتل علي بومنجل، والعريب بن مهيدي مربرا جرائمو بأف واجبو اذباه 
 ، وكعادهتا السلطات الفرنسية سارعت إذل إنكار اعًتافات بوؿ أوساريس 4وطنو ىو الذي تطلب ذلك 

إف القضية كلها من »: وصرحت على لساف رئيس حكومتها يف ذلك الوقت ليونيل جوسباف حيث قاؿ
. « اختصاص اؼبؤرخُت

 ولكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو من ىم اؼبؤرخوف ؟ ىل ىم جزائريوف أـ فرنسيوف؟ وىل باستطاعتهم 
فعال فتح األرشيف للمؤرخُت اؼبختصُت لالطالع على وثائق تدين مرتكيب اعبرائم ضد اإلنسانية ؟ 

                                                           

1)- Le Monde,23November 2000,www,Algeria-watch.fr/articl(1954-1962)vu le 21/04/2018 
à 18 :00h. 

2)-El Watan.26septembre 2016.www.Algeria-watch.Fr/article(1954-1962)vu le 22/04/2018 
à 11 :00 h. 

 .104، ؾبلة أحباث ودراسات، اؼبرجع السابق، ص  (ؿبمد العريب بن مهيدي امبوذجا) غيالين السبيت اإلعداـ خارج اإلطار القانوين لألسرى (-3
  .68 اؼبرجع السابق ، ص ،...جرائم التعذيب نور الدين مقدر، (-4
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 ، ورغم 1 إف اعًتافات أوساريس كلفتو نزع نياشينو اليت ربصل عليها خالؿ مساره العسكري 
االعًتافات القليلة مقارنة باعبرائم الكثَتة اليت قاـ هبا، فقد ربركت اعبمعيات واغبركات اؼبناىضة للعنصرية، 

ورابطة حقوؽ اإلنساف لتشكل الطرؼ اؼبدين يف قضية رفعت ضد أوساريس بتهمة فبارسة التعذيب يف اعبزائر 
 2. أثناء اغبرب لكن ؿبكمة النقض بباريس اكتفت بإدانتو بتهمة التباىي دبمارسة التعذيب يف كتاب مذكراتو

اليت تقدـ هبا إذل جريدة اػبرب * ومن بُت االعًتافات أيضا شهادة مصور اعبيش الفرنسي مارؾ غرانقَت 
لقد ؼبست نربة االحتقار واالزدراء لدى الضباط الفرنسيُت حياؿ السكاف ... »:  حيث قاؿ6053العدد 

كاف ىناؾ استعداد إلبادة اعبميع، ألف من كانوا أمامهم يعتربوهنم حيوانات ال آدميُت ... وخاصة النساء 
 »...3 . 

كثَتة ىي األدلة اؼبادية اليت تدين فرنسا على ارتكاب اعبرائم يف حق اعبزائريُت، ففي تقرير أعدتو قناة 
أجرت فيو حديثا مع ؾبموعة من قدامى ضباط وجنود " شهادات الضمَت..حرب اعبزائر "اعبزيرة بعنواف 

، أدلوا "جورج تريليلو"، "لوي داتاف"، "جورج قاري"، "ريٍت سار"، " بيار رامبو"اعبيش الفرنسي منهم 
كنا نعذب من »: حُت قاؿ" بيار رامبو"باعًتافاهتم حوؿ ما حدث يف اعبزائر من تعذيب ووحشية، فقد صرح 

 4.« ...من قبض عليو متلبسا ناؿ جزاءه ... »، «...أجل أف ال يلتحق الفالقة جبيش التحرير 

كذلك ما صرح بو اؼبؤرخ الفرنسي بنيامُت سطورا باؼبركز الثقايف الفرنسي بقسنطينة خالؿ زيارتو 
دبنحو الضوء األخضر " فرانسوا ميًتاف" ، حيث اهتم مباشرة 2010للصالوف الدورل للكتاب يف شهر نوفمرب 

 5. إلعداـ كبار مسؤورل الثورة

                                                           

  .104 اؼبرجع السابق ، ص ،...جرائم التعذيبنور الدين مقدر، (- 1
 . 114 نفسو، ص (-2
 ، 1962 إذل فيفري 1960  مارسكاف مصورا للجيش الفرنسي ومرافقا لفرقة اؼبشاة من" النساء اعبزائريات"صاحب كتاب  : مارؾ غرانقير(- *

 .وكلف بالتصوير يف الدوريات واػبرجات كاف شاىدا على قتل الكثَت من اعبزائريُت بالرصاص 
  .69اؼبرجع السابق ، ص غيالين السبيت، - (3
  .15:05 على الساعة 2018 / 04 / 20، يـو اعبمعة " شهادات الضمَت ... حرب اعبزائر : "  قناة اعبزيرة، حصة تلفزيونية بعنواف (-4
  .69، ص نفسواؼبرجع ، ...نور الدين مقدر، جرائم التعذيب - (5
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كل الوثائق والشهادات تؤكد على أف الشعب اعبزائري تعرض لكل أنواع اعبرائم اؼبوصوفة دوليا وعرفيا 
إخل كلها ... ووضعيا فأعماؿ اإلبادة والتهجَت القسري، واإلعدامات بدوف ؿباكمات واعبرائم ضد اإلنسانية 

 .  1 ـ وأصبحت بعد ذلك ؿبرمة دوليا ومعاقب عليها 1919كانت ؿبرمة عرفيا قبل 

إف ما كاف وبدث يف السجوف واؼبعتقالت ومراكز التعذيب يفوؽ كل الوصف، وال يزاؿ إذل يومنا ىذا 
 فرنسا دبنأى جالدومن دوف أي اعًتاؼ ولو ضمٍت باؼبسؤولية عن ىذه اعبرائم من اعبانب الفرنسي فقد ظل 

عن اؼبسألة القانونية، فرغم أف كل أركاف اعبريبة ال تزاؿ قائمة من مسؤولية وشهود، ووجود كل الدالئل والقرائن 
واألكثر من ذلك مصادقة فرنسا على االتفاقية الدولية عبرائم اغبرب واعبرائم ضد اإلنسانية وباحملكمة الدولية 

، وباعتبار أنو من مبادئ القانوف الدورل 2ىذه األخَتة اليت ال تعترب أي جريبة يبكنها أف تسقط بالتقادـ 
اعبنائي عدـ تقادـ اعبرائم الدولية فإف اعبرائم الفرنسية يف اعبزائر وبكوهنا جرائم دولية ينطبق عليها ىذا اؼببدأ 

 3. الذي أكدتو ودعمتو اتفاقية عدـ تقادـ جرائم اغبرب واعبرائم ضد اإلنسانية 

والسؤاؿ الذي يطرح نفسو، كيف يبكن مساءلة فرنسا عن انتهاكها اللتزامها الدولية واعبرائم الدولية 
اليت ارتكبتها ضد الشعب اعبزائري ؟  

إف الدولة الفرنسية ؽبا مسؤولية مطلقة عن األفعاؿ اليت ارتكبها جنودىا يف اعبزائر، فقد كانت اعبرائم 
القمعية سياسة متبعة من طرفها، فحىت تصروبات كبار اعبنراالت والضباط الفرنسيُت كانت تقوؿ بأف األفعاؿ 

اليت ارتكبوىا كانت بعلم السلطات الفرنسية وبأمرىا، والسكوت الذي تزامن مع ارتكاب األفعاؿ إمبا يؤكد 
 من اتفاقية جنيف الرابعة اليت نصت على تعهد 146على اؼبسؤولية الدولية الفرنسية، فهذا ما تؤكده اؼبادة 

                                                           

 جامعة حسيبة بن بوعلي، 2010 / 11 / 10 و 9مؤسبر دورل يف " حرب التحرير اعبزائرية والقانوف الدورل اإلنساين" علي صبيل حرب، (-1
 .04كلية العلـو القانونية واإلدارية، الشلف، اعبزائر، ص 

، عدد 59 ىواري قبايلي، مراكز التعذيب أثناء الثورة اعبزائرية مزرعة أمزياف أمبوذجا، ؾبلة الناصرية للدراسات االجتماعية والتارىبية، عدد (-2
  . 3 – 2، ص ص 2012خاص، ديسمرب 

 ، جانفي 8 ساسي ؿبمد فيصل ، إمكانية ؿباكمة فرنسا عن جرائمها االستعمارية وفق القانوف الدورل اعبنائي، دفاتر السياسة والقانوف، عدد (-3
  .78 ، اعبزائر ، ص 2013



 التعذيب في المعتقالت:                                                                       الفصل الثاني

~ 90 ~ 

األطراؼ اؼبتعاقدة بعمل أي تشريع يلـز لفرض عقوبات فعالة على األشخاص الذين يقًتفوف ـبالفات خطَتة 
 1. ؽبذه االتفاقية أو يأمروف هبا 

عند التكلم عن اؼبسؤولية الدولية قبد أف الدولة الفرنسية تدفع بعدـ إمكانية معاقبة ؾبرمي اغبرب 
الفرنسيُت، وذلك لوجود بند يف اتفاقية إيفياف يبنع على السلطات اعبزائرية مالحقة الضباط الفرنسيُت عما 

 (: انظر اؼبلحق رقم ) 2ارتكبوه يف اعبزائر 

ال يسمح ألحد األطراؼ اؼبتعاقدين بأف » من اتفاقية جنيف الرابعة تنص صراحة 148غَت أف اؼبادة 
ويتبُت من ىذا النص « ىبلي نفسو أو ىبلي طرفا آخر بالنسبة للمخالفات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة السابق

 3. عدـ اإلعفاء من اؼبسؤولية الدولية أو اؼبسؤولية الفردية

إذ أف احملتل قد يبارس الضغط على دولة السيادة لتوقيع اتفاؽ بإعفائو من اؼبسؤولية عن اعبرائم اليت 
اقًتفها حبق اإلقليم واألىارل، فاقًتاؼ ىذه اعبرائم يضر دبصلحة اجملتمع الدورل وليس دبصاحل الطرؼ اؼبضرور 

 4. فقط

الشيء الذي يؤكد مسؤولية الدولة الفرنسية عن جرائم اغبرب اؼبرتكبة يف حق الشعب اعبزائري، وعلى 
الرغم من فضاعة االنتهاكات ورغم الشواىد واالعًتافات ظلت فرنسا ترفض االعًتاؼ جبرائمها، بل ذىبت إذل 

وبالتارل تربر  * 2005 فيفري 23أبعد من ذلك من خالؿ استصدار قانوف العار الذي يبجد االستعمار يف 

                                                           

 ، ص 14 غريب أسامة، مسؤولية فرنسا عن ارتكاب جرائم حرب يف حق اعبزائريُت دراسة على ضوء القانوف الدورل، ؾبلة اؼبصادر ، عدد (-1
174 ، 175.  

غبسن زغدار، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، : بن يوسف بن خدة، اتفاقية إيفياف، هناية حرب التحرير يف اعبزائر، تع / 175 ص نفسو،-(2
  .95ص 

  .135 ، ص 1981 مصطفى كامل شحاتة، االحتالؿ اغبريب وقواعد القانوف الدورل اؼبعاصرة، الشركة الوطنية للنشر، اعبزائر، (-3
 . 135، ص نفسو-(4
 بتحريك اعبمعية الوطنية الفرنسية والقصد األساسي منو ىو إدخاؿ 2005 / 02 / 23قاـ بإصداره الربؼباف الفرنسي يف :قانوف العار(-*

معلومات وبيانات ووثائق يف اؼبنظومة الفرنسية وخاصة يف ؾباؿ التاريخ العاـ الفرنسي اؽبدؼ منو ىو تعليم الفرنسيُت فضائل االستعمار على 
اؼبستعمرات بصورة عامة وعلى اعبزائر بصورة خاصة، ومن بُت اؼبواد اليت تضمنها اؼبادة الرابعة اليت تنص صراحة وبوضوح ال لبس فيو أف 

أف يعًتفوا ويقروا بأنو لوال االستعمار ؼبا كاف ؽبم ىذا التمدف  (األىارل)لالستعمار فضائل وحسنات على اؼبستعمرات، وعلى السكاف احملليُت 
 . ( وما بعدىا23، اؼبرجع السابق، ص 168بصيود الطاىر، ؾبلة أوؿ نوفمرب، عدد : يف سبجيد االستعمار، لػ... انظر قانوف العار)... والتحضر
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الرتكاب تلك اعبرائم وعدـ متابعة اؼبسؤولُت عنها وإنكار مسؤوليتها كدولة عن تعويض األضرار اليت تسببت 
 1. سنة أو أزيد132فيها على مدى 

إف فرنسا يف اعبزائر دل »:   جاؾ شَتاؾ قائالJack Chiracوقد صرح الرئيس الفرنسي السابق 
تفعل خالؿ وجودىا يف ىذا البلد إال الشيء اعبيد، وأف اعبيش الفرنسي قد قاـ بدوره يف اعبزائر والذي يشكر 

واكتفى بتأسفو على ما ورد يف تصروبات اعبنراؿ أوساريس وطلب من وزير الدفاع ذبريده من وساـ « عليو
أال يفهم ىذا هتربا من االلتزاـ دبعاقبة ؾبرمي اغبرب ؟ ، *2الشرؼ

أال يؤدي ىذا إذل قياـ اؼبسؤولية الدولية للدولة الفرنسية وقياـ اؼبسؤولية اعبنائية الفردية للمسؤولُت 
الفرنسيُت ؟ 

فأمثاؿ أوساريس ماسو وغَتىم هبب تقديبهم أماـ العدالة فمسؤوليتهم الفردية قائمة بشكل قطعي، 
. فتصروباهتم ذبعل منهم ؾبرمي حرب بامتياز 

كما أف الدولة الفرنسية البد ؽبا أف تعًتؼ جبرائمها يف حق اعبزائريُت وأف تعتذر عما حصل من 
. وأف تعوض على األقل اؼبتضررين من أفعاؽبا... انتهاكات وإعدامات وتعذيب 

 : سبل محاكمة فرنسا عن جرائمها االستعمارية في الجزائر – 5

كنتيجة حتمية عن القياـ بالفعل اإلجرامي تأيت مرحلة احملاكمة واحملاسبة القانونية، ويبكن أف تتجسد 
: ؿباكمة فرنسا عن جرائمها يف اعبزائر عن طريق هنجُت ونبا 

. (القضاء البلجيكي  )احملاكمة بواسطة احملاكم الوطنية ذات االختصاص العاؼبي - 

. احملاكمة بواسطة ؿباكم دولية جنائية ـبتصة - 

                                                           

 .29-24-23، ص 168بوصيود الطاىر قانوف العار لتمجيد االستعمار، ؾبلة أوؿ نومرب، العدد - (1
 . 95 سعدي بزياف، اؼبرجع السابق، ص (-2
  .1965وىو وساـ حصل عليو أوساريس من شارؿ ديغوؿ سنة : وساـ الشرؼ(- *
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. (القضاء البلجيكي  )المحاكمة بواسطة المحاكم الوطنية ذات االختصاص العالمي : 1 – 5

 واؼبتعلق باؼبسؤولية عن االنتهاكات اعبسيمة 1993 / 03 / 16دبوجب القانوف اؼبؤرخ يف 
 وبروتوكالهتا األوؿ والثاين ، فإف القضاء البلجيكي لو صالحية النظر يف اعبرائم اليت 1949االتفاقيات جنيف 

ترتكب ضد اإلنسانية يف أي مكاف وزماف، وتعترب اؼبادة السابعة من القانوف السالف الذكر النص الصريح على 
القضاء البلجيكي ـبتص يف نظر االنتهاكات اعبسيمة »اختصاص القضاء البلجيكي، حيث نصت على 

 . 1 ...« 1949التفاقيات جنيف األربع لعاـ 

 1949وباعتبار أف جل اعبرائم الفرنسية االستعمارية تدخل ضمن انتهاكات اتفاقيات جنيف األربع 
فإف القضاء البلجيكي ـبتص بالنظر يف ىذه اعبرائم، خاصة وأف جرائم التعذيب واالعتقاؿ التعسفي حدثت 

 أي تدخل زمنيا ضمن مضموف ىذه االتفاقيات ومن مث ضمن االختصاص 1955بعد أحداث أوت 
 . 2القضائي البلجيكي 

: المحاكمة بواسطة محاكم دولية جنائية خاصة : 2 – 5* 

نظريا وطبقا للقانوف الدورل اعبزائي اؼبعاصر والقانوف الدورل اإلنساين، إضافة إذل اؼببدأ اؼبستقر دوليا 
وعمليا القائل بعدـ سقوط اؼبسألة دبرور الزمن، فنقوؿ أنو يبكن جمللس األمن إنشاء ؿبكمة دولية جنائية خاصة 

 3. مهمتها النظر يف األفعاؿ اعبرمية اؼبرتكبة من احملتل الفرنسي 

غَت أف إمكانية إنشاء ؿباكم دولية جنائية خاصة يف حالة اعبرائم الفرنسية يف اعبزائر صعبة نوعا ما، 
ذلك أف قرار إنشاء مثل ىذه احملاكم مرتبطة بصدوره عن ؾبلس األمن، وىذا األخَت يتكوف من أعضاء دائمُت 

يف القرارات اؼبوضوعية،  (الفيتو )حق االعًتاض – فرنسا من األعضاء الدائمُت – وغَت دائمُت وللدائمُت فيو 

                                                           

  .77 ساسي ؿبمد فيصل ، اؼبرجع السابق ، ص (-1
  .77، ص نفسو- (2
  .12 علي صبيل حرب، اؼبرجع السابق، ص (-3
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ومنو فإف احتماؿ اعًتاض فرنسا عن إنشاء ؿبكمة دولية جنائية خاصة جبرائمها يف اعبزائر ىو أمر وارد بنسبة 
 1. كبَتة 

ورغم ىذه اؼبعوقات إال أف فكرة إنشاء ؿبكمة دولية جنائية تظل فكرة قانونية قائمة ، خاصة إذا 
واجهت فرنسا ضغط دورل من ـبتلف الدوؿ خاصة الدولة اعبزائرية وضغط داخلي من ـبتلف أطياؼ اجملتمع 

لذ البد من ضبلة قضائية جزائرية وضبلة 2الفرنسي من سياسيُت وحقوقيُت وباحثُت وغَتىم من اؼبعتدلُت،
 3. إعالمية عاؼبية واسعة تبُت بالوثائق األفعاؿ اعبرمية الفرنسية 

هبب ؿباكمة من قاموا بتعذيب اعبزائريُت بأبشع الطرؽ، مثلما قامت السلطات الفرنسية واألوروبية 
، llمعا يف الثمانينات دبحاكمة أحد العسكريُت األؼباف الذين اهتموا باعبرائم ضد اإلنسانية أثناء اغبرب العاؼبية 

اعبالد النازي اؼبكلف " كلوس باربيبو"حيث قامت اغبكومة الفرنسية بفتح ملف اعبرائم النازية، فتمت ؿباكمة 
بتعذيب سكاف ليوف بفرنسا وعلى ىذا األساس فاغبكومة اعبزائرية مطالبة أيضا بفتح ملف اعبرائم اليت عاىن 

 4. منها الشعب اعبزائري أثناء الثورة 

 ودل نسمع حىت اليـو أي اعتذار 2010فلماذا أؼبانيا تعتذر من فرنسا عن جرائمها يف شهر سبتمرب 
 ودل يشهد أي رجل أو امرأة فبن بقوا على قيد اغبياة ويتذكروف االعتداءات والتعذيب، 5فرنسي من اعبزائر ؟ 

 6. مسؤوال سياسيا أو عسكريا يعتذر عما حدث من اعتداءات على اغبياة والشرؼ 

إف كل الظروؼ مهيأة ؼبتابعة فرنسا دباضيها االستعماري يف اعبزائر، فإذا كانت العتبارات السياسية 
قد ربوؿ دوف ذلك بالنسبة للنظاـ اعبزائري ، فيمكن للجزائريُت كأفراد وكجمعيات وىيئات غَت حكومية أف 

                                                           

  .79 ، 78 علي صبيل حرب، اؼبرجع السابق ، ص (-1
  .79 نفسو، ص (-2
  .12، ص نفسو (-3
  .212 سعاد حداد، سامية خامس ، اؼبرجع السابق ، ص (-4
 . 12 اؼبرجع السابق، ص (-5
  .152 ، ص 5 ؿبمد العريب ولد خليفة، فرنسا تعذب يف اعبزائر من فضائع سياسة التعذيب واعبريبة اؼبنظمة، ؾبلة اؼبصادر، عدد (-6
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يقوموا دبتابعة جالدي فرنسا يف احملاكم الدولية، خاصة وأف األقداـ السوداء أصبحوا يلوحوف بإمكانية اسًتجاع 
 1. فبتلكاهتم باعبزائر 

  

                                                           

  .3 ىواري قبايلي، اؼبرجع السابق، ص (-1
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:  خاتمة الفصل

وما يبكن اػبروج بو من خالؿ ىذا الفصل ىو أف اؼبستعمر الفرنسي دل يكتف باعتقاؿ األفراد 
باستعماؿ شىت األنواع واألساليب يف ذلك  اعبزائريُت داخل اؼبعتقالت فقط بل عمل على التفنن يف تعذيبهم

وتعذيب نفسي حطم فيو معنويات اؼبعتقلُت ... كالكهرباء  من تعذيب جسدي مستخدما فيو وسائل عدة
وىذا ما أثار مواقف عدة اذباه ىذه األعماؿ اإلجرامية حيث قبد ىناؾ من أيدىا وحرض عليها ومثل ىذا 

اؼبوقف اغبكومة الفرنسية وبعض الفئات الفرنسية اؼبثقفة أمثاؿ، وكذلك األحزاب السياسية التجمع من أجل 
اعبمهورية وبعض القساوسة الذين أباحوا التعذيب، وىناؾ من ندد هبا ورفضها كاعبزائريُت باعتبارىم الضحية 

إلضافة إذل بعض القساوسة، وكلها أعماؿ تعسفية تدخل بااالحزاب السياسية  والفرنسُتاؼبثقفُت وبعض 
. ضمن اعبرائم اليت يعاقب عليها القانوف وىذا ما هبب أف وبدث



 

 

 

 

. نماذج عن التعذيب بالمعتقالت:  الثالثالفصل

 

. قصر الطير بسطيف معتقل: أوال

. معتقل الشالل بالمسيلة:ثانيا

. معتقل الجرف بالمسيلة: ثالثا
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 :تمهيد

 لقد حاولت فرنسا إنشاء شبكة من اؼبعتقالت لتقضي بذلك على الثورة وربكم قبضتها على  
، وأف أطروحة اعبزائر فرنسية على وشك ازديادمستعمرهتا اعبزائر بداعي أف اؼبد العسكري والسياسي للثورة يف 

 خَت سبيل لتحقيقو، وعليو أنشأت ما يكفي من اؼبعتقالتالزواؿ، فازبذت بذلك أسلوب التعذيب يف 
: وىذا ما سنفصل فيو فيما يأيت« معتقل قصر الطَت، الشالؿ واعبرؼ»اؼبعتقالت وخَت دليل على ذلك 

 :أنموذجاقصر الطير :أوال
.  تاريخية عن معتقل قصر الطيرذةنب- (1
:  جغرافية قصر الطير- 1-1

جنوب غرب مدينة سطيف على بعد حوارل  (ببلدية قصر األبطاؿ حاليا)تقع منطقة معتقل قصر الطَت 
 كلم، حيدىا من الشرؽ بلدية عُت وؼباف ومن الغرب والية برج بوعريريج ومن الشماؿ بلدية فالؿ بوطالب 30

 1. 2 كلم18,40ومن اعبنوب بلدية أوالد سيدي أضبد وتًتبع ىذه البلدية على مساحة 

: أصل تسمية المنطقة بقصر الطير- 1-2

ظبيت ىذه اؼبنطقة بقصر الطَت منذ أكثر من ثالثة قروف وىذا راجع لكوهنا  كانت قرية صغَتة يوجد هبا 
يبلغ علوه حوارل سبعة أمتار، وىذا القصر كاف ملجأ للطيور اعبارحة من كل صوب ومكاف ؿ قصر كبَت وعا

فأصبح ىو مقرىا ومأواىا، ونظرا لوجود الطيور فيو أصبح الصيادوف يأتوف إليو من كل اؼبناطق اجملاورة ي
 2.ىذه الطيور وهبذا ظبيت ىذه اؼبنطقة بقصر الطَت.الصطياد 

فبلدية قصر الطَت ىي من أخطر البلديات اليت جعلها اؼبستعمر الفرنسي مركزا عبنوده وآلياتو العسكرية 
كما شيد هبا أكرب وأخطر السجوف واؼبعاقل واؼبؤسسات العسكرية الفرنسية إباف الثورة، وىي شاىدة على أشد 

 اليت ذاؽ طعمها الشعب اعبزائري آنذاؾ، كما عرفت ىذه البلدية إنشاء العديد من اؼبراكز اؼبآسيوأخطر 

                                                           

 .484عبد الكرًن بو الصفصاؼ، اؼبرجع السابق، ص - (1
 .62، ص 14، السنة 79 نوفمرب، العدد 1بلقاسم بوشارب، نبذة تارخيية عن معتقل قصر الطَت، ؾبلة - (2
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العسكرية، ىدفها ىو ضرب الثورة وقطع يد اؼبساندة ؽبا ووقف تيارىا اعبارؼ قبل بلوغ أشده، إال أف شجاعة 
أبطاؿ اعبزائر وجهودىم ومساعيهم اليت راح ضحيتها العديد من الضحايا أبطل طموحات وحسابات 

السلطات الفرنسية، وأفشل ـبططات قادهتا السياسيُت والعسكريُت الذين كانوا يقولوف أف اغبقيقة ىي فقط 
 وعبث وأىم ىذه اؼبراكز قبد اؼبعتقالت، وكاف معتقل قصر الطَت افًتاء ذلك فهو و ما سوى« اعبزائر فرنسية»

 1.خَت دليل وبرىاف كايف ورمز للقهر والعبودية

: تحويل قصر الطير إلى معتقل- 1-3

ـ تعرضت قرية قصر الطَت إذل االحتالؿ الفرنسي 1871بعد احتالؿ فرنسا للجزائر وبالضبط سنة 
ككل اؼبناطق اعبزائرية اليت دل تسلم من شوكة الفرنسيُت، لكن سكاف ىذه القرية كغَتىم من الشعب اعبزائري 

إال أف ىذا األخَت دل يكمل « لعروسي البوعبدرل»قاوموا ىذا االحتالؿ وذلك بقيادة أحد القـو البارزين 
اؼبقاومة وسقط شهيدا يف ميداف الشرؼ، وعلى الرغم من ذلك فاؼبقاومة دل تتوقف وسلم مشعلها ألحد أقربائو 

حيث أف ىذا األخَت لقن العدو الفرنسي درسا يف « أضبد باي بن مسعود بن السعدي»الشجعاف وىو 
الشجاعة والوطنية، فكانت اعبباؿ حلبة صراعو وملجأ لنجاتو، وبعد ما احتل العدو الفرنسي اؼبنطقة سار فيها 
عبثا وفسادا وىي سياستو اؼبتبعة واؼبعروفة فأبعد األىارل عن قريتهم وجردىم من أراضيهم وفبتلكاهتم وطردىم 

إذل الفيايف والقفار واعبباؿ الوعرة واػبالية من صبيع عناصر اغبياة، أما أراضيهم وفبتلكاهتم وخَتاهتم فقد وزعت 
وقسمت بُت اؼبستوطنُت الوافدين من ـبتلف دوؿ اغبوض الغريب للمتوسط، ما جعل سكاف القرية يعيشوف يف 

 2.فقر وتشرد إذل غاية اندالع ثورة نوفمرب فانظم السكاف للثورة

ونتيجة ؽبذا االلتفاؼ حوؿ الثورة من قبل سكاف اؼبنطقة أحست السلطات الفرنسية باػبطر ففكرت يف 
سًتاتيجي جد ىاـ حيث أنو أنشئ فوؽ إ، خاصة وأنو يقع يف موقع 3ربويل ىذا القصر إذل معتقل للتعذيب

، منبسطة مكشوفة وبعيدة عن اعبباؿ واؼبسالك الصعبة والتجمعات 4 ىكتار20أراض واسعة مساحتها حوارل 
السكانية، قريبة من حبَتة ماغبة فبا جيعلها دبنأى عن أي ىجـو وبعيدة عن األنظار وكوهنا تطل على االذباىات 

                                                           

 .485-484عبد الكرًن بو الصفصاؼ، اؼبرجع السابق، ص - (1
 .56ؿبمد الطاىر عزوي، اؼبصدر السابق، ص - (2
 .15بلقاسم صحراوي، اؼبرجع السابق، ص - (3
 .166جودي أتومي، اؼبرجع السابق، ص - (4
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األربعة ويكشف كل حركة تقع يف اؼبنطقة، ناىيك عن الظروؼ اؼبناخية القاسية للمنطقة، باردة شتاء وحارة 
صيفا فكانت ىي يف حد ذاهتا من العوامل اؼبساعدة على التنكيل والقهر باإلضافة إذل انتقاـ السلطات 

 1.الفرنسية من السكاف اؼبعروفُت دباضيهم اؼبقاـو لالستعمار

كل ىذه العوامل وأخرى جعلت من السلطات الفرنسية تفكر يف حل ينجيها من ىذا الوضع السائد 
الذي وضعت فيو خاصة وأف ؽبيب الثورة بدأ يزداد وينتشر فقررت ربويل ىذا اؼبكاف إذل معتقل، ألنو كاف 

 هنائي وىو ا قررت قيادة العدو قرار1957عبارة عن مزرعة تابعة ألحد اؼبعمرين بوسط البسبغن، ويف سنة 
 قامت سلطات العدو بنقل اؼبعتقلُت اؼبدنيُت 1958ربويل ىذا اؼببٌت إذل ؿبتشد خاص باؼبدنيُت، وحبلوؿ سنة 

، حيث كانت سلطات 2خر فخصصوا على إثر ذلك ىذا اؼبعتقل للمجاىدين الذين وقعوا يف األسرآإذل مركز 
العدو كلما وقعت معارؾ بينها وبُت حيش التحرير الوطٍت تقـو بالقبض على العديد من اجملاىدين اعبزائريُت 

 فيهم، أو الذين وجهت لالشتباهوىم حاملُت األسلحة أو اؼبدنيُت من اعبزائر حىت الذين جيء هبم من فرنسا 
 3.ؽبم التهمة رظبيا

 أقساـ للتطويع والًتويض والتعذيب 9نشائو قررت سلطات العدو الفرنسي تقسيمو إذل إ|وفور 
 وقدرة A.B.C.D.E.F.J.H.I: إخل، ورمز إذل كل واحد منها حبرؼ التيٍت... واألعماؿ الشاقة وغسل اؼبخ 

 4. مًت500 و 400مساحة كل قسم بُت 

 مًت وىذا ؼبنع أي 15جاز عسكري ؿباط حبقل من األلغاـ عرضو تفأصبح بذلك قصر الطَت مركزا إح
 باإلضافة إذل أبراج اؼبراقبة الكهربائيؿباولة للفرار، كما أحيط أيضا بسياج تعلوه أسالؾ شائكة مزودة بالتيار 

اليت جهز هبا اؼبعتقل من أجل حراسة كل ربركات اؼبعتقلُت، فكل ىذه التجهيزات تبُت ؼبن يرغب يف اؽبروب 
 5.بالًتاجع عن فكرتو واالستسالـ لألمر الواقع

                                                           

قصر الطَت أمنوذجا، ؾبلة الناصرية للدراسات االجتماعية والتارخيية، عدد : فارس العيد، اؼبعتقالت الفرنسية يف اعبزائر خالؿ الثورة التحريرية- (1
 .128-127، ص 2012خاص، بتاريخ ديسمرب 

 .271، ص2003بوعريف، دار اؽبدى، عُت مليلة،  (3)عمار مالح، وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية باألوراس، الناحية - (2
 .166جودي أتومي، اؼبرجع السابق، ص  / 56ؿبمد الطاىر عزوي، اؼبصدر السابق، ص - (3
 .271عمار مالح، اؼبرجع نفسو، ص  / 486عبد الكرًن بوالصفصاؼ، اؼبرجع السابق، ص- (4
 .166جودي أتومي، اؼبرجع نفسو، ص - (5
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 سجُت ونتيجة ؽبذا العدد 3000ولقد ضم معتقل قصر الطَت العديد من اؼبساجُت قدروا بأكثر من 
الضخم أحيط اؼبعتقل بثالثة حواجز أعدت بواسطة األسالؾ الشائكة وأجهزة األضواء الكاشفة وخط اإلنارة 

 2:، وىذه اغبواجز ىي كاآليت1واالسالؾ الغَت شائكو اليت ذبوس خالؽبا الكالب البوليسية

 أمتار ملغمة ومزروعة ومزودة أيضا بأجهزة األضواء الكاشفة6أسالؾ شائكة عرضها : اغباجز األوؿ . 
 خط إنارة ؿبيط بكل اؼبعتقل:اغباجز الثاين. 
 سياج من االسالؾ غَت شائكة توجد بداخلها الكالب البوليسية:اغباجز الثالث. 

. مرافق معتقل قصر الطير- 1-4

 وىو ما سنوضحو ئوقبل وصف اؼبرافق اليت يضمها اؼبعتقل البد أوال من وصف اؼبعتقل وذكر طريقة بنا
:  فيما يأيت

لقد اعترب ىذا اؼبعتقل كورشة عمل ديوف نفسو بنفسو وذلك عن طريق اؼبساجُت الذين يقوموف بصنع 
 دوف توقف ال يعرفوف طعما للراحة ليلهم مثل هنارىم حىت باستمرارأدوات البناء على سواعدىم، يعملوف 

 العدو الفرنسي للتأثَت على اؼبساجُت من جهة وزبفيض اعتمدىاينهك كاىلهم، وتضعف قواىم، وىي طريقة 
 من جهة أخرى، فمعتقل قصر الطَت مًتبع على مساحة واسعة وشاسعة تزيد عن ؿتكاليف البناء وربح أموا

 3. ىكتار بنيت معظمها على سواعد اؼبعتقلُت كما سبق الذكر50

:  أما بالنسبة ؼبرافق اؼبعتقل فهي كاآليت

                                                           

، 2002رحلة اآلالـ والعذاب واؼبوت، ؾبلة الراصد، العدد األوؿ، بتاريخ جانفي، فيفري : نور الدين بليبل، اؼبعتقالت والسجوف الفرنسية- (1
 .50ص

قصر الطَت أسبوذجا، ؾبلة الناصرية للدراسات االجتماعية والتارخيية، عدد : فارس العيد، اؼبعتقالت الفرنسية يف اعبزائر خالؿ الثورة التحريرية- (2
عبد الكرًن بو الصفصاؼ، اؼبرجع السابق،  / 62بلقاسم بوشارب، اؼبرجع السابق، ص / 128، ص 2012 ديسمَت 1، بتاريخ 125
 .489-487ص 

 .271عمار مالح، اؼبرجع السابق، ص- (3
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 إذل اختَتلالنظاـىو عبارة عن بيت صغَت يشرؼ عليو أحد اؼبعتقلُت اؼبتأثرين باغبرب النفسية، : المطبخ*( 
صفوؼ العدو، حيتوي ىذا اؼبعتقل على أدوات ال تليق حىت باغبيوانات، عبارة عن أواين قددية أصبح الصدأ 

 1.ىو لوهنا بدال من لوهنا األصلي، ويلفها الغبار ذات رائحة كريهة ال ربتمل

ؼبن يسمع كلمة اؼبطعم يظن بأنو خاص بالطعاـ إال أف الواقع عكس ذلك سباما، فهو عنواف : المطعم*(- 
دوف ىيكل، مغلقا طواؿ أياـ السنة، فقط أقيم لتضليل الزوار األجانب أو اؽبيئات اليت تقـو بزيارة اؼبعتقل ال 

 2.أكثر، ألنو شكليا ىو مطعم وجوىره ىو مركز لتعذيب اؼبعتقلُت

ىو ؾبمع مقسم إذل أجنحة وىذه األجنحة مقسمة ىي بدورىا إذل بيوت، وكل بيت يفصل : المرقد*(- 
جبدار عن البيت األخر ؼبنع تكلم اؼبعتقلُت مع بعظهم البعض، وكل بيت طولو أربع أمتار وعرضة ثالثة أمتار، 

 وسقفو مغطى بالزنك ليكوف حارا باإلظبنتوارتفاعو مًتاف، مساحتو طبسة عشرة مًت مربع، أرضيتو مفروشة 
صيفا وباردا شتاء، وىذا يف حد ذاتو تعذيبا، ال يتوفر على إنارة وال على نوافذ للتهوية أسرتو من اػبشب 

. اؼبتآكل بالسوس فيها حشرات البق والقمل ويوجد يف كل سرير حصَت رقيق صنعو اؼبعتقلُت من السمار

 من الداخل، تسلم إدارة اؼبعتقل لألسرى اجملاىدين غطاء واحدا، يبقى مع بالبعوضأما أسقفو فمغطاة 
كل واحد منهم طواؿ السنة بال تنظيف وال ذبديد، يعاين فيو اؼبعتقلوف من ضيق التنفس واألوساخ والروائح 

 3.الكريهة وانتشار اغبشرات يف كل أرجائو

فيما خيص اؼبراحيض فهي مراحيض بالتسمية فقط ألف الواقع حيكي عكس ذلك، فهي ؾبرد : المرحاض*( 
 الروائح الكريهة انتشار ما يؤدي إذل ة زاوية كل معتقل، غَت مغطايفؿ موضوعة 55صهاريج حديدية تسع 

 العُت باإلضافة إذل الصداع، كأف ىؤالء اؼبعتقلُت لسيوا بشرا، فحىت كاحًتاؽمنها وأمراض اغبساسية اؼبختلفة 
اغبيواف يقضي حاجتو اػباصة يف أماكن أنظف من ذلك بكثَت، ىذه الصهاريج ال تتوفر على أدىن شروط 
النظافة فهي فبلوءة دائما وال تستفرغ، تسبح فيها كل أنواع اغبشرات كالذباب واػبنافس ما يزعج اؼبعتقلُت 
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 وىذا ما يفتح الباب أماـ األمراض اؼبختلفة لتنشر وتفتك هبم ومأساهتم وأالمهمويزيد يف عذاهبم ومعاناهتم 
 1.نتيجة لتوفر صهاريج دوف صرؼ وال تفريغ، زد على ذلك أهنا قريبة منهم ليال وهنارا

، حيث يقصده الناس إلزالة األوساخ والتعب، لالستحماـؼبانسمع كلمة اغبماـ نفهم أنو مكاف : الحمام*(- 
خر مغاير عن باقي اغبمامات األخرى فهو مكاف خاص بالتعذيب آلكن اغبماـ يف معتقل قصر الطَت فلو دور 

اعبسدي والنفسي، فنجد أف اؼبعتقلُت إذا طلبوا اؼباء الساخن يف فصل الشتاء يطلقوف عليهم اؼباء البارد وإذا 
طلبوا اؼباء البارد يف فصل الصيف يطلقوف عليهم اؼباء الساخن، وىذا ما يؤدي إذل حوادث وأمراض عدة 

كاغبروؽ واعبروح اؼبختلفة اليت تؤدي بدورىا إذل تشوىات ينتج عنها سيالف الدـ وتوـر األجساـ، باإلضافة 
إذل السعاؿ وأمراض الرئة وؽبيب اغبنجرة، ألف اؼباء اؼبستعمل ال يناسب الفصل، ونظرا لعدـ وجود عالج فوري 

وؼبدة طويلة تتعفن األجساـ وتنبعث منها روائح كريهة ما تزيد يف عذاب اؼبعتقلُت، وزد على ذلك يشًتط 
 2.عليهم الكشف عن عورهتم ودينع عليهم سًتىا ومن يعمل عكس ذلك يتعرض ألشد أنواع العذاب

 مقعد، من أمامها سبورة 100ىي عبارة عن هبو واسع فبلوء بالكراسي يتسع غبوارل : قاعة غسل المخ*(- 
ومصطبة ومكتب للمدرس، ومن يأيت من اػبلف يتبُت لو بأهنا قاعة للدروس أو للمحاضرات، فمن يسمع 

دبصطلح غسل األـباخ يفكر مباشرة أف فرنسا تقـو بغسل أـباخ األميُت ليصبحوا مثقفُت ومتعلمُت وكأهنا تورل 
 للمعتقلُت لتمنحهم فرصة للتعلم واػبروج من الظلمات، ومن يزور ىذه القاعة يقوؿ أف فرنسا أعطت اىتماما

أمهية للعلم باعبزائر، ولكن كل ىذه األمور ؾبرد شكليات ومظاىر وشعارات تتغٌت هبا فرنسا أماـ الرأي العاـ 
فقط، لكن اغبقيقة تقوؿ عكس ذلك فبمجرد خروج الزائر منها تتحوؿ ىذه القاعة إذل شيء دل يكن يف 

اغبسباف، حيث تقدـ فيها دروس كل صباح ؼبدة ساعتُت موضوعها يدور حوؿ سبجيد أعماؿ فرنسا اليت تقـو 
هبا لصاحل اعبزائر، كما سبجد شخصياهتا وشعبها وبلدىا وتربز إجيابيات سياستها اليت جاءت هبا يف نظرىا 

 3.لتخرج الشعب اعبزائري من ظلمات اعبهل والفقر والتشرد إذل حياة العزة والكرامة
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يف اؼبقابل تسيء هبذه الدروس إذل الثورة والثوار واؼبتعاطفُت معها، وكانت تقدـ ىذه الدروس بالغتُت 
 على عقوؿ االستحواذالفرنسية والعربية البسيطة وبطريقة ذكية ومؤثرة يغلب عليها طابع اػبطابة بغرض 

اؼبعتقلُت لغسل أـباخهم وربويلها عن الثورة، وكانت تتبع ىذه الدروس كل هناية أسبوع امتحانات ذبرى 
تتواصل العملية ؼبدة شهور، دروس   ؼبا مت تلقينو من دروس وىكذااستعراهبمللمعتقلُت حىت خيتربوف مدى 

تتوالىا امتحانات يف آخر كل أسبوع إذل أف ربصل على النتيجة اؼبرغوب فيها وتتكرر العملية حيث ينهار 
اؼبعتقلوف ويرسبوا يف أحضاف العدو الفرنسي نظرا للضغوطات النفسية من قبل اؼبدرسُت النفسانيُت، فيتم 
استخدامهم يف التأثَت على باقي اؼبعتقلُت، أما الذين دل يتأثروا هبذه الدروس فتستمر معهم عملية تقدًن 

 1.الدروس بنفس الطريقة وإذ يئسوا منهم حيولوهنم إذل مراكز خاصة بالتعذيب تناسب سبسكهم باؼببدأ الثوري

وعليو فعملية غسل اؼبخ ىي ترغيم اؼبساجُت على االعًتاؼ دبا أنشأتو فرنسا باعبزائر وىذا بطرحها 
 2: عليهم عدة أسئلة منها

ىل يستطيع الشعب اعبزائري أف يعيش بدوف فرنسا ؟ - 

 للشعب اعبزائري ؟ اجتماعيةىل قدمت فرنسا خدمات - 

 فرنسا من الدوؿ اليت نشرت اغبضارة بإفريقيا وآسيا ؟ دىل تع- 

سئلة تكوف اإلجابة عليها إما بنعم أو ال، كما أهنا تطرح من طرؼ ضباط أخصائيُت نفسانيُت األوىذه 
وبسيكولوجيُت وهبذه االساليب اعبهنمية اؼبشار إليها فإف أعداد كبَتة من اؼبعتقلُت فقدوا ذاكرهتم أما البعض 

 3.اآلخر فأثار التعذيب الزالت غبد الساعة

 مًت، وعرضها 1,20وىي زنزانة خاصة فقط باالعتقاؿ، حيث يبلغ طوؽبا : زنزانة معتقل قصر الطير*(- 
 سم وارتفاعها أزيد من مًت واحد، فيها خصائص وفبيزات ؽبا دور فعاؿ، ليس هبا نوافذ فاؽبواء يدخل فقط 80

من الفجوات والشقوؽ يف أسفل الباب اػبشيب، أرضها مفروشة باغبصى بكل أحجامو واالسالؾ الشائكة 
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 فهي ال تقل سوءا عن أرضها وسقفها جدراهنامثبتة على سقفها من الداخل والقصدير يغطيها من اػبارج، أما 
 1.فهي فبلسة بالطُت

ىو مبٌت خاص بالتعذيب فقط منفصل عن باقي اجملمعات، مطلي باللوف األضبر، : السيلون األحمر*(- 
وىذا اللوف يف حد ذاتو لو عدة تعبَتات فهو يف حد ذاتو عملية للتعذيب ألنو يرمز إذل الًتىيب ومنظره يثَت 

صناؼ العذاب النفسي واعبسدي واألعماؿ الال أخالقية اليت أاػبوؼ والرعب يف قلوب اؼبعتقلُت، ذبري فيو 
 شفقة، وىذا كلو إلرغاـ اؼبعتقلُت على اتباع سياستها وخدمة رضبة والتطبق بكل الوسائل والطرؽ دوف 

 2.مصاغبها واالستسالـ إلرادهتا وتلبية رغباهتا والوقف ضد ىدفها

يوجد يف اؼبعتقل مستوصف واحد بناه اؼبعتقلوف بأنفسهم وىو مقسم إذل عدة حجرات، : المصحة*(- 
، والتمريض والتضميد واغبقن باإلبر وغرفة خاصة بالصيدلية فيها بعض لإلسعاؼواحدة للفحص واألخرى 

الرفوؼ وزعت عليها علب من األدوية اليت تعاجل السمنة واؼبواد الدىنية اليت ترطب الشعر وسبيع اعبلد فبا جيعلو 
رطبا لينا، ووجود ىذه اؼبواد يف ؾبملها ال عالقة ؽبا بصحة اؼبعتقلُت وال باألمراض اليت يعانوف منها اؼبعتقلوف، 

ولكن رغم وجود ىذا اؼبستوصف يف معتقل قصر الطَت إال أف اؼبعتقلُت دينع عليهم دخولو إال يف اغباالت 
النادرة اليت يصل فيها اؼبعتقل إذل حافة اؼبوت، وىنا تقدـ االسعافات األولية للمريض إلعادتو إذل حالتو األوذل 
ليعاد إذل التعذيب من جديد، أما وسائل العالج اؼبوجودة فيو فهي حدث وال حرج فنظرا لطوؿ تواجدىا ىناؾ 

 3.نتهت مدة صالحيتها فهي كانت موجودة يف الرفوؼ دوف استعماؿ للتزين فقط وإبعاد الشبوىاتا
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: الحياة داخل معتقل قصر الطير- 1-5

عطاء صورة واضحة عن اغبياة اليت يعيشها األفراد اؼبعتقلُت داخل معتقل قصر الطَت القبل الولوج 
:  اؼبعتقلُت اجملاىدين إذل ىذا اؼبعتقلىؤالءسنوضح أوال الكيفية اليت كاف ينقل هبا 

لقد اعتمد العدو الفرنسي على طريقة لنقل اجملاىدين إذل ىذا اؼبعتقل، حيث كاف يقـو أوال جبمع ىؤالء 
 غبمر وفَتمة ريشي، إذل غاية وصوؿ عددىم إذل الفرمات كفرمةاجملاىدين يف ؿبتشدات ومعتقالت صغَتة مثل 

 فرد، مث يقـو بعملية التصنيف واالستنطاؽ ؽبؤالء اجملاىدين بشىت أنواع العذاب اؼبختلفة 150 أو 100
ناىيك عن العقوبات اؼبادية، وبعد االنتهاء من مرحلة التجميع واالستنطاؽ والتعذيب يقـو العدو الفرنسي 

 1.بنقل اؼبساجُت الذين رفضوا االستسالـ إذل معتقل قصر الطَت

أما عن اغبياة داخل ىذا اؼبعتقل فهي ال زبتلف عن باقي اؼبعتقالت إف دل نقل أسوء منهم، فبمجرد 
دخوؿ اؼبعتقلُت إذل قصر الطَت يرتدوف لباسا خاصا بالسجناء مث تبدأ مباشرة سلطات العدو بتخويف وترىيب 
وهتديد اؼبعتقلُت بالقتل لكل من يبدي مقاومة أو ديتنع ويرفض تقدًن اعًتافات دبا قاـ بو من جرائم حىت ولو دل 

 فردا 50يكن قاـ هبا، مث تقـو السلطات الفرنسية بتقسيم ىؤالء اؼبعتقلُت إذل ؾبموعات تضم كل ؾبموعة 
، كذلك منعت استخداـ الراديو ودخوؿ الصحف، أما الرسائل والزيارات اتصاؿومنعت بينهم أي عملية 

فكلها كانت ؿبضورة فما كانت تسمح بو ىو ما تراه مناسب ؽبا من حصص يف الدعاية واالشهار ودبا يناسب 
 2.اؼبوقف فقط، وىذا إف دؿ على شيء فإمنا يدؿ على أف اإلدارة العسكرية الفرنسية فرضت عليهم نظاـ الرؽ

 اإلدارة العسكرية الفرنسية طريقة خاصة يف معاملة اؼبساجُت داخل ىذا اؼبعتقل فنجدىا ازبذتكما 
 النـو واليت قدرت مدةواؼبتمثلة يف ربديد عليهم فور قيامها بعملية االعتقاؿ تقـو بفرض العديد من العقوبات 

 ساعة فقط كما أجحفت يف وجباهتم الغذائية واليت حددت خببزة واحدة تقسم على ستة 24بساعتُت خالؿ 
، إال أف 3عليو مصطلح اغبساء لكونو ؾبرد ماء ماحل فقطأف تطلق مساجُت، وإناء صغَت من اغبساء ال يصلح 

جودي أتومي قد ذكر يف كتابو وقائع سنُت اغبرب يف الوالية الثالثة أف الوجبة الغذائية للمساجُت يف قصر 
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 مساجُت وحدد كمية اغبساء دبلعقة 6 سجُت وليس 14الطَت قد حددت خببزة واحدة كانت تقسم بُت 
. واحدة لكل واحد منهم، ىذه الوجبات الغذائية كانت تقدـ ؽبم خالؿ يـو وليلة

 ا كبَتاكما سلكت السلطات الفرنسية دبعتقل قصر الطَت أسلوبا خاصا بالتعذيب، حيث أحضرت عدد
من الضباط اؼبدربُت تدريبا جيدا يف أىم وأكرب الكليات العسكرية الفرنسية وؽبم خربة يف ىذا اجملاؿ، 

وزبصيصهم لإلشراؼ على عمليات التعذيب واالستنطاؽ اليت تقـو هبا على اؼبساجُت، وكاف ذلك ربت قيادة 
 1.«وريو»، «منصور»دبساعدة مالزمُت مها « أرشونو»كل من النقيب 

فاؼبساجُت داخل ىذا اؼبعتقل كانوا يتعرضوف إذل أنواع شىت من العذاب، يصعب تصورىا ومشاىدهتا 
كما سلف الذكر، واؼبتمثلة يف األعماؿ الشاقة اليت كانت تفرض « أرشونو»واليت كانت ربت قيادة النقيب 

على اؼبساجُت داخل ىذا اؼبعتقل الذي وصفو اؼبعتقلوف جبهنم، ومن بينها رفع براميل القاذورات على مسافة 
، 3، واؼبتمثل يف حفر اآلبار وصناعة الطوب لبناء أكواخ اؼبعتقل2 كلم، مث الشروع يف تنفيذ الربنامج اليومي4

وذبدر اإلشارة إذل أف السلطات الفرنسية أثناء اعتقاؽبا للمجاىدين يف البداية قامت بتقسيمهم إذل ؾبموعات 
 4.وفرضت على كل ؾبموعة أف تقـو ببناء كوخها بنفسها

فقد كاف اؼبعتقلوف جيربوف على حفر الًتاب وخلطو بالقش مث يعجنونو بأقدامهم وىم حفاة وبعد ذلك 
كتافهم داخل اؼبركز لتجربىم اإلدارة العسكرية على أيضعونو يف قوالب البناء وبعد أف جيف ينقلونو على 

تفتيتو مرة أخرى ليصبح ترابا مثلما كاف عليو يف األوؿ ونقلو مرة أخرى إذل مكانو السابق لتعاد عملية عجنو 
، ودل 5وقولبتو مرة أخرى، وىكذا تستمر العملية هبذه الطريقة الروتينية الشاقة على مدى األياـ والشهور والسنُت

تكتف السلطات الفرنسية هبذا فقط بل فرضت عليهم تكسَت اغبجارة بأخرى حىت تصبح ىذه اغبجارة ترابا 
 6.صاغبا لتعبيد الطرقات أو البنايات أو صاغبة ألعماؿ آخرى
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كل ىذه األعماؿ وأخرى دل تكن بالشيء اؽبُت خاصة وأهنا كانت تنجز أماـ أعُت اعبنود الفرنسيُت 
 أحد اشتكى، وإذا 1والقومية وىؤالء ىم الذين كانوا يقوموف بتهديد اؼبساجُت وحىت ضرهبم بكل عشوائية

 بل يهجموف عليو مثل الوحوش الضارية، اىتماـ وال يعطونو أي فال يرضبونواؼبساجُت من اؼبرض أو التعب 
فالقانوف الداخلي للمعتقل ال يعَت أي اىتماـ لألسباب اليت تغَت أو تعطل وتَتة العمل اإلجباري، كما ال 

يسمح ؽبم باغبديث فيما بينهم وال حىت بالنظر للسماء وال اسًتاحة ؽبم فكلها يف نظر السلطات الفرنسية 
ذباوزات خطَتة للنظاـ الداخلي وىو جـر يعاقب عليو القانوف، فهنا كل الظروؼ واألسباب مقبولة لتلقي 

اللكمات والضربات باؽبراوات والعصي حىت اإلرىاؽ واؼبوت، دوف سبيز بُت أجزاء اعبسم فبا جيرب الضحية على 
الرجوع للعمل دوف توقف وىم يف حالة يرثى ؽبا، كما حرمتهم اإلدارة العسكرية من كل اغبقوؽ إال حق اؼبوت 
ربت القهر وكأف ىوالء ليسوا بشرا مثل البشر اآلخرين، وعلى إثر ذلك أصيب الكثَت حباالت اعبنوف وأمراض 

 2.إخل وحىت الطبيب نادرا ما يتدخل لكثرة اؼبصابُت واؼبطالبُت بالعالج... خطَتة أخرى مثل السل والزحار 

ف صفارة اإلنذار اليت ترعب اؼبساجُت فيساقوف بالعصي وويف حدود منتصف الليل يطلق اعبنود الفرنسي
، فيقـو 3والسياط من زنزانتهم إذل حافة الواد اجملاور للمعتقل وىم حفاة وعراة أي ؾبردين من كل لباس يسًتىم

ف بإلقائهم يف الواد وىو فبلوء بالزجاج اؼبهشم واغبشرات والزواحف اؼبؤذية كالعلق الثعابُت واؼباء واعبنود الفرنسي
  مشتدةاؼبعفن والقذر وكاف ذلك يف فصل الشتاء القارس حيث يكوف اؼباء باردا وأحيانا متجمدا والعواصف 

وبعد ساعات من إلقائهم يتملك اؼبساجُت اآلالـ واغبسرة وضيق التنفس داخل اؼباء اؼبثلج وىم ال حوؿ وال 
، فهناؾ من حياوؿ اػبروج منو إال أف خروجو من الوادي يكوف أسوء من بقائو داخلو حيث جيدوف 4قوة ؽبم

يف انتظارىم على حافة الوادي الكالب اليت تنهشهم بأنياهبا وسبزؽ جلودىم إربا إربا حىت يصبح لوف اؼباء أضبر 
 5.بدمائهم الطاىرة، وقد ذكر أحد اؼبؤرخُت بأنو ال أحد كاف ينجو من ىذا النوع من العذاب
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 العدو الفرنسي ضد اجملاىدين اؼبعتقلُت يف قبلإضافة إذل كل ىذه األساليب اؼبستعملة يف العذاب من 
ساتذة أذل عملية أخرى متمثلة يف غسل أـباخ ىؤالء اؼبساجُت، وذلك بإحضار إقصر الطَت يلجأ كذلك 

متحصلُت على شهادات علمية يف علم النفس وقاموا بالًتبص يف ىذا اجملاؿ دبعاىد ـبتصة، فتعُت ضابط 
 األخرى وىذا الضابط يكوف برفقة مًتجم يفهم اللغة العربية والفرنسية واللهجات أفواج أربعةليدرس ثالثة أو 

، وحددت  مدة الدراسة بساعة واحدة كل صباح تدرس فيها مادة التاريخ وخصصت (كالقبائلية والشاوية)
ضارهتا وربط من قيمة ح سبجد فرنسا وامنطقة مشاؿ افريقيا بالضبط للدراسة، حيث يتلقى اؼبساجُت دروس

اعبزائر وشعبها وىذا لكسب ثقة وتأييد اؼبساجُت للوجود الفرنسي، وإرغامهم على االعًتاؼ دبنجزات فرنسا 
 1. وعليو فقد كانت تطرح عليهم صبلة من األسئلة قد سبق ذكرىا يف عنصر مرافق اؼبعتقل،باعبزائر

 2وأثناء حصص غسل اؼبخ كاف النقيب أرشونو يقرأ باستمرار القانوف الداخلي للمركز على اؼبساجُت
 3:ومن ذلك

.  ىنا غالب والمغلوبال يوجد: األوذلاؼبادة -

، يفضلوف اؼبوت على أيديهم والسالح يف ال ديسكوف ىنا سوى اعببناء فالشجعاف ال يوجد: اؼبادة الثانية-
. ذلك

. أنتم ىنا لستم سجناء، ولكنكم متدربوف: اؼبادة الثالثة-

متحانات للمساجُت فيما كاف يقدـ ا إلجراءأما فيما خيص الفًتة اؼبسائية من كل سبت فقد خصصت 
 اليت تدرس اإلجابات أساس ىؤالء اؼبساجُت ؼبا قدـ ؽبم، وعلى استيعابؽبم من دروس لدراسة ما مدى 

 : 5كاآليت4أصناؼ أربعة إذل أفكارىموربلل يصنف ىؤالء اؼبساجُت حسب 
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 وقد خصصت ؽبم معاملة سبثلت يف وضع كل سجُت وحده يف زنزانة : سياسيوف متعصبوف رافضوف لالستسالـ
 ببالو سواء ضد فرنسا أو لصاغبها ما خيطرضيقة وىو نصف عار، مث تعطى لو ورقة وقلم ويطلب منو كتابة 

ة أ خالؿ يـو وليلة وربع غطاء ومن ديتنع حيـر من اؼبكاؼاألرزة بسدس خبزة وكأس من أفمن يكتب لو مكاؼ
. مع العذاب اؼبستمر

 يكوف بالكالب وتسليط الضرب والتجويع والردـ داخل القبور فاستقباؽبم: سياسيُتاؿف غَت و اؼبتعصبأما 
.  الشائكةاألسالؾ الرأس، واؼبشي على الزجاج حفاة وعراة وعلى باستثناء

 حيث حيصلوف على تغذية جيدة، وؽبم فرص يف العمل يف األولُتفيعاملوف أحسن من الصنفُت : فوأما اؼبًتدد 
ين يتدربوف على الوسائل العسكرية باعتبارىم أالفوج الرابع ب يلتحقوف مدةبعض اغبرؼ والصناعات، وبعد 

 العسكرية بالقياـ شخصيا اإلدارةسيصبحوف فيما بعد ىم اؼبشرفوف على اؼبعتقل داخليا، فتكلفهم بعد ذلك 
 جدارهتم ووالئهم الصادؽ إثبات غاية إذل اؼبساجُت إخواهنمبعمليات االستنطاؽ والتعذيب والقتل ومساومة 

 إذلللعدو الفرنسي، وبعد ذلك تسلحهم السلطات الفرنسية ويصبحوف من فرقة الكومندو حيث خيرجوف 
. األبرياءاؼبداشر والقرى لتدمَتىا وزبريبها والتعدي على حرمات اؼبواطنُت 

 ؽبا شكليا، بدليل أهنم قد ءوالاؿ بعض ىؤالء الذين أصبحوا موالُت لفرنسا ىم فقط اظهر أف إال
، ألف ىؤالء ؼبا وقعوا يف قبضة اؼبستعمر ووضعوا 1959التحقوا بصفوؼ جيش التحرير الوطٍت من جديد سنة 

ستطع ربملها، فبا اضطرىم ت واالستنطاؽ الشديد ىناؾ من ربمل ىذه اؼبرحلة وىناؾ فئة دل التعذيبربت 
ىم شكليا ء صفوؼ اعبيش الفرنسي حىت يتخلصوا من ىذا الوضع الصعب فأظهروا بذلك والإذل لالنضماـ

 السالح الالزمة مث التحقوا بصفوؼ اعبيش الوطٍت الشعيب، وىو فعال إمكانيات غاية حصوؽبم على إذللفرنسا 
 لصاحل واألحواؿ عليهم مهما كانت الظروؼ والتأثَت اجملاىدين إغراءديكن   وىذا ليربىنوا للعدو أنو الما حدث

 1.فرنسا، وعليو سد العدو الفرنسي باب خروج اجملاىدين من داخل معتقل قصر الطَت

 انتهجتها فرنسا يف معاملة اؼبساجُت من بداية اليتوعلى الرغم من صعوبة وقساوة ىذه الطريقة 
 غَتت معاملتها ؽبم حيث اعتمدت على طريقة 1959 سنة أواخر دل تبق عليها، ففي أهنا إالاالعتقاؿ 

 اؼبوالُت واؼبستسلمُت للعدو اؼبوجودين من قبل داخل اؼبعتقل باؼبعتقلُت اؼبعتقلُتتكتيكية سبثلت يف خلط 
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اعبدد، وىذا لتسهيل حصوؽبا على اؼبعلومات بواسطة عمدائها وابقت طريقتها األوذل مع اجملاىدين الذين 
. 1رفضوا االستسالـ ؽبا وسبسكوا بالثورة التحريرية

 فغَتت معاملتها للمساجُت شكليا وسياسيا فشكليا سبثلت يف تزويد اؼبعتقل 1960أما أواخر 
 واللباس والغطاء النظيف لكل فرد، إال اهنا دل تستغل من طرؼ اؼبعتقلُت بل بقيت كاألكلبالوسائل الضرورية 

كمعرض للنظر فيها فقط وىذا ربسبا للرقابة احملتملة من طرؼ الصليب االضبر الدورل، أما التعذيب فبقي 
بنفس االسلوب مع التفنن يف تطوير اساليبو، اما الناحية السياسية فبمجرد التأكد من وصوؿ اشعاع 

االستقالؿ الؿباؿ عمدت فرنسا اذل تكوين الرجاؿ الذين سيخدموف مصاغبها بعد خروجها من اعبزائر هبدؼ 
تفكيك صفوؼ الثورة وضرب مكتسباهتا بطريقة غَت مباشرة اما اؼبعتقل يف اواخر الوجود االستعماري فقد 

. 2اصبح يضم اجملاىدين اعبزائريُت فقط وربت اشراؼ جزائريُت كذلك فقط

 وىذه ىي الطريقة اليت كاف العدو الفرنسي ينتهجها يف تعذيب ومعاملة اجملاىدين األبرار داخل ىذا 
اؼبعتقل، ومن بُت اجملاىدين الذين طبقت عليهم ىذه الطريقة ىو اجملاىد عبد الصمد ؿبمد اؼبدعو ضبو لطرش 

 شاء لو القدر أف يقع أسَتا يف 1958 أوت 8 ويف 1955 بصفوؼ جيش التحرير الوطٍت سنة التحقالذي 
قبضة العدو الفرنسي ويقضي ما تبقى من عمر الثورة داخل معتقل قصر الطَت الذي مورس عليو العديد من 

 3.أنواع وأشكاؿ التعذيب اليت سبق ذكرىا

. معتقل الشالل بالمسيلة: ثانيا

: نبذة تاريخية عن معتقل الشالل- 1

 قبل التطرؽ إذل الغوص يف تفاصيل معتقل الشالؿ البد من ذكر طريقة بناء القرية اليت أنشئ فيها ىذا 
:  اؼبعتقل
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: بناء قرية الجرف/ 1-1

 لقد جاءت فكرة بناء قرية اعبرؼ وفقا دل مت مالحظتو من قبل اإلدارة الفرنسية على الزراعة باعبزائر، 
حيث تبُت ؽبا بأهنا بدائية وتعتمد على وسائل وتقنيات تقليدية ما يؤدي بالضرورة إذل مردود قليل، باإلضافة 
إذل أف اؼبزروعات الوحيدة اليت ينتجوهنا ىي اغببوب فقط فقررت ربسُت ىذا الوضع لالستفادة منو يف دعم 

اقتصادىا باعبزائر وبفرنسا األـ، وبالتارل كانت الوجهة اعبديدة لإلدارة الفرنسية ىي إنشاء ما يسمى بقطاعات 
واليت تندرج ضمن برنامج حيتوي على عدة مشاريع من بينها إنشاء  (ر.ت.ؽ-S.A.R)التحسُت الريفي

وىذا بغرض االستقرار، وقد لقي ىذا اؼبشروع تشجيعا ودعما كبَتا من قبل  (قرى)مراكز عائلية للجزائر بُت 
فتم إنشاء وحدة قطاعات التحسُت  (Yves chataigneau )إيف شاتينوالوارل العاـ للجزائر آنذاؾ 

الريفي بغرس أشجار الزيتوف ببلدية اؼبسيلة اؼبختلطة وكاف اؼبوقع اؼبناسب الذي مت اختياره ؽبذا اؼبشروع ىو دوار 
اعبرؼ باعتباره أكثر فقرا مقارنة مع الدواوير األخرى وىذا بعد اتفاقهم مع سكانو وفبثليو، ومن ىنا جاءت 

 بيتا يف كل من اعبرؼ وأوالد بن 80فكرة بناء قرية اعبرؼ من خالؿ سياسة بناء قريتُت منوذجيتُت من 
ـ، أما تسليمها هنائيا فكاف بتاريخ 1949ـ ىو بداية بناءىا إذل غاية 1946صوشة، فكاف تاريخ ديسمرب 

ـ إال أف ىذه اؼبشاريع دل تلقى قباحا لعدة أسباب أمهها رفض األىارل تغَت مكاف إقامتهم 31/03/1950
حيث غَتت نظرة 1954 نوفمرب 01إذل ىاتُت القريتُت، لنصل إذل أىم عامل آال وىو اندالع شرارة ثورة 

سلطات العدو الفرنسي من االىتماـ دبثل ىذه اؼبشاريع ليأتيها أىم وأكرب مشروع البد من االىتماـ بو وىو 
 1.القضاء على الثورة

إنشاء معتقل الشالل / 1-2

 لقد مت إنشاء معتقل الشالؿ وفقا لإلجراءات القمعية العديدة اليت صدرت يف حق اعبزائريُت، 
والقوانُت اعبائرة اليت راح ضحيتها العديد من األبرياء ومن بينها قانوف حالة الطوارئ وىذا األخَت الذي طبق 

على كل تراب الوطن دوف استثناء، وكانت بلدية اؼبسيلة اؼبختلطة من ضمنها، فلما اندلعت ثورة نوفمرب 
 إال لاليقا فها وانتشرت بسرعة يف كل تراب الوطن وزاد نشاطها فلم ذبد سلطات االحتالؿ منفذا 1954
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بسياسة االعتقاؿ، فلجأت بسرعة إذل تنفيذىا فأنشأت يف كل عمالة معتقالت وفقا لتطبيق قانوف حالة 
الطوارئ، وبالنسبة لعمالة قسنطينة فقد وقع االختيار جبنوب العمالة ببلدية اؼبسيلة اؼبختلطة يف ظن من 

 1.*بالحضنةالسلطات الفرنسية بأهنا منطقة بعيدة عن الثورة، وكاف موقع اختيارىم بالضبط منطقة الشالؿ 

 :الموقع الجغرافي لمعتقل الشالل/ 1-3

 يقع ىذا اؼبعتقل ببلدية خطوطي سد اعبَت دائرة الشالؿ التابعة لوالية اؼبسيلة دبكاف يسمى حاليا 
 كلم 40 يبعد حبوارل 2دبنطقة العجيلية، حيده شرقا الطريق اؼبؤدية من اؼبسيلة إذل بوسعادة وغربا وادي اللحم

 وعرؼ منذ البداية باسم الشالؿ، وقد أنشأ ىذا اؼبعتقل يف منطقة شبو صحراوية منفتحة 3عن والية اؼبسيلة
، 5 فرد معتقل1000 وقد احتوى ىذا اؼبعتقل على حوارل 4طبيعيا وسهلة اؼبراقبة يف أرض منبسطة وجرداء،

 6:وقد مت اختيار منطقة اغبضنة إلقامة معتقل الشالؿ ومن مث اعبرؼ بعده لعدة اعتبارات منها

واليت تضم « كاألوراس النمامشة» باعتبارىا منطقة وسيطة أي سباس لعدة مناطق ثورية :جغرافية المنطقة* 
اعبزء الشرقي من اغبضنة، واعبزء الشمارل الشرقي من اغبضنة يقع يف نطاؽ الوالية الثالثة، واعبزء اعبنويب منها 

. يقع يف الوالية السادسة، زد على ذلك أغلب اؼبعتقلُت فيو من الشرؽ اعبزائري

 درجة يف شهرين 45 فهو مناخ قاري حار وجاؼ صيفا تصل درجة حرارتو إذل أكثر من :مناخ المنطقة* 
. ورياحو جد باردة ( درجة1-)جويلية وأوت ورياحو حارة وجافة أما شتاءه باردة جدا تصل درجة اغبرارة فيها 

                                                           

أطلق العرب اسم اغبضنة على السهل الواسع الذي ديتد من السبخة اؼباغبة جنوبا وبُت السلسلتُت اعببلتُت التلية والصحراوية من : الحضنة*(- 
جباؿ األوراس شرقا إذل جباؿ ونوغة غربا عرب جباؿ بوطالب، وظبيت باغبضنة الحتضاهنا وسط جبلي األطلس التلي واألطلس الصحراوي، 

 .ومنطقة اؼبسيلة ىي اعبزء األكرب منها، وحاليا يطلق على اؼبسيلة عاصمة اغبضنة
 .11-10، ص 02نور الدين مقدر، اؼبعتقالت الفرنسية يف اعبزائر خالؿ الثورة التحريرية، ؾبلة األداب والعلـو اإلنسانية، عدد - (1
 .118طبيسي سعدي، اؼبرجع السابق، ص -(2
 .1، ص 25/06/1955، تاريخ 324، عدد 12البصائر، ج -(3
 .10نور الدين مقدر، اؼبرجع نفسو، ص -(4
 .89اؽبادي درواز، اؼبرجع السابق، ص - 5
 .89نفسو، ص- 6
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من اعبهة الشرقية،  (شط اغبضنة) فهي تتكوف من ىضاب وسهوؿ منبسطة يف الوسط والسبخة :التضاريس* 
وكثباف رملية يف اعبنوب، كذلك احتوائها على العديد من األودية، كوادي القصب، ووادي لقماف، اللحم، 

. وغَتىا... مسيف

ونظرا " كنزالس" يتكوف معتقل الشالؿ من ؾبموعة مباين ؿباطة بأسالؾ شائكة قامت ببنائها شركة 
ألف منطقة اغبضنة يف بداية الثورة كانت تابعة لألوراس، وبالتارل فعند اشتداد الثورة يف األوراس اكتفت 

 معتقلُت، وقد خصصت 10سلطات العدو بنصب عشرات اػبيم فقط حبسب الوافدين، وكانت اػبيمة تضم 
وقد مت افتتاحو يف شهر "Baraque"ىذه اػبيم للمعتقلُت أما إدارة اؼبعتقل فقد خصصت ؽبا مباين خشبية 

يساعده يف مهمة األمن عناصر " ىانس" قبل هناية األشغاؿ بو ويدير ىذا اؼبعتقل ضابط اظبو 1955ماي 
 1. من اغبركى وضابط شرطة مدين

 :الحياة داخل معتقل الشالل/ 1-4

 بالرغم من أف معتقل الشالؿ دل يعمر طويال حيث داـ طبسة أشهر فقط إال أف ىذه األشهر كانت 
شاىدة على أبشع أنواع التعذيب، وقد صنف من أىم اؼبعتقالت تعذيبا خاصة يف السنة األوذل من الثورة، يف 
مقابل ذلك أعترب رمز للشجاعة والبسالة ضد إدارة االحتالؿ اليت ازبذت من التعذيب لغة التواصل بينها وبُت 

 بالنسبة 2اؼبعتقلُت منتهكة بذلك كل األعراؼ والقوانُت وعلى الرغم من ذلك فلم تكن مرحلة االعتقاؿ
للمعتقلُت مرحلة تقشعر ؽبا األبداف وتشمئز ؽبا القلوب بقدر ما كانت مرحلة لتجسيد اإلرادة والصمود والقوة 
والعزدية اليت حولت اؼبعتقالت من مراكز للتعذيب إذل معاقل للكفاح والنضاؿ ضد االستعمار، فكل ما وضعتو 

 3.فرنسا لتحبط بو قوى وعزدية اؼبناضلُت إال أف بعض اؼبخلصُت دل يستسلموا أماـ ىذه القساوة بكل سهولة

 لقد دفع اؼبعتقلُت مقابل ذلك حياة القهر واالستبداد و اػبشونة يف اؼبعاملة وىي غنية عن التعريف 
باعتبارىا سياسة موحدة يف كل اؼبعتقالت دوف استثناء، فمعتقل الشالؿ كغَته من اؼبعتقالت قد عاش فيو 

األفراد اؼبعتقلُت الويالت وذا قوا طعم اعبحيم واؼبعاناة، وىذا بشهادة الفرنسيُت يف حد ذاهتم، وجاء ذلك من 
                                                           

 .40، 36عزوي ؿبمد الطاىر، اؼبصدر السابق، ص -(1
 .40نفسو، ص -(2
 .91، 90جنيدي خليفة وأخروف، اؼبرجع السابق، ص -(3
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خالؿ وصف أحد مفتشي اإلدارة للمعتقل يف تقريره حوؿ اؼبعتقالت باعبزائر حيث قاؿ عنو معتقل يتميز 
، يف اؼبقابل أعطى صورة من صور التالحم 1نظامو بالقساوة اؼبنفردة يف نوعها وىو شبيو باؼبعتقالت النازية

 2.والتضامن بُت اؼبعتقلُت والتحدي والكفاح ضد اإلدارة الفرنسية

 فعذاب الطبيعة القاسي الذي كاف أوؿ وسيلة استخدمتها فرنسا لتعذيب اؼبعتقلُت يف قحط الصيف 
وبرودة الشتاء دل تكتفي بذلك فقط، بل قاـ رئيس بلدية اؼبسيلة بوضع اؼبعتقلُت ربت إشراؼ وتصرؼ اؼبقاوؿ 
فونزالس وىذا األخَت اتفق مع وارل عمالة قسنطينة بأف يتكفل بتموين اؼبعتقلُت باؼبؤونة إال أنو استغلهم أبشع 
استغالؿ، فاؼبعتقلُت ىنا ال يعرفوف حىت وضعيتهم القانونية إف كانوا سجناء أـ أسرى حرب أـ مبعدوف إداريا 

 11 من قانوف 14من مناطقهم، وإذا أرادوا االستفسار كانت اإلجابة بأهنم مسخروف طبقا ألحكاـ اؼبادة 
ـ، كما ساد بداخل اؼبعتقل كذلك الفوضى واالعتقاؿ العشوائي ألف مديره كاف يستقبل العديد 1938جويلية 

 3.من اؼبعتقلُت اعبدد من قبل الدرؾ دوف أي وثائق

أنواع وأساليب التعذيب في معتقل الشالل / أ

 إف للتعذيب وسائل كما لو كذلك أساليب وىي متنوعة بتنوع اؼبعتقالت واإلدارة اؼبشرفة عليها، فمع 
اندالع شرارة الثورة فتحت سلطات العدو معتقل الشالؿ الذي جعلتو حجيما ال يطاؽ ألف ظروؼ اغبياة 

 5: سبثلت فيما يلي4بداخلو تعترب عذابا ال حيتمل حيث طبقت عليهم أساليب وأنواع للعذاب

جعلت اؼبعتقل خيما بدال من مباين وحشرت إدارة اؼبعتقل يف كل خيمة عشرة معتقلُت يناموف على الرمل يف * 
. اغبرارة اؼبرتفعة اليت ال تطاؽ، يتصببوف عرقا وال يناموف من شدة ؽبيب اغبر

                                                           

 .12، اؼبرجع السابق، ص ...نور الدين مقدر، اؼبعتقالت الفرنسية - (1
 .36ؿبمد الطاىر عزوي، اؼبصدر السابق، ص - (2
 .120، 119طبيسي سعدي، اؼبرجع السابق، ص - (3
 .36اؼبصدر السابق، ص - (4
 .36نفسو، ص - (5
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كثرة العقارب والثعابُت اليت أصبحت وكأهنا من ضروريات اؼبعتقل ما أزعج اؼبعتقلُت خاصة يف الليل واليت دل * 
يسلم من لسعاهتا إال القليل حيث كاف ينقل الكثَت من اؼبعتقلُت يف عجالة من أمرىم إذل العيادة للوقاية من 

. اؼبوت فقط، وكانت ىذه اؼبشاىد يتمتع هبا اغبراس بكل عفوية

أما عن التغذية فهي ؾبرد اسم حيث كانت أسوء من العذاب فإف كاف الغذاء ضروري لتحسُت الصحة * 
وتقوية اعبسم فإف الغذاء يف معتقل الشالؿ يسبب األمراض اػبطَتة ويقضي على كل من أكل منو، حيث 

 ؿ، على األغلب كاف يوضع هبا ماء ساخن فبزوج 200كانت الوجبات تطهى يف صفائح كبَتة تسع لػػػػػ 
حببات فلفل وقطعة من اػببز وحبات من التمر اؼبسمى بالفشفاش األمر الذي جعل اؼبعتقلُت عرضة ألمراض 
يف األمعاء، أما اؼباء فكاف اؼبعتقلوف يشربونو يف األواين اليت يرميها اعبيش الفرنسي يف اؼبزبلة بعد تنظيفها باؼباء 

 1.والرمل، أما اؼبراقبة الصحية فهي منعدمة سباما

 كما استخدمت سلطات العدو أساليب أخرى يف التعذيب كتسليط العقاب اعبماعي على اؼبعتقلُت، 
فكانت كلما حدث أمر بداخل اؼبعتقل تقـو بفرض عقاب على اعبميع فتجربىم على الوقوؼ صباعات ربت 

، باإلضافة إذل عقاهبم فرادي كتكبيلهم يف 2أشعة الشمس اغبارقة ؼبدة ساعات طويلة ولعدة مرات يف اليـو
عمود كهربائي يوما كامال ربت أشعة الشمس، أو إدخاؿ رؤوسهم يف أحواض مائية ملوثة ؼبدة من الزمن، 

 3.وىذه األحواض اؼبخصصة لذلك الغرض ما زالت شاىدة على ذلك إذل يومنا ىذا
 كما سخرت اؼبعتقلُت للعمل يف سد فالح، وذلك بعد اتفاؽ كل من حاكم مقاطعة قسنطينة 

ومقاوؿ سطيف كنزالس، فكانت السلطات الفرنسية تقـو باعتقاؿ اؼبواطنُت حبجة التدابَت الوقائية وبعدىا 
ترسلهم إذل معتقل الشالؿ بتهمة مشتبهُت فيهم جيب حجزىم ريثما يبت يف أمرىم، وكاف اؼبقاوؿ يستقبلهم 

 من اؼبعتقل، حيث كانت إدارة اؼبعتقل تقود كلومًتاتعلى أهنم مسخروف لالستخداـ يف سد فالح على عدة 
 5، وتنقية وادي اللحم من األحجار واألعشاب4يوميا ؾبموعة من اؼبعتقلُت إذل ذلك السد لصنع الطوب

                                                           

 .13، 12، اؼبرجع السابق، ص ...نور الدين مقدر، اؼبعتقالت الفرنسية - (1
 .37ؿبمدالطاىر عزوي، اؼبصدر السابق، ص- (2
 .13اؼبرجع السابق، ص -  (3
 .13نفسو، ص -  (4
 .37اؼبصدر السابق، ص -  (5
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منذ طلوع الشمس إذل غروهبا مث يعودوف بعد عمل شاؽ إذل مقر إقامتهم وىي أعماؿ جهنمية الغرض من 
 1.ورائها إذالؽبم واىانتهم

 تكـر أىل اؼبسيلة وتضامنوا مع إخواهنم 1955 كما ذكر أحد اؼبعتقلُت بأنو يف عيد األضحى لسنة 
اؼبعتقلُت بتقدًن ؽبم أكالت الكسكس واللحم، ولكن إدارة اؼبعتقل دل تسمح ؽبم بأكلها مباشرة بل وضعتها 

ربت أشعة الشمس يوما كامال ودوف غطاء ويف اؼبساء وزعتها على اؼبعتقلُت بعد ما اختمرت وتعفنت باعبراثيم 
إف أغلب اؼبعتقلُت أصيبوا بتسمم حاد فسقط العشرات راحوا يهرولوف »واؼبيكروبات إذ قاؿ عنها ؿبمد عزوي 

كبو العيادة والكثَت منهم يتساقطوف بسبب األوجاع واآلالـ اغبادة واعبنود الفرنسيُت يتفرجوف ويتلذذوف بآالـ 
 2«الغَت

 صور من النضال في المعتقل- ب

 نفذ ما كاف معتقل الشالؿ رمز االكبطاط القهر والعيش اؼبرير، بقد ما ماكارمز للتضامن والتالحم 
 جواف 09والتحدي لإلدارة الفرنسية وقد جسد موقفو األخَت ىذا من خالؿ اإلضرابات داخل اؼبعتقل ففي 

 شن اؼبعتقلُت إضرابا عن العمل اإلجباري يف سد فالح، كما أضربوا عن الطعاـ كذلك وامتنعوا عن 1955
غريب وصمت رىيب على غَت العادة، فال حركة وال خروج 1955 جواف 09أي حركة، فميزت صبيحة 

للمعتقلُت خارج ـبيماهتم بل بقوا يف أماكن نومهم وىم ينتظروف تطور األحداث وما يأيت بو ىذا اإلضراب من 
جديد يذكر، ما أدى دبدير اؼبعتقل إذل االستفسار عن ىذا اؽبدوء الغريب ويتساءؿ ؼباذا دل حيضر العماؿ 

كالعادة؟ وؼباذا تنعدـ اغبركة يف اؼبعتقل؟ فقاـ باستدعاء رؤساء اػبيم فلم يعطوا الوضع اىتماـ واكتفوا بإجابتو 
 وحينها قرر اؼبدير منع التجوؿ وعدـ مبارحة خياموبأف اؼبعتقلُت يف إضراب واحتجاج مث استأذنوا وانصرفوا إذل 

اػبيم وىو ما كاف ملتزموف بو اؼبعتقلوف منذ البداية، وؼبا تواصل اإلضراب ؼبدة أياـ قرر اؼبدير استدعاء اؼبعتقلُت 
فرادى وصباعات ليبث فيهم التفرقة وغرس بذور اعبهوية فيهم لكن خطتو باءت بالفشل أماـ صمود وعزدية 

 3.اؼبعتقلُت على مواصلة اإلضراب

                                                           

 .13،اؼبرجع السابق، ص ...نور الدين مقدر، اؼبعتقالت الفرنسية - (1
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 ويف اليـو السابع من اإلضراب طلب مدير اؼبعتقل وفدا من اؼبعتقلُت ؼبقابلتو ومت ذلك، وطرحت 
:  اؼبطالب اؼبتمثلة يف ما يلي

. رفض عمل السخرة* 
. ربسُت الوضع داخل اؼبعتقل* 
االعًتاؼ بالصفة السياسية للمعتقلُت وىو األىم  وىذا ما وافق اؼبدير على التفكَت فيو ولكن ىو ؾبرد كالـ * 

خرج من الفم كعادة الفرنسيُت ألف الوضع زاد تأزما ألف اؼبدير قابل اؼبعتقلُت بالعنف فكاف اعبنود يقوموف 
بإخراج اؼبعتقلُت من خيمهم بالقوة وجيربوهنم على الوقوؼ ربت أشعة الشمس احملرقة ؼبدة ساعات مث يعيدوهنم 

 من عزدية ما زادتإذل أماكنهم بالضرب دبؤخرة البنادؽ والسب والشتم، إال أف ىذه اؼبعاملة اػبشنة والقاسية 
وقوة وتالحم وارباد اؼبعتقلُت ونظرا لتواصل اإلضراب ساءت صحة اؼبعتقلُت ونقل بعضهم إذل اؼبستشفى، ما 
أدى إذل تسرب خرب اإلضراب إذل خارج اؼبعتقل وشاع كل ما جيري من مأساة ومعاناة داخل اؼبعتقل فنشرت 

 جواف 22اػبرب فتدخلت بذلك السلطات، وقد بعث رئيس دائرة سطيف يـو « ال دبيش القسنطينة»يومية 
 برسالة إذل اؼبتصرؼ اإلداري لبلدية اؼبسيلة اؼبختلطة وىذه الرسالة تعترب دليل على اغبالة اؼبًتدية للحياة 1955

 2: واؼبتمثلة يف1داخل معتقل الشالؿ حيث طلب فيها إجراء تغَتات لنظاـ اؼبعتقل

. تنظيم اؼبركز- 
. تزويده دبياه الشرب- 
. تزويده بالعتاد- 
. توزيع اليد العاملة حسب الكفاءة- 
. التزويد بالعتاد القباز األشغاؿ- 

 ونظرا لصرامة وصالبة مواقف اؼبعتقلُت أماـ اغبلوؿ اليت عرضتها إدارة اؼبعتقل ما اضطر ىذه األخَتة 
إذل االعًتاؼ بالصفة السياسية للمعتقلُت، فتوقف بذلك اؼبعتقلوف عن العمل يف سد فالح وتبخر بذلك 

 3.مشروع كنزالس واستؤنف تعت اغبياة اؼبعتقل بشكل عادي

                                                           

. 15-14اؼبرجع السابق، ص ، ... اؼبعتقالت الفرنسية نور الدين مقدر،(-  1
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 مسعود» ومن بُت الشخصيات اليت تعرضت لالعتقاؿ والتعذيب داخل معتقل الشالؿ قبد 
وىو مناضل اهتم بالتخطيط لإلضراب داخل ىذا اؼبعتقل، ألف مواقفو كانت معروفة لدى الضابط * «بوقادوم

الفرنسي، فحاوؿ ىذا األخَت التقرب منو هبدؼ التأثَت على زمالئو إلهناء اإلضراب، لكنو رفض ىو واؼبعتقلُت 
ما أدى بالضابط الفرنسي إذل إفراغ كل غضبو فيو فأجربه على الوقوؼ ربت العلم الفرنسي، وربت الشمس 

اعًتؼ أف ىذا العلم الذي دل تقر بسيادتو على ىذه البالد قد نفعك »اغبارقة ؼبدة طويلة من الزمن قائال لو
يؤسفٍت أنو ضيق الرقعة، ال يتسع إلضالؿ شخص، فكيف »فأجابو اؼبناضل بوقادـو« يوما فوقاؾ حر الشمس

 1. «يظل شعوب بأسرىا

 

نهاية معتقل الشالل - 5-

 دل يستطيع أحد من اؼبعتقلُت التخلص من ىذا اؼبعتقل والقضاء عليو إال يف ليلة الرابع من أوت 
 يلهثوف من قلة اؼبعتقلوف حيث حلت عاصفة ىوجاء على اؼبنطقة، فاشتدت فيو اغبرارة اليت جعلت 1955

اؼباء وشدة ارتفاعها، وبدأ يتكوف السحاب وماىي إال دقائق حىت ىبت الزوابع الرملية واشتدت مث ربولت إذل 
 فلم تستطيع اإلدارة الفرنسية 2عاصفة قوية مصحوبة ببعض األمطار فازدادت قوهتا، والكل سبسك بتلك اػبيم،

الوقوؼ يف وجهو العاصفة اليت كانت ىي السالح الوحيد واؼبدمر ؽبذا اؼبعتقل، فحطمتو واقتلعت اػبيم 
وفتحت باب الفرج للمعتقلُت فرؤوا النور بعد ظلمات طويلة واستنشقوا اؽبواء بعد ضيق التنفس حيث عرب 

، كانت عناصر الطبيعة عند موعدىا زعزع زوابع 1955وحلت ليلة الرابع من أوت »عنها أحد اؼبعتقلُت بػػ 
وأعاصَت وأمطار، فبادر احملتجزوف كاؼبعتاد لدعم الصواري معتقدين أف العاصفة ال تلبث أف هتدأ شأهنا يف 

إف يف ىذه الليلة كانت الزوابع أشد واألعاصَت أحد، والعاصفة أىوج اقتلعت اػبياـ ... األياـ اػبالية، 

                                                           

أحد رجل اغبركة الوطنية انضم إذل حركة انتصار اغبريات الدديقراطية وىو طالب بباريس، توذل مهاـ حزبية عديدة داخل : مسعود بوقادوم(- *
. ، تويف مؤخرا1955اغبركة انتخب نائبا برؼبانيا باسم اغبركة، ألقي القبض عليو سنة 

 .15ص  ، اؼبرجع السابق، ... اؼبعتقالت الفرنسية نور الدين مقدر،(-  1
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ال نرى بعضنا، الكل ساقط »وقاؿ عنها آخر 1.«...وطرحت وأطاحت بالصواري وحطمت البناية اإلدارية
 2.«...على األرض وال نسمع إال صفَت الصفائح القصديرية اليت اقتلعتها

 أحمد »اؼبناضل ومن بينهم 3 لقد استغل اؼبعتقلُت الفرصة اليت ال تأيت دائما وقاـ العديد منهم بالفرار
وبعض رفاقو الذين فروا من اؼبعتقل والتحقوا جبيش التحرير الوطٍت جبباؿ أوالد سلطاف * «منصوري
،فأصبح الوضع ال يطمأف بالنسبة للسلطات الفرنسية، فالبيوت اػبشبية حطمت واػبياـ مزقت 4باؼبعاضد

 فازبذت 5وضاعت كل األغراض وأصبحت يف خرب كاف فاجتمع اؼبسؤولُت الفرنسيُت يف خصوص ىذا الوضع
إدارة العدو اإلجراءات الالزمة حيث أخلت اؼبعتقل الذي دل يبقى منو سوى االسم وإجالء اؼبعتقلُت إذل مكاف 

 وعليو فمعتقل الشالؿ يعد من 6.آخر وقررت السلطات ترحيل اؼبعتقلُت إذل معتقل اعبرؼ ولكن هبد هتيئتو
 1955.7بُت اؼبعتقالت األوذل والكربى اليت أقيمت ببالدنا سنة 
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: معتقل الجرف بالمسيلة: ثالثا
: نبذة تاريخية على معتقل الجرف- 1
: جغرافية المعتقل / 1 – 1

، مت افتتاحو من قبل السلطات 1 كلم 18 يقع معتقل اعبرؼ شرؽ مدينة اؼبسيلة على بعد حوارل 
 وىي  ، يتكوف من عشرين بناية تشرؼ على تسيَته ثالث ىيئات أو مصاحل1955 أكتوبر 01الفرنسية يف 

 1959.2 فرد معتقل سنة 1023، كاف يضم حوارل اإلدارة مصلحة العمل النفسي، سرية اغبراسة

: نشأة المعتقل / 2 – 1

 واليت اضطرت على إثرىا 04/08/1955  بعد العاصفة اؽبوجاء اليت حلت دبعتقل الشالؿ يـو 
السلطات الفرنسية إذل تغيَت مكاف اؼبعتقل وازبذت من قرية اعبرؼ اؼبوقع اعبديد إلنشائو، فقامت بالتحضَت 
الفوري من أجل اإلسراع الفتتاحو فتم نقل العتاد من معتقل الشالؿ إذل معتقل اعبرؼ وىيئة األرضية ، كما 
قامت بتسييجو وذبهيزه بكل نقاط اغبراسة، واؼبؤونة باإلضافة إذل مواد أخرى كاؼباء واألغطية واألفرشة وأواين 

، وكل ىذا كاف بعدما أبرمت 1955/ 10/ 01، وقد حددت اإلدارة الفرنسية تاريخ افتتاحو يـو ...األكل 
السلطات الفرنسية اتفاقية مع بلدية اؼبسيلة اؼبختلطة باعتبار أف القرية كانت ملك شركة الزراعة واالحتياط 

 فرنك للشهر الواحد باإلضافة إذل 500 غرفة سعر الغرفة الواحدة بػ 80فوقع االتفاؽ على كراء  (إ.ز.ش)
ذبهيز اؼبعتقل بالعديد من الوسائل الضرورية كاؼبياه وؿبرؾ ضخ آرل، النقل بالشاحنات واعبرارات ؼبختلف 

 3. وغَتىا... الوسائل والعتاد 

: وصف المعتقل- 1-3

. قبل اغبديث على مكونات اؼبعتقل البد من ذكر نوع الطراز الذي بٍت عليو
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 قد أقيم معتقل اعبرؼ على طراز اؼبنازؿ الريفية، أما بالنسبة ؼبكوناتو فهو يتكوف من عشرين بناية، 
 80 ـ مكعب وعلى العمـو فمعتقل اعبرؼ حيتوي على 3وكل بناية ربتوي على أربعة غرؼ مساحة كل غرفة 

غرفة، أما فيما خيص مواصفاتو الداخلية فنجد السقف على شكل نصف دائري أما جدرانو فبنيت بالطوب 
 مث بالشيد، زد على باإلظبنتواللنب، وعوارضو و سواره جعلت من األظبنت أما جدرانو اػبارجية فقد طليت 

يؤدي مباشرة 1ذلك أف منازلو ليس ؽبا مدخل واحد بل ىناؾ مدخل رئيسي لكل منزؿ وىذا اؼبدخل ىو الذي
. إذل حوش اؼبنزؿ مث الغرؼ مباشرة أما غرفة الضيوؼ فلها مدخل ثانوي خاص هبا على جانب آخر من اؼبنزؿ

: مرافق المعتقل- 1-4

:   حيتوي اؼبعتقل على العديد من اؼبرافق تتمثل يف

 ـ مكعب، وخصصت 3 غرفة مساحة كل غرفة 26 وقد خصص ؽبا جناح بأكملو ىذا اعبناح بو :العيادة* 
غرفتُت األوذل لفحص اؼبرضى واإلسعافات إال أهنا ؾبرد اسم على غَت مسمى فعلى الرغم من وجود اؼبرضى إال 

أهنا ال تقـو بالدور الالـز اذباىهم بدليل أهنا ال تتوفر على الوسائل الالزمة والضرورية للعالج واإلسعاؼ 
فمعداهتا جد رديئة وأقل كمية من اؼبوجودة يف قاعة اؼبساعدة الطبية اجملانية أما الغرفة الثانية فقد خصصت 

للصيدلة إال أهنا ؾبرد خزانة معدنية ورفوؼ ال أكثر وىي شبو فارغة من األدوية وحىت األدوية القليلة اؼبوجودة 
ال تتناسب مع اؼبرض الذي يعانيو اؼبعتقلوف واؼبعروؼ عادة ىو أف أي عيادة هبا طبيب ولكن معتقل اعبرؼ 
عكس ذلك فعيادتو ال يوجد هبا طبيب ولتغطية ىذا النقص تعاقدت إدارة اؼبعتقل مع طبيب مقيم باؼبسيلة 
وكاف االتفاؽ ىو أف يقـو الطبيب بزيارة اؼبعتقل يومُت يف األسبوع ؼبدة ثالث ساعات لليـو لفحص اؼبرضى 

. 1ومتابعة حالتهم الصحية إال أهنا ؾبرد شكليات فقط فال طبيب وال عالج 

 أما طبيب األسناف فينطبق عليو ما انطبق على الطبيب السابق الذكر، حيث قامت كذلك إدارة 
اؼبعتقل بالتعاقد مع طبيب األسناف إال أف ىذا االتفاؽ سرعاف ما زبلى عنو الطبيب ما زاد يف تدمر اؼبعتقلُت 

وما فتح اجملاؿ أماـ مندوبية اؼبعتقلُت لتطلب من إدارة اؼبعتقل بالتكفل باغبالة الصحية للمعتقلُت وذبهيز عيادة 
األسناف باألجهزة الالزمة كما وضع طبيب األسناف بوسديرة الطاىر لذلك نفس شروط العمل بالعيادة إال أف 
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ذلك قوبل بالرفض من قبل إدارة اؼبعتقل، وفيما خيض اؼبمرضُت ومساعدين اؼبمرضُت أو اؼبتخصصُت يف 
الصحة فهي دل تكن أحسن وضع من الطبيب واؼبعدات، فاؼبساعدين ىم كانوا من اؼبعتقلُت أنفسهم ألنو 

يوجد من ضمنهم من ىم فبرضُت أمثاؿ السعيد بوماليت الذي ألقي عليو القبض بعد كشفو بتسريب الدواء 
 1. إذل جيش التحرير الوطٍت

 7 مًت وعرضو 13 ىو عبارة عن بناية مستقلة تقع يف اعبهة اعبنوبية للمعتقل، يبلغ طولو حوارل :المطبخ* 
أمتار، وكانت إدارة اؼبعتقل توفر اؼبواد األولية فقط أما مهمة الطبخ والتوزيع فكانت على عاتق اؼبعتقلُت، كما 

ىذا األخَت يوجد فيو مستلزمات اليت حيتاجها اؼبعتقلوف يوميا من  (اؼبقصف)يوجد كذلك جبانب اؼبطبخ دكاف 
مواد غذائية ، وأغراض اػبياطة واغبالقة واأللبسة وبعض أواين األكل، باإلضافة إذل الدكاف توجد ساحة كبَتة 
يف وسط اؼبعتقل قاـ اؼبعتقلوف بتقسيمها إذل جزئُت، جزء خصص كملعب لكرة القدـ، واعبزء اآلخر خصص 

 . 2للصالة حيث مت فرشو حبصر اغبلفاء 

لقد كاف اؼبعتقل يتوفر على مصدر اؼبياه واؼبتمثل يف شبكة اؼبياه اؼبوجودة فيو منذ بناء قرية :مصدر المياه
اعبرؼ ووجود خزانات للمياه أماـ كل وحدة سكنية إال أف ىذا اؼبعتقل دل تتوفر فيو الكمية الالزمة اليت حيتاجو 

للقضاء على ىذا  (إ. ر. ش)اؼبعتقلُت يوميا ما اضطر بإدارة اؼبعتقل إذل التعاقد مع شركة الري االحتياطي 
اؼبشكل إال أف ىذا األخَت ال زاؿ قائما بدليل أف ال زالوا يعانوف من قلة اؼبياه وعدـ توفرىا بالكمية الالزمة 

خاصة يف السنوات األوذل من ربويلهم إذل ىذا اؼبعتقل ما أدى هبم بالتوجو إذل وسط اؼبعتقل أين توجد حنفية 
رئيسية تزودىم باؼباء، ىذه اؼبشاكل واؼبعاناة قامت على إلثرىا إدارة اؼبعتقل بتجديد كمية اؼباء لكل فرد إال أهنا 

دل تكن مياه صحية وصاغبة للشرب بل كانت مياه ماغبة مازاد الوضع سوء فأصيب اؼبعتقلُت بأمراض ـبتلفة 
. 3اإلسهاؿ، أمراض اؼبعدة، والكبد وغَتىا من األمراض الناذبة عن تلوث اؼبياه : منها
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: المراحيض
إف اعتقاؿ األفراد ووضعهم يف أماكن ال تتوفر على ضروريات اغبياة ىو يف حد ذاتو عذاب ويدخل 

ضمن سياسة اؼبستعمر الفرنسي ، وىذا ما قامت بو إدارة العدو يف معتقل اعبرؼ الذي ال يتوفر على 
مراحيض للقضاء اغباجة اػباصة للمعتقلُت، فقد كانوا حيفروف حفرا لقضاء حاجتهم الطبيعية فيها، وكلما 

امتألت يقوموف بردمها وحيفروف حفرا أخرى جديدة وىكذا دائما وكاف أغلبها يوجد يف اعبهة الشرقية ولكن 
ىذا مشكل خاص باإلدارة الفرنسية، فاؼبعتقلوف كانوا يطالبوهنا بضرورة إقباز مراحيض وىذا من خالؿ 

رسائلهم اليت كانوا يرسلوهنا إذل ـبتلف السلطات اؼبعنية والوصية على اؼبعتقل، وبعد طوؿ معاناة قامت إدارة 
 ببناء شبانية ؾبموعات من اؼبراحيض يف ثالث جهات من اؼبعتقل، وكل 1956اؼبعتقل يف شهر جويلية 

 1. ؾبموعة تتكوف من طبسة عشر مرحاضا موصولة حبوض للتصفية
 :الحياة داخل معتقل الجرف (1-5

  قبل التطرؽ إذل اغبياة داخل اؼبعتقل سنذكر أوال، طاقة استيعاب ىذا اؼبعتقل، وعليو ال ديكننا ضبط 
عدد اؼبعتقلُت دبعتقل اعبرؼ ألف ذلك يتطلب العودة إذل الوثائق اإلدارة اػباصة بتسيَت اؼبعتقل، وسجل 

الدخوؿ واػبروج ووثائق أخرى غَت متوفرة حاليا، ولكن طبيسي سعدي بعد اطالعو شخصيا على وثائق 
حيث قاؿ اف عددىم غَت مستقر يف رقم : بأرشيف بلدية اؼبسيلة اؼبختلطة قد حدد عدد اؼبعتقلُت كما يلي

 فردا وىو 1023 بلغ عددىم 1959 جواف 15واحد بل يزيد وينقص بسبب حركة الدخوؿ واػبروج، يف 
 3: واعبدوؿ اؼبوارل يوضح حركة زيادة ونقصاف عدد اؼبعتقلُت2رقم متغَت

  فرد985 1959 ماي 15عدد اؼبعتقلُت إذل غاية 
  فرد1047 1959 ماي 31عدد اؼبعتقلُت إذل غاية 
  فرد1059 1959 جواف 15عدد اؼبعتقلُت إذل غاية 
  فرد1002 1959 جواف 30عدد اؼبعتقلُت إذل غاية 
  فرد877 1959 جويلية 15عدد اؼبعتقلُت إذل غاية 
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 أما عن اغبياة بداخلو فتميزت كغَته من اؼبعتقالت األخرى، فالكثَت يظن بأف اغبياة داخل اؼبعتقالت 
، وعليو  أخف وطأة من السجوف، إال أف اغبقيقة أف فرنسا ال سبيز بُت السجُت واؼبعتقل وال بُت السياسي واجملـر
فمن خالؿ التقرير الذي أعدتو اللجنة الربؼبانية اػباصة للتحقيق يف الظروؼ اؼبأساوية اليت يعيش فيها اؼبعتقلوف 

 وصف اغبالة العامة داخل اؼبعتقل بالقذرة والفضالت 1961قبد أف ىذا التقرير الذي أعد يف شهر أكتوبر 
والقمامات منتشرة يف كل الزوايا واعبدراف، األفرشة معفنة واؼبعدات الكهربائية أتلفت وبالتارل فهو معتقل غَت 

مناسب سباما لالعتقاؿ وىذا بشهادة فرنسيُت أنفسهم يف تقارير رظبية، أما عن شهادات اعبزائريُت اليت مت 
اغبصوؿ عليها فوصف الوضع بداخل اؼبعتقل بالقساوة والصعوبة وصلت إذل درجة أف بعض اؼبعتقلُت فقدو 

 حيث كانوا يعانوف من قلة اللباس، فمنهم من كاف يلبس مالبس النـو 1عقوؽبم وجنوا وقاموا باالنتحار
وآخروف يغطوف أجسادىم خبرؽ بالية من القماش يف عز الشتاء ويناموف بداخل حجرات ضيقة تفوؽ 

داقةاستعاب اغبجرة الواحدة، يناموف على حصَت من اغبلفاء، أما حالتهم الصحية فقد كانت متدىورة جدا، 
 2...حيث أصيب العديد منهم بأمراض ـبتلفة كأمراض اؼبعدة وغَتىا 

  كذلك كاف إلدارة اؼبعتقل أسلوب خاص يف استقباؿ اؼبعتقلُت اعبدد، حيث كاف اعبنود 
يقفوف يف صفُت متوازيُت ودير يف وسطهم اؼبعتقلوف الذين يتلقوف ضربات متعددة بقبضات اليد والصفعات 
على الوجو والقفا والركل وأحيانا دبؤخرة البنادؽ ليعطوهنم صورة أولية عن اؼبعتقل، وقد بالغ ضابط الشرطة 

   يف تطبيق االجراء بشدة فكاف يعمل على اىانة اؼبعتقلُت واستفزازىم يوميا  fallangaفاالنقااؼبسمى 
 3.ويصفعهم بسبب وبدوف سبب

 كما قامت  ادارة اؼبعتقل بإجبار اؼبعتقلُت على حضور اؼبناداة ثالث مرات يوميا وربية العلم الفرنسي، 
وابقاء اؼبعتقلُت واقفُت لساعات طويلة صيفا وشتاء فبا جيعل الكثَت منهم ينقلوف إذل صيدلية احملتشد حيث ال 

تعطى ؽبم سوى أقراص االسربين كما كاف اؼبعلموف واألساتذة يف بداية األمر يلقنوف رفاقهم بعض الدروس، إال 
أف اإلدارة العسكرية سرعاف ما منعت التدريس وحطمت قطع االظبنت اليت كانت ربل ؿبل السبورات ودل 
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، كما جيربوف الشيوخ 1ترخص ؽبم حىت بصالة اعبماعة، إذ كاف اعبنود يرموهنم باغبجارة كلما مهوا للصالة
 سنة واؼبصابوف بالذحبة الرئوية وحىت العمي أحيانا على االشغاؿ الشاقة، مثل تعبيد 80الذين يبلغ أعمارىم 

 2.وغَتىا... الطرؽ 

 وخالصة القوؿ ؽبذا الفصل ىو أنو إذا كانت سياسية فرنسا ىي إنشاء اؼبعتقالت يف كل تراب اعبزائر 
وجعلها أماكن للتعذيب واؼبمارسات اعبهنمية لعزؿ اؼبناضلُت والوطنيُت عن اؼبد الثوري ، فقد حوؽبا اؼبعتقلُت 

معاقل للنضاؿ التحرري ورمز للكفاح والتالحم والتضامن لتكوف ىي يف حد ذاهتا نقطة دعم لثورة والثوار وأبرز 
.  دليل على ذلك معتقل قصر الطَت بسطيف والشالؿ واعبرؼ باؼبسيلة اللذين اخًتناىم كنماذج لذلك

 ولكن نظرا إلمكانياتنا احملدودة اليت وقفت أمامنا كحاجز منيع للقياـ بزيارة ميدانية إذل ىذه اؼبعتقالت 
على الرغم من تواجدىا باعبزائر، واكتفينا فقط بدراسة اؼبوضوع دراسة نظرية « قصر الطَت، الشالؿ، اعبرؼ»

من خالؿ ما كتبو اؼبؤرخوف، وعليو فهذا اؼبوضوع يبقى دائما ؿبل للبحث أكثر من قبل الراغبُت لذلك ليأيت 
باعبديد، خاصة وأف ىذه اؼبهمة جد صعبة نظرا غبساسية اؼبوضوع، فعلى الرغم من أف اؼبصادر قد كتبت 

حولو إال أهنا دل تعطيو حقو الكايف ألف الذين عايشوا الوضع قد وافتهم اؼبنية والبقية الباقية قد أنستهم 
ذكرياهتم لتلك األحداث بسبب ما مر عليهم من مآسي خاصة وأف التعذيب قد مس نفسيتهم كذلك، 

والذي دل ينسى ال يستطيع الكالـ فيو غبساسيتو ومرورتو واغبقائق الواقعة، وبالتارل فهذه اؼبواضيع وأمثاؽبا ال بد 
من التعمق يف دراستها والبحث يف تفاصيلها والوصوؿ إذل حقائقها، حىت نزيل اللبس الذي يغطيها والغموض 

الذي دييزىا والكتماف الذي أصبح أسلوب بعض اؼبؤرخُت ومن عايشوا األوضاع حىت كبقق ماال يرغب فيو 
 .العدو الفرنسي، وبالتارل نبقي على ىويتنا وكبافظ على تارخينا لتجده األجياؿ الالحقة بكل وقائعو وحقائقو
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 :الخاتمة

بعد دراستنا هلذا املوضوع احلساس أال وىو التعذيب يف املعتقالت أثناء الثورة اجلزائرية واليت من خالهلا  
حاولنا الولوج والتعمق إىل داخل التاريخ االستعماري الفرنسي املليئ باألحداث التارخيية والوقائع احلقيقية اليت ال 

يف األخري ما استطعنا الوصول اليو  بعد ىذا العرض ميكن لنا القول اننا تزال معظمها مكبوتة وخمفية عن القارئ و
 :ىو استخالص مجلة من النتائج كانت كاآليت

إن السلطات االستعمارية الفرنسية أثناء حرهبا مع اجلزائر اعتمدت كل األساليب والوسائل والطرق وطبقت  - 1
وفصل الشعب عنها وإسكات كل صوت ينادي باحلرية .خمتلف السياسات إلمخاد هليب الثورة يف مهدىا

التعذيب داخل املعتقالت اليت عاىن منو الشعب اجلزائري إبان ليل : واالستقالل، ومن بني سياساهتا
 .وهناراالستعمار

 أن سلطات العدو مل تطبق عمليات االعتقال بطريقة عشوائية وإمنا جعلت هلا إسًتاتيجية تسري وفقها حيث – 2
جعلت الطبقة املثقفة واليت هلا مكانة سياسية وعلمية ىي على رأس القائمة حىت تضعف من قوة الثورة، واختذت 

 ضحية قوانينها اجلائرة أمام امنهجية القوننة ىي السبيل الوحيد لتضليل وتربير جتاوزاهتا يف حق اجلزائريني الذين راحو
 .الرأي العام العاملي

 إن التعذيب يف املعتقالت ىو الباب الوحيد الذي بقي مفتوحا أمام السلطات الفرنسية لتدخل من خاللو – 3
وىو ما حدث فعال فنجدىا شكلت ونوعت يف إنشائها للمعتقالت، وجعلت لكل فئة معتقالت خاصة هبا 

ولكن ىذا ليس بدافع راحة املعتقلني وإمنا يدخل ضمن التفنن يف تعذيبهم، خاصة وأهنا سيطرت على اجلزائر من 
 .مشاهلا إىل جنوهبا ومن شرقها إىل غرهبا

 إن االعتقال واالستنطاق والتعذيب وجل اجلرائم ضد اإلنسانية اليت شهدىا الشعب اجلزائري طوال سنوات – 4
الثورة اجلزائرية أو بتعبري أدق طوال سنوات االحتالل تكشف عن الصورة احلقيقية لوحشية وفظاعة السياسة 

االستعمارية، وباملقابل تعكس صمود ومقاومة وشجاعة الشعب اجلزائري ودتسكو مببادئ الثورة اجلزائرية واليت هبا 
 .أفشل خمططات السلطات االستعمارية الرامية إىل قتل الروح الوطنية

 إن تطبيق فرنسا إلسًتاتيجيتها اجلهنمية خالل الثورة اجلزائرية واليت زكتها بدعم جنراالهتا اجلالدين الذين – 5
جعلوا املعتقلني اجلزائريني حمل جتارهبم واملعتقالت حلبة صراعاهتم حىت ميارسوا أبشع أنواع التعذيب وىذا األخري 
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كان لو صدى واسع باجلزائر وفرنسا ولكن رغم ىذا إال أنو يوجد من وقف ضد ىذه اجلرائم البشعة ببشاعة 
منفذيها، وىذا دليل قاطع على أن ما قامت بو فرنسا باجلزائر خمالف لكل القوانني الدولية دون استثناء بغض 
النظر على نوع التهمة املنسوبة ونوعية األفراد املعتقلني فهي يف حد ذاهتا حتط من قيمة ومكانة فرنسا كدولة 

 .عظمى ال طاملا تغنت بشعارات عديدة للحقوق اإلنسان

 إن فرنسا يف سبيل االحتفاظ باجلزائر سخرت كل إمكانياهتا املادية والبشرية من خالل تقنينها للتعذيب حىت – 6
أصبح مؤسسة قائمة بذاهتا هلا مدارس متخصصة مبنظريها ومؤطريها وأساتذهتا، كذلك من خالل تفنن جالديها 

يف تعذيب اجلزائريني وقهرىم من أجل الوصول إىل معلومات تفيد خمططهم الرامي إىل السيطرة واالستعباد حىت لو 
 .كلف ذلك تعذيب كل اجلزائريني

إن فرنسا مارست جرائم حرب يف اجلزائر وارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين ولقانون - 7
 .حقوق اإلنسان وقانون احلرب ألهنا مجيعا تكفل معاملة انسانية سواء كان من املدنيني أو العسكريني

 إن من بني برامج العدو الفرنسي حتويل اجلزائر برمتها إىل شبكة من املعتقالت املختلفة واملتنوعة وجعلها –8
... مأوى للجزائريني دون دتييز حىت يذوقون فيها طعم القهر والتنكيل وكان معتقل قصر الطري والشالل، اجلرف،  

وغريىم من املعتقالت خري برىان وشواىد على الربامج التدمريية اليت طبقتها فرنسا باجلزائر خالل تواجدىا، 
ففرنسا جاءت للتدمري ال للتعمري، وبالتايل فهذه املعتقالت بقدر ما كانت مبثابة املوت البطيء كما اصطلح عليها 

بعض املؤرخون بقدر ما أدت الرسالة الثورية وأسقطت املشاريع االستعمارية وكشفت حقيقة املستعمر الغاشم 
وأزالت القناع عنو وأظهرت جقيقتو للعامل على ما ميارسو من أنواع التعذيب والتشويو والتنكيل ىذا ما يثبت عدم 

 .احًتامها حلقوق األسرى وسجناء احلرب وجتاىلها التفاقيات جنيف واملبادئ والقيم اإلنسانية

 و يقودنا التحليل السابق إىل أن ما وقع يف اجلزائر من تعذيب داخل املعتقالت إبان الثورة التحريرية يبقى 
وصمة عار يف جبني فرنسا، فنزعتها العدوانية أصفرت عن جرائم دولية تنوعت أصنافها واحتدت كلها يف اقرار 

املسؤولية الدولية لفرنسا، وعليو فإن فرنسا مطالبة اليوم أكثر من األمس باالعًتاف جبرائمها النكراء يف حق 
اجلزائريني واالعتذار الرمسي منهم واحًتام الذاكرة الوطنية وحق األجيال املاضية واحلاضرة والقادمة يف جرب الضرر 
الذي حلقها ومازال إىل حد اآلن، وتعويض الضحايا رغم أن تعويضها هلم لن يزيل وميحي ما ارتكبتو من جمازر 

 .  وتبقى آثار املعتقالت وخملفات وسائل التعذيب خري دليل وشاىد على وحشية االستعمار الفرنسي
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.  وخالصة القول ان ىذا امللف سيبقى مفتوحا لألجيال بكل ما يتضمنو من االم وجراح وال ميكن غلقو 
وميكن تفعيلو يف وقت مناسب اذا توفرت . كما انو سيبقى عار على جبني االستعمار الفرنسي واعوانو يف اجلزائر

 : من خالل التوصيات االتية .الشروط لذلك 

تعيني جلان حتقيق تضم خرباء دوليني ملعاينة االنتهاكات احلاصلة وتصنيفها وحتديد مقًتفيها، ورقع * 
 .التقارير إىل املنظمات احلقوقية يف العامل

نشر الوعي لدى األفراد املتضررين بضرورة مقاضاة مقًتيف اجلرائم أمام اجلهات القضائية الدولية * 
 .للحصول على األقل على التعويض املادي

إثراء املقررات الدراسية مبضامني حول األحداث الثورية خاصة فيما يتعلق جبانب اجلرائم املرتكبة من * 
 .طرف فرنسا يف حق اجلزائريني، وإعادة املكانة العلمية للتاريخ كما ىو يف الدول املتقدمة

جتنيد القانونني واحلقوقيني الناشطني يف احملافل الوطنية والدولية للكشف عن حقيقة فرنسا * 
 .االستعمارية

مطالبة احلكومات اجلزائرية القادمة الدولة الفرنسية برد االعتبار لضحايا اجلرائم املرتكبة يف حقهم * 
 .والكف عن تكرار الشعارات وتعليق األعالم وتقدًن تكرميات يف كل مناسبة وطنية

مطالبة احلكومة اجلزائرية بإثراء املكتبات الوطنية بالكتب التارخيية املتخصصة واليت تتضمن حقائق * 
عن اجلرائم املرتكبة من طرف فرنسا يف حق اجلزائريني وذلك من خالل السماح هلا بالدخول إىل 

 .اجلزائر أمثال بيار فيدال ناكي وغريىم

مطالبة احلكومة اجلزائرية باحملافظة على املعامل التارخيية و األثرية اليت بقيت من عهد االستعمار * 
خاصة اليت مورست فيها مثل ىذه األنواع من اجلرائم حىت تبقى شاىد عيان على جرائم فرنسا ودليل 

 .معتقل قصر الطري بسطيف ومعتقل اجلرف باملسيلة: كايف إلدانتها مثل
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القيام ببحوث أكادميية حول ىذه املعامل التارخيية واألثرية واإلكثار من التأليف حوهلا من قبل * 
مؤرخني متخصصني حىت يتمكن اجليل الصاعد من االطالع على تاريخ بالده وما ارتكبتو فرنسا يف 

حق أجدادىم وآبائهم وبالتايل تبقى ىذه املادة العلمية التارخيية كمرجعية وركيزة أساسية للجيل 
 .الصاعد للمحافظة على تارخيو وتاريخ بالده

مطالبة احلكومة اجلزائرية بتخصيص مبالغ مالية لدعم الواليات اليت تظم آثار لبقايا املعتقالت من * 
أجل احملافظة عليها، كما ندعوا منظمات اآلثار والباحثني األثريني للقيام بدورىم املنوط يف إعادة 

 .ترميم مثل ىذه املعامل
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 10: ملحق رقم
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 12: لحق رقمم
  1.بعض الصور عن طرق التعذيب واالعتقال
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 13: لحق رقمم
 1.شخصيات صرحت بأهنا تعرضت للتعذيب
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 14: لحق رقمم
 1.تصرحيات لبعض الشخصيات املثقفة الرافضة للتعذيب
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 15: لحق رقمم
 1.تصرحيات لبعض اجلنراالت الفرنسيني املؤيدين للتعذيب
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 16: لحق رقمم
 1.صور ملرافق معتقل قصر الطري
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 17: 1لحق رقمم
 

 

                                                           
 .444، املرجع السابق، صبلقاسم صحراوي -( 1



 مــالحـــــــــــق

 

~ 140 ~ 

 18: 1لحق رقمم
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 19: 1لحق رقمم
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 01: 1لحق رقمم
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 00: 1لحق رقمم

 

  

                                                           
 104-115ص ، املرجع السابق، مخيسي سعدي -( 1
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 02: لحق رقمم

 1 .البند الذي يمنع الدولة الجزائرية من محاكمة فرنسا على جرائمها المرتكبة خالل الثورة :اتفاقية ايفيان

                                                           
 .53بن خدة، اتفاقية ايفيان، املرجع السابق، ص  -( 1
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 03: 1لحق رقمم

 

  

                                                           
1
 .394عبد الكريم بو الصفصاف، المرجع السابق، ص  -( 
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 04: 1لحق رقمم

 

                                                           
1
 .554عبد الكريم بو الصفصاف، المرجع السابق، ص  -( 
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 .هبيج شعبان دار العلم، بريوت : بيري هنري سيمون، ضد التعذيب يف اجلزائر، تر (4
 (.د س()د ب)سارتر، عارنا يف اجلزائر، دار القومية،  جان بول (9
 . 1551عزوي حممد الطاهر، ذكريات املعتقلني، املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر،  (1
 .3، ج2013عمار قليل، ملحمة اجلزائر اجلديدة، دار الكتاب، اجلزائر،  (1
  .2003بوعريف، دار اهلدى، عني مليلة،  (3)عمار مالح، وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية باألوراس، الناحية  (8
  .2019، دار مدارات، مصر، 2فرانز فانون، معذبو األرض، تر، سامي الدرويب، ط (5

 .2005الفضيل الورتالين، اجلزائر الثائرة، دار اهلدى، اجلزائر،   (10
 . 2001 جناح مسعود وعبد السالم عزيزي، دار القصبة، اجلزائر،: هنري عالق، مذكرات جزائرية، تر  (11

 :مة المراجعئقا

 .2013ابراهيم طاس، السياسة الفرنسية يف اجلزائر وانعكاساهتا على الثورة، دار اهلدى، اجلزائر،  (1
 . 2010، دار املعرفة، اجلزائر، 1591-1594أحسن بومايل، أدوات التجنيد والتعبئة اجلماهريية أثناء الثورة التحريرية  (2
  .1591-1594اسرتاتيجية الثورة يف مرحلتها األوىل  أحسن بومايل، (3
 ، 2010اجلزائر فرنسية، دار املعرفة، « خلرافة»، بداية النهاية 1594أحسن بومايل، أول نوفمرب  (4
أمحد حممد عاشور اكس، صفحات تارخيية خالدة من الكفاح اجلزائري املسلح ضد جربوت االستعمار الفرنسي االستيطاين  (9

 2005املؤسسة العامة للثقافة، ليبيا، ، (1900-1512)
 .2012، دار التنوير، اجلزائر، 1512-1594أمحد منغور، موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة اجلزائرية  (1
  . 2010بسام العسلي، اجملاهدة اجلزائرية واإلرهاب االستعماري، دار النفائس، اجلزائر،  (1
 .2010الثورة اجلزائرية، دار النفائس، بريوت،  بسام العسيلي، االستعمار الفرنسي يف مواجهة (8
 .1584دمشق،  ،الثورة اجلزائرية، دار طالسبسام عسلي، مصطفى طالس،  (5

 .2003بسيوين حممود الشريف، الوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، اجمللد الثاين، دار الشروق، القاهرة،   (10
 . 2012سنوات احلسم واخلالص، دار بونة، اجلزائر، ( 1512-1594)الثوره اجلزائرية واجلنرال ديغول  بورغده رمضان،  (11
 . 2012معاملها األساسية، دار النعمان، : 1594بوعالم بن محودة، الثورة اجلزائرية ثورة أول نوفمرب   (12
 .Anep  ،2001حممد املعراجي، منشورات : تر 1512، 1830بوعالم جنادي، اجلالدون   (13
 . 1، ج2008جنيدي خليفة وأخرون، حوار حول الثورة، دار موفم، اجلزائر،   (14
  .2012، دار موفم، اجلزائر، (02/1591-01/4-28)جياليل صاري، مثانية أيام من معركة اجلزائر   (19
 .2011مراد وزناجي، دار املعرفة، اجلزائر، : ، مذكرات شهيد مل ميت، تق(سي علي)احلاج مسعود بن جديد،   (11
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عنابة يف قلب املعركة التحريرية : محد جنديل وسلطان ذيب، يف فصول العناب شيء من التاريخ والنظال واملعاناة  (11
  .4، ج2010، دار البصائر، اجلزائر، 1594/1512

  .2013، دار األكادميية، اجلزائر، 1512-1594مخيسي سعدي، معتقل اجلرف باملسيلة أثناء الثورة التحريرية   (18
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  .9، ج2019الصديق، اجلزائر، 
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 . 2009، دار هومة، 1512إىل االستقالل  1830اجلزائر من االحتالل 
 .2005صاحل بن القيب، عهد ال عهد مثله أو الرسالة التائهة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   (24
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  .2003مسرية الثورة يف الوالية األوىل، دار اهلدى، اجلزائر، 
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 . 2005يف السياسات واملمارسات، دار غرناطة، اجلزائر،  ، دراسة1598-1594الغايل غريب، فرنسا والثورة اجلزائرية،   (30
  .2010كابوية عبد الرمحان منشورات دحلب، : ، تر1512-1594فاروق بن عطية، االعمال االنسانية أثناء حرب التحرير   (31
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2013 . 
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 . 1، ج1، قسم 2010
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 :المصادر والمراجع باللغة األجنبية
1- Boualem nedjadi, les tortionnaires 1830-1962. ANEP, 2001. 
2- Hamid bousselham: quand la France torturait en algerie, rahma ANEP , 2001. 
3- Henri alleg, la questions. les editions de minuit, paris, 1961.  
4- Henri pouillot, lavilla susini tortures en Algérie. 
5- Press-book: la torture durant la guerre d'algérie, genèse et evolutions d'un débat ministére 

des affaires etrangéres alger ambassade d'algérie - paris. 2002. P98.  

 :مجالت

 .2003، 8، جملة املصادر، عدد1512-1591أمحد رضوان شرف الدين، قراءة يف جريدة اجملاهد،  (1
 .1راسات التارخيية واالجتماعية، عدد دللخبتاوي خدجية، أساليب االستنطاق خالل الثورة اجلزائرية اجمللة املغاربية  (2
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 . 2001، صيف09
 . 2001، اجلزائر، 9حممد األمني بلغيث، موقف املثقفني الفرنسيني من التعذيب جملة املصادر، عدد   (11
 . 118، عدد 2001جويلية، حممد الصاحل الصديق، جملة أول نوفمرب،   (18
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 .12، ج321، عدد 03/01/1599البصائر، جريدة  (1
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 :قائمة الجرائد االلكترونية
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 من خالل نماذج 5591 -5511التعذيب في المعتقالت أثناء الثورة من 
 فهرس الموضوعـــات

 ص المـــوضــــــــــــــــــــــــــــوع
 أ مقدمة
 7 مدخل

 55 التعريف بالمعتقالت: الفصل األول
 21 نشأة املعتقالت: أوال
 21 تعريف املعتقل -2
 21 بوادر ظهور املعتقالت -1

 21 طرق االعتقال: ثانيا
 21 طبيعة األفراد املعتقلني -2
 11 ة اخلاصة باالعتقاليدار إلاالجراءات ا -1

 11 أنواع املعتقالت: ثالثا
 11 املعتقالت السياسية -2
 33 معتقالت االنتظار -1
 31 املعتقالت العسكرية -3

 33 احلياة داخل املعتقالت: رابعا
 21 .التعذيب في المعتقالت: الفصل الثاني

 33 سياسة ممارسة التعذيب: أوال
 34 .أنواع ووسائل التعذيب: ثانيا

 15 أنواع التعذيب -2
 11 وسائل التعذيب -1

 33 .املواقف املختلفة من قضية التعذيب: ثالثا
 33 املوقف الفرنسي -2
 13 املوقف اجلزائري -1

 11 التعذيب يف املنظور القانون الدويل: رابعا
 11 تعريف جرمية التعذيب -2



 15 جرائم فرنسا يف نظر قوانني احلروب الدولية -1
 13 أنواع اجلرائم الدولية املرتكبة من فرنسا ضد اجلزائريني -3
 13 األدلة املادية على جرائم فرنسا -3
 42 سبل حماكمة فرنسا عن جرائمها االستعمارية يف اجلزائر -1

 59 .نماذج عن التعذيب بالمعتقالت: الثالثالفصل 
 41 .معتقل قصر الطري بسطيف: أوال
 41 نبذة تارخيية عن معتقل قصر الطري -2

 225 .معتقل الشالل باملسيلة: ثانيا
 225 نبذة تارخيية عن معتقل الشالل -2

 215 . معتقل اجلرف باملسيلة: ثالثا
 215 نبذة تارخيية عن معتقل اجلرف -2

 519 خاتمة 
 531 قائمة المالحق

 521 قائمة المصادر والمراجع
 - الفهرس الموضوعات
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