
رافائيال بران�ش

 التعذيب وممار�سات 
 الجي�ش الفرن�سي اأثناء 
ثورة التحرير الجزائرية

ترجمة:
اأحمد بن محمد بكّلي 

هذا الكتاب هدية من وزارة المجاهدين
بمنا�سبة الذكرى الـ 55 الندالع الثورة التحريرية



2

.2010 ، © دار 
تدمك : 978-9961-9969-0-4 

الإيداع القانوين : 2010-3335
جميع احلقوق حمفوظة.



3

�شكر وعرفان

تديـــن االأطروحـــة التي ا�ستخـــرج منها هذا الموؤلـــف، باالعتـــراف بجميل العديد 
ممـــن اعتنى باالإ�سغاء اإلّي وبتوجيهي ون�سحي من مواقعهم في مراكز االأر�سيف، في 
الملتقيـــات، في الجامعـــة اأو في جهات اأخرى. �سكرا ل�سارل روبيـــر اأجرون، ل�ستيفان 
اأودوان روزو، للجنـــرال اأندريه باخ، لفران�سواز بانا بيرجي، الآنيت بيكير، لجان جاك 
بيكير، لعمر كارليي، لفان�سان دوكالر، الآن ماري دورانتون كرابول، لدومينيك فران�ش، 
لروبير فرانك، الأوديل غوتييه فواتوريي، لمحمد حربي، لجان �سارل جوفري، لدانيال 
لوفوفـــر، لجيل مران، الآن ماري باتي، لجان بيير ريـــو، لدانيال ريفي، لجان فران�سوا 

�سيرينيللي، لبيار فيدال ناكي، لدانيال فولدمان، والأوليفيي فييفيوركا. 

ما كان لهذا الكتاب اأن يرى النور، لوال اال�ستقبال الح�سن الذي حظي به لدى بيير 
نـــورا، ولوال تف�سل جان لو �سابيون وفان�سان هوغي، اأو حر�ش بينيديكت فرجي�ش على 

اإعادة قراءته بعناية. كما وجد دعما من قبل المركز الوطني للكتاب.

اإلـــى الن�ساء واإلـــى الرجال الذين ر�سوا بالغو�ش من جديـــد معي في دروب ما�ش 
موؤلـــم في غالـــب االأحيان، يعود ف�سل توفيق هـــذا الكتاب، وهو ما اأتمنـــاه، اإلى اإبراز 
الجوانب االإن�سانية والمعقدة. اأرجو اأن يجد هوؤالء جميعا، هنا اأ�سدق عبارات ال�سكر 

العميق.
مـــن جهة اأخرى، فقد تركت اأحاديُث ودية عديـــدة، �ُسرع فيها من �سنوات عديدة 
خلـــت، ب�سماتها في هذا االنجاز. فاإلى فان�ســـان اأزوالي، با�سكال بارثيليمي، باتريك 
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بو�ســـرون، غريغوار �سامايو، اآن دومينيل، �سا�سا جيروند، غابرييل بيري�ش، اإلى هوؤالء 
جميعا اأقول: اإنني على وعي تام بما اأدينه لكل واحد منكم. 

اأريـــد اأن اأتقـــدم ب�سكر خا�ش، للذيـــن اأظهـــروا الرتابة في اإفادتـــي بمقترحاتهم 
الدقيقة ال�سائبة، اأق�سد كال من األيك�سي بير�ساد�سكي، جوزيف كوفافرو، كري�ستيان 

اإنغراو، �سيلفي تينول، وجوليان تيري. 
�سكـــرا كذلك الأقاربي فلوران�ـــش وفران�سوا، الأخي رونو علـــى دعمهم. �سكر الأختي 

اإوريلي وليونور على ت�سجيعاتهم وابت�ساماتهم التي لم تدرج في الح�سبان يوما ما. 
�سكرا اأخيرا لمي�سال، اإذ �سمح لي »ح�سوره« الحنون بكتابة هذا الموؤلف. 
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مدخل

فـــي �سهر جويلية من �سنة 1913، بداأ �ساب فرن�ســـي، تعود اأ�سوله اإلى منطقة »لي 
النـــد« )جنوب-غـــرب فرن�سا(، م�ساره المهني كاإداري مدنـــي، تم تعيينه في من�سب 
باله�ســـاب العليـــا الوهرانية. يبعـــد المكان بحوالي مئـــة كيلومتر عـــن م�سقط راأ�سه 
بمدينة مع�سكر. كان ال�ساب مقبال على الغو�ش في اأغوار مجتمع م�سلم، اأ�سندت اإليه 
مهمة ت�سييره ورقابته. كانت »فرنده« )وهي ت�سمية المكان( قطبا �سكنيا قديما: ركن 
اإليها ابن خلدون، منذ نهاية القرن الرابع ع�سر، ليخط »ديوان العبر...«. ومع و�سول 
الفرن�سيين، بعد مرور حوالي خم�سة قرون، تحولت المدينة اإلى بلدية مختلطة، ك�ساأن 
العديـــد من مثيالتها في الجزائـــر. كان من الممكن اأن تعتبـــر المدينة، بما ا�ستملت 
عليـــه من كني�سة وبنايـــات كولونيالية و�سوارع، ب�سعا من المدن الفرن�سية، لوال تواجد 
ت�سكيلـــة من اللفيف االأجنبـــي، اإلى جانب قيادها وطرقها ال�سوفيـــة اأو اأزقة مدينتها 
ال�سيقـــة. ظـــل التاريخ القريـــب حيا في تلك الربـــوع. كان على الم�ســـوؤول االإداري اأن 
خرا من حكايات تدور بين النا�ش، تتحدث وا�سفة كيف ُقتل  يكت�ســـف لدى ال�سكان مدَّ
فرن�سيـــون هنـــا اأو هناك، اأو طردوا، اأو �سربوا. اأعـــراف محلية في المقاومة، تغترف 

من معين الذكريات التي خلفها ما�سي االنتفا�سات)1).
مـــع مرور الزمن، عملت محتويات الذاكرة على اإذكاء خميرة التمرد، مما �ساهم 
فـــي تجذر المطالـــب الجزائرية. لم تكـــن ردود فعل ال�سلطـــات الفرن�سية بغريبة عن 
ذلـــك اأي�سا: اإذ لم تكن بع�ش التح�سينات التي تم التنازل عنها للجزائريين، بال�سيء 

Aix-en-( ،اأوغ�سطني بريك: كتابات عن اجلزائر، جمعها وقدمها جاك بريك، بتوطئة من جان كلود فاتان )1(
) Provence, Edisud، 1986
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الـــذي يذكر، مقارنـــة بالممنوعات )ت�سكيل االأحزاب، الن�ســـر، اأو االجتماع( ومقارنة 
اأي�سا بتدابير االإقامة االإجبارية، باأعمال القمع، وبتزوير االنتخابات. مخت�سر القول: 
مـــن الوعود اإلى التنكر مـــن جهة، ومن المطالب ال�سفوية اإلـــى االأعمال الم�سلحة من 

جهة اأخرى، ارت�سم م�سار خطين �سيوؤديان �سيئا ف�سيئا، اإلى المواجهة العنيفة.
تعتبـــر الجزائـــر بنيانا قانونيـــا واجتماعيـــا و�سيا�سيـــا فرن�سيا. اأخـــذت ت�سميتها 
وو�سعيتهـــا القانونيـــة، بعـــد حرب طويلـــة وعنيفة، خا�ستهـــا في اأواخـــر حكم �سارل 
العا�ســـر. اإرث اأخذ منطلقه من �ســـراع اقت�سادي تطور اإلى مواجهة ع�سكرية، ت�سلمه 
لوي�ـــش فيليـــب، ليتحول بعد ذلـــك اإلى منطلق لعمليـــة احتالل اإقليمـــي و�سيا�سي. من 
الت�سميـــة ال�سابقة: »حامية الجزائـــر«، اأو »ريجان�ش دالجي«، �سارت تدعى »ممتلكات 
فرن�ســـا فـــي �سمال اإفريقيا« في 1834، ثم »األجيري« �سنـــة 1839. وفي �سنة 1848 تم 

اإدراجها في عداد العماالت )اأو الواليات( الفرن�سية)1).
نطق الفرن�سيون بالقانون في هذه الربوع، واأ�س�سوا مجتمعا على قواعد جد جائرة 
واقعيـــا. فبينما تح�سل �سكان يمثلون خليطا ب�سريا علـــى المواطنة الفرن�سية التامة، 
بقـــرارات اإدارية �سخيـــة، �سنة 1870، اأطلق على االآخريـــن ت�سمية دينية ال تتالءم مع 
هذا الو�ســـع القانوني. توا�سلت هجرات االأوروبيين بانتظـــام، كما توا�سل تجني�سهم 
الجماعـــي. وفي نهايـــة القرن التا�سع ع�ســـر، تاأ�س�ش القطبان اللـــذان يمثالن الحياة 
الجزائريـــة، حيث تبواأت االأغلبية فيهما و�سعية �سيا�سية دنيا ووجدت نف�سها مق�سية 
اقت�ساديـــا واجتماعيا. وحتى واإن ُوجدت م�سالك تف�سي من قطب اإلى اآخر، وتميزت 
الروابـــط بينهـــا بتعقيد كبير، فاإن ذلـــك لم يحل دون ت�سلبها فـــي حاالت المواجهة. 
عندها، لم يكن يوجد للذين ي�سغلون المواقع البينية من خيار �سوى التحيز اإلى هوؤالء 
اأو اإلـــى هـــوؤالء، واإال جرفتهـــم ال�سيول العارمـــة. يتحول الخوف المترب�ـــش اإلى عنف 

مف�سوح، واال�ستياء اأو االإ�ساعة اإلى مطالب. 

)1( راجع �سارل اأندري جوليان: »تاريخ اجلزائر املعا�سرة«، ج. 1: احتالل وا�ستيطان. باري�ش املن�سورات اجلامعية، 
.1979
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تعتبر انتفا�سة الثامن ماي 1945، اأول اإنذار جدي بالن�سبة لل�سلطات اال�ستعمارية. 
تم الت�سدي له باأق�سى درجة من العنف، مما دفع بالحركات الوطنية الجزائرية اإلى 
اأن تت�ســـكل من جديد. انبثقت مجموعة �سغيرة من �سفوف الحركة من اأجل انت�سار 
الحريات الديمقراطية، من اأجل اإعداد وتنظيم المقاومة الم�سلحة، دعيت بالمنظمة 
ال�سرية )OS(. و�سفها اأحد االخت�سا�سيين في الحركة الوطنية الجزائرية ب» فدية 
حيـــة للفرية الكولونيالية«؛ م�سيفـــا باأن ُمـُثَلها وخطابها لم يكن »نابعا من حما�ش اإلى 
انتمـــاء )لغوي، ديني، اأو ح�ســـاري(، لكن من �سعور �سرب جذوره في اأعماق االنتماء 
اإلـــى »�سمولية« ت�سوي بيـــن الب�سر، بم�ساميـــن المماثلة، الم�ســـاواة، العدالة«)1). بعد 
تفكيـــك المنظمـــة ال�سرية من قبل الفرن�سيين، حاول بع�ـــش اأع�ساء الحركة من اأجل 
انت�سار الحريات الديمقراطية، اإحياءها من جديد، في �سكل: اللجنة الثورة للوحدة 
والعمل )CRUA(؛ ثم قاموا بعد ذلك باإقحام الحركة الوطنية في طريق االنتفا�سة 

الم�سلحة.
ظهر ا�سم تنظيم، دعي »جبهة التحرير الوطني« )FLN(، في البيانات المن�سورة 
باالأماكـــن التي �سهدت عمليـــات الفاتح نوفمبر 1954. اعتبـــر االإرهاب ال�سالَح االأول 
بالن�سبـــة لهذا التنظيم: لم يكن »مجرد �سالح يحملـــه من تعوزه الطائرات« كما كتب 
جـــاك بيرك، ابن فرندة الذي �سار واحدا من اأح�سن االخت�سا�سيين في �سوؤون بالد 
المغـــرب، »لقد كان اأي�سا بمثابة غو�ش في االأعمـــاق: وهي اأماكن ماألوفة في اإفريقيا 
«. �سرع في حرب كانت وقتها  ال�سمالية، لم تكن م�ستح�سرات الق�سوة فيها بالبعيدة)2)
بمثابـــة تعبير من التعابير التي اأفرزتها الو�سعيـــة الكولونيالية؛ وتعتبر بع�ش نتاجها، 
العتبـــارات عديـــدة. فب�سرف النظر عن الجهـــات الم�ستهدفة مـــن عمليات ]الفاتح 

)1( عمر كارليي »بينية االأمة واجلهاد. التاريخ االجتماعي للحركات الراديكالية اجلزائرية«، باري�ش، اإ�سدارات 
العلوم ال�سيا�سية، 1995، �ش. �ش. 302 و300.

اأي�سا من جديد لدى  1956 6؛ توجد  ال�سيا�سة اخلارجية، رقم  الكاذبة«،  اأو املع�سلة  )2( جاك بريك: اجلزائر، 
جاك بريك، »ق�سية ال ميكن اأن تخ�سر اأبدا«. من اأجل متو�سط تعددي. كتابات �سيا�سية. 1956-1995. باري�ش األبان 

م�سال، 1998.
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نوفبمـــر[، فـــاإن الذي رغب األئك الن�سطـــاء في تفجيره حقا، هـــي الجزائر الفرن�سية 
التي اعتبرت وهما �ساغه الخيال التاريخي.

كانت الكلمات التي تم اختيارها وقتئذ من قبل الفرن�سيين، تنطق بنوعية التاريخ 
الذي يراد كتابته: »اأحداث«، »عمليات حفظ النظام«، وال وجود للحرب في الجزائر. 
ال غرابة وقتها اأن ي�سل المرء اإلى حد الت�ساوؤل: هل الجزائر موجودة فعال: ما دامت 
»الجزائـــر هـــي فرن�سا«، فكيف يراد اإذن االحتفاظ بها فرن�سيـــة؟ لم تلبث التاأكيدات 
الفرن�سيـــة اأن �ُسفهت، بفعـــل مجريات �سراع ت�ساعف حجمه ب�سرعـــة. غير اأن ميزة 
الحـــروب الكولونياليـــة اأنها ال تحمل ت�سميتها النهائية اإال بعـــد انتهائها )اأي: َبعدًيا(. 
فبعـــد اأن تف�ســـي اإلى بروز �سيا�سي لدولة جديدة، يتم و�سفهـــا بالحروب الهادفة اإلى 
اال�ستقـــالل اأو التحرير الوطني. اأما الحروب التي كر�ست انت�سار المحتل، فال يمكن 
لهـــا اأن تتطـــاول اإلى اأبعد مـــن ت�سمية تمـــرد اأو انتفا�سة: هي حـــاالت نف�سية جماعية 

يعي�سها �سعب اأو بلد، ُيرغم �سيئا ف�سيئا على قبول و�سعيته الجديدة. 
لم تنت�ســـر الحرب في التراب الجزائري فح�سب، لكـــن انتقلت اإلى فرن�سا اأي�سا، 
و�سملت عدة بلدان اأخرى. قدمت كل من تون�ش والمغرب �سندا ماديا و�سيا�سيا لجبهة 
التحريـــر الوطنـــي، باالأخ�ش عن طريق تمكينها من قواعـــد كانت تتخذها منطلقات 
للت�ســـرب نحو التراب الجزائري. في اأواخـــر الحرب، ت�سكل جي�ش حقيقي في بوابات 
الجزائر، على اأتم ا�ستعداد لال�ستيالء على ال�سلطة. قدمت م�سر النا�سرية، و�سوريا 
وبلدان عربية اأخرى دعمها لجبهة التحرير الوطني، خا�سة لدى االأمم المتحدة. ومن 
اأوروبـــا ال�سرقية جاءتها االأ�سلحة. كما وجد الوطنيـــون الجزائريون �سندا متعددا في 
بع�ـــش االأو�ساط االأوروبية الغربية، بقطع النظر عـــن �سوي�سرا التي اأ�سهم حيادها في 
حمايـــة تلك الن�ساطات، رغم كونـــه م�سايقا لجارتها فرن�سا. كلما طال اأمد ال�سراع، 

اتخذ اأبعادا دولية، على ح�ساب فرن�سا. 
بـــدوره �ســـكل التـــراب الفرن�ســـي م�سرحـــا للمواجهـــة بيـــن قـــوات حفـــظ النظام 

والوطنيين.
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يعتبـــر المهجر م�سقط راأ�ش نجم �سمـــال اإفريقيا، وهو اأول حزب وطني جزائري، 
اأ�س�سه مي�سالي الحاج �سنة 1926، مما جعل المهاجرين ي�ستمرون في تقديم الدعم 
الكبيـــر للكفاح. تهيـــكل المهاجرون �سيا�سيا حـــول حزبين هما: الحركـــة المي�سالية 
الجديـــدة وتدعى: »الحركة الوطنيـــة الجزائرية« و جبهة التحريـــر الوطني. داخليا، 
كانـــت المناف�سة فـــي المهجر �سديدة بيـــن الحزبين من اأجل قيـــادة الحرب. فبينما 
ك�سبـــت جبهـــة التحرير، هذا ال�سراع، في ب�سع �سنيـــن، وب�سطت نفوذها على معظم 
الم�ساحـــات ال�سا�سعـــة التي يت�ســـكل منها التـــراب الجزائري، كان ال�ســـراع الدموي 
الداخلـــي’ قـــد بلـــغ اأوجه فـــي فرن�سا. حـــرب قتلت مـــن الجزائريين اأكثـــر مما فعلته 

مواجهتهم مع قوات االأمن الفرن�سية. 
فـــي نهايـــة الحرب، تحول التـــراب الفرن�ســـي اأي�سا، اإلـــى �ساحة لعمليـــة اإرهابية 
ارتكبـــت من طـــرف متطرفين فرن�سيين تجمعوا حول مـــا كان يدعى بمنظمة الجي�ش 
ال�ســـري )OAS(. كانوا يدعون القدرة على الحيلولة دون التطور ال�سيا�سي لل�سراع، 
بوا�سطـــة عمليات كانت ت�ستهدف �سخ�سيات �سيا�سيـــة. بل ذهبوا اإلى اأبعد من ذلك، 
حيـــث �سعوا اإلى ن�سر الرعب في الجزائر لغر�ش حمل اأوروبيي الجزائر على اتباعهم 
فـــي المنحـــرف الدموي الذي �سلكوه. وبعد التوقيع على وقـــف اإطالق النار في مار�ش 
1962، بلغ هيجان منظمة الجي�ش ال�سري اأوجه، فقررت اأن تعيد الجزائر للجزائريين 

في الحالة التي كانت عليها �سنة 1830.
لـــن نتعر�ـــش لذكر الجوانـــب الدولية لل�ســـراع، وال الأعمال العنف بيـــن الوطنيين 
الجزائريين، خا�سة في االأرا�سي الفرن�سية، وال لذكر منظمة الجي�ش ال�سري. فمو�سوع 
هـــذا الكتاب هو اأكثر انح�ســـارا، اإذ يقت�سر على مو�ســـوع: ممار�سة التعذيب من قبل 
الجي�ش الفرن�سي، من اأجل قمع الحركة الوطنية الجزائرية، بين نوفمبر 1954 ومار�ش 

1962. اعتبر التعذيب وقتها، و�سيلة حرب وعنفا مق�سودا، اأريد به ك�سب الحرب.

وفـــي كنف العالقـــات غير المتكافئـــة التي اأ�س�ستهـــا االأو�ســـاع الكولونيالية، ُوجد 
التعذيـــب ليعمـــر طويال. فهـــو تعبير مبا�ســـر وج�سدي، عـــن اأو�ســـاع ت�سودها عالقة 
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قـــوة اعتبرت عادية في نظـــر االإعالم، ثم �ساعد اندالع ال�ســـراع الم�سلح على اإذكاء 
اختاللهـــا. كانت تحمل بالغا �سمنيا للمحاربيـــن اأو للم�ستبه فيهم من الجزائريين، 
مفاده اأن اأ�سباب القوة بيد الدولة االأم، بف�سل االأداة الحا�سمة الموكلة اإلى جالدين، 
يتنكـــرون لما قد يعتبر »حقا لهم ]اأي لل�سحايا[ في اأن يحترموا باعتبارهم ب�سرا«)1). 
تطـــورت مكانة التعذيـــب، في هذه الحرب، طيلة ثمان �سنـــوات. فقد اتخذ موقعه في 
اأجوائهـــا، مـــع بقية اأ�ســـكال العنف غير الم�سروعـــة، بف�سل الت�سهيـــالت التي وفرتها 
تدابير ت�سريع ا�ستثنائي، اأحل الع�سكر تدريجيا مكانة االأ�سياد في الميدان. لكن، بعد 
اأن ارتبـــط التعذيـــب بت�سور جديد للحـــرب ابتداء من 1957، تحـــول ب�سرعة لي�سبح 
ال�ســـالح االأ�سا�سي في �سراع كان ي�ستهـــدف ال�سكان الجزائريين بالدرجة االأولى. لم 
يحدث و�سول دو غول اإلى ال�سلطة قطيعة تذكر، في تاريخ ممار�سة التعذيب، اإذ وا�سل 
الجنرال �ساالن ثم الجنرال �سال من بعده، باعتبارهما م�سوؤولين عن جي�ش الجزائر، 
ترقيـــة اأ�ساليب حرب لم تكن ت�سع حـــدا معينا بين المدنييـــن والع�سكريين؛ اأ�ساليب 
حـــرب، ظـــل التعذيب فيهـــا ي�سغل المكانة المركزيـــة. لم ي�سرع فـــي اأولى المحاوالت 
الراميـــة اإلى التحكـــم في الع�سكر، �ســـوى تدريجيا؛ وابتداء من ربيـــع 1960، ظهرت 
نتائـــج ذلك في ميدان ممار�سات العنف غير الم�ســـروع. ومع هذا، فقد كان التح�سن 

بطيئا ومختال جدا، كما ك�سفت عنه درا�سة ال�سنوات االأخيرة التي عرفها ال�سراع.
اإن مختلـــف التعريفـــات التـــي اأعطيت للعنـــف، والتي تربطه بغائيـــة خارجية مثل 
الح�سول على المعلومات، تحمل في م�سامينها مجمل االإحاالت الكنائية المق�سودة 
مـــن هذا العنف، خا�سة من تلـــك الممار�سات المرتكبة من غيـــر هدف محدد. وفي 
الحقيقة، ينبغي القيام بعك�ش ذلك، وح�سر التعريف حول ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية، ال 
تـــدرج في ح�سبانها تلك الغائية الظاهرة، وهي: اإحداث االألم، ثم نية ال�سخ�ش الذي 
يمار�ـــش ذلك، واأخيرا الرغبة في اأن يجرد االآخر من قدراته في التفكير، وهي ت�سغل 

مكانة مركزية في تلك النية.

)1( ت�سريح املجل�ش الدويل للممر�سات �سد التعذيب، �سوؤول ماي 1989.
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غيـــر اأن عمليـــة الح�سر هذه، ال تدل على اأية رغبة فـــي البقاء داخل الحدود التي 
تح�سر مجال الجالد و�سحيته. يتولد العنف، باعتباره ثمرة متعفنة ناتجة عن نظرة 
اإلـــى العالم واإلى الجزائريين واإلى الحرب، مـــن انتماء االأفراد اإلى مجموعتين تفرق 
بينهمـــا عداوة م�ستفحلة، همـــا: الجي�ش الفرن�ســـي، وال�ســـكان الجزائريون. فالعنف 
يندرج في منظومة قمعية اأو�سع، تعتبر �سرورية لك�سب تلك الحرب. بل اأكثر من ذلك، 
الأنه ي�سغل مكانة القلب في تلك المنظومة. هذا هو ما جعل مو�سوع هذا الكتاب، يفتح 
نافـــذة لالإطالل على الحرب برمتها، وي�سمح باإدراكها في ظرفيتها الكولونيالية، كما 

ي�سمح اأي�سا باإدراكها اأي�سا في منظور تاريخي اأو�سع للعنف الحربي. 
تعتبر حـــرب الجزائر، حالة ا�ستثنائية جدا، لجي�ـــش م�سكل من مجندين زج بهم 
بالجملـــة ولمـــدة طويلـــة للمحاربة فـــي بلد موجـــود وراء البحر. هنـــا، امتزجت كافة 
حاالت الغمو�ش التي تميز اأو�ساع الجزائر، في القانون وفي المخيال الفرن�سي. ففي 
الجزائـــر، دخلت االأمة في حرب، لكن، �سد عدو حميمـــي. جندت الدولة مواطنيها، 
لمكافحة اأع�ساء اآخرين من المجموعة ال�سيا�سية: فباعتبارها �ساحبة ال�سيادة، فقد 
قـــررت فر�ش حالة ا�ستثنائية، اختلطت فيها الحدود بين العنف والقانون، وهذا ناتج 

عن تدبدب دائم في الخروج بتحديد معين للعدو)1).
اإن التعرف على موا�سفات العدوان هي التي تحدد كيفيات المواجهة، وهي مهمة 
تتوالها الدولة.ومن مهامها اي�سا اأن تتكفل هذه االأخيرة باإيجاد الم�سروعية ال�سرورية 
التـــي ت�سمح لها بخو�ش حـــرب، متوافقة مع ال�سورة الماأخوذة عـــن العدو)2)الذي تم 
تحديـــده. يبقى الخطـــر المتمثل في اندثـــار الدولة قائما نظرا لمـــا يحتمل دوما من 

من�سورات  باري�ش  )العارية(«  املجردة  واحلياة  ال�سيدة،  ال�سلطة  املقد�ش،  »الرجل  اأغامبني،  اأنظر: جيورجيو   )1(
لو�سوي، ] .1998يعرف Agamben الرجل املقد�ش، كفرد يعترب قانونيا مبثابة املنفي )رغم اإن�سانيته، فهو ال يتمتع 
الذي  القانون هو  اأغامبني يف كون  املفارقة عند  وتكمن  كالهنود احلمر(.  لالإبادة  املواطنة، ومعر�ش حتى  بحقوق 
ميكن املجتمع من اإ�سفاء �سفة املنفي على الرجل املقد�ش، بالرغم من كون و�سيلة النفي متنح له �سمنيا اعرتافا 

قانونيا. الرتجمة[
)2( اأنظر كارل ا�سميد، مقوم ال�سيا�سة، باري�ش، حقول فالماريون، 1992 )الطبعة االأوىل الفرن�سية: باري�ش، كاملان 

ليفي، 1972(، حتتوي اأي�سا على »نظرية االأن�سار«.
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وجـــود �سرخ بين ال�سرعية والم�سروعية. ومن المعلوم اأن التعذيب يحل �ساحبه مكانة 
المركـــز، في واقـــع متفجر، توافق فيه الدولة على اأن تعر�ـــش نف�سها بنف�سها للخطر، 

وهي تحاول وقاية نف�سها. 
من االأمور الفعلية، اأن ي�سكل التعذيب تبريرا �سلطويا لدولة مظفرة. لقد بين بيير 
ناكي، بروعة، اإلى اأي حد تف�سح ممار�سُة التعذيب االختالالت الوظيفيَة العميقة التي 
تميـــزت بها الجمهورية الفرن�سية)1). منذ ذلك الوقـــت، اأف�ست مختلف االأعمال التي 
اعتنت بفح�ش الروابط الموجودة بين ال�سلطة والتعذيب في المجتمعات المعا�سرة، 
اإلـــى اقتـــراح م�سالك جديدة جديرة بالتنقيب. الق�سد مـــن كل هذا، هو التو�سل اإلى 
االإحاطـــة بما لم تعـــد �س�ساعة الداللة المت�سمنة في عبـــارة »م�سلحة الدولة«، قادرة 
علـــى نعتـــه بالتحديد. رغم هـــذا، فاإن م�ساهمة بييـــر فيدال ناكي، تظـــل اأ�سا�سية)2). 
�ســـة: اإذ �سار مـــن االأمور البديهية المفروغ منهـــا، البرهنة على كون  فتحليالتـــه موؤ�سِّ
التعذيـــب ي�سكل عن�سرا من » مجموعة االأعمال »التجاوزية«، التي قد تعتقد دولة ما، 

ب�سرورة الحاجة اإليها)3).
ُفتـــح االأر�سيف حديثا ولم يكن فـــي المتناول �سابقا، واإال فبقـــدر �سئيل. من �ساأن 
هـــذا اأن ي�سمح االآن با�ستكمال االإ�سكاليات المطروحـــة بعد. في االإمكان االآن، النظر 

 1962 1972. م�سلحة الدولة، ال�سادر يف  )1( يحتوي كتابه االأ�سلي: التعذيب يف اجلمهورية، باري�ش ما�سبريو، 
)باري�ش مينوي(، على وثائق ن�سر معظمها اأثناء احلرب، يف اجلريدتني امللتزمتني التي �ساهم فيهما بيري فيدال ناكي: 
 ،1955-1998 والنور«،  »العتم   .2 ناكي، مذكرات، ج.  بيري فيدال  اأنظر  ووثائق«، و»احلقيقة واحلرية«.  »�سهادات 
باري�ش من�سورات لو �سوي/ال ديكوفريت، 1995. والتحليالت التي قام بها األيك ميللور )التعذيب، تاريخه، اإلغاوؤه، 
عودة ظهوره يف القرن الع�سرين، تور، مام، 1961، الطبعة االأويل ل�سنة 1949، منقحة( اأو اإيدوار بيتري )التعذيب، 
اأوك�سوفرد، بازيل بالكويل، 1985؛ اإ�سدار م�ستحدث، University of Pennsylvania Press ،1996( تعترب اأقل 

دقة بكثري اأو م�ستلهمة بكرثة من بيري فيدال ناكي.
)2( اإىل جانب هذا التفكري حول م�سروعية واأ�سكال ال�سلطة، هناك موؤلفون اآخرون قد حاولوا و�سف الروابط بني التعذيب 
 واالأيديولوجيا الكولونيالية الفرن�سية، خا�سة يف عالقاتها املبهمة بحقوق االإن�سان. املوؤلفان االأ�سا�سيان هما ريتا ماران
)Torture : the Role of Ideology in the french-Algerian War, New York, preager, 1989( واآالن 
مايار دو ال ماروندي )من اال�ستعمار اإىل التعذيب: من اأ�سولها اإىل ممار�ساتها، نقا�ش ال�سمائر امل�سيحية الفرن�سية، 

.)4، 1983 باري�ش  جامعة  الديانات،  علوم  يف  دكتوراه  اأثناء حرب اجلزائر، 1954-1962’ اأطروحة 
)3( اأنظر كري�ستيان ال زيري ودومينيك رينيي »ال�سلطة والتربير ال�سلطوي« باري�ش، املن�سورات اجلامعية، 1992.
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اإلـــى ال�سلطـــة بكيفيـــة اأدق، ومن كافة اأوجههـــا البينية. وبالفعل، فهـــي ت�سلك �سبيلها 
متخـــذة تفريعـــات في �سكل نظـــم واأولويات، قد يتناق�ش بع�سها مـــع بع�ش. ومن تلك 
التفريعات تنبثق معان كثيرة، ت�سلط ال�سوء على مظاهر العجز والقوة لدى ال�سلطات. 
فمـــن النوايا اإلى التطبيق، ومـــن الن�سو�ش اإلى الممار�سات، هكـــذا تنك�سف ال�سلطة 
باالأفعـــال)1). في االإمكان التعـــرف بكيفية اأف�سل على الهيكلـــة الع�سكرية، �سريطة اأن 
ننظر اإليهـــا، ونحن ن�سطحب في اأذهاننا باأن القوات البرية تتفكك اإلى مكاتب، اإلى 
اأ�سالك ع�سكرية، واأفـــواج، يتم تج�سيدها بوا�سطة اأق�سام، حرا�ش وحجاب. هي كلها 
عنا�سر خا�سة، تعتبر من �سروريات التاريخ ال�سامل. فال ينبغي للدولة اأن تت�ستر على 
الجي�ش وال على الجي�ش اأن يت�ستر عن الجند. كما ال يمكن اأن توؤول منطقيات ال�سلطة 

بالتبرير ال�سلطوي فح�سب: فللرجال ولالأمكنة تاأثيراتها.
تختلف مقا�سات المالحظة، بح�سب اختالف االأ�سياء التي يراد مالحظتها. كذلك 
ال�ساأن بالن�سبة لل�سواهـــد المو�سوعة رهن الدرا�سة التاريخية: اأر�سيف المكاتب، ]ما 
يتـــم تدوينه في[ يوميات �سيـــر الوحدات الع�سكرية، تحقيقـــات الموظفين المدنيين، 
�سهـــادة جنود، الخ، اإذ تقترح كل منها وجهـــة نظر ]اأخرى[. في و�سعنا ]اإذن[، بف�سل 
تركيبهـــا، عن طريق مقارنتها ببع�سها، اأن ناأمل فـــي التو�سل اإلى التعرف على بع�ش 
الما�ســـي. لـــذا، فاإنه ينبغـــي اأن يف�سح تاريخ ممار�ســـة التعذيب اأثنـــاء الحرب مكانة 

ف�سيحة لجنود الجمهورية، بجانب الهياكل الع�سكرية.
فـــاإذا كانت عمليـــات التعذيب فعال »ممار�ســـة ترتكز على خطـــاب يوؤ�س�ش �سلطة 
الدولـــة على اأج�ســـاد �سحاياها« وهي تت�ســـرف »في ج�سد ال�سحيـــة، بنف�ش المنطق 

)1( من العرب التي تركها م�سال فوكو، اأنه: »ينبغي اأن يتم حتليل ال�سلطة باعتبارها �سيئا ي�سري، اأو حتديدا، ك�سيء 
ال يوؤدي �سوى وظائف مت�سل�سلة. فال ميكن اأبدا ح�سر مكانها هنا اأو هناك، وال اأن تعترب اأبدا بني اأيدي البع�ش، وال 
ميكن اال�ستحواذ عليها، كما ي�ستحوذ على ثروة اأو ملكية. فال�سلطة توؤدي وظائف.« واأ�ساف: فاالأفراد »ال يعتربون قط 
اأهدافا جامدة اأو را�سية لل�سلطة، فهم ميثلون دوما نقاط توا�سلها«. )»ينبغي الدفاع عن املجتمع« باري�ش، من�سورات 

لو �سوي/غاليمار، 1997، درو�ش 14 جانفي 1976، �ش. 26(



14

التعذيب وممار�سات  اجلي�ش الفرن�سي اأثناء  ثورة  التحرير اجلزائرية

«، فال يمكن  االن�سباطـــي الذي يفر�سه جهاز فر�ش ال�سلم على المجتمع الجزائري)1)
لتاريـــخ تلك الممار�سة ]�ســـوى اأن يم�سي اإلى اأبعد حد[ واأن ال يف�سح مجاال الأي ادخار 
لجهد. ينبغي اأن يدرج البعد العاطفي في الح�سبان: بذا يمكن اأن يعاد البعد االإن�ساني 

لل�سحايا، وللجالدين اأي�سا)2). 
من تلـــك ال�سيـــر التاريخيـــة الم�سغرة، التـــي تروي الوجـــع الم�سلـــط، والمعاناة 
المعا�ســـة، تنبعث اأ�سداء عنف ي�سعب تحمله، لكن لي�ش فـــي و�سع التاريخ التنكر له. 
موازاة مع ذلك، عليه اأن يقي نف�سه �سد الف�سل والتاآكل الناجم عن تلك »االعتيادية، 
التـــي عرفت الفظاعة كيف تلـــف فيها نف�سها«، ح�سب عبـــارات محمد ديب)3). فذلك 

العنف وتلك االعتيادية، هي بالذات اأي�سا، من مو�سوعات التاريخ. 
» �ســـيء من الدماء الم�سفوكة، �ســـيء من اللحم المطحون، �سيء من العرق: لي�ش 
ثمـــة من م�سهد ]وفـــي و�سعنا اأن ن�سيف، ومن رواية[ اأكثر ابتـــذاال واإحباطا من هذا. 
« ال تتمثل مهمة الموؤرخ في  فالفظاعـــة تناأى عـــن التعمق: هي تعرف التكرار فقـــط.)4)
ت�سخيـــر نف�سه لخدمتها. ينبغـــي االإ�سرار على مواجهة ما نميل اإلـــى اجتنابه، وال�سد 
علـــى اليد التي تنـــزع اإلى طي ال�سفحة ب�سرعة على كافة تلـــك الروايات التي تت�سابه 
ب�سكل غريب. فلي�ش االأمر ميال لال�ستجابة اإلى هو�ش الف�سول الهمجي، اأو اإلى التلذذ 
بالنظـــر اإلى عورات االآخرين، يمكن اأن يزينه هنـــا اال�ستعرا�ش اللفظي. اإنها الرغبة 
فـــي ح�سن االقتـــراب من تلك الحركات، ق�ســـد تفكيك نواياهـــا، وا�ست�ساءة اآثارها، 

وفهم معانيها المتعددة. 
هكذا، يمكن، ربما، اأن يولد تاريخ. 

(1( «Darly Lee:“  Violence, discourse and interpretative responsibility. Torture and terror 
during the Algerian War for independence ٍ ,”Violence ,Culture and State ,Cornell Univer-
sity, 14-16 avril 1994.

14-18، »التوافق مع  )2( يف �ساأن هذا التاريخ الر�سمي للعنف احلربي، اأنظر �ستيفان اأودوان-روزو واآنيت بيكرة 
احلرب« باري�ش غاليمار، 2000

)3( حممد ديب: »من يتذكر البحر«’ باري�ش من�سورات لو�سوي، 1962، تعقيب: �ش. 189.
)4( ن. م.
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1 - التعذيب يف امل�شتعمرات

»الأهايل« و»الفرن�سيني«
فـــي 5 جويلية 1830، ر�ست �سفن الجي�ـــش الفرن�سي قرب الجزائر: في ذلك الوقت 
ميالد الجزائـــر فرن�سية كان مجرد التبا�ش خا�سع لمتاهـــات ال�سيا�سيين الفرن�سيين. 
فالنظام الملكي لجويلية كان اأكثر حيرة بهذا االإرث من طموح، ما جعله يتاأخر في غزو 
تلك الو�سايا التي كانت اإيالة عثمانية. ومع ذلك لم تخلوا العمليات الع�سكرية االأولى من 
عنـــف وح�سي. والتقارير المرفوعة اإلـــى الملك في 1833 حول هذا الو�سع لم تترك اأي 
التبا�ش، فجاء فيها عن ما فعله الع�ساكر في ال�سكان: » لقد اأر�سلنا اأنا�ش اإلى التعذيب، 
لمجـــرد �سك وبدون اأية محاكمـــة، اأ�سخا�ش تورطهم غير اأكيـــد ]...[. لقد قتلنا اأنا�ش 
يحملـــون جوازات المرور، وذبحنا اأعدادا كبيرة من ال�سكان لمجرد �سك قبل اأن يت�سح 
مـــن بعد اأنهم اأبرياء، وحاكمنا اأنا�ـــش ذو مكانة مرموقة في البالد كال�سالحين،وممن 
كان لهـــم وقار كبير الأنهم امتلكـــوا ال�سجاعة الكافية للمجيء اأمام عنفنا الجنوني، من 
اأجـــل الو�ساطة الأبناء جلدتهـــم. فا�ستقبلناهم بق�ساة لمحاكمتهـــم ورجال متح�سرين 
الإعدامهـــم. ]...[ فـــي كلمة واحدة، فاقـــت بربريتنا البرابرة الذيـــن جئنا لنح�سرهم 
ورغـــم كل هذا لم نوفق في مهمتنا)1)!«. لقد اأرغم الفرن�سيون على اإبرام اتفاق مع عبد 
القادر)2)، الذي قاد المقاومة في الغرب، كي يوا�سلوا احتاللهم للبالد ويعلنونها اأر�سا 

فرن�سية » في �سمال اإفريقيا« التي �ست�سمى »الجزائر« اعتبار من �سنة 1839. 
(1(. Procès-verbaux et rapports de la commission nommée par le roi le 7 juillet 1833, cités 
par Pierre Nora in Les Français d’Algérie , Paris, Julliard, 1961, p.88.

)2(. اتفاق التافنة املربم يف 20 ماي 1837 والذي ترك مبوجبه اأغلبية املناطق حتت �سيطرة االأمري ما �سمح لفرن�سا 
اأن حتول وتركز جهودها نحو ال�سرق: يف نهاية 1837، �سقطت ق�سطينة يف اأيادي الفرن�سيني. 
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ولكن لذة التو�سع دفعت بفرن�سا مرة اأخرى لمواجهة عبد القادر. ذاك االأمير الذي 
نجح في ب�سط �سيطرته على جزء كبير من االأرا�سي الجزائرية، وقاد حرب ع�سابات 
متوا�سلـــة اأنهكـــت الجي�ش الفرن�ســـي واأرهقته. وكتب لبيجو)1) فـــي �سنة 1841، قائال: 
»عندمـــا يتقدم جي�سك اإلى االأمـــام، فاإننا �سنن�سحب، لكنـــه �سيتراجع حتما وعندها 
�سنعـــود ثانيـــة. �سنقاتل عندما تتاح لنا الفر�سة. اإنك تعلم اأننـــا ل�سنا جبناء ولكن اأن 
نواجـــه الجي�ـــش الذي تقوده ال هو �سرب من الجنـــون. و�سنرهقه ونناو�سه، �سنحطمه 
جـــزءا بجزء، و�سيكمل المنـــاخ على ما تبقى منه. هل �سيهيـــج البحر عندما يالم�سه 
الطيـــر؟ اإنها ال�سورة التـــي �سترونها خالل اإقامتكم باإفريقيـــا)2) «. ولم يجد الحاكم 
العـــام من حيلة يتكيـــف بها مع حرب االأحرا�ش هذه، اإاّل الق�ســـاء على ال�سكان الذين 

ي�سكلون الدعم االأ�سا�سي للجي�ش المناف�ش)3). فاأعد بذلك اإ�ستراتيجية جذرية.
اإنهـــا �سيا�ســـة االأر�ش المحروقة والغـــزوة التي طبقت باإحكام. ومـــا قدم على اأنه 
مجـــرد تكييـــف وتطبيق لما يقوم بـــه العدو، جعل الحـــرب تتحول اإلى حـــرب �ساملة. 
»هكذا يجب محاربة العرب«، ي�سرح اأحد ال�سباط الفرن�سيين ل�سديقه )4) : » اأقتل كل 
االأ�سخا�ـــش حتى ال�سن 15 �سنة، خذ كل الن�ساء واالأطفـــال، اأملئ ال�سفن بهم وابعثها 
اإلـــى جزر الماركيز اأو اإلى مكان اآخر، في كلمة واحدة، يجب اإبادة كل من ال ياأتي اإلى 
اأرجلنا كالكالب.« و�سراحة التعبير راجعة للميزة ال�سخ�سية التي تطبع الر�سالة وهي 
في الواقع ال ت�ساوي اأعمال العنف التي راح �سحيتها �سكان الجزائر والتي بلغت اأوجها 
في عام 1845 بعد مقتل اأكثر من خم�سمائة �سخ�ش مختنقين بالدخان في المغارات 

(1(. Bugeaud

(2(. Cité par Ch.-A. JULIEN, Histoire de l’Algérie contemporaine, t, I, p.182.

(3(. Sur ce point, voir Jacques FRÉMEAUX, «  Guerre d’Algérie et conquête de l’Alg -
rie «, in La Guerre d’algérie au miroir des décolonisations, SFHOM, 2000, pp. 195-214. 
Voir aussi Douglas PORCH, «  French colonial forces on the Saharan Rim «, in James 
C.BRADFORD (ed.), The Military and Conflict between Cultures : Soldiers at the Inter-
face, Texas A&M University Press, College Station, 1997, pp. 163-182. 

(4(. Lettre du général Montagnac du 15 mars 1843, citée par Ch.-A. JULIEN, Histoire de 
l’Algérie contemporaine, t. I, p. 323. 



االأوجـه اجلديـدة التي اتخذتها احلرب 1956-1954

19

التي فـــروا اإليها)1). اإذن القتل والحرق وكذلك بنـــاء الحيطان من حول المحبو�سين، 
ح�سيلة حرب التي ال تعترف باأي قانون، التي ربحتها فرن�سا في نهاية �سنة 1847.

و رغم خ�ســـارة الجزائريين اإال اأنهم بقوا ي�سكلون خطرا دائما في نظر ال�سلطات 
الفرن�سية واأكثر بالن�سبة اإلى االأوربيين الذين بداأوا يتوافدون تدريجيا. وهذا التخوف 
ازداد حـــدة مع االإح�سا�ش المقلق تجاه غرابة االإ�ســـالم، »هذا الوح�ش االأ�سفر« الذي 
ي�سكـــن »اأعمـــاق الجزائـــر الفرن�سيـــة«)2). اإن بروز الديـــن في ال�سورة التـــي يرى بها 
الفرن�سيـــون الجزائرييـــن واالإرث التاريخـــي للحرب بين الغرب وال�ســـرق في القرون 
الما�سيـــة زادت مـــن �سراوة اال�ستعمـــار. كما اأن رف�ش االإ�ســـالم لعالمية االأنوار التي 

جاء بها الفرن�سيون جعل منه ح�سنا للهوية الوطنية الجزائرية. 
و تعر�ـــش الجزائريـــون اإلى اإق�ساء من نـــوع اآخر يتعلق بحـــق المواطنة، فبالرغم 
مـــن االنت�سار الحافل الـــذي حققه النظام الجمهـــوري في فرن�ســـا اإاّل اأن تطبيقه في 
الجزائـــر كان ناق�ســـا ومتناق�ش. اإذ منـــح مر�سوم كريميو )3) ال�ســـادر في 24 اأكتوبر 
1870 المواطنـــة الفرن�سيـــة لالأوروبيين والجزائريين من الديانـــة اليهودية فيما ترك 

الجزائريون الم�سلمون مجردين من مواطنتهم، وبالتالي ال يطبق عليهم القانون المدني 
عك�ـــش المواطنين الفرن�سيين. وعك�ش ما هو �ساري المفعول في فرن�سا، فاإن الجن�سية 

الفرن�سية لم ترفق بالمواطنة)4) بالن�سبة اإلى االأغلبية الكبرى من الجزائريين. 
فالجزائريـــون والفرن�سيـــون ال يملكـــون نف�ش الحقوق، وهذا ما ي�ســـكل اأحد اأ�س�ش 
»المهمـــة الح�سارية« الفرن�سية في الجزائر. وهنا يجد التعذيب طريقه و�سط اأ�سكال 
التمييـــز المتعـــددة التي تطمئن المواطن الفرن�سي حول هويتـــه المتح�سرة ما يجعله 
بعيـــدا عن » االأهالـــي«. والعن�سرية ت�سهل، بـــدون اأي �سك، من القيـــام باالعتداءات 
)1(. ف�سيحة تدخني مغارات الدهرة حيث قام بيلي�سيي، يف �سنة 1845، بقتل االأهايل الذين هربوا اإىل املغارات، 

رغم اقرتاحهم ت�سليم اأنف�سهم ودفع دية. واأح�سى �سارل اأوندري جوليان على االأقل اأربع حاالت تدخني مماثلة. 
(2(. Jaques BEROUE. L’Islam au défi, Paris, Gallimard, 1980, p.13. 
(3(. Crémieux
(4(. Voir Laure BLÉVIS, «  Droit colonial algérien de la citoyenneté : conciliation illusoire 
entre des principes républicains et une logique coloniale( 1865-1947( «, in La Guerre d’Al-
gérie au miroir des décolonisations, pp. 87-104.
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المختلفة �سد الجزائريين: » فاأغلب المواطنين الفرن�سيين يعتقدون اأنه ال يوجد اأمر 
عادي مثل �سرب جزائري«، ح�سب ما الحظه كزامايور)1) في �سنة 1961 )2).

وبالتالي يرتبط التعذيب بال�سورة الم�سنوعة لالآخر، اأي للجزائري، والتي تظهره 
علـــى اأنـــه مختلف و» م�ستوعـــب«. ويذهب اآخـــرون اإلى جعل الجزائرييـــن ال يفهمون اإاّل 
بالعنـــف، مثلما يقولـــه اأحد �سبـــاط اال�ستخبارات فـــي ت�ساوؤله: » اأال يمكـــن اعتبار اأنه 
بالن�سبة اإلى ] المحقق[ قد يملك الحق في ا�ستعمال نوع من العنف الج�سدي على اأفراد 
غالظ الذين ال يمكنهم االإجابة على اأ�سئلة المحقق ب�سكل طبيعي ل�سبب ثقافي اأو نتيجة 
االإح�سا�ش بال�سعف الذي يميز كل �سعفاء هذا العالم؟«)3). هذه الفكرة منت�سرة كثيرا: 

االأفارقة يتحملون االألم المادي اأح�سن من االأوروبيين، بل ال يفهمون اإاّل به.
ويبدو اأن هناك �سلم، مواز للح�سارات، يقا�ش عليه مدى قابلية االأ�سخا�ش لتحمل 
العنف الج�سدي: فاالأ�سيويون مثال المنتمون اإلى الح�سارة القديمة، يالئمهم التعذيب 
» الب�سيكولوجي« اأو » الرفيق«، اأما االأفارقة فينا�سبهم ال�سرب. » الأن الرجل يعود اإلى 
حالته الحيوانية اأ�سرع كلما كان تح�سره قليال« ح�سب ما تطرق اإليه بدقة من�سور طبي 
حـــول الت�سويـــه في الجرائم المرتكبة فـــي الجزائر، هذا الكتيب الـــذي �سدر باأعداد 
كبيـــرة في بداية �سنـــة 1957، �سكل اأداة دعائيـــة حقيقية للحاكم العـــام. اإذ ورد فيه 
:« لقد �ساهمـــت االأحداث التاريخية والعادات والمعامـــل الديني، في منح الجزائري 
الم�سلم �سلوكا خا�سا، مميز بالخ�سونة والقدرية، واال�ستهانة بحياة االإن�سان والملكية، 
الذل والتكبـــر،و منح معنى خا�سا لل�سرف، الخرافـــات والكذب، واالحترام المقد�ش 
لل�سيافـــة. وهنا نفهم اال�ستحالة التي يجد نف�سه فـــي بع�ش االأحيان،في التفريق بين 
«. والعنف الذي يرتكبه الجزائريون فيما بينهم على  الخير وال�سر في بع�ش اأعماله)4)
(1(. Casamayor
(2(. CASAMAYOR, Le Bras séculier, justice et police, Paris, Editions du Seuil, 1961, p.179.
(3(. Frère Louis F. DELTOMBE, Réflexions sur le problème de la guerre. À propos des év -
nements d’Algérie. Étude confidentielle faite à Orléansville le 15 avril 1961, après quatre 
années passées en Algérie, à l’Aumônerie de l’air. 
(4(. A. FOURRIER, P. MICHAUX et J. THIODET, «  Aspects particuliers à la criminalité 
algérienne «, in Algérie médicale, numéro spécial sur «  Les mutilations criminelles en 
Algérie «, vol. 61, Janvier 1957. 
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الخ�سو�ـــش، منـــح هو االآخر ذريعة ال�ستعمـــال العنف �سدهم . ولهـــذا اأتى الكولونيل 
اآرغو)1) بجواب للجنرال باري�ش دي بوالرديار)2) عندما قال اإنك: »لن تحفر الهوة بين 

المجتمعين في اأي حال من االأحوال)3) ». 
على العموم، ولو اعتقد المعمرون اأنهم يتعاملون بدافع ح�ساري اأو ح�سب ت�سورات 
متباينة لالإن�سانية، فاإنه ال يعني اأنهم ال يتقا�سمون نف�ش الفكرة حول الم�ستعَمر عندما 
يتعـــدى هذا االأخيـــر على �سرعية التواجـــد االأوروبي. واإذا كانت البلـــدان الم�ستعِمرة 
فـــي االأ�ســـل دوال ديمقراطية مولعة بحقـــوق االإن�سان فهذا ال ي�سكل، فـــي اأي حال من 
االأحـــوال، عائق كافي ال�ستخدام التعذيب، واالإعدامات ال�سورية واأعمال عنف اأخرى 
غيـــر �سرعية، مثلمـــا تك�سف عنه الظروف التـــي تم فيها قمع الحـــركات الوطنية في 

البلدان الخا�سعة لل�سيطرة البريطانية والفرن�سية والهولندية. 

التعذيب وال�ستعمار
حـــددت العالقـــة اال�ستعماريـــة الخا�سة بالجزائـــر وبتاريخها، من جهـــة، وقمع » 
اال�سطرابات« الناتجة عن ن�ساطـــات الوطنيين في مناطق اأخرى من االإمبراطورية، 
مـــن جهة اأخرى، طبيعـــة االأ�ساليب التـــي طبقتها ال�سلطـــات الفرن�سية فـــي الجزائر 
ابتـــداء من �سنة 1954. لقد ذكرت بع�ش ال�سهادات اأن تجريب الكهرباء على اأج�ساد 
بع�ـــش الم�ستبه فيهم، بداأ في �سنـــة 1930 بالهند ال�سينية،التي تقع في اأق�سى �سرق 
الم�ستعمرات الفرن�سية، قبل اأن يمار�ش التعذيب خالل الحرب الهند ال�سينية ليعطي 
بذلـــك ميزة اإ�سافيـــة لمختلف اأنـــواع العنف المرتكبـــة غير القانونيـــة التي عر�سها 

العريف فيليب دي بيري)4) في �سنة  1953 )5) في مذكراته، بو�سوح. 

(1(. Argoud
(2(. Pâris de Bollardière 
(3(. Antoine ARGOUD, La Décadence, l’imposteur et la tragédie, Paris, Fayard, 1974, p. 142. 

(4(. Philippe de Pirey
(5(. . Voir les témoignages d’Andrée VIOLLIS ( Indochine S.O.S, Paris, Gallimard, 1935(, 
de Philippe DE PIREY ( Opération gâchis, Paris, La Table ronde, 1953( et celui rapporté 
par Jaques CHÉGARAY, «  Los tortures en Indochine «, dans Témoignage chrétien, 29 
juillet 1949.



22

التعذيب وممار�سات  اجلي�ش الفرن�سي اأثناء  ثورة  التحرير اجلزائرية

فـــي مدغ�سقـــر، تجـــاوزات الم�ستعمرين هي اأي�ســـا من التقاليـــد القديمة. فمثال 
بقـــي العمـــل االإجباري يطبق بالرغم من اإلغائه في مجمـــل االتحاد الفرن�سي في �سنة 
1946. اإذ اأكدت عدة تقارير ر�سمية)1) حول االأحداث التي تلت الع�سيان المنظم في 

الجزيرة الكبيرة في 29 مار�ش 1947، اأن ال�سرطة المدعومة بمجيء مفت�ش ال�سرطة 
من ق�سنطينة، المعروف بانحيازه اإلـــى جانب المعمرين وا�ستجابته الفورية لندائهم 
فـــي ت�سديـــد القب�سة على الوطنييـــن)2)، مار�ســـت التعذيب ب�سكل كبيـــر خالل قمعها 
للتمرد. كما هو الحال اأي�سا في تون�ش �سنة 1951 وفي المغرب حينما �سهدت الحماية 
الفرن�سيـــة اعتقاالت » الم�ستبه فيهم« و�سجنهم في معتقالت عقب نفي الملك محمد 
الخام�ش، ما جعل اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر ت�سدير تقريرا �سنة 1955 )3) يندد 

بما ارتكبه رجال ال�سرطة من تعذيب في حق المنا�سلين النقابيين والوطنيين. 
فرن�ســـا لي�ست الوحيـــدة التي لجاأت اإلـــى التعذيب: البلـــدان اال�ستعمارية االأخرى 
�سمـــت التعذيب اإلى جهازها القمعـــي. اإذ اأ�سار اإيدوار بيتر�ش)4) اإلى تحقيق اأنجز في 
مدينة مدرا�ش بالهند، ك�سف اأن اإعداد القانون الهندي الخا�ش باالإجراءات الجنائية، 
فـــي �سنة 1872، فتح البـــاب وا�سعا اأمام تجاوزات يقوم بها اأفـــراد ال�سرطة الهندية. 
اإذ اتهـــم جهـــاز ال�سرطة الهنـــدي المكلف بمراقبـــة ال�سكان لح�ساب القـــوة العظمى 
البريطانية بتعذيب الم�ستبهين فيهم عند القب�ش عليهم. ومور�ش التعذيب با�ستعمال 

حبال من الحديد االأحمر والماء اأو الح�سرات والفلفل في اأماكن ح�سا�سة)5).
اإن االنق�سامات االجتماعية الناتجة عن العالقة اال�ستعمارية تتجاوز في الحقيقة 
العالقة بين الم�ستعَمرين/ الم�ستعِمـــرون. فالمجتمعات االأ�سلية تعر�ست لعنف قلب 

)1(. هذه التقارير خل�ست اإىل املتابعة الق�سائية �سد املعذبني بطلب من جميع برملانيي االحتاد الفرن�سي. 
(2(. François KŒRNER, Madagascar, colonisation française et nationalisme malgache, 
XX ième siècle, Paris, L’Harmattan, 1994, p.335.
(3(. Rapports de mission du CICR, 23 mai 1955, archives PMF. Sur le Maroc, voir Daniel 
RIVET, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, Le double visage du Protectorat, Paris, 
Denoël , 1999. 
(4(. Edward Peters 
(5(. Report of the Commissioners for the Investigation of Alleged Cases of Torture in the 
Madras Presidency, 1855 ; cité par E. PETERS, Torture, p. 137.
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موازين القوى ال�سالفة. ومثلما يلمح اإليه اإيدوار بيتر�ش: فاإنه » حاالت كثيرة تبّين اأن 
التجربة اال�ستعمارية ا�ستحدثت عالقات قوة جديدة، لي�ش بين الم�ستعَمر والم�ستعِمر 
فح�ســـب واإنما في �سميم ال�سعوب الم�ستعَمرة في حد ذاتها«، ويوؤكد بيتر�ش اأنه« لي�ش 
مـــن ال�ســـروري اأن يكون المعمرون االأوروبيـــون هم اأنف�سهم واإنمـــا موؤ�س�سات النظام 
لل�سعـــوب الم�ستعَمـــرة التـــي ا�ستحدثوهـــا، ] التي[ يمكـــن اأن تكـــون وراء ما حدث في 

مدرا�ش في �سنة 1855 ] وفي �سنة 1872[«)1) .
عندمـــا يترك ت�سييـــر ال�سوؤون اليومية للعالقة اال�ستعماريـــة مكانه لقمع تمرد من 
الحجم الكبيـــر، تظهر عندئذ اأعمال عنف اأخرى، م�ساعف بالممار�سات البولي�سية. 
وهكـــذا، وفيما كانت فرن�سا تحاول على اإبقاء مدغ�سقر والهند ال�سينية في قب�ستها، 
واجهـــت هولندا تمـــردا في م�ستعمراتهـــا في الهنـــد الهولندية. فـــردت على مطالب 
الوطنيين الذين نظموا حرب ع�سابات في جافا و�سوماترا بين جوان 1947 ودي�سمبر 

1948، بتنظيم »عمليات بولي�سية« تميزت بخروقات عدية. 

وب�ســـع �سنوات من بعد، جـــاء دور البريطانيين الذين ردوا بعنـــف هم اأي�سا على 
ال�سعوبـــات التي واجهتهم. فبعد اأن تخلـــوا على م�ستعمراتهم الهندية بطريقة ذكية، 
اندلعت مواجهات في جزء اآخر من االإمبراطورية: في كينيا. اإذ اأدى رف�ش المعمرون 
لمطالب مجموعة من كيكويو�ش)2) بالمو مو)3) للجوء اإلى المقاومة الم�سلحة. وحاولت 
الحكومـــة البريطانية، التي اأحجمت عن ا�ستقراء الطابع ال�سيا�سي للحركة، اأن تعزل 
الزعمـــاء المفتر�سيـــن، كما اأنها �سنت عمليـــات بولي�سية وا�سعة في الـــواد المت�سدع 

الكبير، تالها اإعالن حالة الطوارئ في اأكتوبر 1952.)4) 
واأمـــام هذا التمرد الذي تحول اإلـــى حرب للع�سابات، لجاأت القـــوة اال�ستعمارية 
العظمى اإلى جهاز ت�سريعي وقمعي م�سابه كثيرا لما ا�ستعمله الفرن�سيون في الجزائر 

(1(. E. PETERS, Torture , p. 137. (Traduit par nos soins.(
(2(. Kikuyus
(3(. Mau-Mau
(4(. Sur cet affrontement, on peut lire Frank FUREDI, The Mau Mau War in Perspe -
tive, Londres, James Currey, Nairobi, Heinemann Kenya et Athens, Ohio University Press, 
1989.
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ابتـــداء من عام 1955: االنتقـــام الجماعي، ترحيل ال�سكان، اإقامة محت�سدات موؤقتة، 
مناطـــق محرمة. ومار�ش رجال ال�سرطة التعذيب ب�ســـكل وا�سع، مثلما �سجلته النائبة 
مـــن حـــزب العمـــل، بربـــارة كا�ستل)1) فـــي �سنـــة 1955 :« فـــي �سميـــم االإمبراطورية 
البريطانيـــة، تقـــول بعد التحقيق الذي اأنجزته، توجد دولـــة بولي�سية حيث تم التعدي 
علـــى حكم القانـــون، وقتل كما ُعذب االأفارقـــة من لدن االأوربيين وذلـــك من دون اأي 
عقاب، فكيف لل�سلطات اأن تتعّهد بفر�ش احترام العدالة طبيعيا، بينما تغم�ش اأعينها 
«. وكذلـــك اتهم الجي�ـــش بارتكابه الأعمـــال العنف، اإذ قـــام الجنرال  عـــن خرقها؟)2)
اإير�سكيـــن)3)، لـــدى و�سوله اإلـــى كينيا في جـــوان 1953، بمحاكمة بع�ـــش التجاوزات 
الخطيـــرة.و يبـــدو اأن التعذيب واالإعدامـــات ال�سورية بقي بعد ذلـــك من اخت�سا�ش 
القـــوات المحليـــة. واإذا كان اإخمـــاد المقاومة الم�سلحة ح�سل فـــي نهاية 1955، فاإن 
حالـــة الطوارئ لم ترفع اإاّل في �سنة 1960. وتح�سل الكينيون على حق الحكم الذاتي 

في عام 1961 ثم اال�ستقالل في �سنة 1963.
علـــى كل، فاإن القمع الع�سكري للحـــركات الوطنية ياأتي ليتـــوج تاريخا ا�ستعماريا 
قديما لم يخلو من العنف. فالعالقة اال�ستعمارية توجد في مختلف االأ�سكال وال يمكن 
اختزالهـــا في العنف واالأعمال الوح�سية. غير اأن هذه االأخيرة، تبقى دائمة الح�سور، 
كحقيقـــة نهائية، يجري توظيفهـــا وقتما راأت القوة اال�ستعماريـــة �سرورة لها. وهكذا 
تقـــوم ال�سرطـــة، التي يتمثل دورها االأ�سا�سي في حفظ النظـــام، اأحيانا بهذه االأعمال 

في احترام ن�سبي لحقوق الم�ستبهين، خ�سو�سا في الجزائر. 

التعذيب وال�سرطة
فـــي بداية القـــرن الع�سرين، برز تيـــار وطني لدى النخبـــة الجزائرية التي تقطن 
المدن، على �ساكلة ال�سباب-التركي. واأدى االنت�سار التدريجي الأفكاره، خ�سو�سا في 
االأريـــاف، اإلى غر�ش بذرة المطالب التي تتحولـــت الحقا اإلى تمرد، ا�ستعل فتيله عبر 

(1(. Barbara Castle
(2(. Tribune, 30 septembre 1955, cité par Robert B. EDGERTON, Mau Mau African cruc -
ble, Londres, I.B. Tauris, 1990, P. 158 (Traduit par nos soins(
(3(. Erskine



االأوجـه اجلديـدة التي اتخذتها احلرب 1956-1954

25

كامل التـــراب الجزائري. وبالموازاة مع ذلك، ولدت منظمـــة اأكثر ت�سلبا في ح�سن 
المهاجريـــن. هـــذه المنظمة عـــادت لظهور بعدما قامـــت الحكومـــة الفرن�سية بحلها 

مرتين متعاقبتين واختارت م�سمى حزب ال�سعب الجزائري في �سنة 1937. 
و فيمـــا انت�سرت االأفكار الوطنيـــة عبر كامل الجزائر، كانـــت حكومة ليون بلوم)1) 
تفكر في كيفية تعديل �سروط الح�سول على المواطنة الفرن�سية الخا�سة بالجزائريين 
الم�سلميـــن. وكلف الحاكم العام القديم للجزائر، موري�ش فيوالت)2) باإعداد الم�سروع 
الـــذي رغب في تمريـــره، لكنه ت�سادم مع اأ�سحاب الم�سالـــح المقيمين في الجزائر 
فر�ســـوا اإرادتهم في النهاية.و يمكـــن لموري�ش فيوالت اآنذاك، الذي و�سله خبر ب�ساأن 
تعذيـــب الرجل الـــذي قدم على اأنه قاتل مفتي الجزائر الكبيـــر، اأن يت�ساءل اأي�سا اإذا 
كان » الحاكـــم ]العـــام[ هو الذي ي�سيـــر الحكومة اأم العك�ش؟« مـــادام لم يتابع، طبقا 
الأوامـــره، محافظ ال�سرطة المكلف بالتحقيـــق)3) على خلفية ما ا�ستخدامه مع المتهم 
مـــن اأ�ساليب وما تركـــه من اآثار على ج�سده. اإذ قام هذا االأخيـــر باإظهار » كل الندب 

الموجودة على ج�سده« لقا�سي التحقيق.
فـــي نوفمبر 1946، قـــام الجزائريون، الذين اأ�سبحوا، بموجـــب ن�سين ت�سريعيين، 
مواطنين فرن�سيين، بانتخاب خم�سة نواب من حركة انت�سار الحريات الديمقراطية)ح 
ا ح د(: والأول مرة اأ�سبح للجزء االأكبر من �سكان الجزائر، ممثلين لدى منتَخبي ال�سعب 
الفرن�ســـي ولهم مقاعد في باري�ش. وبالرغم من االإختـــالل الوا�سح في مبداأ الم�ساواة، 
نظرا لتق�سيم الناخبين في الجزائر اإلى هيئتين ناخبتين غير مت�ساويتين، اإاّل اأن الظروف 
التي تلت نهاية الحرب مبا�سرة، وفي لحظة ما، منحت بريقا من االأمل في ت�سيير �سيا�سي 
للتوتـــرات اال�ستعمارية، لكنه �سرعان ما تال�سى ب�سبب االعتقاالت الجماعية لمنا�سلين 

في )ح ا ح د( ثم ب�سبب ما اأفرزته ف�سيحة التزوير في انتخابات 1948 )4).
(1(. Léon Blum.
(2(. Maurcie Viollette.
(3(. Lettre de Maurice Viollette à Charles-André Julien, le 2 septembre 1936, publiée par 
Charles-André Julien dans sa préface à P. NORA, Les Français d’Algérie, Pp. 21-22.
(4(. Voir Charles-Robert AGERON, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1979, 
pp. 610-612.



26

التعذيب وممار�سات  اجلي�ش الفرن�سي اأثناء  ثورة  التحرير اجلزائرية

وهكـــذا دعـــم اأ�سحاب الحرب الم�سلحـــة �سد الفرن�سيين مكانتهـــم لدى الحركة 
الوطنيـــة الجزائرية. واأ�سبحوا منذ ذلـــك الحين ال يعترفون اإال بم�سروع �سريح: » ما 
اأخـــذ بالقـــوة ال ي�سترجع اإاّل بالقوة«. واأن�سئت المنظمـــة الخا�سة في �سنة 1948، التي 
ن�سطـــت في الخفاء و�سمت حوالي األـــف منا�سل �سرعوا في االإعـــدا للكفاح الم�سلح. 
و�سّكل حل تلك المنظمة اأولوية مطلقة بالن�سبة اإلى قوات حفظ االأمن الفرن�سية. وفي 
�سنـــة 1950، توالت االعتقاالت مـــا اأدى اإلى تفكيكها. ولم يخرج منها �سالما اإاّل بع�ش 

المجموعات على غرار تلك التي ظلت تن�سط في االأورا�ش)1).
حملـــة االعتقـــاالت التـــي �سنتها ال�سرطـــة توجـــت بمحاكمة الوطنييـــن المقبو�ش 
عليهـــم. وكانت بالن�سبة اإلـــى ال�سرطة، فر�سة اأخرى لممار�ســـة التعذيب ب�سكل وا�سع 
مـــن اأجل نيل االعترافات. ففي اإحدى المقـــاالت التي ن�سرتها »فران�ش-اأوب�سارفاتور« 
حول المو�سوع، في دي�سمبر 1951، ثار كلود بوردي)2) �سد االأ�ساليب التي كانت تطبق 
لي�ـــش في الجزائـــر فح�سب واإنما في تون�ش وفي المغرب كذلـــك. كما اأن االأمرية التي 
وجههـــا الحاكم العـــام نايجالن)3) اإلى الوالة في اأكتوبـــر 1949، لمنع ا�ستعمال العنف 
كو�سيلـــة »للتحقيق في الق�سايا الجنائية«، ال تثبت اال�ستعمال ال�سالف للعنف من قبل 
رجـــال ال�سرطة فقط، بـــل اال�ستمرار في ذلـــك بالرغم من المنـــع والتهديد بت�سليط 

عقوبات)4). 
ورد فعل ال�سرطة غداة العمليات الم�سلحة التي هزت الجزائر في اأول نوفمبر 1954، 
يندرج اأي�سا في هذا ال�سياق: اإذ قام رجال ال�سرطة باعتقال المنا�سلين المنتمين اإلى 
)ح ا ح د(. واعتـــدوا عليهـــم كالعادة ومثلما هو الحال منذ ع�ســـر �سنوات. ما دفع ببول 

(1(. . O.CARLIER, Entre nation et jihad. 
(2(. Claude Bourdet.
(3(. Naegelen.
(4(. La circulaire vise les «  fonctionnaire de police « ; les «  militaires de la gendarmerie «, 
les «  agents du service pénitentiaire « et des «  personnels des services civils «. Sur le 
procès des memebres de l’OS, voir Mohammed HARBI, Le FLN , mirage et réalité, Paris, 
Jeune Afrique, 1980, p.76.
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هودارت)1) ليقدم �سكوى ر�سمية خالل جل�سة علنية بعدما تلقى نباأ مفاده اأن زمالئه من 
الجزائـــر في المجل�ش البلدي للجزائر، األقي القب�ش عليهم وتعر�سوا للتعذيب من قبل 
اأعوان مديرية مراقبة االإقليم)2). كما قام كل من كلود بوردي وفرن�سوا مورياك)3) بك�سف 
هذه الممار�سات للراأي العام الفرن�سي من خالل مقاالت ذات عناوين ا�ستفزازية ومقلقة 
فـــي اآن واحد مثل: » غي�ستابو الجزائر« و»ال�ســـوؤال«. اإذ نددا على الخ�سو�ش بالتعذيب 

الذي تعر�ش له االأمين العم ل ) ح ا ح د(، موالي مرباح)4).
فـــي �سنـــة 1953، عيِّن محافظ عام جديـــد لل�سرطة اأوتي به مـــن فرن�سا كي ي�سع 
حدا »لبع�ش التجاوزات » التي اأ�سبحت غير م�سموح بها)5). وراأت الحكومة الفرن�سية 
ووزيرها للداخلية، فران�سوا ميتران، اآنذاك، اأن الحل الوحيد لو�سع حد لهذه االأ�ساليب، 
ذات الطابع اال�ستعماري البحت، بحكم » الجو ال�سائد ب�سبب الخ�سونة التي يتميز بها 
«، يكمن في اإدماج عنا�سر من ال�سرطة الفرن�سية مع  »البيكو«)6) ] اأي [ جميع االأهالي)7)
اأفـــراد ال�سرطة الجزائرية. غير اأن هذا االإدماج، الذي لقي معار�سة كبيرة في مدينة 
الجزائـــر، لم ياأتي بالنتائج المنتظـــرة؛ اإذ و�سلت العديد من حاالت التعذيب، م�سامع 
البرلمانيين والحكومة في ال�سنوات االأولى من الحرب. وفي فيفري 1955، قام روجي 
ويليوم)8)، المفت�ش العام لالإدارة والمكلف بالتحقيق في ق�سية االعتداءات التي تعر�ش 
لها بع�ش االأ�سخا�ش المحبو�سين بعد اأول نوفمبر 1954، بو�سع ح�سيلة دقيقة وفادحة 
في اآن واحد. » كل مراكز ال�سرطة، الدرك، وال�سرطة الق�سائية و�سرطة اال�ستخبارات 

(1(. Paul Houdart
(2(. DST
(3(. François Mauriac
(4(. Claud BOURDET, «  Votre Gestapo d’Algérie «, France-Observateur, 13 janvier 1955, 
et François Mauriac, «  La Question «, L’Express, 15 janvier 1955.
(5(. Voir le témoignage de Jean VAUJOUR, de la révolte à la révolution, Paris, Albin M -
chel, 1985, pp. 360-361.
(6(. bicot
(7(. Rapport de Jean Mairey relatif au fonctionnement des services de police en Algérie, 13 
décembre 1955, publié par P. VIDAL-NAQUET, La Raison d’Etat, pp. 72-89.
(8(. Roger WUILLAUME.
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العامة، لجاأوا خالل عمليات اال�ستنطاق اإلى ال�سرب والحو�ش المائي واالأنبوب المائي 
والكهربـــاء؛ ولكن االأنبوب المائـــي، نظرا لتعميم ا�ستعماله، يعـــد االأ�سلوب المف�سل.« 
ويقـــدم كاتب الح�سيلة هذه الممار�سات على اأنهـــا اأقل �سررا، واقترح بالمقابل » رفع 
�ستـــار النفاق« الذي كان يغطيها، وتقنينهـــا وجعلها من اخت�سا�ش ال�سرطة الق�سائية 
فقـــط: » با�ستثناء هذه، ونظرا لتدعيـــم ال�سرطة الق�سائية في الجزائر، يجب منع كل 
«. وفي تقارير اأكثر  الممار�ســـات ذات ال�سفة التعذيبية على جميع الم�سالح االأخرى)1)
انتقادا، ندد المدير العام لالأمن الوطني، جون ميري)2)، بهذه االأ�ساليب وبتبريراتها. 
وفي الواقع، لم توؤخـــذ مقترحات المفت�ش العام ويليوم، بل بقيت االأ�ساليب الم�ستعملة 

والمقننة جزئيا معموال بها في الميدان. 
وبالن�سبة اإلى الجزائريين — الذين اأطلقوا على �سيارات ال�سرطة ت�سمية » لوطو 
– حبيبـــي«، فـــي اإ�سارة اإلى » اأطلـــع حبيبي« التي تكون في العادة م�سحوبة ب�سربات 
بالع�سا من قبل اأفراد ال�سرطة عند �سعود الموقوفين اإلى الداخل—، فاإن » ا�ستنطاق 
ال�سرطـــة« معناه التعذيب. ففي نهاية عام 1955، رمـــى ت�سعيد الحرب نهائيا باآمال 
تح�سين هذه الو�سعية. وحكم جون ميري يوؤكد ذلك:« اإن االأ�ساليب البولي�سية اأ�سحت 
ت�ستخدم بانتظام، �سواء تعلق االأمر بالمدنيين اأو بالع�ساكر، وهي بعيدة كل البعد عن 
تحقيـــق هدفها االأ�سا�سي والمتمثل في حفظ النظام بـــل زادته تاأججا من خالل منح 
حركة التمرد، رجاالت واإطارات، واأكثر من ذلك، اأعطتهم �سعارات للدعاية)3) .« وفي 
جانفـــي 1957، وفي اآخر » نداء نجدة« له، قدم جون ميري ا�ستقالته: ب�سبب االنت�سار 
الوا�ســـع » لالأ�ساليب البولي�سية« لدى قوات حفظ االأمن. واأ�سبحت االعتداءات خالل 
عمليـــات اال�ستنطاق اأحد اأوجـــه حرب الجزائر بعدما تخلت عـــن مهمتها الق�سائية، 

وعن عالقاتها مع انتزاع االعترافات.
وهو ما عاينته اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، من خالل المهمات المنتظمة نحو 

(1(. Rapport de Roger WUILLAUME du 2 mars 1955, ibid., pp. 57-68.
(2(. Jean Mairey
(3(. Rapport de Jean Mairey du 13 décembre 1955, ibid, pp. 72-89. 
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الجزائـــر، حيث قام مبعوثهـــا بفح�ش المحبو�سين الجزائرييـــن الذين لهم اأعرا�ش 
:« اآثـــار التعذيـــب مثل الحرق بال�سجائـــر، جروح ملتئمة ب�سبب االأغـــالل على م�ستوى 
«. في  كل من اليدين والرجليـــن، اآثار حروق �سطحية ناتجة عن التعذيب بالكهرباء)1)
خريف 1956، تحركت ال�سلطـــات ال�سيا�سية بعدما اتهم اأحد المنا�سلين ال�سيوعيين 
اأفـــراد ال�سرطة بوهران بتعذيبه. وتم تعييـــن لجنة برلمانية رفعت تقريرا بعد خم�سة 
اأ�سهـــر. تـــم االإ�ســـارة فيه اإلـــى انحياز ال�سلطـــات لموظفيهـــا ومحاولـــة التغطية على 
االأ�ساليـــب الم�ستخدمة من قبلهم بدال من التنديد بها. ولم يمتنع روبارت الكو�ست)2) 
من اال�ستنـــاد اإلى التقرير والتنديد » بالمفترين«)3)، بالرغـــم من اأن الممتنع الوحيد 
فـــي اللجنة عن الم�سادقـــة، كان طبيبا اأ�سار اإلى، » مجموعة مـــن االأدلة، جزء منها 
طبـــي، اأظهرت له االإثبات على لجوء اأفراد ال�سرطة اإلى اأ�ساليب بولي�سية غير موافقة 
لمهمة ال�سرطة«. في ذلك الوقت، كانت المئات من ال�سهادات، ال تتهم ال�سرطة فقط 
واإنما الجي�ش اأي�سا بالتعذيب واالإعدامات ال�سورية، ت�سل ال�سلطات،. واأكملت اأعمال 
العنـــف هذه غير ال�سرعية، التي تجاوزت حدود مهمـــة ال�سرطة، اإلى جانب تداعيات 

الحرب، التاريخ الطويل للقمع الع�سكري في الم�ستعمرات.

(1(. Rapport de la troisième mission du CICR en Algérie, 13 novembre 1956, in AGM81 
(OURS(. La première mission du CICR eut lieu en mars-avril 1955. Sur CICR, voir Ra-
phaëlle BRANCHE, «  Entre droit humanitaire et intérêts politiques : les missions algérien-
nes du CICR «, La Revue historique, n° 609, 1999-2, pp. 101-125.
(2(. Robert Lacoste

 ،OURS يف 5 مار�ش 1957، وم�ست�سارة من قبل )Victor Provo ( تقرير اللجنة التي تراأ�سها فيكتور بروفو .)3(
�سنف B3 91 GM. حجج فري مقنعة ا�ستعملت الإزالة اأدنى �سك حول احلاكم المبار )Lamber( يف م�سوؤوليته:« 
مقاومون حقيقيون، على دراية بثمن احلرية، ال ميكن لهم، مثلما هو احلال مع احلاكم، اللجوء اإىل ت�سرفت تع�سفية. 

فاإن لهم روح امل�سوؤولية والنزاهة«. 
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اأن نكون اأو ل نكون في حرب ؟
بالن�سبة للجزائر، يعتبر يوم 8 ماي 1945، اأي يوم الن�سر، اأي�سا يوم �سدور �سهادة 
ميـــالد الحرب. فبينمـــا كانت ال�سلطة الفرن�سية تحتفي بانهـــزام األمانيا النازية، كان 
ال�سمال الق�سنطيني م�سرحا النتفا�سة عارمة. فبالرغم من اأن النا�ش قد توقعوا ذلك 
منذ �سنوات عديدة، وا�ستعدوا له منذ �سهور، فاأن التمرد قد فاجاأ الجميع بما تميز به 
مـــن عنف بلغ درجته الق�ســـوى: اغتيل 300 من االأوروبيين وتـــم ت�سويه جثثهم، فجاء 
القمـــع على يـــد المدنيين والع�سكر، تحت قيادة ال�سلطـــات الفرن�سية، ليذهب �سحيته 
عـــدد من ال�سحايا تجاوز الخم�سة ع�سر األفا دون �ســـك)1)، كان من عواقبه، بعد ع�سر 
�سنـــوات من ذلك، ا�ستعـــال المنطقة من جديد بكيفية األقـــت بالبلد برمته في دوامة 
الحرب. بين التاريخين ا�ستمرارية بديهية: »]...[ كان من نتائج اأحداث الثامن ماي 
اأن اأحيت ال�سدمات التي اأحدثها االحتالل، من جديد، معلنة عن نوفمبر 1954 )2) .« 

)1( ميكن مقارنة رقم 45.000 الذي تعود النا�ش على تداوله، مبا ورد يف مذكرة اال�ستخبار املوجهة اإىل احلاكم 
العام يف جوان 1945، والتي ترددت بني 15.000 و20.000 �سحية. كما ورد يف مذكرة جان لوي�ش بالن�ش، فاإن ما 
اأنظر جان لوي�ش  اأبدا، بتقدمي رقم نهائي.  اأن االأرقام غري املحددة الواردة يف االأر�سيف لن ت�سمح  ال �سك فيه هو 
بالن�ش، »القمع املدين النتفا�سة ال�سمال الق�سنطيني«، يف »حرب اجلزائر يف مراآة التخل�ش من اال�ستعمار«، �ش. 
�ش. 111.128 ولنف�ش املوؤلف، » مظاهر العنف واحلركات الوطنية يف اجلزائر، 1942-1945«، االأزمنة املعا�سرة، 
�سطيف- كل من  تر�سمه  الذي  الرباعي  باأن  بو�سيف خملد،  �سجل  اآخرين  ومع   .1996 اأكتوبر-نوفمرب   ،590 رقم 
الوالية  �سكل  وقد   .1955 اأوت  يف  ك�ساأنه   1945 ماي  العنف، يف  اأعمال  قلب  كان يف  �سوق-اأهرا�ش،  عنابة  بجاية، 
الثانية اأثناء احلرب. راجع بو�سيف خملد، »يوميات تنكيل« 8 ماي 1945، �سطيف قاملة خراطة، باري�ش �سريو�ش/

با�سم الذاكرة، 1995.
)2( بخ�سو�ش التطورات التي عرفتها االأو�ساع بني التاريخني، ميكن اال�ستعانة بقراءة االإجناز الرائع ملحمد حربي 

.Complexe 1989 ،1954، بداية احلرب يف اجلزائر«، بروك�سيل«
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كان لمـــوروث العنف الكولونيالي القديم، الذي تم اإحياوؤه بعنف تجاوز حدود الت�سور 
عند الخروج من الحرب العالمية الثانية، وزن ثقيل جدا في قائمة االأ�سباب التي اأدت 
اإلـــى »اأحداث الجزائر«. هذا، بالرغم من كـــون القوات المتواجدة قد عرفت تغيرات 
معتبـــرة، في ظـــرف عقد من الزمن، كما تعتبر »االأحداث« مقبـــرة لم�ساريع لبرالية، 
�ســـرع فيها بعد فـــوات االأوان، بينما عرفـــت مواقف الو�سطاء بيـــن ال�سلطة الفرن�سية 

وال�سكان الجزائريين، ت�سلبا تدريجيا. 
فـــي ليلة 31 اأكتوبر اإلى 1 نوفمبر 1954، ا�ستيقظت فرن�سا من �سباتها الح�ساري 
ـــر، تحت وقع متزامـــن لقرابة ثالثين عملية دوت عبر التـــراب الجزائري)1).  المح�سِّ
تجـــراأت مجموعة �سمت نف�سهـــا: جبهة التحرير الوطني، علـــى االإعالن باأنها تنكرت 
للنظام الكولونيالي. اأر�سلت بع�ش القوات لمكافحة المتمردين الذين يقطعون الطرق 
واأعمـــدة الكهرباء وال�ســـكك الحديدية؛ ثم اأر�سلـــت قوات اأخرى، اإلـــى غاية �سبتمبر 

1955، حيث تقرر تجنيد كافة الرجال الم�ستعدين للحرب)2). 

كانت اأولى القوات التي اأر�سلت اإلى الجزائر، على علم تام بالمهمة الموكلة اإليها: 
هنـــاك بع�ـــش المئات مـــن »الخارجين عن القانـــون«، يقومون بعمليـــات م�سلحة �سد 
التواجـــد الفرن�سي، ومن ال�سروري اإحالل االأمن. مع مرور االأ�سهر، ومواجهة »تمرد« 
م�ستـــدام، لم يعد ال�سبـــاط ال�سامون مقتنعون بتلك الـــردود. كان هّم المجندين في 
اإطار الخدمة الع�سكرية من جهتهم، مقت�سرا على االأمل في مرور الوقت ب�سالم اإلى 

)1( يدعو جان �سارل جوفري اإىل مراجعة، اإىل االأ�سفل، للرقم املقدم تقليديا والذي يتحدث عن 70 عملية، موؤ�س�سا 
ما ذهب اإليه على االأرقام املقدمة من قبل م�سلحة االت�ساالت ال�سمال اإفريقية. اأنظر جان �سارل جوفري، »حرب 

.1998 ،SHAT ،)1954 اجلزائر، من خالل الوثائق«، ج. 2 اأبواب احلرب )10 مار�ش 31 1946 دي�سمرب
)2( يف 1 نوفمرب 1954، كان تعداد اجلي�ش 14.000 رجل، على ا�ستعداد للتوجه اإىل االأورا�ش: كتيبتان من املظليني، 
تابعتني، خم�ش كتائب من القوات الربية، وع�سر اأ�سراب من احلر�ش املتنقل. راجع برونو وارا�سيتز، يف مدخل اإىل 
درا�سة اأر�سيف اجلزائر SHAT، 1992. �ش. 95. ابتداء من جوان 1955، متت دعوة كافة املتوفرين يف اجلزائر 
واالحتياطيني املتطوعني، كما اأر�سلت اإىل اجلزائر وحدات جديدة ن�سطة، تت�سكل من حمرتفني ومن جمندين ممن 

اأنهى مهمته يف اإطار اخلدمة الع�سكرية.
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غايـــة انتهاء مدة التجنيد. كما ارتفع عدد المحتجيـــن اإبان انطالقهم اإلى الجزائر، 
الأنهم يعتبرون باأن القتال من اأجل الجزائر الفرن�سية ال يعتبر من واجباتهم. 

فـــي بدايـــة �سهـــر اأوت 1955، تحـــدث الجنرال اأنـــدري زيلير عـــن »حالة اختالل 
م�سطـــرب«، ونـــدد »ب�سيغة "حفظ النظام" المعمول بها حاليا. اإذ من اأبرز م�ساوئها 
اأن تف�ســـي اإلى تمييـــع قواتنا الع�سكرية بيـــن اأيدي المدنيين«)1). يطالـــب قائد اأركان 
الجي�ـــش، باالإ�ســـراع باالإجـــراءات الق�سائية. ي�سعـــر الع�سكر باأنهم عـــزل وفي معظم 
االأحيـــان معرقليـــن، ب�سبب وجـــود ت�سريع يرونهـــا �سكليا وغير مالئم. جـــاء االإعالن 
عـــن الحالـــة اال�ستثنائية، وما تبعه الحقا مـــن ت�سريع يتعلـــق بال�سالحيات الخا�سة، 
ليحوز ر�ساهم التام، بف�سل ما فتحه من مجال للعمل باإجراء االإقامة تحت الرقابة، 
الـــذي ي�سمح بحب�ش » كل �سخ�ش ]...[ يتبيـــن باأن ن�ساطه خطير على االأمن والنظام 
العمومـــي)2). واإذا اكتفينا بالوقوف في حـــدود ال�سالحيات واالإجراء، ف]اإننا �سنجد 
باأن[ »تلك االأحوال اال�ستثنائية هي بمثابة م�ساحات م�ستقطعة من حالة الحرب«، في 

حالة ال�سلم)3). 
تعتبر كافة االأوامر والمرا�سيم والتعليمات الوزارية، المتعلقة بالمناهج الم�سموح 
بهـــا اأو الممنوعـــة، المراد ا�ستعمالهـــا �سد الخ�سم، مجرد ن�سو�ـــش جوفاء، تحتوي 
علـــى تحليـــالت اأ�سحابهـــا للو�سعيـــة الجزائرية وعلـــى ت�سوراتهـــم الم�ستقبلية. في 
االأ�سهـــر االأولى للحرب، تبنى فران�سوا متـــران، وكان وقتئذ وزيًرا للداخلية، وبموجب 
ذلـــك م�سوؤوال عن العمليات في الجزائر، ]تبنى اإذن[ موقفا اأدنى. فمن منطلق رف�ش 
اعتبار عمليات 1 نوفمبر اأعماال وطنية، فقد اتخذ، فور 5 نوفمبر، موقفا ر�سميا �سد 

)1( تقرير عام للجرنال زيلري، قائد اأركان اجلي�ش، اإىل وزير القوات امل�سلحة، اإثر قيامه بزيارة تفتي�ش للجزائر، 
االأر�سيف[ ال ميكن  ]يف  اإىل علب كارتون  ت�سري  املوؤ�سر عليها بنجمة،  2R( 1955 159/3*). اجلوانب  اأوت   8 يوم 

االطالع عليها اإال بعد احل�سول على ترخي�ش.
)2( املادة 6 من قانون 3 اأفريل 1955، واملادة 1 من قانون 17 مار�ش 1956.

االإجرامي  العلم  ن�سرية  الفرن�سي«،  اجلزائي  القانون  يف  احلرب  وزمن  ال�سلم  »زمن  جيانفيتي،  فران�سي�ش   )3(
والقانون اجلزائي املقارن، ج. 1969 ،24. �ش �ش. 78-47.
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ممار�سة قمع جماعي من �ساأنه اأن يخلط بين ال�سكان وبين »الخارجين عن القانون«. 
وبعـــد اأن ترك مهمـــة محاربة االإرهاب الح�ســـري لل�سرطة، تراجع فـــي دي�سمبر عن 

المهمة االأ�سا�سية المتمثلة في فر�ش ال�سالم بعد اأن اأنيطت بالجي�ش)1).
ومن غري اأن تتخلى حكومات فرن�سا املتعاقبة عن وجهة النظر هذه، وا�سلت، تدريجيا، 
حتديد االإطار القانوين للعمليات اجلارية يف اجلزائر. متثلت نية احلكومة، عند اإ�سدار 
القانـــون املتعلق باحلالـــة اال�ستثنائية يف اجلزائر يوم 3 اأفريـــل 1955، يف اقرتاح اإطار 
قمعـــي معتدل، مـــا دام قد اكُتِفَى مب�ساعفة ال�سالحيات املدنيـــة. اعتقدت باأن قيامها 
بتعزيز الرت�سانة القانونية �سي�سمح لها، زيادة على ذلك، بتح�سني و�سائل املحاربة، دون 

اأن توجد ثمة �سرورة للجوء اإىل جتنيد اأفواج اإ�سافية )با�ستثناء الدرك(.
فـــي المرحلة االأولى، تم تطبيق حالة اال�ستثناء في كل من االأورا�ش وبالد القبائل 
الكبـــرى، ثم في كافة ال�سرق الق�سنطينـــي. وبالفعل، فقد ظلت المواجهات مح�سورة 
فـــي تلك المناطق طيلة اأزيد من �سنـــة. في تقدير »للخ�سائر المدنية التي ت�سبب فيها 
الثـــوار« بيـــن 1 نوفمبـــر 1954 و30 �سبتمبـــر 1955، اعتبر ال�ســـرق الجزائري، دون 
منازع، مركزا للخطورة التي يمثلها االإرهاب: فمن بين 106 اأوروبيا قتلوا، هلك 101 
فـــي تلك العمالـــة، ومن بين 647 فرن�سي-م�سلم«، قتل 52 في منطقة الجزائر و 287 
في ال�سرق الق�سنطيني. اأما عن 158 »فرن�سي- م�سلم« الذين فقدوا، فاإنهم ينت�سبون 
جميعـــا اإلى تلك العمالـــة، حيث كان »الثـــوار« يمار�سون في بع�ـــش المناطق، �سيا�سة 
ترهيـــب تجاه ال�سعب، اإال اإذا تبين بـــاأن هوؤالء »المفقودين« قد التحقوا بالجبال، دون 

علم من اأهاليهم)2).
تحديـــدا، انفجـــرت عمليـــات 20 اأوت 1955، في المنطقـــة المح�سورة بين مدن 
القـــل، فيليب فيل )�سكيكدة(، ق�سنطينة وقالمـــة، وتج�سدت في انتفا�سة من�سقة قام 

)1( مثول فران�سوا مرتان اأمام جلنة ال�سوؤون الداخلية لدى املجل�ش الوطني، يوم 5 نوفمرب 1954، ومثول كل من 
فران�سوا مرتان، كريتيان فو�سي واإميانويل طامبل، اأمام جلنة الدفاع الوطني لدى املجل�ش الوطني، يوم 2 دي�سمرب 

1954 )اأر�سيف املجل�ش(.

(CAOM _ *11/83 cab( ،1955 اأرقام اخل�سائر من 1 نوفمرب 1954 اإىل 30 �سبتمرب )2(
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بها مئات الفالحين، ثم تميزت ب�سفة اأخ�ش بالقمع الوح�سي الذي اأ�سفر عن �سقوط 
عـــدد كبير مـــن ال�سحايا، قـــدر ب12.000، وهو رقم لم يتاأكد قـــط. هناك �سهادات 
كثيـــرة على �سرا�سة الفـــرق المكلفة بعمليات القمع: اعتـــرف ماك�ش لو جون، بنف�سه، 
وكان وقتهـــا في من�سب كاتب الدولـــة للقوات الم�سلحة، باأنه لي�ش من قبيل الخطاأ اأن 

تو�سف العمليات بالقمع »االأعمى«)1). 
بعـــد ا�ستخال�ش الدرو�ش من مواجهـــة كانت تتجه نحو الت�سلـــب، قررت الحكومة 
الفرن�سيـــة تو�سيع تطبيق حالة اال�ستعجـــال، على كافة الجزائر، بينما �سرع في عمليات 
تفتي�ش وا�سعة في اأو�ساط الهجرة الجزائرية بفرن�سا)2). تو�سعت الحرب ف�سارت عامة. 
فـــي ربيع 1956، اأعطت ال�سلطات الخا�سة، الم�سوت عليها للحكومة الجديدة، اإ�سارة 
بال�ســـروع فـــي التجنيد المكثف في �سفـــوف الجي�ش؛ في ظرف �سنتيـــن، ت�ساعف عدد 
الجنود الفرن�سييـــن العاملين في الجزائر باأزيد من �سبع مرات. في الوقت الذي كانت 
االإمدادات ت�سل اإلى الجزائر، كان »الثوار« الجزائريون ي�ساعفون »تجاوزاتهم« ويعززون 
مواقعهم في ال�سرق الجزائري وفي بالد القبائل، ثم في منطقة الغرب الوهراني ابتداء 
مـــن ربيع 1956. بعد مرور عامين من تاريـــخ اأولى العمليات، تحول ال�سمال الجزائري 

برمته اإلى �ساحة عمليات حربية ظلت تدعى دائما، عمليات »حفظ النظام«. 
تحقيقـــا للهدف المحدد، والمتمثل في �سرعة رد الفعل ووحدة ال�سلطة التنفيذية، 
تم�سكت حكومة غي مولي بتحويل �سالحيات العدالة المدنية اإلى العدالة الع�سكرية، ثم 
قطعت خطوة اإ�سافية حين اأذنت باللجوء اإلى المرا�سيم في كل قرار يتعلق بالجزائر. 
كان الم�ستفيد الكبير ميدانيا، هو الوزير المقيم روبير الكو�ست، الذي توفر له بذلك 
مت�ســـع من المجـــاالت �سمح لـــه بحرية تعييـــن الو�سائـــل الم�سخرة لتنفيـــذ ال�سيا�سة 
الحكوميـــة. كان من اأن�سار اإلبا�ش عبارة »حفظ النظـــام« لبو�سا عدوانيا... ذلك هو 
املجل�ش  )اأر�سيف   1956 مار�ش   1 يوم  الوطني،  املجل�ش  يف  الوطني  الدفاع  جلنة  اأمام  جون  لو  ماك�ش  مثول   )1(
ال�سفحات  اأنظر  اجلزائرية،  الوطنية  احلركة  يف  اجلزائري  ال�سرق  ي�سغلها  التي  املركزية  املكانة  الوطني(.حول 

الو�ساءة التي كتبها عمر كارليي، »بني االأمة واجلهاد« �ش. 119 وما يليها.
اأخرى. حرب  اإىل  اأورده كل من جيل مان�سريون وح�سن رمياون، »من �سفة  1955، ح�سب ما  6 �سبتمرب  )2( يوم 

اجلزائر من الذاكرة اإىل التاريخ« باري�ش، �سريو�ش، 1993، �ش. 165.
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مـــا دفع بـــه اإلى اأن يفو�ش قائد كتيبة ق�سنطينة تفوي�ســـا مبا�سرا، في م�سوؤولية حفظ 
النظام، عن طريق تحمل ال�سلطات االأمنية العادية وبع�ش ال�سلطات الخا�سة)1).

فمـــن المـــدى الق�سيـــر اإلى اال�ستمراريـــة اليوميـــة، اجتهدت ال�سرعيـــة في و�سع 
الموا�سفـــات القانونيـــة لحـــرب حقيقية في الجزائـــر. من تمديـــد �سالحيات العمل 
ببع�ـــش القوانين اإلى اإ�سدار قوانين جديدة، يمنـــح الوزراء محاور العمل العامة التي 
تعتني القيادة بتحديدها. ومع ذلك، تظل تلك الحرب غير معترف بها في الن�سو�ش 
الر�سميـــة. ما من �سك في كـــون الذكريات الهند-ال�سينية قـــد لعبت دورا في رف�ش 
ال�سلطـــات الفرن�سيـــة اإعطاء ت�سمية »الحرب« ل»اأحـــداث« الجزائر: فاإذا لم تكن ثمة 
حـــرب، فـــال خوف من اأية هزيمة محتملة. هذا، مع العلم بـــاأن اأوجه المقارنة عديدة 
داخل الجي�ش بالذات. وبالفعل، فقد تم اإر�سال بع�ش االأفواج العائدة من الهند ال�سينية 
علـــى جنـــاح ال�سرعة اإلى الجزائر: فال عجب عندئـــذ اأن نجد تقريرا حرر في فيفري 
1955، ي�سيـــر اإلى ] وجود[ » بع�ـــش ال�سباط ال�سامين والنقباء ممن تقدم بهم ال�سن 

كثيـــرا في كتائب الم�ساة، كما تعب كثير منهم لطول مقامهم في ال�سرق االأق�سى)2)«. 
تخوف بع�ش قدماء الهند ال�سينية من اأن يواجهوا في الجزائر حرب ع�سابة موؤيدة 
مـــن قبل الكتلة ال�سيوعية التـــي ت�سببت في �سياعهم في ال�ســـرق االأق�سى. في جوان 
1955، الحـــظ بع�ش النواب وكانوا في مهمة تفتي�ش بالجزائر، »تخوفا تتفاوت درجة 

االإف�ســـاح عنه، من تجدد االأخطاء المرتكبة في الهند ال�سينية« متحدثين عن وجود 
عقـــدة هند-�سينية حقيقية)3). في اأر�ـــش العمليات، وجد في الع�سكر عدد كبير ممن 

فاإنه  اأزمة وزارية،  اأ�سهر. وحتى يف حالة حدوث  العام ملدة عامني، ويتجدد تعيينه كل �ستة  )1) يتم تعيني احلاكم 
يحتفظ بتعيينه اإىل غاية انتهاء االأ�سهر ال�ست، مما يكفل بع�ش اال�ستقرار. كانت اجلزائر يف حكومة غي مويل، تابعة 

لوزارة خا�سة، ومن هنا جاءت ت�سمية الوزير املقيم، املعطاة لروبري الكو�ست، املعني حديثا يف احلكومة العامة.
(*154/3 2R( ،1955 فيفري )2) تقرير مت توجيهه اإىل كاتب الدولة للقوات امل�سلحة )االأر�سية(

)3( تقرير اللجنة الفرعية للدفاع الوطني، املكلفة مبراقبة ا�ستعماالت القرو�ش املخ�س�سة للدفاع )4 اإىل 9 جوان 
5 ،)1955 جويلية SHAT *159/3 2R( 1955(. عقدة اكت�سفت اأي�سا يف تقرير فيفري 1955، )املذكور اأعاله 
رقم 1(، ومن قبل اجلرنال بالن اأي�سا يف مار�ش SHAT *161/4 2R 1956(. ويف احلقيقة، ال يوجد بني فالقة 
اجلزائر وقوات الفييت منه، اأ�سياء م�سرتكة تذكر. غري اأن التاريخ يف نظر األئك اجلند، يبدو يعيد نف�سه، خا�سة اأنه 
ا�ستعني بخربتهم ا ملكت�سبة يف ال�سرق االأق�سى، ويطبق يف اجلزائر مناهج مت جتريبها يف الهند ال�سينية، مثل قرية 

الدفاع الذاتي، النابامل واالأ�ساليب النف�سية.
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يوا�ســـل تلـــك المعركة عازما على الثاأر، اأو بب�ساطة اأكثـــر وربما دون وعي منهم، على 
اال�ستمرار في ا�ستعمال »عبارة« »الفييت« عند الحديث عن خ�سمنا الراهن)1).

فـــي ال�سنتين االأوليين للحـــرب، كانت هذه العبارات الم�ستعملـــة من قبل اإطارات 
الجي�ش، م�سدر حيرة لدى ال�سلطات التي كانت تطلب �سراحة من الممتثلين الأوامرها 
الكـــفَّ عن: ا�ستعمالها في وقت يبدو الجي�ـــش الفرن�سي عاجزا عن قهر »الثوار«، فقد 
يتخـــذ التحدث عن الهند ال�سينيـــة، نبرة اإحباط. باعتباره م�ســـوؤوال عن الجي�ش في 
الجزائر، كان ا لجنرال �ساريير، حري�سا ب�سكل خا�ش على اجتناب الخلط: »�ساهمت 
الت�سميـــات التـــي اأعطيت لبع�ش العمليات فـــي التاأثير �سلبا على الـــراأي العام ]الأنها[ 
تحيـــل اإلى عمليات حرب حقيقيـــة«، وفي بع�ش مذكراته، في فيفـــري 1955، »بع�ش 
الت�سميـــات التي ك�سفت عنها ال�سحـــف، تدفع الراأي العام اإلى القيـــام بالمقارنة مع 
بع�ـــش الق�سايا التـــي جرت في الهند ال�سينيـــة والتي لم تكن نهايتهـــا �سعيدة ]...[. 
خا�ســـة بع�ش اأ�سماء الن�ســـاء التي تم ا�ستعمالها موؤخرا والتـــي ذكرت بكيفية موؤ�سفة 

بواقعة ديان بيان فو وبما خلفته من عواقب«)2).
اإن التقلبات الفلكية التي ينجزها بع�ش النواب في تقاريرهم، بدافع من الحر�ش 
علـــى ترديد وجهة نظـــر الع�سكر في الجزائر، قد بلغت حد البالهة في ف�سح اأكاذيب 
الخطـــاب الر�سمي: »ما من �سك، اأن يكون خطيرا، �سواء من وجهة النظر الجزائرية 
اأو مـــن وجهة النظـــر الدولية، ت�سبيه التمـــرد الحالي بما واجهتـــه فرن�سا من اأحداث 
فـــي الهند ال�سينية. فاالأمـــر ال يتعلق بحرب حقيقية، لكن مـــن الخطر التنكر للواقع 
واعتبـــار العمليات الجاريـــة حاليا، مجردة عمليات �سرطة عاديـــة.« الواقع اأن تحويل 
حـــرب الهند ال�سينية اإلى »اأحداث«، يت�سمن واقعيا اإحالة لغوية، ت�سير اإلى »اأحداث« 

الجزائر باعتبارها حربا)3).

1H 2898/1.. يندد اجلرنال بهذا االإفراط يف ا�ستعمال   ،1956 31 ماي  )1( مذكرة م�سلحة، للجرنال نواري، 
 .»)SHAT( اأر�سيف م�سلحة التاريخ جلي�ش امل�ساة 1H تنا�سب  اأ�سارات الرتتيب التي تبداأ ب  عبارة »فييت«. كل 

.)SHAT( 1، تعنى اأنها مودعة يفH عدم االإ�سارة يف علبة اأر�سيف حتمل اإ�سارة
.2895 1H ،1955 2( مذكرات امل�سلحة يوم 16 فيفري(

.(SHAT( *159/3 2R :تقرير اللجنة الفرعية للدفاع الوطني )3(
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ال تتحدث الن�سو�ش الر�سمية عن حرب لكن عن قتال، محدثة تمييزا بين اأوقات 
ي�ســـار اإليهـــا باأوقات »قتال« واأوقات ي�ســـار اإليها باأوقات »خارج القتـــال«. وهكذا، فاإن 
تبيـــن، »اأثناء قتال ما، باأن ال»م�ستة« ]المجمع ال�سكني القروي[ التي ت�ستعمل كاإنجاز 
دفاعـــي ن�سط، من قبل المتمردين، قد تحولت اإلى هدف ع�سكري، فاإن التعامل معها 
بنيران اأ�سلحتنا، �سيكون باعتبارها كذلك«؛ »بعد القتال، ال ي�سمح بالقيام باأية عملية 
انتقـــام من قبل القوات اأو قادتها، �ســـد البناية«)1). فور توقف الطلقات، تحل �سرامة 

التمييز واالإن�سانية. حين يتوقف �سفير الر�سا�ش، يتغير الديكور التنظيمي. 
ف»القتال« ال يعني ب�سريح العبارة الحرب، و»خارج القتال« اأي�سا كلمات ال توؤكد 
باأننـــا في حالة �سلم. الأن ذلـــك الوقت الم�سار اإليه ب»خارج القتـــال« ي�سير اأي�سا اإلى 
كل اأوقـــات يقوم فيها الجنود بعملية »حفظ النظام« اأو »اإحالل ال�سلم«، وهي اأوقات ال 
تنـــدرج تماما في ظرفية �سلم. »خارج القتال«، من حـــق كافة الجزائريين اأن يعاملوا 
اإن�سانيا مـــن قبل القوات الفرن�سية. فال يمكن ارتكاب اأي »تجاوز في ظروف عادية«، 

ومن باب اأولى اأن ال ي�سمح بذلك)2).
ومع هـــذا، فاإن الظرفيـــة تحتوي على ميـــزة خا�سة: فالن�سو�ـــش الر�سمية تدعو 
قـــوات حفظ النظام، اإلى احتـــرام »القواعد الفرن�سية في المجـــاالت االإن�سانية« غير 
اأنهـــا تحر�ش تمام الحر�ش على اجتناب الحديث عن حقوق االإن�سان. فكما اأكد عليه 
جيورجيـــو اأغامبين، فاإن تلك الحقوق لن ت�سكل حقيقـــة واقعية اإال اإذا كان »االإن�سان« 
الـــذي تطبق عليـــه اأي�سا »مواطنا«. ومن المعلوم اأن مبـــداأ الم�ساواة في الجزائر غير 

مطبق وال يتمتع كافة �سكان البلد بنف�ش الحقوق)3). 
غيـــر اأن الحـــرب لم تمتد بنف�ش الكيفية عبر التـــراب الجزائري؛ والفرق في هذا 
موؤ�س�ـــش على ثالثـــة مقايي�ش مميزة : القوات، المجـــال، وال�سلطات. فالقوات تنق�سم 

.*4330/3 1H ،1956 1( مذكرة اجلرنال لورييو يوم 20 �سبتمرب(
.1944/1 1H ،1955 2( مذكر اجلرنال لورييو اإىل اجلرناالت قادة الكتائب، 19 اأكتوبر(

الفرن�سي  للقانون  التابعني  املواطنني  بني  امل�ساواة  عدم  متادي  حول  املقد�ش،  االإن�سان  اأغامبني،  جيورجيو   )3(
والرعايا ال�سابقني، بعد االأو�ساع القانونية ل�سنة 1947، اأنظر بينيديكت فورتيي، »االأهلي اجلزائر: من الرعية اإىل 
املواطن )1944-1947(، املحاكمة يف اجلزائر )1944-1962(. النوع االإن�ساين، �سبتمرب 1997، �ش �ش. 61-53
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اإلـــى قوات تابعة للقطاع، وقوات التدخل. مهمة االأولى اأميل اإلى فر�ش تغطية ميدانية 
وفر�ـــش ال�سلـــم؛ بينما يحتفـــظ بالثانية كاحتياط فـــي الم�ستوى القيـــادي المحلي اأو 
الجهـــوي، وتكلف ح�سريا باإحالل النظام، اأي بقتال »الخارجين عن القانون«. يتولى 
معظـــم الجند مهام التطويـــق والتم�سيط: فهم يقومون بمراقبـــة �سكان في م�ساحات 
تكـــون �سا�سعة عموما، ق�ســـد اجتناب اأي انفالت »لع�سابـــات المتمردين« من خالل 
اأ�سرا�ـــش ال�سبكات. ت�ســـكل كتائب المظليين اأهم القوات التي يـــزج بها في االت�سال 
مبا�سرة باالأعـــداء الم�سلحين. يت�سكل معظمها من جنـــود اأعيد ا�ستدعاوؤهم، ثم من 
جنـــد الخدمة الع�سكرية. فهم يتميزون عن بقية الجنود بنوعية تدريبهم، وقيادتهم، 

وحما�ستهم في القتال، واأي�سا ببذلتهم و�سهرتهم؛ وكذا بمناهجهم في القتال.
ت�سهيـــال لمقاتلة هـــذا العدو المتحرك، فقـــد و�سعت ال�سلطـــات كتيبة م�ساحات، 
ت�ستجيـــب لتوزيع متميـــز لل�سلطـــات وللقوات. ففي بع�ـــش المناطق، ترتبـــط القيادة 
المدنيـــة والع�سكرية بنف�ش ال�سلطة. وهكذا، فبعد �سدور التعليمة الوزارية الم�ستركة 
يوم 30 اأفريل 1955، تم اإ�سناد القيادة المدنية والع�سكرية لجنوب ال�سرق الق�سنطيني 

للجنرال بارالنج. في وقت الحق، تم تكليف الجنرال اأوليي بقيادة القبائل الكبرى. 
بعد �سدور القانون المتعلق بال�سلطات الخا�سة، قامت القيادة العليا العامة بتعميم 
هذه التجزئة الترابية، بح�سب درجة »عدوانية« ال�سكان – مما �سمح اأي�سا بح�سن توزيع 
القـــوات التي بحوزتها. تم تحديد اأربـــع اأنواع من المناطق. ففي حوا�سي المناطق ذات 
الرقابـــة المعززة والمناطق العاديـــة، ينبغي ترك ف�ساءات مفرغـــة تماما من ال�سكان 
المدنيين: تلك هي المناطق المحرمة التي ال ينبغي الأية ت�سكيلة ع�سكرية اأن تقيم بها. 
هـــي خ�سو�سية تتقا�سمها تلـــك المناطق مع مناطق العزل التـــي ُتكلف القوات بفر�ش 
رقابة �سارمة على مداخلها. وبالفعل، تعتبر تلك المناطق التي ال تزال ماأهولة، بمثابة 

مناطق »متعاطفة مع التمرد«، اإذن مناطق تزويد محتملة، لقواعد الثوار)1).

 1956، 1H مار�ش   30 املناطق،  اأنواع  بتحديد  تتعلق  االإقليمية،  الكتائب  قادة  اإىل  لورييو  اجلرنال  مذكرة   )1(
.2965/1
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تتميـــز المناطق المحرمـــة بخا�سية تجعل منها مناطق خطيرة على كل من يجهل 
حدودهـــا: هـــي معر�سة دومـــا الإطالق النار مـــن غير �سابـــق اإنذار. اإن�ســـاء مثل تلك 
المناطـــق ي�ستوجب اإذن اإفراغ �سابق لكافة ال�ســـكان، وتجميعهم في مناطق خارجية؛ 
ي�سرع بعد ذلك في هدم منازلهم)1). وحتى واإن لم يفر�ش اإحداث المناطق المحرمة 
نف�ســـه كتكتيك نهائي �ســـد »الع�سابات المتمـــردة«، فاإنها ت�ساهم فـــي و�سع الحدود 
القانونيـــة لحرب تجراأت، في بع�ش الم�ساحات المحدودة، على النطق با�سمها. فهي 
تعني بالن�سبة للجند الفرن�سيين الذين يدخلونها، مطلق ال�سماح بالقتال اأو اال�ستباك، 
في ميدان تتميز التنظيمات المو�سوعة في �ساأنه باالإذن اأكثر من تميزها بالمنع. واإذا 
حاولنا اإقامة معامل لتعر�ش الجنود الفرن�سيين للخطر، فمما ال �سك فيه اأن المناطق 
المحرمـــة �ست�سكل عامـــل تعر�ش قوي. بالمقابل، اإذا حاولنـــا تقدير معامل للعمليات 
غيـــر الم�سروعـــة، المرتكبة من قبل جنـــد مكلفين ب»حفظ النظام«، فـــاإن المناطق 

المحرمة �ستنزع اإلى االأ�سفل.
اإلـــى جانب المناطق الممنوعة، تعرف بع�ش االأقاليم فـــي الجزائر »اإحالل �سلم« 
 ،)SAS( "ذي وجـــه اأكثر اإن�سانية. تو�سع تحت م�سوؤولية "الفروع االإدارية المخت�سة
تعتبـــر بدورها نتاج عمل قـــوات تقوم بعمليات مراقبة، وتم�سيـــط، وتفتي�ش وم�ساءلة. 
وتعتبـــر المناهج الم�ستعملة من قبل الجنـــرال باري دو بوالرديير، في قطاع المتيجة، 
اأي�ســـا مثاال للنجاح. بعد مرور عامين من القتال، كان ات�ساع رقعة »التمرد« معطى ال 
جـــدال فيه. ومع هذا، فقد ظلت الحكومة الفرن�سية وظل الجي�ش، م�ستم�سكين بفكرة 
بناء جزائر فرن�سية، يتم تخلي�سها من بع�ش اأثقال الما�سي، لكن مع ك�سب الحرب، 
اأو اإن �سئنـــا، بف�سل ك�سب الحرب. اعتقد الكثير باأن »الثوار« ي�سكلون الحاجز الوحيد 
اأمام تحقيق هذا الم�سروع؛ وهو ما عبر عنه قائد اإحدى فرق المدفعية بقوله: » ينبغي 
اأن نعيـــد ال�سالم ب�سرعة اإلى هوؤالء ال�سكان االأهالـــي الفرن�سيين قلبا، لكنهم يعي�سون 

من  االقتالع  �سياد،  امللك  وعبد  بورديو  بيري  اأنظر  اجلزائري،  الفالحي  املجتمع  على  التجميع  عواقب  حول   )1(
اجلذور. اأزمة الفالحة التقليدية يف اجلزائر. باري�ش، من�سورات مينوي، 1964.
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في خوف دائم من الفالقة.)1)« توافقت ثقة هذا ال�سابط فيما يبدله في �سبيل »فر�ش 
ال�ســـالم« مع قناعته بـــاأن ال�سكان الجزائريين، يعي�سون فـــي اأجواء الرعب من اأعداء 
فرن�ســـا. هي فكرة تبرر اأي�سا قيام مجموعته باإلقـــاء القب�ش على كثير من »الم�ستبه 

فيهم«، وكثيرا ما يموتون اإثر محاولة الفرار. 

 م�ستبه فيهم جزائريون 
اأم اجلزائريون امل�ستبه فيهم؟

لـــم يكـــن الجنـــد الفرن�سيـــون يواجهون جي�ســـا �سبيهـــا بجي�سهم. بـــدل ت�سميتهم 
»بالفالقـــة« وهي ت�سمية خا�سة بالتون�سيين، كان األئك االأعداء ينعتون ب»المتمردين« 
وب»الخارجين عن القانون«، ينتظمون عموما في �سكل »ع�سابات متمردة«. ولئن لم 
يكونـــوا يرتـــدون، با�ستمرار، بذال ع�سكرية وناذرا ما يتمتعـــون بتفوق في ال�سالح على 
الفرن�سييـــن، فاإن ذلك لـــم يمنعهم من الت�سدي لهم في معارك لـــم تكن تدع للجند 

اأدنى �سك في طبيعة »اأحداث الجزائر«)2).
كانوا اأقل عددا واأ�سعف عدة، غير اأنهم كانوا يتمتعون بتفوق معرفتهم بالميدان، 
واإذا بـــادروا باال�ستبـــاك، كانوا ي�ستفيـــدون عادة بامتياز المباغتـــة. وهكذا، ففي 12 
دي�سمبـــر 1955، عندما اأقبلت كتيبة تابعة للحادي ع�ســـر من القنا�سة الجزائريين، 
ال�ستخـــالف رجال كتيبة الم�ســـاة 151، هوجم بع�ش عنا�سرهـــا من طرف »ع�سابة 
قوية من المتمرديـــن قدرت بقرابة مئة �سخ�ش، مزودين ببنادق ر�سا�سة ) بندقيتان 
بـــكل تاأكيد، وثالثة بنادق مفتر�سة(. بعـــد حوالي ن�سف �ساعة من قتال عنيف جدا، 
تمكنت الفرقة المكلفة بخفر القافلة، من التخل�ش والتحقت بغونود، بحثا عن المدد، 

).*1233 7U,in JMO(1956 تقرير موؤرخ يوم 7 دي�سمرب )1(
املعنون  املقال  نقراأ يف  اأن  1956. ميكن  بارث يف  اأي�سا، يف احلرب، كما �سجله روالن  الكلمات دوره،  )2( ملدلول 
العام(: فاإن  اإىل احلق  اأو منتمني  ثوار كانوا  القانون،  ب«ع�سابات« يف »ميثولوجيا«: »ع�سابة )من اخلارجني عن 
مفهوم  على  بالق�ساء  ي�سمح  مما  احلرب،  حالة  نكران  وهو  حمدد  لغر�ش  ق�سدا  هنا  ي�ستعمل  اللفظي  التجريح 
اخل�سم. »فال حديث مع اخلارجني عن القانون«. ومن مزايا اأخلقة اللغة هنا، اأنها ت�سمح بربط ق�سية ال�سالم، اإىل 

تغيري تع�سفي للم�سطلحات.«
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وقـــد ا�ستنفذت كل ذخيرتها«. غير اأن المدد قد و�ســـل متاأخرا فلم يبق له �سوى جمع 
القتلـــى والجرحـــى. فقدت الكتيبـــة التابعـــة ل151، قائدها، وعريفـــا وثمانية جنود، 
بينمـــا فقدت كتيبة الحادي ع�ســـر 9 قتلى واأربعة مفقودين. كانـــت الر�سالة الموجهة 
اإلـــى الوافديـــن الجدد، وا�سحة فتاكة. وح�سب ما ورد فـــي يوميات كتيبة 151، تركت 
»ع�سابـــة المتمرديـــن« ثالثة قتلى في الميـــدان. اأ�سفرت المالحقة عـــن جرح اثنين 

اآخرين واإلقاء القب�ش على ت�سعة ع�سر من »الم�ستبه فيهم«)1).
كان ال�سعـــور بانعدام االأمن �سائـــدا في كافة المناطق التي �سملها »التمرد«. كانت 
يوميـــات حرب الجزائر م�سكلة من روايات اأخبار عن كمائن جريئة اأو فتاكة، في تلك 
ال�سنـــوات االأولى. كان مخيـــال النا�ش يتغذى بها، اإذ لم تكـــن الكمائن في حاجة اإلى 
اأن تتعـــدد حتى تحدث مفعولها؛ فهي تمثل، تكتيكيا، ال�سالح االأمثل، بالن�سبة لخ�سم 
محـــروم، ال يتمتع بالتجهيـــزات الالزمة، لكن بح�سن تمركزه فـــي البلد، وهي بمثابة 
الختـــم الذي توقع به حرب الع�سابات)2). هي اأي�ســـا بمثابة دهن داخل دواليب عنف 
ال هـــوادة فيه. لقد و�سل االأمر حتى بهنـــري بينينو، الق�سي�ش المكلف بال�سلوات لدى 
المظلييـــن، الم�سهور برغبته في اأن يعتبر خ�سوم الجي�ش الفرن�سي محاربين، اإلى اأن 
يبدي تردده قائال)3): »بالن�سبة اإلينا، كنا نعتبرهم محاربين. يمكن لي اأن اأ�ستثني من 
ذلك، حاالت الكمائن التي تقع فيها العنا�سر الفرن�سية، من المظليين اأو »التنينات«، 
الخ.، الحق يقال اأنها �سور كثيرا ما تكون مهولة: نا�ش تنزع منهم اأع�ساوؤهم التنا�سلية 
اأو تقطـــع رقابهـــم. م�ساهد مريعة؛ ال يمكـــن اأن تزول من الذاكرة. هـــذا هو فقط ما 
يمنعنا من ال�سير في هذا المنوال...]...[ لكن يمكن اأن ت�سري عدواه اأي�سا في �سلوك 

الفرن�سيين. ينبغي اأن نتوخى الحذر ال�سديد هنا.«

(1( (JMO du 151è RIM, 12 décembre 1955, 7U 252* (

)2( تتعززت جتهيزات جنود جي�ش التحرير الوطني تدرجيا، بعد اأن كانت �سعيفة. وكان من عواقب اإقامة حواجز 
يف احلدود تعطيل التزويد بالعتاد والرجال.

)3( يف حوار مع الكاتب
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باعتبـــاره راهبا، كان �سديد الح�سا�سية تجاه المخاطـــر المتمثلة في عدم معاملة 
االأعـــداء كب�ســـر. كان يتوخى الحـــذر حتى »ال يقع فـــي �سراك تلك االأجـــواء فت�سيبه 
العـــدوى ال�سائـــدة فيهـــا، الأن الحياة العملية تتحـــول في اآخر المطاف اإلـــى اأمور اآلية 

جدا... والرجل الذي يتمثل اأمامنا...
- رافاييل بران�ش: يغيب عن اأنظارنا.

- هنـــري بينينو: لن نعـــود قادرين على روؤيته. ولن يعود فـــي و�سعنا حتى اأن نقول 
باأنه عدو اأو خ�سم.« 

فـــي عز القتال اأو، بعبـــارة ربما تكون اأن�سب، في عز االألم مـــن فقدان االأ�سدقاء، 
يفتقـــر الجنـــد اإلى المعالم. وعـــادة ما يتم الت�سليـــم باإعمال العنف تلـــك، ]اإذ[ يقال 
عنهـــا ]اأنهـــا وقعت[ »في اأجـــواء الحـــرارة«، كما يحـــدث التفهم والت�سامـــح مع ردود 
االأفعـــال المترتبة عنها. في بع�ش الحاالت، تكـــون ردود االأفعال التي تعقب المفاجاأة 
بالكمين وخو�ش تجربة الوقوع تحت النيران الم�سلطة والم�ساعر الناجمة عن �سقوط 

االأ�سدقاء، م�ساعفة باكت�ساف اأج�ساد انتزع اأع�ساوؤها التنا�سلية و/اأو مذبوحة. 
كان المحاربـــون الجزائريون ي�سيبـــون بذلك اأعداءهم في اأعماق ت�سل اإلى اأبعد 
من الموت. بلجوئهم ال�ستعمال ال�سالح االأبي�ش، كانوا يقطعون اأج�سادهم باأ�سلحتهم 
الخا�ســـة، وباأ�ساليـــب القتـــل الخا�سة بهـــم: ال بالبندقية لكن بال�سكيـــن، وعن طريق 
الذبح. وبقطع اأع�سائهم التنا�سلية، فاإنهم ي�ستهدفون بذلك مقام الرجولة، لُيـفهموا، 
بعـــد اأن قتلوهم اأول مرة، باأنهم قـــد ك�سبوا ذلك القتال الذي واجه الرجال بالرجال. 
وبالفعـــل، فبعـــد مرور ثالثة اأجيال عن االنتفا�سة الكبيـــرة التي اأعلن عنها المقراني 
�سد الدولة اال�ستعمارية)1)، عبر هوؤالء الرجال الذين عادوا لحمل ال�سالح، عن طريق 

)1( بعد اأن ا�ستفاد من التواجد الفرن�سي، كانت ردة فعل حممد احلاج املقراين �سد تغري موقف ال�سباط يف بداية 
1871، تنظيم ثورة �ساملة. امتدت هذه االأخري لتتحول ب�سرعة اإىل انتفا�سة �سعبية، موؤيدة من قبل �سيوخ الطرق 
ال�سوفية. امتدت من �سواحي مدينة اجلزائر اإىل غاية القل، على م�سافة 300 كلم، ومل يتم حتطيمها اإال يف �سيف 

1871 – با�ستثناء منطقة البابور التي �سمدت اإىل غاية اخلريف.
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تلك الحركات، باأنهم ا�ستعادوا رجولتهم. وعند و�سع االأع�ساء التنا�سلية في قم جثث 
اأ�سحابها، بعد تقطيعها بتلك الكيفية، فهم ي�ستهينون بمظهرهم، ويبدون مقتا كبيرا 
لهم والأ�سدقائهم. وهكذا، ينتهي اأمر االإطاحة بالنظام ال�سيا�سي والرمزي، في ذلك 

ال�سكل من الهيمنة التي يراد تاأكيدها في نظر االأحياء. 
جاءت تلك الممار�سات العنيفة لتزود المخيال العريق لدى الغربيين، في �ساأن العرب، 
وقد �سوروا منذ ]عهد[ »ال�سارا�سيين«، في �سكل قتلة دمويين يحملون خناجر حادة قاطعة 
ذابحـــة)1). باالإ�سافـــة اإلى ذلك، كانت القوات الفرن�سية مقتنعة بـــاأن اأغلبية الجزائريين 
ت�سنـــد »الثـــوار« طوعا اأو كرهـــا. في اأعلى الم�ستويـــات القيادية، كان الجنـــرال »نواري«، 
م�سوؤول ال�سلك الع�سكري لق�سنطينة، يردد اأ�سداء وجهة النظر تلك، في بع�ش مرا�سالته 
الم�سلحية، حول اأمن المراكز الع�سكرية، حيث اأبدى تحيره من »عدم جمع موؤ�سرات في 

عين المكان، قبل ال�سروع في هجوم، ت�ستعد اأغلبية ال�سكان للم�ساهمة فيه)2)«.
هـــذا، مـــع العلم اأنه يمكـــن اأن نقول عـــن التاأييد، ال�سلبـــي اأو االإيجابـــي، من قبل 
ال�ســـكان، اأنـــه بعيد جدا عن كونه �سامـــال، في االأزمنة االأولى للحـــرب. ح�سب محمد 
حربـــي، كان �سكان االأورا�ش من�سوين بكثافة في الكفـــاح �سد الوجود الفرن�سي، لكن 
في معظم بقيـــة التراب الجزائري، وحتى في ال�ســـرق الق�سنطيني، كان المجاهدون 
فـــي الجبال معزوليـــن)3). مهما يكن من اأمر، فبالن�سبة للجنـــدي الفرن�سي الذي يزج 
بـــه في اإحـــدى مناطق القتال، فاإن ال�سبهة تحوم حول كافـــة الجزائريين. »بداأ يتردد 
داخل اأنف�سنا، باأن األئك الرجال الطيبين الذين كنا ن�ساهدهم وهم يزرعون فدادين 
الحجر الهزيلة، اأو ي�سوقون بغالهم في الم�سالك الهادئة، يمكن اأن يكونوا اأي�سا ثوارا 
مجنديـــن، حتى واإن لم توجد بحوزتهم اأ�سلحة«. ذلك هو ما �سجله بيير لولييت وكان 

)1( اإمانويل فيلول، »ال�سور القارة املتخذة عن العرب من الع�سر الو�سيط اإىل حرب اخلليج«، »رجال وهجرات« 
جانفي 1995 �ش. �ش. 20-15

 1956، CAC( 19) ماي  اإىل قادة منطقة  التجمع، موجهة  االأمنية ملراكز  االأو�ساع  )2( مرا�سلة م�سلحية، حول 
1H 2898/1

)3( م. حربي. 1954، احلرب
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وقتهـــا متمركزا في منطقة باتنة)1)«. وعادة مـــا يكون الفا�سل بين التاأكيد على ح�سن 
تعاي�ـــش ال�سكان مع »الثوار« وتبرير ما ت�سقطه القوات الفرن�سية من �سحايا مدنيين، 
خطوة واحدة فقط. وهكذا، فمن منطلق تلك التاأكيدات التي تفتقد اإلى التدقيق، كان 
فـــي و�سع جبهة التحرير الوطني اأن تندد ب�سقوط »ثالثة �سحايا مدنيين«، حين �سدر 
بيان عن محافظ �سطيف مفاده اأن »ثالثة اإرهابيين من القرية، قد اأ�سقطوا وال�سالح 
باأيديهـــم«. مهما يكن مـــن اأمر، فقد اعترف المحافظ بالقتلـــى متحدثا عن �سواريخ 
»�سترافينغ«، مما يثير ال�سك في اإمكانية التعرف على اأ�سلحة االإرهابيين اأثناء عملية 

اإطالق النار. مجرد انزالق لفظي، ي�سبح كافيا لتاأكيد م�سروعية الموت)2). 
تلـــك هي الزخرفـــة التعبيرية التي ف�سحهـــا المفت�ش جان غيون فـــي تقرير قائد 
ال�ســـالح بمنطقـــة عنابة، في �ساأن حـــوادث 19 اأوت 1956. في ذلـــك التاريخ، تجول 
�ستمائة جندي م�ستفيدين من االإجازة الممنوحة لهم، عبر �سوارع المدينة. قبل �سنة 
من ذلك، بوما بيوم تقريبا، ت�سببت انتفا�سة ال�سمال الق�سنطيني في قتل اأزيد من مئة 
�سخ�ـــش. �سمل القمع الذي اأعقب ذلك كافـــة فئات ال�سكان، مما دفع بال�سكان نهائيا 
فـــي دفة الحـــرب. تم تحذير الجند من حلول ذكرى تلك االأيـــام، فاعتقدوا باأن لهيبا 
جديـــدا قد ن�سب، عندما انفجرت، اأم�سية يوم �سبت، طلقات نارية في �ساحة ال�سالح 
المكتظـــة بالنا�ـــش. بعد �ساعة من ذلك تـــم اإح�ساء واحد وع�سريـــن قتيال جزائريا، 
و�سبعـــة ع�سر جريحا. ت�سكل ملف بال�سور الفوتوغرافية من قبل ال�سرطة الق�سائية، 
فامتـــالأ جان غيـــون رعبا)3). ومع ذلك فـــاإن قائد الجي�ش في عنابـــة، لم يجد بدا من 

)1( بيري لولييت »القدي�ش م�سال والتنني، مذكرات مظلي، باري�ش، من�سورات مينوي. �ش. 117.
5 للمقاومة اجلزائرية، �سوب املحافظ رده على اأخطاء،  )2( ردا نقطة بنقطة على االتهامات املحتواة يف العدد 
ومبالغات وافرتاءات اجلريدة، جمتهدا يف مقارنة ادعاءاته مبا بني يديه من حما�سر. يف كثري من احلاالت يرف�ش 

.)CAOM *12/172 Cab( .االتهامات التي تخ�ش املقتولني. ويف »فنتيكلت« اعرتف بها
اأنني ف�سلت، عدم ا�سطحاب ن�سخة معي، من �سدة ما تخوفت من  اإىل درجة  )3( كتب يقول: »كان امللف مريعا 
�سياعها. اإنها تعدل يف بع�ش االأحيان الفظائع املرتكبة من قبل الفالقة. جمرد اأدمغة مدقوقة، حطمت باحلجارات 
بالدبابي�ش وبالكرا�سي املعدنية. وكانت االأج�ساد يف اأحوال مماثلة، اإذا انطلقنا من تقرير الطبيب ال�سرعي: بطون 
 )IGAME( و�سدور مبقورة باخلناجر، ورقاب مقطوعة...« تقرير مفت�ش االإدارة املكلف مبهمة يف االإقليم التابع ل

)CAOM *12/155 cab( ،1956 ق�سنطينة، موجه اإىل روبري الكو�ست يوم 21 �سبتمرب
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تبريـــر ما قام به الم�سرحون وفق ا�ستدالل جديـــر باالأب اأوبو)1)، حين قال: »فاإن وجد 
في ال�سحايا بع�ٌش ممن وقع في معترك الم�سادة، وكانوا اأبرياء، فمما ال �سك فيه اأن 
البقية اإما اأن تكون جانية، اأو على االأقل متواطئة؛ وكانت برمتها، ربما با�ستثناء اثنين 
كان بحوزتها اأوراق هوية، م�ستبها فيها، بما ال يدع مجاال لل�سك. ومما تجدر االإ�سارة 

اإليه، تواجد اأحد االنف�ساليين في تعداد ال�سحايا.)2)« 
با�ستثنـــاء حاالت الخطـــاأ التي تم اإثباتها اإذن، فاإن اال�ستفـــادة بامتياز ال�سك حق 
ي�ستحـــوذ عليـــه الع�سكر، اأما ال�سحايا فهم يعتبرون من الوهلـــة االأولى م�سكوًكا فيهم 
اأي مجرميـــن تقريبا. كان من ال�سهل على جان غيـــون اإذن اأن يعجب كيف اأن الموتى 
وحدهم اعتبروا في عداد »المتمردين«، بينما لم يعتبر اأي من الجرحى كذلك. ففيما 
يخ�سهـــم، فلي�ش ثمة من �سرورة لتقديم اأي تبرير في هذا ال�سدد، ون�سي القائد اأن 
يعتبرهـــم خا�سعين للعدالـــة الع�سكرية، ولو باإجرائيات �سريعـــة. عند تنديده بتقرير 
ا،  خادع، ا�ستعمل الحيل اللفظية من اأجل تحويل ف�سوليين اإلى اإرهابيين فعال اأو فر�سً
فـــاإن جـــان غيون قد اأحق الحـــق في �ساأن اأحـــداث 19 اأوت: »با�ستثنـــاء بع�ش االأفراد 
الم�سكـــوك فيهم، الذين ربما وجد من بينهم منفذ اأو منفذو العملية االإرهابية، يعتبر 
اأغلبيـــة الموتـــى، مثل الجرحـــى، نا�سا م�ساكيـــن، ذنبهم الوحيد - لـــو افتر�ش باأنهم 
ارتكبوا ذنبا- هو تواجدهم في ممرات الزمر الم�ستنفرة، وعدم قدرتهم على الفرار 

ب�سرعة في الوقت المنا�سب.)3)«
فـــي المثال الح�سري والهام من حيث العدد، لمدينة مثل عنابة، لم يكن في و�سع 
تقريـــر مف�سوح جدا، كتقريـــر قائد الجي�ـــش، اأن يغطي الحقيقة. هـــذا، بالرغم من 
اأن الت�سل�ســـل المنطقـــي لمجريات اأحداث التقرير الذي جاء بـــه القائد، لم ي�سذ عن 
التقاريـــر االأخـــرى. فمثله في هذا كمثـــل العديد من ال�سباط االآخريـــن؛ اأقل ما يقال 

)1( االأب اأوبو، �سخ�سية وهمية ت�سورها الكاتب بيري جاري، لت�سوير االإن�سان امل�سحك املبكي، باعتباره تعبريا عن 
تاأثري �سكر ال�سلطة على االإن�سان... )الرتجمة(.

(CAOM *12/155 cab( ،1956 تقرير 23 اأوت )2(
)3( مل يكن تقريره الناجت عن حتقيق حمدد، مو�سوع ت�سكيك يف حمتواه.
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عنهـــم هو اأنهـــم مقتنعون ولو بجزء ممـــا يقولون. كذلك كانت تبـــرر، داخل »لبالد«، 
عمليات هدم »الم�ستات«، وعمليات القمع والعقوبات الجماعية. 

والم�ستـــات تجمعات �سكنية. يحدث اأن ت�ستعمل ملجاأ للمحاربين في الجبال، وقد 
تعتبـــر اأثنـــاء بع�ش المواجهات، من قبـــل القوات الفرن�سية كمواقـــع ينبغي اال�ستيالء 
عليها. فور 20 نوفمبر 1954، تعر�ست فرقة من القنا�سة المظليين ال�ستباك بطلقات 
كان م�سدرهـــا بع�ش المزارع. بعـــد ف�سل الهجوم، حاول المظليـــون اإحراق المزرعة 
بالبنزيـــن، مما اأجبر »المتمردين« على اال�ست�ســـالم: »كان عددهم 10 باالإ�سافة اإلى 

ثالثة ن�سوة وولدان)1).« 
فـــي معظم االأحيـــان، ال يتم هدم الم�ستـــات اإال بعد زوال اأو اأخـــالء �سكانها. فهي 
تمثـــل على غـــرار الحبوب والحيوانات، �سندا �سروريـــا للمقاتلين الوطنيين: من اأجل 
ذلك، ت�سدر اإلى القوات الفرن�سية عادة االأوامر بهدمها. ليلة مغادرة رجال المدفية 
متوجهين اإلى »�سقفة«، وبعد اكت�سافهم لقرابة ع�سرة عنا�سر كانت تتر�سد حركاتهم، 
اأطلـــق رجـــال المدفعية - التابعين لمجموعة °1/35 لال�ستخبـــار والعمل والحماية - 
النـــار، ثم قاموا عند حلـــول الليل بالتفتي�ش. »غير اأن االأخبار قد وردت اإلى الثوار من 
قبـــل الع�س�ش، ففروا مع كل ال�ســـكان«. وبعد هدم الملب�ش والمـــاأكل وا�ستعادة البارود 
والر�سا�ش، ٌق�سف المكان بمدفع 105، واأحرقت الم�ستة)2). مما ال �سك فيه، اأن هدم 
دار اأو حرقها يعتبر من اأب�سط االأعمال الحربية التي تعود الجند، الذين قدموا حديثا 
مـــن فرن�سا، على القيـــام بها. احتفظ كثير منهم ب�سور عن ذلك، ومنهم من احتفظ 
بذكريـــات موؤلمة اأي�سا، على غرار االأب بينينو، الذي تحدث بعفوية في هذا ال�ساأن: » 
�ساهدت تلـــك القرى في بالد القبائل وهي تحترق، و�ساهدت الع�سكر ي�سرمون النار 
فيها، اإذ من الواجب هدم الهياكل القاعدية المادية، وهي الديار. كانت تلك بالن�سبة 

اإلّى اأ�سعب جوانب الحياة التي ق�سيتها بالجزائر.« 

(1( JMO du 1/1 RCP, 7U 733/10*
(2( JMO de la 5° batterie du 1/35è RAP, le 1er septembre 1956, 7U 110/7*.
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لـــكل حرب هياكلها القاعدية: في الجزائر، تمثل القرى نف�ش االأهمية التي مثلتها 
ال�ســـكك الحديدية بالن�سبـــة ل�ستالينغراد؛ لم يكن الفرن�سيـــون مخطئين، حين �سعوا 

لهدمها في المناطق »المتمردة«. 
كثيـــرا ما تتعر�ـــش الفرق الفرن�سية لل�ســـكان على اإثر عمليـــات حربية؛ كذلك كان 
ال�ســـاأن بالن�سبة لتلك الفرقة التي ردت على طلقات اآتية من »كمين ن�سبه الثوار الأحد 
الم�سوؤوليـــن االإدارييـــن« ثـــم األقت القب�ش علـــى »اثني ع�سر من الم�ستبـــه فيهم« ]...[ 
بالنواحي المحيطة مبا�سرة بالكمين«)1). و�سفت تلك الممار�سات: »باحتجاز الرهائن« 
مـــن قبل البعثـــة البرلمانية التي اأوفدت للتحقيق في الجزائر فـــي بداية جوان 1955. 
هـــي اأعمال ت�سكل، مع »ق�سف القرى«، »عقوبات جماعيـــة« رف�سها األئك البرلمانيون 
»لي�ـــش فقط الأ�سباب اإن�سانية، واإنمـــا العتبارات �سيا�سية اأي�ســـا. ذكر البرلمانيون في 
تقريرهم اأنهم وجدوا في ذلك كل الم�ساندة من قبل قادة اأ�سالك القوات البرية الذين 
التقـــوا بهم: »بالفعـــل، لقد اأثبتت التجارب ال�سابقة في الهنـــد ال�سينية، باأن مثل تلك 
الممار�سات تثير مزيدا من الكراهية واالأحقاد تجاه مرتكبيها، مما يحولها اإلى امتياز 
لفائدة المتمردين)2)«. غير اأن ذلك لم يحل دون الت�سبث بمبداأ الم�سوؤولية الجماعية. 

لقد اأكد الجنرال �سيريير، قائد الناحية الع�سكرية العا�سرة ]اأي القطر الجزائري[، 
على ذلك في برقية له يوم 13 ماي 1955. فور 21، قام الجنرال بارالنج بتنفيذه في 
اأورا�ش-النمام�ســـه: يترتب عن كل عملية تخريب اأو اعتـــداء م�سوؤولية الدوار االأقرب 
فـــي ذلك. بعد الكمين الفتـــاك الذي وقع في بالي�سترو )لخ�سريـــة( تم تنفيذ المبداأ 
ب�سرامة ق�ســـوى، فاأحرقت الم�ستـــات ونفذ االإعدام رميـــا بالر�سا�ش على خم�سين 

قبائليا من الدوار االأقرب)3).

(1( JMO du 151è RIM, 31 Août 1955, 7U 252*

)2( البعثة الربملان التي مت تعيينها من قبل اللجنة الفرعية ملراقبة التخ�سي�سات املالية للدفاع الوطني، وت�سكلت 
*159/3 2R ،1955 من ال�سادة: اآالن بينو، جان مورو، لو جون، دو �سوفينيي وجاكي، تقرير 5 جويلية

1954- واجلزائر«  »اجلند  �سارل جوفري،  راجع جان  بالي�سرتو،  وبخ�سو�ش  اآالر  برقية اجلرنال  بخ�سو�ش   )3(
Paris Autrement, 2000, pp. 259 et 261( 1962، التجربة املتباينة التي عا�سها املجندون
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اأكد الجنرال �سيريير للجنرال اآالر وكان وقتها قائدا للقوات الم�سلحة بق�سنطينة، 
قائـــال: »لن يكـــون هناك تعليمـــات مكتوبة ]في هـــذا ال�ساأن[ �سادرة مـــن الحكومة.« 
فال�سيا�سيون هم في الواقع منق�سمون في �ساأن الم�سوؤولية الجماعية، غير اأن موري�ش 
بورجي�ش-مونوري، وزير الداخلية الجديد والم�سوؤول عن العمليات في الجزائر، يوؤيد 
ذلك. حـــاول تو�سيح موقفه ذلك، اأثناء مثوله اأمام لجنـــة ال�سوؤون الداخلية للمجل�ش 
الوطني، يوم 23 جـــوان 1955. اأمام نواب �سيوعيين ا�ست�سهدوا بذكر حاالت ت�سببت 
فـــي كثير من الموتى، �سرح الوزير موؤكدا معار�سته للقمع الجماعي. مهما يكن، فقد 
ا�ستبعد اللجوء اإلى العقوبات المالية، مو�سحا باأنه »يرغب في الذهاب بكافة الفر�ش 
التـــي تتيحها حالـــة اال�ستعجال اإلى اأبعد اإمكانياتها، مع كافـــة اأ�سكال الحزم المتاحة 
والمتخيلة«. ثم اأ�ساف، كا�سفا عن الروح التي ينوي تطبيق ذلك وفقها: »اأعتقد باأننا 
كنـــا �سننجح لـــو �سبق اأن ت�سرفنا بغلظة اأكبر في وقت مـــن االأوقات، واإذن لكان عدد 
القتلـــى والم�سوهين اأقل. ال اأظن باأننا قادرون على �سيء، باإبداء ال�سعف تجاه النا�ش 
الذيـــن و�سعوا اأنف�سهم خـــارج االأمة ب�سكل �ســـارخ.« وفي الواقع، فـــاإن موقف الوزير 
يتميـــز باللب�ش: فمع تاأكيـــده باأن القمع موجـــه ح�سريا �سد »المتمرديـــن« ) »النا�ش 
الذيـــن و�سعوا...(، فهو يريد اأن ي�سمل القمع ال�سكان اأي�سا. وكما هو ال�ساأن بالن�سبة 
لتعر�ســـه لذكر الحاالت التي �سدر في �ساأنها حكـــم االإعدام، يعتبر موري�ش بورجي�ش 
مونـــوري، مـــن اأن�سار اتخاذ العبر: ينبغـــي اأن ن�سدم الراأي العـــام، فنحد بذلك من 

ات�ساع رقعة »التمرد)1)«. 
هـــل كان ذلك المبـــداأ فعاال ؟ مهما يكن مـــن اأمر، فاإن التغريـــم الجماعي وباقي 
العقوبـــات الماديـــة المطبقة في ال�ســـرق الق�سنطيني، ت�سهد على اطـــراد اللجوء اإلى 
تطبيقـــه. فبعد اأن ن�سح به المر�سوم ال�سادر عـــن محافظ ق�سنطينة فور 11 جويلية 
1955، اأكد عليه القانون المتعلق بال�سلطات الخا�سة ال�سادر يوم 12 مار�ش 1956، 

)1( جل�سة ا�ستماع رغب فيها الوزير �سخ�سيا، كي يطلع الربملانيني على التطور ال�سيا�سي، وخا�سة على العواقب 
االأوىل حلالة اال�ستعجال، 23 جوان 1955، اأر�سيف املجل�ش الوطني.



االأوجـه اجلديـدة التي اتخذتها احلرب 1956-1954

49

حتـــى واإن ا�ستكـــى الجنرال نواري من كـــون بع�ش ال�سلطات المدنيـــة ترف�ش معاقبة 
»ال�ســـكان الجناة اأو المتواطئيـــن)1).« لم يكن ذلك التغريـــم الجماعي باالأمر الجديد 
بالن�سبـــة للجزائريين: هي ممار�سة �سنت في زمـــن االحتالل. من 1834 اإلى 1944، 
داأب الحاكـــم العام على فر�ش عقوبات تغريم على الدواوير وعلى القبائل. بعد فترة 
تعليـــق مقت�سبة، جـــاءت الحرب لترتبط من جديد بالقانـــون الكولونيالي – حيث تم 
تو�سيـــع ال�سلطة ال�سيا�سية اإلى بقية الم�سوؤوليـــن ال�سيا�سيين، اأو الع�سكريين، بعد �سن 

ال�سلطات الخا�سة. 
تتـــدرج االإجابات بح�ســـب القطاعات. وعلـــى العموم، تعتبر العقوبـــات الجماعية 
»و�سيلـــة فعالة للحد من ات�ساع االأعمال االإرهابية)2)«، من غير اأن تكون هناك �سرورة 
للت�ســـرف ب�سرامة اأكبر. وبالفعل، فقد ظل االأمل قائما فـــي اإعادة ا�ستمالة ال�سكان 
اإلـــى جانـــب فرن�سا. بالن�سبة لل�سلطـــات المدنية المكلفة بتطبيقها فـــي الق�سم االأكبر 
مـــن البالد، فـــاإن العقوبات ال تمثـــل �سوى وجها مـــن وجـــوه االإدارة الفرن�سية: »يظل 
تكثيـــف العمليـــات الع�سكرية عديـــم الجدوى، اإذا لم يرفق ذلـــك بتطوير جهد عظيم 
 ((SAS في المجاالت االقت�ساديـــة واالجتماعية)3).« تعتبر الفروع االإدارية المخت�سة
التي اأن�سئت في نهاية �سبتمبر 1955، تج�سيدا لهذا الجهد الرامي اإلى اإقناع ال�سكان 

الجزائريين بمزايا الوجود الفرن�سي. 
لي�ـــش من حقنا اأن نعمم على كافة التـــراب الجزائري اأعمال العنف المرتكبة من 
طـــرف الجي�ـــش الفرن�سي في حق ال�ســـكان المدنيين، اأو في حـــق ممتلكاتهم. غير اأن 
تو�ســـع مناطق القتـــال وموا�سلة تطبيق ال�سيا�ســـة القمعية، كان مـــن �ساأنه اأن يعر�ش 
عـــددا متزايـــدا من الجزائـــر اإلى ويـــالت الحرب. �ســـار ال�سكان مثـــل »كي�ش الرمل 

8972 1H ،1956 1( ر�سالة اجلرنال نواري اإىل حمافظ ق�سنطينة، يوم 19 مار�ش(
.2898/1 1H ،1956 2( ر�سالة اجلرنال نواري اإىل حمافظ ق�سنطينة، يوم 7 ماي(

)3( تقرير اأحد اأع�ساء ديوان كاتب الدولة للقوات امل�سلحة )القوات االأر�سية( بعد �سفر قام به اإىل اجلزائر من 4 
(SHAT( *154/3 2R ،1955 اإىل 12 فيفري
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بين مالكميـــن)1)«. و�سواء تعر�ش ال�سكان الجزائريون للعقوبـــة، اأو �ساروا رهائن، اأو 
ق�سفـــوا، فهم يتواجدون على الدوام على مقربـــة من اأعمال »التمرد« ويعتبرون دوما 
»جنـــاة اأو متواطئين« مع الخارجين عن القانون)2). اإن مبداأ الم�سوؤولية الجماعية، هو 

بمثابة اتهام كل جزائري بكونه معاديا للقوات الفرن�سية. 
يعتبر التخوف من المخاطر الكامنة، المختبئة في الم�ستات، خلف حجاب الن�ساء، 
اأو تحت ابت�سامة طفل، ]هواج�ش[ قد اعترت كثيرا من الجنود. في ظرفية مثل هذه، 
تخّلف التربة الكولونيالية »م�ستبهين فيهم« في نف�ش االأماكن التي لم يكن يوجد فيها 
�سابقـــا �سوى »اأهالي«. فاالأفـــكار الم�سبقة الماألوفة في �ســـاأن الم�سلمين، م�سافة اإلى 
ال�سكوك التي تحوم في زمن الحرب، قد تف�سي حتى اإلى انزالق يجعل من »الم�سكوك 
فيـــه« »جانيا«. »يتـــم الح�سول على المعلومـــة مهما غال ثمنها. يتـــم تعذيب الم�ستبه 
فيهـــم بنف�ـــش الطريقة التي يعذب بها الجناة، ثم يق�ســـى عليهم اإذا اقت�سى الحال.« 
ذلـــك ما اأكد عليه، �سنة 1974، اال�ستفـــزازي الكولونيل »اأرنو«، ذلك ال�سابط الالمع 
الـــذي انتهى اأمره في �سفوف منظمـــة الجي�ش ال�سري، عند نهايـــة الحرب)3). يعتمد 
مفهـــوم اال�ستعـــالم على م�سلمة مفادها اأن الجزائري ي�ستبـــه ب�سرعة في كونه مطلعا 
علـــى اأمر مـــا، ومن هنا فهو يقتـــرف جناية ال�سمـــت. لئن كان في و�ســـع نواب لجنة 
الدفاع الوطني، في جوان 1955، اأن ياأ�سفوا لكون التمييز بين الم�سكوك فيه والجاني 
غيـــر وا�سح المعالـــم، اآملين في اأن تتح�سن الو�سعية، ف�سرعـــان ما ي�سبح بديهيا اأن 
تلـــك الحدود المبهمـــة »نتاج« اأفرزته الحرب نف�سها، وال يمكـــن تو�سيحه)4). ال مجال 
للحديث هنا عن المفهوم العلمي للدليل، اإذ يوؤكد الواقع العملي باأن مفهوم »القابلية« 

)1( مولود فرعون، يوميات 1955-1962، باري�ش من�سورات لو�سوي، 1962، طبعة جديد �سنة 1994، �ش. 223.
العقوبات  اإىل  باللجوء  فيها  ي�سري   ،1956 اأفريل  يف  امل�سلحية  مرا�سالته  بع�ش  يف  نواري  للجرنال  عبارة   )2(

.2898/1 1H ،اجلماعية
)3( اأ. اأرنو: االنحطاط، اخلديعة واملاأ�ساة«، �ش. 142

 2R( ،1955 حم�سر املهمة التي قامت بها اللجنة الفرعية املكلفة مبراقبة اعتمادات الدفاع، من 4 اإىل 9 جوان )4(
SHAT *159/3(. بعثة م�سكلة من ال�سادة دو �سوفينيي، جاكي، لوجون، مورور وبينو.
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هـــو الذي يتفوق، ويجعل من الجزائريين مجموعة جانية. يمكن للحدود القانونية اأن 
ت�سبـــح �سيالة مما يجعل الم�سكوك فيه، وقد تحول اإلى جان، محكوما عليه بعد، اإذن 
اأهـــال لالإعدام، فمعدوما. وهكذا، تـــم اإعدام نا�ش كثيرين ب�سهولـــة، ُقرَب »مرباح«، 
بعـــد تعر�سهم للتعذيـــب. اكت�سف الع�سكـــر المكلفين با�ستخـــالف رفاقهم، مجموعة 
مـــن الجند »يعي�ســـون في جو من الكراهية والمقت تجاه االأهلي، وفي حالة نف�سية من 
الرعـــب«. بالن�سبة اإليهـــم، »يبدو ]...[ م�سبقا باأن كل اأهلي كان م�سكوكا فيه، وجديرا 

باأن يعدم في اأقرب االآجال«)1). 
يعتبـــر الق�ساء التقريبـــي ال�سريع، ماآل منطقي لو�سعية تجعـــل المنفذين يعتبرون 
الم�سكوك فيه جانيا. وهذا التقدير الم�سوه لمفهوم الم�سكوك فيه، منت�سر ب�سكل وا�سع 
لدى ال�سلطات في الجزائر. كثيرا ما يتم الت�سامح مع االإعدامات ال�سريعة من منطلق 
اعتبـــار ال�سحايـــا من نوعية الم�ستبه فيهـــم. بدوره، كان الكولونيـــل طومازو، المكلف 
بالتحقيـــق فـــي �ساأن اغتيال اأربعة ع�ســـر جزائريا، يرى ذلك الـــراأي اأي�سا. لقد ا�ستاء 
المحافـــظ كاالفيري عند ا�ستقبال تقريره: تقول هذه الخال�سة، باأن االإعدامات كانت 
حقيقية، غير اأن �سحاياها هم نا�ش اأو عائالت، ا�ستهرت بكونها م�ستبها فيها. بعبارة 
اأخرى، في تلك االأحوال ال�سالفة، قال الكولونيل، لئن كانت المحاكمة �سريعة �سطحية، 
فهـــذا ال يمنع اأنه وجدت »عدالـــة« الأنها لم ت�ستهدف �سوى جناة حقيقيين«. بلغ الخلط 
مـــداه، فجـــاءت العواقب على »الم�ستبـــه فيهم« نهائيـــة)2). مجرد ا�ستهـــار يف�سي اإلى 
المـــوت. وفـــي نهاية المطاف لم تكن »ال�سهرة«، التي �سبـــق اأن ارتكز عليها المحققون 

في محاكم التفتي�ش ]الكن�سية[ لتاأ�سي�ش دعاواهم ثم اأحكامهم النهائية، بالبعيدة.
تك�ســـف مجريات الق�ساء ال�سريـــع ال�سطحي، عن حقيقة مفهوم اال�ستباه، كما هو 
مطبـــق في الجزائـــر: فحتى واإن بعدت عـــن اأن تعتبر ماآل كل �سخ�ـــش موقوف، فهي 

)1( ر�سالة ماك�ش لوجون للجرنال لورييو يوم 29 �سبتمرب 1956، بخ�سو�ش الكتيبة العا�سرة للواء ال�سابع، حتتوي 
*2579/2 1H ،1956 على خال�سات ر�سالة موجهة من طرف الكتيبة التابعة ل 129 ل1، اأيام 21 و22 جويلية

)CAOM *12/155 cab( ،1956 ر�سالة املحافظ كاالفريي للجرنال �ساالن، 29 اأكتوبر )2(
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ت�سكل حقيقة ذلك. فكل م�ستبه فيه، ميت، مع وقف التنفيذ )اأو تعليقه(. يعتبر تعميم 
هذا المفهوم، موروث الجور الكولونيالي الذي ي�سنف كافة الجزائريين �سمن نوعية 
ب�سريـــة تم تمييزها. يتخذ البحث عن المعلومة منعطفا متميز الخطورة، حين يرقى 

اإلى مرتبة مك�سب حربي ال يقدر بثمن. 

ال�ستعالم: ع�سب الحرب
ت�سيـــر مجريات الح�سول علـــى المعلومة في حلقـــة ف�سيلة، تـــوؤدي فيها المعرفة 
اإلـــى معلومـــات تف�سي بدورهـــا اإلى معلومات اأخـــرى وهكذا: كلما تـــم الح�سول على 
المعلومة، نق�ست الحاجة اإلى اال�ستنطاق. وعلى العك�ش ذلك في تقدير اأحد الخبراء 
فـــي اال�ستعالم، »ففي المناطق التي حققت فيها جبهـــة التحرير الوطني �سيادة تامة 
علـــى ال�ســـكان ]...[، يظل اال�ستنطاق الم�سدر الوحيـــد للمعلومة. تزداد �سعوبة هذه 
الو�سيلـــة حين ال نتوفر علـــى العنا�سر الكافيـــة لتوجيهه ومراقبتـــه«. »عندما تغم�ش 
االأعيـــن وت�ســـم االآذان وتكم االأفـــواه«، يكون الع�سكر في اأ�ســـد »الحاجة اإلى من يوفر 
لهـــم المعلومة وينير طريقهـــم«)1): في هذه الحالة يكون من ال�سعب عليهم الت�سرف 

بتب�سر وتمييز. تتحول اأغلبية الجزائريين عندها اإلى م�سدر محتمل للمعلومة. 
تبين باأن عمليات التم�سيط الكبيرة الهادفة اإلى خنق »التمرد«، غير فعالة. تو�سل 
اأن�سار اللجوء اإلى ا�ستعمال اأكثر اعتداال للقوة، و اأكثر دقة ب�سفة اأخ�ش، اإلى ا�ستثمار 
امتيازهـــم، بالدعوة اإلى اهتمام مكثف بالبحث عن المعلومة. منذ الوهلة االأولى، تم 
التميـــز بين المعلومـــات المتعلقة باأعداد فرق العدو والمعلومـــة المتعلقة باالإرهابيين 

.)OPA( والتنظيم ال�سيا�سي االإداري
مع فر�ـــش حالة اال�ستعجال ثـــم ال�سلطات الخا�سة، امتـــدت �سالحيات الجي�ش، 
تدريجيـــا، لت�سمل مجاالت ال�سرطة. تحولت محاربة التنظيـــم ال�سيا�سي االإداري اإلى 

 10 RM، EM/B2/Section( »مقال للنقيب اآيرو، مت حتويله اإىل كتيب حتت عنوان: »الذهب يف اجلزائر )1(
)B3836 :حتت عالمة CAOM :ن�سر بكميات حمدودة، واحتفظ به يف /RIDO ، 1er juillet 1958
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اأولوية من اأولويات القتال. ]وفي هذا ال�سدد[ كانت اأوامر الوزير المقيم روبير الكو�ست 
كالتالي: نظرا لثبوت »�سفة المقاتل لدى المحافظ ال�سيا�سي« »فمن الالئق اأن ي�سرع 
فـــي حرب منتظمة �سد التنظيم ال�سيا�ســـي واالإداري الذي و�سعه المتمردون، والذي 
يعتبـــر قاعدة يرتكز عليها التنظيم المعادي، ومن هنـــا وجب اكت�سافه وتحطيمه«)1). 
جـــاءت التعليمات دقيقة للفرق المحاربة كالتالـــي: »ربما كان النجاح في هذا ال�سكل 
مـــن القتال اأقل رونقا مـــن تحقيق الن�سر في المعارك، غيـــر اأن نتائجه �ستكون ذات 

تاأثير هام في عملية فر�ش ال�سالم)2)«.
من النتائج المترتبة عن تلك المكانة التي اأعطيت الكت�ساب المعلومة، اأنها جاءت 
مرفقـــة بتحوالت في الممار�سة الحربيـــة وفي تقاليد الجي�ش)3): »تبـــادل المعلومات، 
واجب اإجباري في كل الم�ستويات، تحت الرقابة الفعلية لل�سلطات الم�سوؤولة عن حفظ 
النظـــام«، تلـــك هي االأوامر ال�سادرة عن الوزير المقيم. اأ�ســـاف موؤكدا: » اأوؤكد على 
�سرورة اأن تزول كافة االعتبارات المرتبطة بالم�ساعر ال�سخ�سية، بمقت�سيات اللياقة، 

بال�سن، باالأقدمية، اأمام ال�سرورة والفعالية اللتين تفر�سان وحدة القيادة)4).«
ا�ستجابة لتلك االأولويات الجديدة، تم تعزيز كل من المكتب الخام�ش المكلف بالعمل 
ال�سيكولوجي والمكتب الثاني الـــذي يتولى رجاله ا�ستقطاب المعلومات من كافة اأنحاء 
الجزائر. يظل كّل من المكتبين مرتبطا بت�سل�سله القيادي الخا�ش، �سواء بقيادة القطاع 
الع�سكـــري اأو بقيادة ال�سلك الع�سكري. لي�ش في و�ســـع القادة المحليين اأن يعار�سوا اأي 

 1H  ،1956 اأوت   18 يوم  واالإداري،  ال�سيا�سي  التنظيم  مبحاربة  تتعلق  املقيم،  الوزير  من  خا�سة  تعليمة   )1(
*3088/1

*3088/1 1H ،1956 2( ر�سالة للجرنال بيدرون، 14 �سبتمرب(
اأثناء  االأركان،  قيادة  يف  كبري  ان�سغال  مو�سوع  املعلومة،  يف  املخت�سة  التنظيمات  بني  الروابط  م�ساألة  �سكلت   )3(
ال�سنتني االأوليني يف بداية احلرب. بعد اأن مت اإن�ساوؤها يف فيفري 1955 من اأجل تنظيم املعلومات وا�ستغاللها، اأ�س�ست 
االأركان املختلطة تنظيما تنفيذيا دائما، وظيفته جمع امللومات ال�سادرة من امل�سالح املدنية والع�سكرية يف م�ستوى 

مركزي، يدعى: le CROGG. كما اأقيمت اأي�سا مراكز لال�ستعالم والعمليات يف بع�ش املناطق اأي�سا.
3088/1*.، وردت عبارة »واجب اإجباري« باخلط   1H  ،1956 18 اأوت  )4( تعليمة خا�سة من الوزير املقيم، يوم 

الغليظ يف الن�ش.
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تدخـــل للمكتب الثاني، اإذا �سدر من درجة عليا في الت�سل�سل القيادي. لذا، فاإنه يحدث 
مـــرارا اأن ينـــزع م�ساجين من بين اأيـــدي الجهات التي اأوقفتهم، كـــي يتم ا�ستنطاقهم: 
عجالة المعلومة َت�سمو ُهنا على كل اعتبار اآخر. يعتبر �سباط اال�ستخبار)OR(، بحكم 
مكانتهـــم فـــي اأقرب نقطة مـــن م�سادر المعلومـــة، وبحكم مقامهـــم ورتبهم ك�سباط، 

والمهمة الم�سندة اإليهم، ]يعتبرون[ مفاتيح اأ�سرار هذه الحرب. 
ت�سنـــف الم�سادر اإلـــى ثالث: ال�سجنـــاء والمن�سمون، المخبـــرون، والوثائق التي 
ــــل التمكن من اللغة  تجمـــع، خا�ســـة اأثناء عمليات التفتي�ـــش. مهما يكن من اأمر، يف�سَّ
العربية، وهذا هو دون �سك ال�سبب في توجه قيادة االأركان نحو �سباط �سوؤون الم�سلمين 
الع�سكريـــة، اأو �سوؤون االأهالي في المغرب. ونظرا لوقوع الطلب على األئك ال�سباط كي 
يتولوا مهـــام قيادة الفروع االإدارية المخت�سة، فاإن عددهم لم يعد يكفي لتغطية كافة 
منا�ســـب �سباط اال�ستخبار، مما وجه البحـــث اإلى جهات اأخرى. في انتظار اأن تجرى 
درا�ســـة كمية م�ستفي�سة، فاإنه يبدو باأن وظيفية �سابط اال�ستخبار التابع للقطاع ت�سغل 
دائمـــا من قبل نقيب اأو مالزم. يتولـــى ال�سباط برتبة مالزم اأول، في معظم االأحيان، 

مهمة �سابط اال�ستخبار لالإدارة الفرعية، اأو نائب �سابط اال�ستخبار. 
مقابـــل ذلـــك، فاإن نـــدرة االأطر العاملة لم ت�سمـــح بق�سر تلك المهمـــة االأ�سا�سية 
علـــى ال�سباط المهنيين؛ فهناك من �سباط االحتياط كثير ممن يعمل اأي�سا ك�سابط 
ا�ستخبـــار. منهم كثير ممن يعمل بالخ�سو�ش كاأعوان ل�سباط اال�ستخبار. فمنهم من 
يختار تلك المهمة طواعية، لكن معظمهم يعينون فيها دون م�سورتهم. فكيف نعجب، 
اإذا علمنـــا ذلك، اأن يحكم على �سباط االحتيـــاط عموما، خا�سة في ال�سنوات االأولى 

للحرب، باأنهم »يتمتعون بقيمة مهنية دنيا)1)«؟ 
يعتبـــر الملـــف �سالح �سابـــط اال�ستخبـــار: مجريات حربـــه تدور مـــع الملف قبل 
كل �ســـيء. تحتـــوي الملفات على معلومـــات تتعلق بهوية »المتمرديـــن« المفتر�سين اأو 

)1( تقرير مفت�سية القوات الربية يف اجلزائر �سنة 1H ،1957 1234*، ورد ذكره من قبل ج. �سارل جوفري، »جنود 
يف اجلزائر...، �ش. 272.
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الموؤكديـــن، المخططـــات التنظيمية التي ترتـــب مهام التنظيـــم ال�سيا�سي واالإداري، 
الخ. في العهود االأولى للحرب، كان �سباط اال�ستخبار ي�ستعينون بكثرة بمن �سبقوهم 
فـــي مجاالت اال�ستخبار، اأي بال�سرطـــة. هكذا، كان النقيب طوما، في مدينة الميلية، 
�سنة 1956، يترقب المعلومات التي يزوده بها رجال ال�سرطة الق�سائية، وكانوا ياأتون 
ثالثة مرات في االأ�سبوع من ق�سنطينة للقيام بمهام اال�ستنطاق)1). في اأماكن اأخرى، 
تحدثـــت ال�سهادات عـــن تلقي درو�ش في التعذيب يقدمها رجـــال ال�سرطة الق�سائية، 
غير اأن �سبـــاط اال�ستخبار يظلون في معظم االأحيـــان، موكلين لمح�ش جهودهم في 
مهـــام تكوين الملفـــات اأو اال�ستنطاق. ولئن ا�ستوجب ذلك توفيـــر و�سائله يوميا، وفق 
موا�سفـــات وحدود ال يتمكنون منها �سرورة، فقد ظل الهـــدف وا�سحا: اإنه الح�سول 

على المعلومة. وعليهم اإيجاد كيفيات ذلك)2). 
كان تكوينهـــم يتم في عين المكان: بالتلم�ـــش اأو بوا�سطة تقليد االآخرين. يتحدث 
�سبـــاط اال�ستخبـــار بينهـــم؛ يتبادلـــون االأ�ساليـــب. غيـــر اأن معظمهـــم ي�سطدمـــون 
ب»م�ســـاكل ي�سعب حلها، نتيجة انعدام تكوين مخت�ش، وعدم توفر الن�سائح العملية 
محليا، باالإ�سافة اإلـــى معرفة غير كافية باللغة العربية. يتج�سد هذا لديهم بمواجهة 
�سعوبـــة المهمة بنوع من توح�ش فكري ومعنوي)3). ]اأخيرا[، وجَدت التما�سات �سباط 
اال�ستخبار بتلقي التكوين، �سدى في اأعلى الم�ستويات. هكذا، ا�ستنفر نائب المحافظ 
]رئي�ـــش الدائرة[ بـــاري، روبير الكو�ست في هذه النقطة بالـــذات، في مح�سر تحقيق 

بتاريـــخ اأوت 1956. كتب باري يقول: »ال�سيء الذي اأكرهه هو اأن اأجد في ت�سريحات 
المالزم )�سابط اال�ستخبار( اعترافا بممار�سات تعذيب في حق »د«. وحتى ولو تعلق 

)1( ا�ستجواب بيار األبان طوما مع الكاتب
ال�سيا�سية  املنظمة  �سد  مهمة  تنفيذ  على  اخلروب،  حي  اال�ستخباريف  �سابط  املالزم  اأقدم  عندما  وهكذا،   )2(
واالإدارية، فاختار التمويه: »بعد اأن ادعى انت�سابه اإىل »اخلارجني عن القانون« متكن طيلة �سهر مار�ش 1957، من 
جمع العديد من املعلومات، مكنت من اكت�ساف ال�سبكة ال�سرية الثائرة، يف بلد ج.« �سمح له ذلك باحل�سول على �سارة 
�سرف الكتيبة، وتقلد �سليب القيمة الع�سكرية، جنمة النحا�ش: وبالفعل فاإن االأعمال اال�ستخبار هي اأعمال ع�سكرية 

)JMO du 3/67* RA، 20 mai 1957، 7U 1164/1*( كغريها
)3( النقيب اإيفرو »�سابط اال�ستخبار يف اجلزائر« 1 جويلية 1958.
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االأمـــر بمجرد �سفعات، فمـــن الموؤ�سف اأن نجد �سابا يبلغ مـــن العمر 26 �سنة، يعتقد 
باأن من واجبه اللجوء اإلى مثل تلك االأ�ساليب، بغية انتزاع اعترافات من م�سلم م�سن، 
وعاجـــز تقريبا.« يعود ال�سبب االأ�سا�سي في »الخلـــل الموجود في النظام الحالي« اإلى 
»نق�ش تام في تكوين ال�سباط المدعوين للخدمة«. ختم تقريره بقوله:« لم نعد نملك 
ولـــو حق االعتـــذار، نظرا ال�سطرارنا اإلى االرتجال، الأن حـــرب الهند ال�سينية ت�سكل 
�سابقـــة ناجعـــة، من المفرو�ش اال�ستلهـــام منها. ]...[ المهم هـــو اأن نعمل، واإال فاإننا 
نجـــازف بخطر يتمثل في تزكيـــة اأخرى لالأ�سطورة التي مفادهـــا، اإن فرن�سا متاأخرة 

دوما على الركب، »بم�سافة حرب كاملة«)1). 
تدريجيا تم تنظيم ترب�سات لمدد تدوم ثالثة اأيام. غير اأن نقطة اللب�ش التي ظلت 
لدى المترب�سين هي: كيف ينبغي اأن ن�ستنطق؟ اأو تحديدا، كما قال اأحدهم وهو بول: 
من  نجد  لكن  الحيل،  من  معتبرة  باأعداد  نزود  اال�ستخبار،  الترب�سات حول  »اأثناء 
باأنكم مقبلون على  بينها حيال تتعلق بمنهج... اال�ستنطاق...الخ�سن. لن يقال لكم 
»تعويمه« في الحمام، وباأنكم �ش...«. هذا بالرغم من اأن اأهمية المهمة الموكلة اإلى 

�سباط اال�ستخبار تفر�ش اللجوء  اإلى »اال�ستنطاق الخ�سن«)2).
�سحيـــح اأن كافـــة ح�س�ـــش اال�ستنطـــاق لي�ســـت كذلـــك. فـــي البدايـــة يطلب من 
ال�سخ�ش الموقوف تقديـــم المعلومات طواعية. ي�سرع في ا�ستنطاق �سجناء المعارك 
فـــورا، لال�ستفادة من لحظـــات التاأثير التي تكتنف �ساعات االإيقاف. ال يمكن اأن يوثق 
دومـــا بمثل تلـــك المعلومات، كما توؤكـــد عليه وثيقة ا�ستخبار حري�ســـة على التدقيق، 
ب�سدد الحديث عن �سجين من منطقة العمليات بتلم�سان: »ال يزال في حالة �سدمة، 
ب�سبب النهاية التع�سة التي اآلت اإليها مغامرته، ]وهي التوقيف[، وقد فقد الثقة و�سط 
االأجـــواء التـــي تكتنفه. يعي�ش فـــي حالة فزع مروع، وهو ال يدري مـــا ينتظر منه وال ما 
تخبـــوؤه له االأقدار. ]...[ بالن�سبة اإليه )وهي حالة يعي�سها دون �سك بقية المتمردين( 

(CAOM( *12/155 cab ،1956 تقرير بار�سي لروبري الكو�ست، 4 اأوت )1(
)2( حوار مع املوؤلف.
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يعتبـــر كل �سجيـــن محكوم عليه باالإعدام بالقوة، في اأجل قـــد يطول اأن يق�سر. ]اإنه[ 
م�ستعـــد الأن يقول كل �ســـيء، حتى االأمور التي يجهلها، وهو يحمل نف�سه على النطق ال 

بالحقيقة، لكن بما يعتقد اأنه كاف الإبداء ح�سن نواياه تجاهنا)1)«.
ب�سفتـــه متعـــودا على المعارك التـــي خا�سها في الهند ال�سينيـــة كما خا�سها في 
الجزائـــر، فـــور 1955، اأكد بول بـــاأن ال�سجين: »الذي �سدم بظـــروف القتال – الأنها 
�سادمـــة بحق- والذي يعتقد باأنـــه ق�سي عليه، ثم يتبين له في النهاية باأن االأمر لي�ش 
كذلـــك ]...[ في كنف هذه االأجـــواء ال�ساخبة ي�سرع فورا في الحديث، من غير اأن – 
ال اأخفـــي عنكـــم باأن هناك من يتلقـــى بع�ش الركالت في القعر، هـــذا اأكيد – لكن ال 
ي�سل بنا االأمر اإلى حد ما ندعوه بالتعذيب، اأي اإيالم ال�سخ�ش، من اأجل اإجباره على 
النطق«. ينفي بول عن نف�سه اأنه »لجاأ يوما ما، اإلى ا�ستعمال اأ�ساليب اإكراهية، ج�سدية، 
قويـــة – خارجا عن الركالت في القعر. اأمـــا المياه واأ�سياء من هذا النوع، فال«. غير 
اأنـــه يعترف �سمنيا اأنه ا�ستعمل الكهرباء. فـــي مثل هذه الحاالت، ال يتحدث ال�سجين 
»عفويـــا«. اأثناء الحوار الذي اأجريناه معـــه، ا�ستعمل بول فعال م�سطلح العفوية الذي 
يلجـــاأ اإليه بع�ش �سبـــاط اال�ستخبار، كي ي�سرحوا لمحاوريهـــم الظروف التي اكتنفت 
الح�ســـول على المعلومات الواردة في التقارير الموجهـــة اإليهم. »تلك ال�سجينة« كما 
اأكد �سابط اال�ستخبار من قطاع فرندة في دي�سمبر 1961 »لم تنطق عفويا دائما«)2). 
وعلى العك�ش من ذلك، يتحدث بع�ش ال�سجناء »دون تردد«، بينما يك�سف اآخرون عن 
»تـــردد كبير«. هي م�سطلحات ت�ستعمل دائما: تعتبر تعبيرا مرموزا ومتفقا عليه، عن 
حقيقة ت�ستع�سي عن الكتابة. غير اأنه يغطيها بدقة متناهية اإلى درجة اأنهم ينطقون 
بها �سراحة. هذا، مع العلم اأنهم يندرجون في ا�ستمرارية تاريخية، من الموؤكد اأنه لن 
ير�ســـى بها اأ�سحاب التقارير: كانت التقارير المحررة في محا�سر محاكم التفتي�ش، 

 1H  ،1957 جانفي   25 املحلي،  الثاين  املكتب  قائد  تعليقا  حتمل  تلم�سان،  ملنطقة  اال�ستخبارات  ن�سرية   )1(
.*1652/2

 1H  ،1961 دي�سمرب   27 فرندة،  قطاع  وقائد  اال�ستخبار،  �سابط  قبل  من  عليها  موقع  اال�ستخبارات  ن�سرية   )2(
*3099/1



58

التعذيب وممار�سات  اجلي�ش الفرن�سي اأثناء  ثورة  التحرير اجلزائرية

تحمل كلمة »بعد«)sponte(. كانت »بعد« ت�سير اإلى كون المتهمين وقد اعترفوا تحت 
التعذيب، يجددون »عفويا« اعترافاتهم، بالموافقة على ال�سرد الم�ساغ بح�سرتهم من 
قبل متهميهم)1). غير اأن الظرفية كانت مغايرة تماما. فمحاكم التفتي�ش كانت تبحث 
عـــن �سدور تاأكيد لمـــا كانت تعرفه بعد، من اأفواه المتهمين، الذين ال يجدون من حل 
�سوى االعتراف باالأمـــور التي يوؤكد عليها باأنها �سحيحة. كان �سباط اال�ستخبار على 
العك�ـــش من ذلك يبحثون عن معلومات يجهلونها. غير اأن كال الجهتين حري�سة على 
الح�ســـول على كالم حر، يفتر�ش اأن يكون اأقرب اإلى الحقيقة: موقف المتهمين اأمر 
هام، في تو�سيح كالمهم. والتعذيب يلقي ال�سبابية على مبلغ ال�سدق الذي يمكن اأن 

يعطى ل�سهاداتهم، وهو ما يزيله ا�ستعمال عبارة Sponte، �سمان الم�سداقية. 
تعـــج الم�سادر بال�سهادات على ممار�ســـة التعذيب من قبل م�سالح اال�ستخبارات. 
كمـــا اأن بع�ش حـــاالت الموت، قد اأدت حتى اإلـــى اإجراء تحقيقات من قبـــل العدالة اأو 
االإدارة، وتركت في اأر�سيفها اأدلة مف�سلة عن ت�سرفات بع�ش �سباط اال�ستخبار. هناك 
كثير من الروايات، التي تم الت�سريح بها اأثناء الحرب، تحدثت عن تلك الممار�سات، 
وب�سفـــة اأخ�ش، عن ا�ستعمال »مولد الكهرباء«. يف�سل بول من جهته الحديث عن نوع 
»جيجين«، وي�سفه بكونه:«اآلة محمولة، اأعتقد اأنها تنتج تيارا بقوة 12 فولت«، وهو اأقل 
مـــن الواقع عادة)2). من غيـــر اأن يعترف �سراحة باأنه ا�ستعمـــل االآلة، فقد قام بو�سف 
كيفيـــة ا�ستعمالها: » يتمثل ذلك في اأن ت�سع قطبا كهربائيا، لَنُقـل في االأذن، واآخر في 
المو�سع الذي تريده في الج�سد، ثم تدير االآلة فينتقل التيار. جربت ذلك على نف�سي، 
كي اأعرف االأثر الذي تحدثه. لو كانت في متناولي لجئت بها، ولجربتها عليك كي ترى 
]...[. ال�ســـيء الذي اأعد به، هو اأن االأمر لي�ش عذبا، لكنه تافه، ولي�ش كما قد يت�سوره 
مـــن ي�سع اإ�سبعـــه في ماأخذ التيار بقوة 220 فولت. التخـــوف هو الذي ي�سنع الفارق، 

)1( مرا�سلة ل جاك �سيفولو حول االعرتاف، يف EHESS يوم 24 مار�ش 1999
)2( كلف جاك بيك باحل�سول على املعلومات من اأحد ال�سجناء، حني كان مالزما اأول يف )BCP °8(، فتحدث عن 
ذلك حماوال اأن يقلل من اأمر التعذيب بنف�ش الكيفية: » مع 12 فولت، اأعتقد باأن االأمر ال ي�سل اإىل ذلك احلد من 

اخلطورة«، يف بريتران ترافينيي وباتريك رومتان، »حرب بال اأ�سماء«، باري�ش من�سورات لو�سوي، 1992، �ش. 98.



االأوجـه اجلديـدة التي اتخذتها احلرب 1956-1954

59

نعم التخوف. كما يترتب االأمر عن اختيار الموقع الذي ت�سعون فيه القطب الثاني. لئن 
و�سعتمـــوه في النقط الح�سا�سة، فاالأمـــر لن يكون عذبا، اإال مع المازوخيين. لكن اأقول 
واأوؤكـــد علـــى هذا، لقد جربته على نف�ســـي – واالأمر ال ي�سل اإلى حد الخطورة ]...[ وال 

يعر�ش للهالك، واإال لحدثت نوبات قلبية كثيرة.«
اأوكلـــت ل�سبـــاط اال�ستخبـــار مهمـــة تقديـــر الو�سائـــل المتعلقـــة بالح�ســـول على 
المعلومـــات. ما من �سك في اأنهم لـــو �سئلوا لوافق معظمهم على التعريف الذي يجعل 
التعذيـــب »ممار�ســـة ابتدائية في الحرب«. وبالفعل، فاإن مهمـــة هوؤالء ال�سباط تتمثل 
في الح�سول على المعلومات؛ ذلك هو الدور المنوط بهم في الحرب، مثلما كان دور 
االآخريـــن هو �سياقة ال�سيـــارات اأو القذف بمدافع الهاون. يبـــدي بول ا�ستياءه للفكرة 
التـــي تندد باللجوء اإلـــى التعذيب. فباعتباره �سابط ا�ستخبـــار، فهو ع�سو في مجتمع 
ع�سكـــري �سا�ســـع، والتعذيب جزء ال يتجـــزاأ اأبدا عن ]مهام[ كل ]مـــن[ يدعى خو�ش 
غمار الحرب:» ينبغي اأن ن�سع ن�سب اأعيننا باأن الحرب اأمر فظيع، ممقوت. بالن�سبة 
اإلي، يعتبر التعذيب عمال ب�سيطا من اأعمال الحرب، اأنا واع بثقل الكلمات التي اأتفوه 
بهـــا. لي�ـــش ثمة اأكثر فظاعة من اأن تقوم بهجوم وتدخـــل الرمح في ج�سد الفتى الذي 
يقـــف قبالتك. �سيعلمونك ذلـــك في تنظيمات الم�ساة)1): ينبغـــي اأن تدفع بحزم حتى 
يدخـــل الرمح، ثم �ست�سغط بالقـــدم االأي�سر على بطن الفتى، كـــي ت�سحب الرمح، اإذ 
ربمـــا قـــد تكون فـــي حاجة اإليه عنـــد وجود غبي اآخـــر. اأمر فظيع هـــذه االأ�سياء ]...[ 
بالن�سبـــة اإلـــي، اأرى باأنها اأكثر فظاعـــة من ا�ستنطاق �سخ�ش، فاأ�ســـدد له لكمة تزرق 
عينيـــه اأو تقتلع له �سنا. اأمر محير في البداية، وبعـــد مرور ثالثة اأو اأربعة اأيام، تكون 

النهاية اأ�سبه بم�سارعة في المالكمة، حيث ي�سفى الخ�سم. «
يعلـــم �سبـــاط اال�ستخبار بـــاأن الحـــرب ال يمكن ك�سبهـــا من غيـــر الح�سول على 
المعلومـــات، ومهمة ذلـــك موكلة اأ�سا�سا اإليهـــم. فاالأولوية وا�سحـــة، وكثيرا ما تحتم 

)1( �سي�سحح بول يف وقت الحق عباراتها ليقول: ال يتعلق االأمر بتنظيمات امل�ساة، لكن بدرو�ش يف هجوم امل�ساة، 
تعطى »من قبل جرنال، خا�ش حرب 18-14«
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الوظيفـــة علـــى �سباط اال�ستخبـــار اأن يتحملوا تبعـــات ذلك. بل اأكثر مـــن ذلك، فهم 
ينتمـــون اإلى جي�ـــش ال يتمثل واجبه في حفظ النظام فح�سب، بل في ا�ستعادته وفر�ش 

ال�سيادة الفرن�سية. الأجل ذلك، ينت�سر التعذيب، حتميا كلما تو�سعت الحرب. 
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3 - اكت�شاف التعذيب

ممار�سة غير متوقعة
كان التعذيـــب اأمرا �سبق اأن َعَرفه الجزائريون من قبل، ولم تكن دفعات المجندين 
تعرفـــه. فـــي الوطن االأم، تحدثـــت عنه ونددت به الكتـــب الملتزمة)1). رغـــم هذا، فاإن 
اكت�ســـاف ذلـــك كان حدثا مثيرا. وفي الجزائر يتغير الكـــون بالن�سبة لمجندي الخدمة 
الع�سكريـــة: فهم يكت�سفون الم�ستعمرة والحـــرب في نف�ش الوقت. عالمان تتحكم فيهما 
قيم ومبـــادئ يجهلون عنها كل �سيء تقريبا. فالت�سور الذي قد يتخذونه عن التعذيب، 
مرتبـــط بمحيطهم االأ�سلي، �سيا�سيـــا، ثقافيا، ذهنيا وعاطفيا. والجنـــود الذين نزلوا 
فـــي اأر�ش الجزائـــر بعد 1957، يعرفون اأكثـــر من �سابقيهم باأن التعذيـــب ي�سكل واقعا 
قـــد يدعون اإلى التعامل معـــه. رغم هذا، فاإن مواجهتهم االأولي لـــه �ستك�سف فهيم عن 
»عذرية« اأ�سبه بالتي توجد لدى االآخرين، كما تقول �سيلين في روايتها »رحلة اإلى طرف 
الليـــل«: »نحن اأبكار فـــي الفظاعة، مثلما نحن اأبكار في ال�سبـــق)2).« ننطلق، ونحن على 
علـــم بوجـــود التعذيب في الجزائر، غير اأننا ال نعلم بالتحديد اإلى اأي حد ي�سل االأمر.« 
تلـــك هي �سهادة اأرمون فريمون، الذي توجه اإلى الجزائـــر �سنة 1959 )3). اأما االإطالع 
على حقيقة االأمر فهو مختلف تماما، كما �سجل ذلك في يومياته: »اأعرف االآن، بقناعة 
تامـــة، باأننـــا ن�ستعمـــل هنا االأ�ساليـــب الخ�سنة من اأجـــل اإرغام ال�سجنـــاء على الكالم. 
15 جانفي  ليك�سربي�ش  »امل�ساءلة«،  )1( ن�سرت مبكرا مقالتان يف هذا ال�سدد من قبل كل من فران�سوا مورياك. 
اأن حركت نقا�ش طرح من  1955، كان من نتائجها  13 جانفي  1955 وكلود بودي، »بولي�سكم النازي يف اجلزائر« 

جديد خا�سة يف ربيع 1957. حول هذه النقطة، اأنظر الف�سل 7
)2( ذكرته جوليا كري�ستيفا، يف »�سلطة الفظاعة«، باري�ش، من�سورات لو�سوي، 1980.

)3( حوار اأرمون فرميون مع الكاتب
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التعذيب. نعم اإنه موجود، وهو اأمر عادي، جزء من المواد المتوفرة)1).« فالتعرف على 
ذلك مبا�سرة، بالحوا�ش، قد فتح نافذة على واقع لم توفق الكلمات اإلى اإن�سائه. 

هي ال�سدمة اإذن في الوهلة االأولى. لقد اأفردت له الروايات التي جاء بها الجنود 
الذيـــن تعر�سوا لذكـــر التعذيب، مكانة خا�ســـة: »كذلك كان لقائي مـــع التعذيب)2)«؛ 
»كذلـــك انك�سف لي التعذيـــب)3)«. هي تجربة انقالب ووقوع فـــي منظومة قيم اأخرى. 
يبـــرز العنف هنـــا، خارجا عن حدود التجاور التي تـــاأذن بمعاي�سته كواقع في فرن�سا، 
وخارجـــا عن حدود الت�ســـور التي تجعل منه عن�سرا من عنا�ســـر الحرب، فهو يبرز 
باعتباره ا�ستفزازا للتفكير وا�ستفـــزازا للحوا�ش. فالعنف يعتدي على ال�سخ�ش الذي 
يواجهـــه ك�ساهد، ليجبـــره على تو�سيع حـــدود طاقته في تحمل وتقبـــل الفظاعة. هنا 
ي�ساهم مرور الوقت، وي�ساهم التعب، وت�ساهم الظرفية العامة، في ذلك التحول الذي 
يحدث لدى الكثير من الجند من حيث ال يدرون. لقد اكت�سف النقيب بيير األبان طوما 
التعذيـــب في الهند ال�سينية: »اأول ا�ستنطـــاق �ساهدته في الهند ال�سينية، كان ليال، 
نمت ليلتها نوما مروعا ! بمرور الوقت، يحدث التعود، ثم يحدث التعود...« بعد هذا، 
يتعر�ـــش للحديث عن الظـــروف التي يتاأ�س�ش فيها التعـــود: »عندما نتحدث عن ذلك 
مـــن موقع زمني بعيد بعد ذلـــك، فاإنه يروعنا بالطبع. نف�ش الكيفية التي تحدث الأحد 
مثلكم يفتر�ش ثم يكت�سف ذلك. لكن عندما نكون في غمرة الممار�سة، فاإننا ال نتوفر 
علـــى نف�ش الذهنية. عندمـــا يكون ال�سالح باأيدينا، عندما نقـــوم بالعمليات، وقد نال 
بنـــا التعب، بعد اأن اأطلقنا النار على رجـــال، واأطلقت علينا النيران... وتمالأ االأجواء 
رائحة البارود؛ عندما نتوفر... ال نتوفر على نف�ش الذهنية... لن نعود عندئذ كائنات 

ب�سرية، كما يمكن اأن ننظر اإليها ونحن نتحدث بهدوء جال�سين على االأريكة.« 
ب�ســـرف النظـــر عن هـــذا التعود، تظل المـــرة االأولى اإلى غايـــة اأيامنا هذه حدثا 
بـــارزا، �ساهدا على مخلفات �سطو ذلك الواقـــع العنيف على نف�سية الجنود. باعتباره 

)1( يوميات اأرمون فرميون يف تاريخ 29 جويلية 1959، يف اأرمون فرميون، »اأجلريي، اجلزائر«، باري�ش، ما�سبريو/
هرودوت، 1982، �ش. 102.

)2( �سهادة الدكتور فور )In acta medicinae legalis et socialis، جملد 30 رقم 1980 ،1. �ش. 71(
)3( جان جاك اأجنليني »جندي يف اجلزائر )1956-1959(، نيم من�سورات الكور، 1997، �ش. 92
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عريفـــا في كتيبة 51 للم�ساة فـــي 1960، يظل جان محتفظا، تحديدا، بذكرى تعذيب 
اأول �سجيـــن، وقد احتفظ با�سمه فـــي ذاكرته: »لم يفاجئنـــا الم�سهد. فالذي فوجئت 
بـــه هي الروائـــح...، االأ�سوات ]...[ ...عندما ن�سرب، ج�ســـد يتهاوى على اال�سمنت، 
الراأ�ـــش التي ت�سطدم، اأ�سيـــاء كهذه، وال�سرخات، نعم. ال�سيحـــات والروائح، فمن 
نوعيات العرق... توجد انبعاثات... هذا، نعم هذا. الم�سهد، ال)1).« يعتبر ال�سمع هنا، 
الحا�سة التي توؤ�س�ش المعرفة. كثيرا ما ي�سمع الجند �سيحات ال�سحايا. يف�سل الكثير 
التحـــدث عن »�سرخات«: »اإلـــى غاية ذلك الوقت، كنت على علم بوجود ذلك. اأعرف 
االآن كيـــف يمكن اأن تـــدوي فّي تلك ال�سرخـــات الناعية وهي تنتهي فـــي �سكل �سهيق 
اأطفـــال«، ذلـــك هو ما كتبه الكاثوليكي جان لو مور، مـــالزم اأول لم يلبث اأن خرج عن 
الطاعـــة، في 94 كتيبة الم�ساة؛ كتب ذلك، محاوال تو�سيح الهوة التي تف�سل المعرفة 
غير المبا�سرة عن المعرفة المبا�سرة)2). من تاأثير ال�سرخات، اأنها ال تترك اأي ف�ساء 
لل�ســـك في نف�ش الذين ي�سمعونها. بل هي توقيـــع الكهرباء، بح�سب تعبير �ستني�سال�ش 
هوتـــان، ذلك الالهوتي الذي دعي للخدمة في 1955، كاتب اإحدى ال�سهادات االأولى 
حول التعذيب: »مولد الكهرباء يدفع اإلى ال�سراخ، بينما ال يدفع ال�سرب �سرورة اإلى 
ال�ســـراخ ]...[ عندمـــا ت�ستقبلون لكمـــات اأو ركالت، فاإن االأ�سخا�ـــش ال ي�سرعون في 
ال�ســـراخ مثل الخنازير التي تذبح، بينما المولد الكهربائي يدفع النا�ش اإلى ال�سراخ 
حقـــا)3).« فورا، ت�سير تلك ال�سرخات اإلى اأن ال�سحية قد حرم من كرامته االإن�سانية. 
تحـــدث المظلي بيير لوليات عن »�سرخات كح�سرجة الحيوان المذبوح« بينما تحدث 
اأحـــد الممر�سين وا�سفا »�سرخـــات األم ال تترك مجاالت للتعـــرف على �سوت الب�سر 

الذين كانوا �سحاياه)4)«. 

)1( حوار جان مع الكاتب
)2( ر�سالة 17 �سبتمرب 1958، ن�سرت يف »�سهادات ووثائق« رقم 19، دي�سمرب 1959، �ش.�ش. 6-7

)3( حوار �ستني�سال�ش هوتان مع الكاتب.
)4( بيري لوليات »�سان م�سال والتنني« �ش. 312 وحم�سر ا�ستماع من قبل وكيل اجلمهورية ملدينة ليون، يوم 24 ماي 

800293/5 ،1958 ملف *70 )مركز االأر�سيف املعا�سرة(
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كثيـــرا ما يتـــم التعذيب في مكان معـــزول، ال يرحب فيه بالجميـــع. لذا، فاإن عدد 
الجنـــود الذين عاينوا اأثـــر ذلك اأو �سمعوا وقعه هو اأكثر من عدد الذين ح�سروه. غير 
اأن البع�ـــش قد تو�ســـل اإلى و�سف الم�ساهد. فقد انبهروا به مرات كثيرة واأثارتهم في 
ذات الوقـــت. »مقرفـــون«، »م�سطربون«، م�سدومون«، عبارات تعـــود با�ستمرار اأثناء 

�سهاداتهم.
وفـــي اليوميات التـــي اعتنى الرقيب بول فو�سون بت�سجيلها فـــي الجزائر، وقد حل 
فيها يوم 19 جويلية 1959، �سجل اأول مواجهة له مع التعذيب فور 13 اأوت. عبر، في 
حديـــث ب�سيـــط مخت�سر، عن فزعه: » ما �ساهدته عيناي اأكثـــر مما في و�سعي روايته 
]هكـــذا[ لكمات، ركالت، وزجاجـــات مو�سوعة في غير مو�سعـــا، ال�سغط الكهربائي 

المرتفع فـــي الموا�سع)1)...« تم التعبير عن م�ساعر الطفح هذه، وعن في�سان مكنون 
الم�ساعـــر، على ل�سان جنود تحدثوا وا�سفين المرة االأولـــى. كتب المالزم االأول اآالن 
دو ال مورونـــدي، في �سجـــل يومياته، في نف�ش الم�ساء: »�ساهـــدت عيناي... ح�سرت، 
�ساهمت بح�سوري، بل اأعطيت اأوامر. اأنا الذي فعل ذلك ! واأنا عائد منه االآن. ت�سير 
ال�ساعـــة اإلى 23. اأ�سعـــر بالغثيان بالقلق، واأرتمي تحت �سليبـــك...« كان مدفوعا اإلى 
ذلـــك ب�سرخـــات ال�سحية التـــي كانت »ت�سهق، تلهـــث، تتقياأ، وهـــي تر�سل من خالل 
ح�سرجتهـــا كلمات، ترد على اأ�سئلة«، �سحكات الرقيـــب، روائح القاعة الخانقة. هرع 
ال�سابـــط ال�ســـاب خارج قاعـــة التعذيب »تالحقه الرغبـــة في اقتالع الرتـــب العالقة 
بزيه)2). كما تعر�ش مجندون اأعيد ا�ستدعاوؤهم للخدمة تحديدا للحديث عن »ت�سبب 
العـــرق، تقيـــئ، عـــن ارتعا�ش ي�ستع�سي عـــن التحكـــم...«)3). يعتبر م�سهـــد التعذيب، 
اعتداءا ج�سديا بحق، بالن�سبة للذين اكت�سفوه، فكانت ردود فعلهم اإزاءه ب�ستى اأ�سكال 

اال�سطراب. 

)1( يوميات ال�سري للرقيب بول فو�سون، مت تقدميها من قبل جان �سارل جوفري، UMR 5909 للمركز الوطني 
للبحث العملي، جامعة بول فالريي، مومبوليي 1977 ،3، �ش. 47

)2( يوميات اآالن مايار دو ال موروندي، متت اإعارتها للموؤلف.
)3( دمبرتي دافيدانكو،«Chouf !« باري�ش، من�سورات اأنكر، 1979، �ش. 62
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بعد ذلك، تتم مجريات االأمور كلها، وكاأن ال�سدمة االأولى قد فتحت فجوة فعلية: لن 
يعود لم�ساهد التعذيب ]الموالية[ التي �سيدعى الجنود لمواجهتها، نف�ش العنف المعا�ش 
فـــي الح�سة االأ�سلية. بعد مـــرور ثالثة اأ�سهر من االكت�ساف الذي وجده، الحظ اأرمون 
فريمـــون في �سجل يومياته: »كذلك، هي الحرب دائما، هي الكراهية دائما، والتعذيب 
دائما. لقد اأرهقتني هذه االأوحال. اأخذنا ناألف كل �سيء. اأرهقني هذا التعود... المرور 
ب�ساحة اإحدى الوحدات، روؤيـــة رجل عاٍر فيها، منتفخ الراأ�ش بال�سربات، وعين مغلقة 
كليـــة، هي م�ساهـــد كل يوم تقريبا، ولم تعـــد حتى ت�سترعي االنتبـــاه)1).« توحي العديد 
مـــن اليوميات التـــي حر�ش المجندون في الخدمة على ت�سجيلهـــا، في ذلك الوقت، اأو 
الروايـــات المكتوبة في وقت الحق، توحي اإذن بانطباع عام بالتعامل بب�ساطة مع ذلك 
الم�سهـــد الذي لم يعد يثير التعاليق، واحتـــل مكانته و�سط ديكور الحياة الع�سكرية في 
الجزائر: » هنا، ينبغي مقاومة التعود على الغثيان، واإال حكم على المرء اأن ال ي�ستثيره 
�ســـيء؛ اأي اأن ينال به ال�ساأم«، كذلك كتـــب اأحد الالهوتيين »الذي نال به الغثيان ]بما 

�ساهد من[ ا�ستنطاق الم�ستبه فيهم، وال�سجناء«)2). 

ممار�سة معممة
ال ت�ستعمـــل اأر�سيف القـــوات البرية كلمة »تعذيب«. هذا، مع العلـــم اأن هذا الواقع 
هـــو الم�سار اإليه في مدونـــات ال�سير والعمليات )JMO(، عندمـــا تتحدث التعليمات 
والن�ســـرات عـــن »ا�ستنطـــاٍق« ي�سفونـــه ب»الع�سالتـــي« اأو بال«م�سغـــوط« اأو »تحـــت 
االإرغـــام)3)«. بعـــد اإيجاد المعادلـــة التي تحدثها الكلمـــة الالتينيـــة »quaestio« بين 
اال�ستنطـــاق والتعذيب، فاإن ا�ستعمال الم�سدر وحـــده قد يكون مرادفا لكلمة تعذيب. 

)1( اأ. فرميون، »اأجلريي اجلزائر«، �ش. 165.
)2( ر�سالة مكتوبة يف �سقفه يوم 24جويلية 1957، ور�سالة مكتوبة يف تك�سانه يوم 25 اأكتوبر 1956، ذكرت من قبل 

هرني بينينو، يف »الدم العميق«، خمطوط معار من قبل بينينو.
)3( تلك هي النعوت ال�سارية اأكرث؛ لكن توجد نعوت اأخرى. وهكذا ففي مذكرة م�سلحية للجرنال لوط بتاريخ 21 
فيفري 1958، اهتم اجلرنال ب�سرورة احلر�ش على اأنه يف حالة توقيف جزائريني عمالء لفرن�سا، من طرف قوات 

*1486/1 1H »النظام، اأن »يتمكنوا، قبل كل ا�ستنطاق حازم، من »التعريف باأنف�سهم
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ذلك هو ما عاينـــه بذهول اأحد الموظفين ال�سامين، وقد كلف �سنة 1959 بالتحقيق، 
حيـــن »�ســـاأل نا�سا من بو�سعادة عمـــا اإذا كانوا قد �سئلوا؛ َفِهَم هـــوؤالء من هذه الكلمة 
معنـــى »عذبـــوا« الأنها �سارت مرادفا لهـــا)1).« هو اأي�سا ما �سرح بـــه النقيب اإي�ستوب، 
اأثنـــاء محاكمـــة المالزم غـــودو، �سابط فـــي الفـــوج1 للمظليين االأجانـــب، وقد اتهم 
بالم�ساركة عمليا في العمليات االإرهابية التي قامت بها منظمة الجي�ش ال�سري، حين 
�سبـــط قائمة من مترادفات �ســـارت م�سهورة: »�سيدي الرئي�ـــش، بالتعبير الع�سكري، 
يقـــال »القيام باال�ستخبار«، باأ�سلوب اللياقة يقـــال »ال�سغط في ال�سوؤال«، وبالفرن�سية 

يقال »التعذيب)2)«.
اإلـــى غايـــة اليـــوم، ت�ستعمل تلك العبـــارات من قبـــل الفاعلين كمترادفـــات. يبدو 
اأن »ع�سلـــي« هو النعـــت االأكثر انت�سارا: فهـــو اأكثر اإيحاء بتعر�ـــش ال�سحية »لل�سرب 
المبـــرح«، منه الأ�سناف من العنـــف االأكثر تفننا. فهو بذلـــك ي�ساهم في التهوين من 
االأفعـــال التـــي ي�سيـــر اإليها، بينمـــا تكت�سي عبـــارة »التعذيب« مظهرا مـــن التنديد، ال 
يرغـــب الجند كثيرا في تحمـــل م�سوؤوليته. كما اأن اختيار الكنايـــة، يحمل اأي�سا داللة 
علـــى ديمومـــة لغة الحرب، عبر ال�سنيـــن. على العك�ش من ذلـــك، يف�سل اخت�سا�سيو 
اال�ستخبار، من درك و�سباط اال�ستخبار، ا�ستعمال نعت »ال�سغط«، الذي يوحي اأي�سا 
با�ستعمـــال تقنية تقاطع المعلومات، وهو عمل تحقيقي دقيق، ال يدع مجاال للجوء اإلى 
اأي نوع من اأنواع العنف. كلمة تبدو محايدة، مما ي�سمح با�ستعمالها دون �سعوبة، حتى 
في التعليمات: فعل الجنرال �ساالن ذلك في مار�ش 1957، حين اأو�سى »باإخ�ساع اأي 

�سخ�ش تم اإلقاء القب�ش عليه ]...[ لم�ساءلة تكون م�سغوطة قدر االإمكان)3)«. 

)1( مذكرة اآالن جاكوب ب�سدد حديث مع فرينان غريفي�ش، ع�سو جلنة املحافظة،
 يوم 28 اأوت CHEVS( in BM139 ،1959(.، ]ينبغي اأن ننبه اإىل اأن العبارة Interroger بالفرن�سية اأو�سح يف 

هذا ال�سدد الأنها تت�سمن - يف �سياق ذلك الوقت- معنى اال�ستنطاق. الرتجمة[ 
1962، ن�سر من قبل بيري فيدال-ناكي يف : »جرائم اجلي�ش الفرن�سي«.  1 اأوت  اإي�ستوب، يوم  )2( �سهادة النقيب 

باري�ش ما�سبريو، 1975، �ش. 157.
3087/1 1H ،1957 3( مذكرة م�سلحة، يف 11 مار�ش(
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هـــذا، بالرغم من معرفـــة الجميع ب»اأن الم�ساءلة تت�سمـــن دائما قدرا معينا من 
االإكراه والتع�سف، في اإطار قانون حالة اال�ستعجال«، كما كتب اأحد �سباط اال�ستخبار)1). 
ي�سدر ا�ستعمـــال كلمة »االإكراه« من اعتبارات كثيرة. فهو قبل كل �سيء، اعتراف من 
قبـــل الع�سكر بهـــذا البعد. تعتبر الطريقـــة التي تم الح�سول بها علـــى المعلومة، من 
َث المعنيُّ دون  �سروريـــات ت�سنيفها لدى بع�ش الع�سكر، لغر�ش تقدير قيمتها: » َتحدَّ
اإكراه«، كذلك جاء التدقيق في بع�ش الن�سريات، »تبدو ت�سريحاته �سحيحة)2).« غير 
اأن تقديـــر االإكراه يظـــل مهمًة على عاتق األئـــك الذين يمار�سونه ويقدمـــون في �ساأنه 
تقاريـــر محتملـــة. والو�ســـف الذي يقدمـــه بول عـــن ا�ستنطاق �سجين حـــرب، يو�سح 
الجوانب الوظيفية للعبارة. يبداأ اأوال بالتنبيه اإلى اأن �سجين الحرب »لم يتعر�ش ل�سوء 
المعاملـــة. اأو علـــى االأقل لم يتعر�ش لخ�سونـــة بدافع من االإ�ساءة. لـــم يخ�سع لما قد 
اأكنيه با�ستنطاق تحت االإكراه...« هو اإذن يقترح معادلة بين »خ�سونة بدافع االإ�ساءة« 
و«ا�ستنطـــاق تحت االإكراه«، مـــع ا�ستظهاره حتى لحق ا�ستعمال الكناية. ومع هذا، فهو 
يرف�ش اإقامة ترادف يو�سل اإلى حد التعذيب: »اإن �سئتم، فاإن ما ت�سمونه »تعذيبا« هو 
مـــا اأقـــول باأنه »ا�ستنطاق تحت االإكراه« لكن ال يت�سمـــن التعذيب« – ومن جهة اأخرى 

فهو ي�سف التعذيب ب»عمل ابتدائي من اأعمال الحرب«.
بعد عودتهم من مهمة في الجزائر، اأو�سى النواب االإطارات الع�سكرية، بالحر�ش 
على اأن يكون القمع عادال، باأن ي�سلط على المتمردين، واأن ُيجنبه من لم يتمرد �سوى 
بدافـــع االإكـــراه«، اإ�سارة اإلـــى الوطنيين ]في الفئـــة االأولى[. فالكلمـــة الم�ستعملة هي 
نف�سهـــا؛ وكانت الفكرة باالأخ�ـــش منت�سرة في تلك الحقبـــة: فالجزائريون لم يكونوا 
متحم�سيـــن للوطنيـــة، لكنهم اأكرهوا علـــى الر�سوخ لقانون »الفالقـــة«، اإذ لم تتو�سل 
القوات الفرن�سية اإلى حمايتهم. والواقع، اأنه يحدث للوطنيين الجزائريين اأن يلجوؤوا 

)1( النقيب اإيرو، »�سابط اال�ستخبار يف اجلزائر«
باأن قيمة املعلمة تقدر، قبل كل �سيء، بحب نوعية ال�سخ�ش الذي يقدمها،  1H 1655/1. لن�سجل مع ذلك،   )2(

وعمليات التقاطع التي يلجاأ اإليها بعد ذلك.
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ال�ستعمـــال الترهيب ق�سد ا�ستمالة ال�سكان اإلـــى جهتهم. هكذا، لم يكن »اال�ستنطاق 
تحت االإكراه« في نظر البع�ش، �سوى و�سيلة للرد على اأ�ساليب جبهة التحرير)1).

 فـــي نهايـــة �سنـــة 1956، كان التواجـــد الع�سكـــري الفرن�سي مركزا فـــي الن�سف 
ال�سرقي للوطن. من هنا اأي�سا جاءت معظم ال�سهادات المتعلقة بالتعذيب. ولئن كان 
البحـــث عن المعلومـــة في كثير من االأحيان تبريرا للعنـــف الم�سلط على الجزائريين 
الم�ستبـــه فيهم، فهناك جنود لـــم يكونوا يعملون في م�سالـــح اال�ستخبار، قد ارتكبوا 
بدورهم اأعمال التعذيب. فاالأولوية التي اأعطيت للبحث عن المعلومات، تجاوزت طاقة 
�سبـــاط اال�ستخبار: فاإذا ا�ستوجب االأمر اأثناء اأو م�ساء القيام بعملية تم�سيط، القياَم 
با�ستنطـــاق جزائريين، يمكن ل�سباط اآخرين اأن يحلـــوا محل �سباط اال�ستخبار. في 
و�ســـع �سباط ال�سف اأو مجرد جنود اأي�سا اأن يحاولوا الح�سول على المعلومات. وفي 
ال�سلك الع�سكري التابع لوهران، تم ت�سجيعهم على ذلك، بوا�سطة مذكرة �سدرت من 

القائد، رفقة التعليمات العامة المتعلقة باال�ستخبار: 
»ينبغـــي ا�ستعمال كافة الو�سائل كي تحظى عمليـــة البحث باأق�سى فعالية ممكنة، 
�ســـواء تم ذلك داخل االإطار التنظيمـــي الخا�ش بنظام اال�ستخبار، اأو وفق كل مبادرة 

يبدو اللجوء اإليها في محله. 
يجدر مرة اأخرى، التاأكيد على �سرورة: 

- اال�ستغـــالل ال�سريـــع للمعلومة المكت�سبة، وفـــي اأغلب االأحيان مـــن غير انتظار 
تاأكيدات غير موؤكدة؛

- ال�سروع دون هوادة في الت�سفيات ال�سرورية)2).«

)1( تقرير اللجنة الفرعية للمجل�ش الوطني، املكلفة مبتابعة ومراقبة دائمة، ال�ستعمال التخ�سي�سات املالية للدفاع 
الوطني، بعد القيام مبهمة ا�ستعالمية نفذت يف اجلزائر من 22 اإىل 30 

كري�ستيان�ش  دوبون،  فريديريك  دوري،  ال�سادة:  هم  املحافظون  كان   ..)CHEVS(  1  1MA17.1956 اأفريل 
ودوفينا.

*3088/1 1H ،1956 2( مذكرة اجلرنال بيدرون لقادة املناطق واالأق�سام، 17 �سبتمرب(
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ال لب�ش فيما يقوله الجنـــرال بيدرون، الأنه يت�سرف وفق تو�سيات روبير الكو�ست: 
فالحـــرب الدائـــرة في الجزائـــر تفر�ش منطقيـــات ال ي�سعها اأن ت�سايـــق على نف�سها 
باحتـــرام القواعد التقليدية المعمول بهـــا في الجي�ش، والتي يفر�سها ال�سلَّم الترتيبي 
للم�سوؤوليـــات اأو االأخـــالق. فالح�سول علـــى المعلومة اأولوية مطلقة بحـــق. وقد راأينا 
بخ�سو�ش �سبـــاط اال�ستخبار، اأن الح�سول عليها يت�سمن في معظم االأحيان اللجوء 
اإلـــى التعذيـــب: ومن باب اأولـــى اأن تكون تلك هـــي الحالة بالن�سبة للذيـــن ال يتوفرون 
علـــى م�سادر متنوعة للمعلومات من طرف �سباط اال�ستخبار. وب�سدد ال�ساوية، وقد 
كلـــف بمراقبتهم وحمايتهم في نف�ش الوقت، يذكر اأرمـــون فريمون: »هم ال يتكلمون، 
ال يقولـــون �سيئا«. »حتـــى واإن اأخذناهم داخـــل �سبكة من االأ�سئلة، وحتـــى ولو قاطعنا 
االأ�سئلـــة، بل وو�سلنا اإلى حد التك�سير عن االأنياب، فاإنهم ال يقولون �سيئا«. وحتى واإن 
لـــم يكن �سابط ا�ستخبار، فقد كلـــف، باعتباره م�سوؤوال عن المركز، بجمع المعلومات 
حـــول ما يدور في اأو�ســـاط ال�سكان: »من غير تعذيب، كنت عاجـــزا ]عن معرفة[ اأين 
يعي�ســـون ]متحدثا عـــن اأهم الم�سوؤولين الوطنيين[ واأين يوجـــدون، وهو بالطبع االأمر 
الوحيد الذي يهـــم الجي�ش.« باعتباره مناه�سا دون هوادة لممار�سة العنف، فقد كان 
عليـــه اأن يكتفـــي بالمعلومات التـــي ي�ستقيها من مالحظاته ومـــن اأحاديثه مع النا�ش. 
هـــذا بالرغم من اأن منطـــق �سير االأمور، كان من المفرو�ـــش اأن يدفع به اإلى الوجهة 
المعاك�ســـة، وقد ف�ســـر لنا هذا بقوله: بالن�سبـــة للوحدات التي ت�ســـكل ال�سبكة، » تلك 
التي ت�سغل الميـــدان في االأوقات العادية ]...[، ال يحدث �سيء طيلة اأ�سابيع واأ�سابيع، 
عندهـــا يحاول ]الجنـــد[ الح�سول على المعلومات، ومن حيـــن الآخر يوقفون فتى ما. 
هي اإذن... هـــي لحظات، وفر�ش متاحة. لم يمار�سوا التعذيب كثيرا، لكنهم فعلوها. 
]�سمـــت[ هي هكـــذا، في واقع االأمـــر ]...[، كان علي، بكيفية ما، وفـــق منطق ما، اأن 

اأفعل ذلك«.
مهمـــة اال�ستخبـــار، ال تعتبـــر حكرا علـــى المخت�سين. من واجـــب كل ع�سكري اأن 
ين�سغـــل بها اأي�ســـا، هذا هو االأمر الذي جعل اأعمال العنـــف تت�ساعف تجاه نا�ش لي�ش 
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لهـــم، عموما، من خا�سية �سوى كونهـــم جزائريين. اأمٌر حير قائد اأركان الجي�ش، في 
�سبتمبـــر 1956، عندمـــا جاءته مقـــاالت ال�سحف الم�سيحية، لتذكـــره بمعلومات قد 
وردت اإليـــه بعـــُد من قبل مدير الرعويـــة البروت�ستانتية الع�سكرية. قـــرر اإطالع كاتب 
الدولة للقوات الم�سلحة على »اأهمية الم�سكل الذي تطرحه اأعمال العنف والتجاوزات 
التـــي تكون قد ارتكبـــت من قبل بع�ش عنا�سر قوات حفظ النظام في الجزائر، والتي 
تتحدث عنها باإلحاح م�سادر مختلفة وغير ر�سمية، منذ مدة زمنية)1)«. م�سادر تثير 
وتذكـــي فيه ان�سغاال حقيقيـــا، ال تقدر على تغطيته �سيغُة االحتمـــال التي وردت فيها. 

فالتعذيب واقع، منت�سر في الجزائر، يمار�سه جند عاديون في وحدات عادية. 
ومـــع هذا، لن تتاح اأبدا اأية فر�سة للقيام بدرا�سة كمية للظاهرة. فمن الم�ستحيل 
القيـــام بعزل كافة الحاالت، وكافة الم�ستجدات الطارئـــة، وكافة االأماكن والحركات 
التـــي من المفرو�ش اأن ت�سكل اللوحة العامة ال�ساملة للتعذيب اأثناء الحرب. فاأ�سبابه 
عديـــدة، واأوجـــه حاالته كثيرة. لي�ش ثمة مـــن �سببية وحيدة ت�سمـــح بتاأكيد وجوده، اأو 

ا�ستنتاج انعدامه.
بالمقابـــل، فـــاإن الـــذي يف�ســـر التعذيب عـــادة وي�سفه، هـــو غائيتـــه المتمثلة في 
الح�سول على المعلومة. ومن المفرو�ش اأن يكون هناك »تعذيب ا�ستخبار« اإلى جانب 
اأ�ســـكال اأخرى، اأكثـــر »مجانية«. هي تمييزية ت�سرب جذورهـــا داخل الخطابات التي 
تتعر�ـــش للحديث عن اأهميـــة الح�سول على المعلومة. تعيُد اإلـــى مجال النقا�ش، من 
غير تمحي�ـــش، فكرًة �سارية وقتهـــا، ا�ستخدمت لتبرير بع�ـــش ممار�سات العنف، مع 
التظاهـــر بالتنديـــد باأ�سكاله المتردية. لئـــن كان للهدف الذي يرمـــي اإليه الجالدون 
من اأثر في الممار�سات االأولية، كما �سن�ساهد الحقا، فلي�ش من �ساأن تعريف التعذيب 
اأن يطيـــل التوقف في تلـــك االن�سغاالت االأخالقية. فالتعذيـــب موجود، فور وجود اآالم 
يتـــم اإحداثها ق�سدا فـــي حق �سخ�ش ما، من اأجل حرمانه من كرامته ككائن ب�سري، 
و�سلبـــه قدراتـــه في التفكيـــر. فالفوارق المختلفـــة التي قد يتخذها، تمثـــل فوارق في 

*40/2 IR ،1956 1( ر�سالة اجلرنال »بيات« اإىل كاتب الدولة »اأر�ش«، 29 �سبتمرب(
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غاياتها الظاهرة ]بالو�سف[، اأي ال تعني فوارق نوعية، اإذ يتعلق االأمر دوما بالتعذيب، 
وبالتعذيب فقط. 

مهمـــا يكـــن، فاإن للغايـــات االأخالقيـــة فعالية بديهيـــة اأثناء الحرب. بعـــد اجتياز 
»�سدمـــة المرة االأولى«، كان للجنود الذين يالزمون التعذيب الممار�ش على ال�سجناء 
اأو الم�ستبـــه فيهـــم، ردود اأفعال تختلف في معظم االأحيان وفـــق اختالف مقا�سدها: 
اإن كانـــت ممار�سة للح�سول على المعلومة اأم ال. من جملة عواقب االأولوية الممنوحة 
للح�سول على المعلومة، اأن جعلت »اال�ستنطاق الع�سلي« اأكثر »مقبولية«. فهو يدرجها 
فـــي كنِف واقـــٍع يعتبر بديهيا و]يعتبر[ من �سروريات الحرب. غير اأن ذلك لن يوؤ�س�ش 

االإجماع على ممار�سة التعذيب. 

ممار�سة مف�سوحة
ينبغـــي التمييز بين ردود الفعل ال�سادرة مـــن قبل جنود �سهود، ورود فعل الجنود 
الذين يطلب منهم الم�ساهمـــة بممار�سات اال�ستنطاق اأو اإعدام �سجناء، وهي حاالت 
�ستتـــم درا�ستهـــا الحقا. معظـــم الجند كانـــوا �سهودا. �سهـــود بالرغم منهـــم؛ �سهود 
بح�سورهـــم في وحدة مـــا، اأو على مقربة من بناية ما. ولن يختـــار الجميع اأن يكونوا 
�سهودا فعالين. يتمثل رد فعل معظمهم في ال�سمت: �سمت الجندي الذي يترك وحده 
مـــع تلك ال�سيحات ومع تلك ال�ســـور، �سمت الجماعة كذلـــك، و�سمت تجاه الخارج 

اأي�سا. 
اأثار اكت�ساف التعذيب لدى العديد من الجند �سعورا »بالعار«، وفق عبارة تتردد في 
معظـــم �سهاداتهم. كذلك كان حال اأحـــد المجندين للخدمة الع�سكرية، وكان مقتنعا 
ب�ســـرورة تعذيب »البيكو«، ق�سد ا�ستنطاقهم، غير اأنـــه كان ثائرا لتخ�سي�ش »راحة 
يـــوم االأحد، فر�سة لتعذيـــب �سخ�ش يزعم اأنه من الفالقة، مـــن الثامنة �سباحا اإلى 
ال�ساعة 20«، فلم يكن يملك من حيلة �سوى اأن ي�سجب عجزه اأمام ذلك الم�سهد: » ما 
الـــذي تريـــد اأن اأقول، وما العمل ؟ من المفرو�ـــش اأن تكون كل لحظة محطة لل�سراخ 
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بم�ساعر العـــار والثورة، �سيء م�ستحيل)1).« وخالفا للتعذيـــب الذي ر�سي به، باعتبار 
�ســـرورة، فـــاإن اأ�سكال العنـــف التي ي�سفها ب»مح�ـــش �سادية«، ال تجـــد اأي مبرر في 
نظـــره. والعار، هـــو تعبير عن تناق�ش الدالالت. فاالأمـــر ال ي�سدر عن عالقة باالآخر، 
بقدر ما ي�سدر عن عالقة بالذات: فالجندي م�سطرب، الأنه لم يتو�سل اإلى اأن ي�سرح 

لنف�سه بالذات، م�سروعية اأ�سكال العنف الممار�ش.
ت�ساهـــم التبريرات الر�سمية اأي�سا ب�ســـكل وا�سع في �سمت الجند: �سمح لهم تبني 
وجهة النظر الر�سمية بالتهوين من اأمر التعذيب في ظروف الحرب المعا�سة. اإن بروز 
التعذيـــب في �سرد مجريات االأحداث، ثم تراجعه، واختفاوؤه بعد ذلك، موؤ�سر لتحوله 
اإلـــى اأمر عادي: تظهر المرة االأولى بمثابة ثقب و�ســـرخ في عالم المعنى، وا�سطرابا 
فـــي مفاهيم وفي قيم الجند، ثم تاأتي الحرب بعد ذلـــك لتحدث مفعولها في »�سقل« 
التجربـــة. تتناق�ـــش حدة العنف بالتعود، كمـــا ُتكتم ال�سدمة بعـــد اأن يتم الوعي بها 
]ملفوفـــة[ في غ�ساوة معان جديدة، وليدة الظرفيـــة الجزائرية. »لدينا جميعا، نف�ش 

رد الفعـــل. نحاول االمتناع عن الم�ساهدة. ن�سعـــر بالغثيان، لكن نظل عاجزين؛]...[ 
ثائرين في البداية، ثم ال مبالين في النهاية؛ ينبغي اأن نقولها: يا للعار!)2)

من ال�سعب معرفة ما اإذا كان الجند يتحدثون فيما بينهم في �ساأن تلك الممار�سات 
العنيفة، وكيف يتحدثون. يبدو باأن ال�سمت قد هيمن على االأو�ساع. بقطع النظر عن 
بع�ـــش المواقف الم�ستركة المتخذة، فاإن التبادل في هذا ال�سدد اأمر محدود. »نعم، 
ُتقـــال اأموٌر، لكن من نوع: "ماذا تراهـــم يفعلونه اأي�سا"...«، عبارات من هذا ال�سكل، 
"ال �ســـك اأن الموّلـــد قد تـــم ت�سغيله"، اأ�سياء من هذا القبيـــل«، ذكريات رواها روجي 
بونالي�ش، ال�سف الثاني في كتيبة م�ساة ببالد القبائل الكبرى �سنة 1957. ثم تعر�ش 
لو�ســـف جنود تابعين لفرعه، تم تعيينهم لمدة اأيام، لحرا�سة المركز القيادي، حيث 

 )Témoignage Chrétien( يف  ن�سرت   ،1956 جوان   8 يوم  للخدمة  جديد  من  ا�ستدعي  جندي  ر�سالة   )1(
AGM82 )OURS( )وموجهة، رفقة ر�سائل اأخرى عديدة اإىل ورين كوتي )رئي�ش اجلمهورية وقتها

)2( �سهادة رميون دوما، يف جان بيري فيتوري، نحن املجندون للخدمة الع�سكرية يف حرب اجلزائرية. الطبعة االأوىل 
باري�ش Stock ،1977، الطبعة الثانية: Temps actuels/Messidor 1983، �ش. 104
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يمار�ـــش التعذيب: »ي�سل الفتيان اإلى هناك. هـــم على اإطالع بذلك. عندما يعودون، 
لـــن تبقـــى لهم رغبة في العودة اإلى الحديث عنه. لقد فعـــل فيهم االأمر فعلته اإلى حد 
كبيـــر. اإذن يكون الحديث بالمعنـــى، باأ�سياء من هذا النوع. يتحول االأمر في وقت من 

االأوقات، اإلى اأ�سياء، لن نعيرها اأي انتباه. اإذن، لن نتحدث عنها)1).«
اأما الجنـــود الراف�سون، الذين يظلون في حالة �سدمـــة، لكن محتفظين ب�سرامة 
يقظتهـــم، وعيا منهم باأنـــه يمكن التعود ب�سرعة مع هذا العنـــف اأي�سا؛ هوؤالء، يجدون 
�سعوبـــة في اإيجاد رفـــاق يبثونهم االأمر، ويتبادلـــون معهم االأحاديـــث. تحدث اإيفون، 
باعتبـــاره الهوتـــي تم تعيينه فـــي الكتيبة ال�سابعـــة للقنا�سة االألبييـــن، معترفا بجميل 
�سماحـــة دوفال:« وال�سيء العظيـــم بالن�سبة اإلي، هو التمكن مـــن التحدث عن هذا مع 
�سخ�ـــش مـــا ]...[ علمني كيفيـــة التمييز. علمنـــي اأن اأروي له)2).« من النـــاذر اأن يجد 
المـــرء محاورا: تعتبـــر المذكرات الخا�سة، في كثير من االأحيـــان ف�ساءات بديلة. وال 
�سبيل اأي�سا بالن�سبة الأغلبية الجنود للحديث عن التعذيب في الر�سائل التي يبعثون بها 
اإلـــى الوطـــن االأم، مخافة الرقابة، واأي�سا خ�سية ترويع االأقـــارب. فال�سمت لحمة بين 
الجنـــود. والحديث مجازفة بك�ســـر تلك الوحدة. يتقا�سم ال�سهـــود مع الجالدين فعال 
و�سعيـــة ما: كلهم جنـــود فرن�سيون مكلفون بقمع »التمـــرد« الجزائري. يحولهم م�سهد 
التعذيـــب اإلـــى »�سخ�ش ثالث«: لي�ســـوا بالجالدين وال ب�سحايا التعذيـــب، فهم �سهود. 
ي�سدهـــم �سمتهم داخل مجموعة الجند، وحتى واإن كانـــوا في �سف الجالدين، فاإنهم 
ب�سفة اأخ�ش في �سف الجي�ش والنظام، في �سف المهمة. بّين اإرفين �ستوب، كيف اأن 
ال�ساهـــد فـــي حاجة، اإن رغب في اأن يظل �سلبيا، اإلى م�سافـــة تف�سله عن ال�سحية)3)«. 
ا للم�ساعر التي ال تطاق والتي يحدثها م�سهد االإن�سان الذي ياألم، ينف�سل ال�ساهد  �سدًّ

)1( حوار روجي بونالي�ش مع الكاتب
)2( حديث اإيفون مع الكاتب

)3( راجع اإرفني �ستوب.
 «Torture : puschological and cultural origins «, in Ronald D/ CRELINSTEN et Alex P/ 
SCHMID, The Politics of Pain, tortures and their masters, Boulder, Westvienw Press, 
1995
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�سيكولوجيـــا عن ال�سحية. هنـــا يح�سل على امتياز مـــزدوج: االقتراب من المجموعة 
الع�سكريـــة التي عّر�سها الم�سهد للتبدد، واالحتمـــاء �سيكولوجيا. هذا ف�سام ال يمكن 
اأن يحدث دوما، اإذ يظل بع�ش ال�سهود في موقع �سخ�ش ثالث، بعد اأن �ساروا عاجزين 

عن االلتحام من جديد مع المجموعة. عندها، يختارون اأن يدلوا بال�سهادة. 
بالن�سبـــة لق�سي�ش مثل هنري بينينو، تعتبر ال�سهادة قبل كل �سيء كالما. كان يدافع، 
و�ســـط الجنود، عن بع�ش النزوع االإن�ساني: »تبريـــري هو اأننا ال نملك الحق في اأن نم�ش 
االإن�سان ]...[ وباأنه ينبغي البحث عن الفعالية بن�ساط عملياتي اأكثر ذكاء واأكثر �سرامة.« 
باعتباره مر�سدا في كتيبة نخبوية في خو�ش دائم، فهو بمثابة دليل بالن�سبة للجنود الذين 
يقا�سمونـــه يوميات الحياة. يعرف بـــاأن الحرب ُتحدث فقدانا للمعالـــم ويعرف اأن دوره 
يتمثل في تذكيرهم بها. كان الخطر كبيرا: »]ينتهي اأمر[ هذا الجو العملياتي، بتحريف 
ال�سمائـــر. ونظـــرا، من جهة اأخرى، النعدام اأي َمخرج �سيا�ســـي في ذلك الوقت... فقد 

كان على المرء اأن يكون قويا بحق، حتى ي�سمد اأمام ت�سلب ال�سلوكات.« 
وحتـــى ولـــو كان ذلك �سعبا، كما قـــال بينينو، فاإن المقاومـــة تتطلب من المرء اأن 

يكون قويا بحق، وقويا جدا. 
ولـــو �سعـــب عليهم، كمـــا قال بينينـــو، اأحيانـــا مقاومـــة المجريات اليوميـــة، فاإن 
الالهوتيين، وبالدرجة االأولى الرهبـــان، يتميزون بالقدرة على االإحاطة بالرهانات، 
وعواقـــب ممار�سة التعذيب. كما اأنهم اأكثر تاأهيال الإثارة المحادثات – وين�سم اإليهم 
في ذلك دون �سك، المنا�سلون ال�سيوعيون. هل كانت كلماتهم فعالة ؟ من الم�ستحيل 
تاأكيد ذلك، غير اأن �سهاداتهم تنطق في كثير من االأحيان بحالة التفرد التي يوجدون 

فيها، و�سط بقية الجند. 
الـــكالم عمل �سعب ومجازفة، الأنه يعر�ش للعقوبات والتوبيخ من كل نوع. والكثرة 
ال تحـــاول ذلك؛ هي تف�ســـل االإدالء بال�سهادة بكيفية مغايرة. فهـــم يحاولون ت�سجيل 
الواقـــع، واالحتفـــاظ به. »اأجبرت نف�سي علـــى اأن اأكون �ساهدا فـــي م�سهد تعذيب كي 
اأتمكـــن بعـــد ذلك من ال�سهادة. ]...[ كنـــت بحق م�سابا بهو�ـــش »اأن اأقول«: احتفاظا 
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بالقـــدرة على المقاومـــة، ينبغي اأن يكون المرء �ساهدا، يجـــب البرهنة)1).« كتب اآالن 
مايار دو ال موروندي في �سجل يومياته تفا�سيل الم�سهد، ثم قام في وقت الحق باإنجاز 
اأطروحـــة حول ق�سية التعذيب، قبـــل اأن ين�سر للجمهور العري�ش اأجـــزاء باأكملها من 
�سجـــل يومياته، في موؤلف ذكريات)2). ن�ســـرت العديد من روايات الجند بعد الحرب، 
واعتمدت كلها على ت�سجيل مذكرات وقتها: ال يمكن اأبدا اأن نقول باأن الجميع تعر�سوا 
للحديـــث عـــن التعذيب، بل كان عـــدد من فعل ذلك محـــدودا ن�سبيا، غيـــر اأن الغاية 
بالن�سبة للذين فعلوا ذلك، هي االإدالء بال�سهادة عن واقع لم يكن معروفا كما ينبغي، 

وفي نظرهم تم التهوين باأمره، بل تم التنكر له تماما.
كثيرا ما ا�ستقبلت كراري�ش تالميذ المدار�ش، انفعاالت وردود اأفعال جند الجزائر. 
مـــوازاة مع ذلك، حاول البع�ش اأن ي�سجلوا بال�ســـور، الم�ساهد التي اكت�سفوها. �سمع 
الالهوتـــي �ستاني�سال�ـــش هوتـــان �سراخ طفل تعر�ـــش للتعذيب: »كان مـــن الم�ستحيل 
التوجـــه نحو الطفل ال�سغيـــر، والحديث معه، وتهدئة روعـــه ]...[ كان علي اأن اأرغم 
نف�ســـي، كي اأتوجـــه لت�سويره: �سورة �ســـوف اأريها للنا�ش في فرن�ســـا. لذلك فعلت ما 
فعلـــت.« ذلـــك هو التعليق الوارد فـــي �سجل يومياته)3). بين ال�سحيـــة والجالد ال يجد 
ال�ساهـــد مكانة له، واإنما يقف وكاأنه قد تحجر في مكانه، بفعل ما راأى وما �سمع: فهو 
ي�سعـــر بغربته نهائيا اإزاء الجنود الذين يمار�ســـون التعذيب، عاجزا عن التوا�سل مع 
ال�سحيـــة. يحاول، بوا�سطة ال�سورة، اأن ي�سكل مجموعة ثالثة. مجموعة لن يعود فيها 
منفردا: مجموعة النا�ش الذين �ساهدوا. بف�سل اأجهزة ت�سوير تافهة وخفيفة، يلتقط 
جنود الخدمة �سورا كثيرة عن ن�ساطاتهم في الجزائر. فال عجب اإن فكر بع�سهم في 
ا�ستعمالهـــا، �سهادة على التعذيب، اأو فقط لت�سجيل الواقع. تحدثت مختلف الم�سادر 

عن وجود مثل تلك ال�سور، كما تحتوي االأر�سيف عليها اأي�سا. 

)1( حوار اآالن مايار دو ال موروندي مع الكاتب.
)2( اأ. مايار دو ال موروندي، حول اال�ستعمار...، و: اإنقاذ ال�سرف، باري�ش من�سورات لو �سوي، 1990

)3( يوميات نوفمرب 1955 اإىل مار�ش 1956، موجهة بكيفية جمهولة ]م�سترتة[ اإىل غي مويل رئي�ش احلكومة وقتها 
AGM 91 )OURS( –الرتجمة( 
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حيـــن كلف روبيـــر دوالفينيات بالتحقيق فـــي التجاوزات المحتملـــة التي يقترفها 
الجي�ـــش الفرن�سي، تلقى »كلي�سية« ال�سور المكملـــة لرواية بعث بها اإليه الهوتي اآخر، 
حـــول التعذيـــب واالإعدامات التع�سفية التـــي ح�سر فيها. �سرح هـــذا االأخير في وقت 
الحـــق لوكيل الجمهوريـــة باأنه ]كان[ في ذلك الوقت ]على علـــم[ يقينا، باأن مجريات 
اال�ستنطـــاق قد تم تغييرهـــا. كان العرب الم�ستنَطقون معلقيـــن، بحبال م�سدودة اإلى 
اأيديهم، وكانت االأيدي مربوطة في ظهورهم؛ يظل التعليق لمدة �ساعات)1)«.وبالفعل، 
فـــاإن ال�سورتين المبلغتين اإلى دوالفينيـــات، تك�سفان عن تلك الممار�سة. ففي االأولى 
ن�ساهـــد رجال عاريا، ذراعاه مربوطين وراء ظهره، و�ســـدت في نوع من براثن علقت 
بحبـــل فـــي ال�سقف. وفي الثانية التـــي اأخذت من فوق جدار ي�سغل، هـــذه المرة، ثلثي 
ال�ســـورة، ُتظهر ال�سورُة رجال مربوطا مبا�سرة من زنديه، ذراعاه اأكثر تمددا، يبدو 

ظهره راجحا اإلى االأمام)2).
اإلـــى جانـــب تلـــك ال�سور، التي تعتبـــر بينات اتهـــام ال تدع مجـــاال لل�سك، كم من 
�ســـور ال تزال نائمة في حجـــرات ال�سقوف الفرن�سية، و�سط ذكريات اأخرى عن حرب 
الجزائـــر؟ وبالفعل، فاإن االأمر في نظر الكثيرين، يتعلق باالحتفاظ باآثار عن مختلف 
اللحظـــات المعا�سة هناك. مـــن جملة االألفي �سورة، التي اأعارهـــا �سبع وع�سرون من 
قدمـــاء المحاربيـــن اإلى كلير مو�ش-كوبو، الإثراء اأطروحته حـــول �سور المجندين في 
الخدمـــة الع�سكريـــة العامليـــن فـــي الجزائر، يبدو باأنـــه ال توجد فيهـــا م�ساهد حرب 
كثيـــرة، والتعذيـــب من باب اأولى)3). تمكـــن االخت�سا�سي في �ســـوؤون الع�سكر، العامل 

(CAC( *70 dossier 800293/5 ،1958 جل�سة ا�ستماع ل«جان �سوود«، يوم 24 ماي )1(
)2( اأثناء احلوار الذي اأجريناه معه، اأكد جان �سوود باأنه مل يلتقط تلك ال�سور. من جهته اأكد م�سور كان يعمل 
اأي�سا يف وحدته، ومت االت�سال به، نف�ش ال�سيء. مع اأن ال�سور كانت مرفقة بامللف، وتوؤكدان ما ورد يف ت�سريحه. 
تظل هوية امل�سور، مبهمة اإىل االآن. لعل االأمر يتعلق باب كرامبل نف�سه، وهو االأب دوالكومني، الذي بعث اإىل روبري 

(CAOM( 3661 ,120 dossier 9 carton 19PA ،دوالفينيات �سهادة جان �سوود. اأر�سيف دوالفينيات
)3( كلري مو�ش كوبو، �سور وتذكارات جمندين يف حرب اجلزائر، )1955-1994(، اأطروحة حتت اإدارة اآين ري-
غولدزيغر، جامعة ران�ش �سامباين، اأردين، جوان 1995. للتذكري فقد منع مر�سوم �سدر يف 23 اأكتوبر 1957، اإر�سال 
�سور واأفالم عن احلرب خارج اجلزائر. راجع. ج.ر.ج. 3 دي�سمرب 1957. �ش. 2590، ذكر من قبل ج.�سا. جوفري: 

»جنود يف اجلزائر«...، �ش. 292.
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فـــي الجزائر، مـــن اإيجاد بع�سها. ن�سر واحـــدة، »اأُخذت« في اأحـــدث اأفواج المدفعية 
المع�سكرة في بالد القبائل �سنة 1957. رغم النوعية الرديئة جدا لل�سورة الملتقطة، 
فاإنها ال تمنع من روؤية وا�سحة لرجل مثبت على االأر�ش، في الهواء الطلق، انكب عليه 
جنديـــان، بينما يدير اآخر ]مولد[ هاتف عملياتـــي مو�سوع فوق من�سدة، ي�سغل مركز 
ال�ســـورة. في �سور اأخـــرى لم تن�سر، تنت�ســـر االأج�ساد واالأوجـــه الم�سوهة بالتعذيب، 
التقطها �ساحبها لنف�ســـه، ولوقت قادم اأي�سا، »واعيا باأنه �سياأتي اليوم الذي يتاأ�س�ش 

فيه ال�سك، اأو الذي ال ي�سدقه فيه اأحد)1).« 
يعود تاريخ التدفق المكثف للجند في الجزائر اإلى �سيف 1956: لم تلبث اأن وردت 
�سهادات عن ممار�سات العنف غير الم�سروع من قبل الجي�ش، اإلى فرن�سا بوا�سطتهم. 
يتعلـــق االأمر ب�سفـــة اأخ�ش بر�سائل موجهـــة اإلى الجرائد واإلى رجـــال ال�سيا�سة، من 
نـــواب واأع�ساء في الحكومة. في �سهر اأكتوبر، على اإثر ق�سية المنا�سلين ال�سيوعيين 
الذيـــن تم تعذيبهم مـــن قبل �سرطة وهـــران، تطرق المجل�ش الوطنـــي مرات عديدة 
للحديـــث عـــن التعذيب واالغتيال الع�سوائـــي. يوم 16، ا�ستوقف نائبـــان الحكومة في 
�ساأن تجاوزات محددة – ]مبادرة[ �سيحتج عليها الم�سوؤول الجديد للجي�ش الجزائري 
الجنرال لوريو لدى روبير الكو�ست، باعتبارها كاذبة اأو مبالغ فيها. اعتمادا في كثير 
من االأحيان على ر�سائل الجنـــود وا�سل ال�سيوعيون جانيت فيرمير�ش، ثم بيير كوت، 
واأي�ســـا فالديك-رو�سي، مبادرات الم�سائلة حول الم�ساألة، بينما طرحت م�ساألة الثقة 
فـــي الحكومة على النـــواب. خارجا عن تلك الظرفية الحزبيـــة، تهاطلت التنديدات: 
تحتـــوي اأر�سيف غي مولي على ع�ســـرات ال�سهادات، كذلك ال�ســـاأن بالن�سبة الأر�سيف 
جريـــدة لومونـــد. في خريـــف 1956، ف�سل مديـــر هذه اليوميـــة الم�سائيـــة الكبيرة، 
هوبير-بوف-ميري، ا�ستيقاف رئي�ـــش المجل�ش، في �ساأن العديد من ال�سهادات التي 
تـــرد اإليه منذ �سهور. رف�ش تمكينه من الر�سائـــل خوفا من تعر�ش الجنود لمتابعات؛ 
غيـــر اأنه اأكد باأنه �سين�سرها فـــي حالة عدم تطور الو�سعية، خا�سة اإن تحول التعذيب 

)1( ذكر يف ن. م. �ش. �ش. 270 و272.
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�سيئـــا ف�سيئـــا اإلى اإجرائيـــة عادية في اال�ستخبـــار«. فاالأمر، كما اأكد عليـــه اأثناء تلك 
المحادثـــة، بالن�سبة اإليه، نقا�سا »ماأ�ساويـــا يتعالى بكثير، فوق ان�سغاالت اأو اختيارات 
تنعـــت، عموما، بال�سيا�سية)1)«. �سلك المم�سون على ر�سالة مفتوحة موجهة اإلى رئي�ش 
الجمهورية نف�ش الكيفية: تو�سلوا »مدة اأزيد من �سنة اإلى جمع عدد كبير من المعلومات 
المتطابقـــة، موؤ�س�سة على �سهـــادات لم ]يكن في و�سعهم[ اأن ينكـــروا �سحتها، ت�سهد 
علـــى اأن األئك الجنود قد وجـــدوا اأنف�سهم م�ستدرجين، بالرغم منهم، اإلى الم�ساهمة 
فـــي اأعمال من المفرو�ـــش اأن ت�ستنكرها كافة ال�سمائـــر االإن�سانية، ويندد بها ر�سميا 
االإعـــالن عن حقوق االإن�ســـان«. توجهوا بنداء اإلى رئي�ـــش الجمهورية، من اأجل ح�سر 

هذه االأ�ساليب، موجهين له �سهادات عديدة من الجنود)2). 
في خريف 1956، لم يبق م�سوؤول �سيا�سي باري�سي، على غير اإطالع بكون الع�سكر 
يرتكبـــون اأعمال عنف غير م�سروعة بمنا�سبة عمليات »حفـــظ النظام« في الجزائر. 
لـــم تكن تلك االأعمال بال�سيء النـــاذر اأو المح�سور في بع�ش الوحـــدات، التي ينبغي 
اإخ�ساعهـــا لالن�سبـــاط، لكن العك�ـــش. كما بـــداأت تنت�سر غرغرينا اأخـــرى في ج�سد 

الجي�ش الفرن�سي: االإعدام التع�سفي.

1956، مرفقة مبالحظات غي مويل حول حمادثاتهم،  اأكتوبر   17 اإىل غي مويل،  بوف مريي  ر�سالة هوبري   )1(
AGM84 (OURS(

AGM82 (OURS( ،»ر�سالة مفتوحة اإىل ال�سيد رئي�ش اجلمهورية )2(
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4 - »اغتيال الفارين«: اأمر عادي

»اغتيال الفارين«: ممار�سة مكثفة
»يجـــب اإطـــالق النار علـــى كل �سجين اأو م�ستبـــه فيه، حاول الفـــرار«، ذلك هو ما 
ذكـــرت به تعليمة ر�سمية في ربيع )1)1956. الفرار مبرر كاف لتوجيه طلقات تحذير، 
واإطـــالق النار. في التعليمة الم�ستركة ال�سادرة يـــوم 1 جويلية 1955، رخ�ش وزراء 
الدفـــاع والداخلية �سراحة بتلك الممار�سة: »في القتـــال برا، ال ينبغي اأن يوجد اأدنى 
تـــردد في نوعية ال�سلوك الذي ينبغـــي اإتباعه: يجب اأن يعدم فورا، كل متمرد لجاأ اإلى 
ا�ستعمال ال�سالح اأو �سوهد ب�سالح في يده اأو مقبال على ارتكاب تجاوز. �سيطلق النار 
علـــى كل م�ستبه فيه، حاول الفرار.« امتالأت �سجـــالت »�سير العمليات« التي ت�سبطها 
الوحـــدات العاملة في الجزائر، بعبـــارات »فارين تم اإعدامهم«. علـــى �سبيل المثال: 
اأثنـــاء عملية تفتي�ش فـــي واد بال�سرق الق�سنطينـــي، اكت�سف مظليـــو الكتيبة العا�سرة 
للمظلييـــن الكولونيالييـــن )RPC( طاحونة، »اأطلقوا النار علـــى الفارين«. بعد ثالثة 
اأربـــاع ال�ساعة من ذلك، اأوقفـــوا قرابة ع�سر ن�ساء وثمانية رجال، بعد �ساعة من ذلك 
حاول »�سبعة من »الخارجين عن القانون« الفرار فاأعدموا«)2). �سواء كان م�ستبها فيه 

اأو �سجينا، يظل الهارب قبل كل �سيء هاربا. 
خالفـــا لما قد ت�سير اإليـــه تعليمة جويلية 1955، يكفي اأن يكون المرء هاربا، حتى 
يكـــون م�ستبهـــا فيه. ال يتميز الرجل الهـــارب اأو المراأة اأو الطفـــل اأو الكهل اأو ال�سيخ، 
بوظيفة في الكفاح الع�سكري اأو ال�سيا�سي، لكن يتميز بموقفه تجاه القوات الفرن�سية. 

*296 1R ،1( تعلمية اجلرنال نوغيز، يوم 27 اأفريل 1956، حول ال�سرية التي ينبغي اتباعها من قبل الفرق(
.*3060 7U ،1957 سبتمرب� JMO du 8° RPC 29 )2(
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هكـــذا اأورد جان مولير، المجند من جديد للعمل في الجزائر �سنة 1956، في واحدة 
مـــن ر�سائله: »ذهبنا في �سريتين اإلـــى دوار مْزَغّنا، غرب �َسْرياْت. ]...[ اأطلق ]رجال 
ال�سريـــة االأخرى[ النار مبا�سرة علـــى كافة الرجال الذين كانوا يفرون عند ح�سورنا. 
اخترقـــت ر�سا�سة بندقيـــة ر�سا�سة �ساق اأحـــد ال�سبية)1).« يبدو بديهيـــا باأن الع�سكر 
قـــد اأطلقوا النار من غير تقدير لدرجة خطورة هـــوؤالء النا�ش: فارتكازهم على تاأويل 
عري�ـــش لمفهوم الفرار، هو الذي �سمح لهم باإطـــالق النار فور روؤية القرويين. كانت 
تلـــك الممار�سة منت�سرة بكيفية جعلت الم�سوؤوليـــن ال�سيا�سيين والع�سكريين ين�سغلون 
بهـــا. حر�ســـا على اجتناب حوادث بيـــن الجند، وكذا اجتناب االإفـــراط في ا�ستعمال 
ذلـــك الترخي�ش تجاه الجزائريين، اأعاد الجنرال لورييـــو تعريف �سروط اال�ستعمال 
فـــي مـــاي 1956. كان ياأمل في جعل النظرة اإلى القانون العـــام من�سجمة، واأن ير�سم 
فيـــه خطوطـــا ت�ساعد على ت�سنيـــف ال�سلوك: داخـــل الثكنة اأو في ميـــدان العمليات، 
مـــن جهـــة؛ ومن جهة اأخرى هـــل توقف ال�سخ�ش الفـــار اأو لم يتوقـــف. كانت مدونته 
الم�سلحية محددة بدقة، تهدف اإلى الحد من االإفراط ومن االأخطاء. فكما كان عليه 
ال�ساأن بالن�سبة للمجاالت االأخرى، حاول الجنرال اأن يح�سر عمليات قواته الع�سكرية 
داخل االإطار القانوني اأو التنظيمي. ومع ذلك، فاإن تحذير الهارب ب�سرورة التوقف، 
يبـــدو حاجزا غيـــر كاف للوقاية من ا�ستعمـــال الترخي�ش باإطالق النـــار بكيفية غير 
مبـــررة. زيـــادة على ذلك، فهو يفر�ش فـــي مدونته التحذير ثالث مـــرات في الثكنة، 
اأي عندمـــا تكون احتمـــاالت الحوادث مرتفعة، بينما ال يو�سي بذلك �سوى مرة واحدة 

)1( ملف جان مولري« �ش. FM 14 ت�سري اإىل بندقية ر�سا�سة. ع�سو يف الفريق الوطني »جلوالة ك�سافة فرن�سا«، مت 
ا�ستدعاء جان مولري من جديد لري�سل اإىل بالد القبائل �سنة 1956. مات هناك يف اأكتوبر 1956. مت جمع الر�سائل 
 Les« التي كان يبعث بها من اجلزائر من طرف اأ�سدقائه. مت ن�سر منتخبات منها يف �سكل كتيب، ثم عادت اإليها
Cahiers du témoignage chrétien« حتت ت�سمية: »ملف جان مولري«، يف فيفري 1957. حول جان مولري اأنظر 
فاالنتني غو�سوت، »الكاثوليك يف منطقة لوران وحرب اجلزائر«، باري�ش L’Harmattan 2000، و�سهادة بول راندو 
يف »حرب اجلزائر وامل�سيحيني« )Les Cahiers de l’IHTP, n° 9, 1988, p. 143.( تعر�ش جان اإيف األكيي، 
 ،Paris Robert Laffont, 1957, p. 226 .يف �سهادته »لقد اأحللنا ال�سلم يف تازالت؛ مذكرة �سري �سابط مظلي
تعر�ش اإذن للحديث عن حالة رجل منظّم: »اأخته مل تبلغ الثانية ع�سرة، وقد جرحت اأم�ش االأول، بينما كانت تفر اأمام 

دورية تابعة لوحدة جماورة. دخلت ر�سا�سة يف �ساقها، وهي تاأمل كثريا.«
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فـــي ميدان العمليـــات. تجدر االإ�سافة اإلى وجود موازنة بيـــن ميدان العمليات وح�سر 
التجـــول، والتحذير هنا هو مجـــرد ال�سياح بعبارة »قف«، وال �ســـرورة في اأن ت�ساف 
اإليهـــا، كما هو الحال في الثكنة، العبارة المكملة: »اأو اأطلق النار«. والجنرال القائد، 
ير�ســـل العنـــان لحرب اأ�ســـد ق�سوة في »لبـــالد«، ال تمنح فيها التنظيمـــات �سوى وقاية 

محدودة لل�سكان)1).
مهما يكن من اأمر، فاإن الجزائريين يجهلون الن�سو�ش؛ يظل الفرار بالن�سبة اإليهم 
اأف�ســـل وقاية لهم �سد القوات الفرن�سيـــة. للنظر في �سكوى من التعذيب ومن االإعدام 
التع�سفي، الحظ الكولونيل المكلف بالتحقيق، عند و�سوله اإلى المنطقة، ما يلي: » كان 
النا�ـــش في كل مكان تقريبا، يفرون عند و�سولنا. بب�ساطة هم مرهبون. وكلما اأطلقنا 
النـــار على الفارين، ازداد فرار النا�ش عند و�سولنـــا«. ثم اأ�ساف، متوجها اإلى الوزير 
المقيـــم، »ينبغي مراجعة مفهـــوم اإطالق النار على الفاريـــن مراجعة عميقة، فهو في 
معظـــم االأحيان بحاجة اإلى تدقيق في ذهن بع�ش ال�سباط.)2)«. اأما فيما يخ�سه، فقد 
اأ�سدر تعليماته للِفرق المو�سوعة تحت قيادته، بعدم اإطالق النار، اإال في حالة هجوم. 
فـــي اأكتوبر 1956، حر�ش نف�ش الكولونيل على الخـــروج بتعريف وا�سح للظروف التي 
تـــاأذن ب»باإطالق النـــار على الهاربين« وكرجع �سدى لذلك، جـــاءت تعليمة من روبير 
ق القاعدة التي  الكو�ســـت، بمنا�سبـــة انق�ساء �سنتين من بداية الحرب، بما يلـــي: »تطبَّ
تن�ش باإطالق النار على الم�ستبه فيهم الذين يحاولون الفرار، على من لدينا مبررات 
جـــادة تدفع بنا اإلى االعتقاد بكونهم جناة، يحاولون الهروب بعد اأن يتم اعتقالهم من 
قبل قواتنا. فهي ال تطبق على الفارين من النا�ش عند اقتراب فرقة من فرقنا، اأو عند 

دخول قواتنا في قراهم: اإذ ربما تعلق االأمر بمجرد اأبرياء مفزوعين)3).« 

.2898/1 1H ،1956 1( مدونة م�سلحة للجرنال لورييو، 7 ماي(
(CAOM( *12/155 cab ،1956 تقرير اإىل روبري الكو�ست، 18 جوان )2(

IGAMES، اإىل املحافظني، اإىل اجلرنال قائد الدرك، اإىل مدراء االأمن الوطني واالأمن  )3( تعليمة موجه اإىل 
 cab  ،1957 بداية جانفي  اإىل  تاريخها  يعود  اأن  يحتمل  العا�سرة،  الع�سكرية  املنطقة  قائد  اإىل اجلرنال  االإقليمي، 

CAOM *12/155
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بالرغـــم من تلـــك التدقيقات، فقد فتـــح الترخي�ش باإطالق النـــار على الفارين، 
البـــاب وا�سعا للتجـــاوزات الم�سروعية مبدئيـــا. فِهَم بع�ش الع�سكـــر ذلك حق الفهم، 
فاأ�ســـدروا اأوامرهم الأ�سخا�ش معينين بال�سير اأمامهـــم، قبل اأن يطلقوا النار عليهم. 
ت�سمـــن حكـــم محكمـــة ق�سنطينة)1) تجاه قتلـــة محمد بن اأ.، الـــذي اغتيل في ظروف 
م�سابهة بعد اأن جرد من محتويات جيبه، ]ت�سمن اإذن[ العبارات التالية: اإن اأطروحة 
الهارب المقتول، لم تقنع الق�ساة. لكن، اإذا تعلق االأمر هنا بحالة من بع�ش الحاالت 
المكت�سفة، فكم هو عدد الهاربين الذين لم ت�سدق عليهم هذه ال�سفة، تم اغتيالهم 
بر�سا�ســـات »دخلـــت من قبالـــة الج�ســـد«)2)اأو »مربوطيـــن مثنى، مثنـــي باالأيدي«)3)؟ 
وبالفعـــل فقد اأ�سبـــح ا�ستعمال عبارة »هارب مقتول«، و�سيلـــة عملية لتغطية اغتياالت 

ع�سوائية بغطاء الم�سروعية.

 اغتيال الفارين
ميالد م�سطلح

منـــذ بداية حـــرب الجزائر، كان الع�سكـــر يطالبون بعدالة اأ�ســـرع واأكثر �سرامة، 
ت�سمـــح باإبطال االأذى المتمثل في اأعداء فرن�سا، ويمنع االأ�سخا�ش الموقوفين من قبل 
القوات الفرن�سية من الوقوف اأمامها من جديد، بعد اأ�سهر من ذلك. ونظرا ل�سعورهم 
بالحرمـــان وهم ينتظرون ردا مالئما لرغباتهم، لـــم يتردد البع�ش في تطبيق عدالة 
تع�سفيـــة. كما جاء التو�سيح على ل�سان مفت�ش عام لـــالإدارة، �سنة 1956: »اإن ِحر�ش 

)1( تقرير حمكمة TPFA، يف ق�سنطينة، يوم 27 جويلية 1957، حول اأحداث وقعت يوم 17 اأوت 1956 يف اخلروب، 
.*2579/2 1H

)2( يتعلق االأمر باأخوين م�ساليني معروفني، اأطلق عليهم النار من طرف دورية تابعة ل RCA °3« يوم 13 اأفريل 
(CAOM( *12/155 cab ،1956، ح�سب تقرير احلكومة العامة

بينهم  اأ�سخا�ش، من  1958، بخ�سو�ش ع�سرة  اأفريل   1 االأختام يوم  اإىل حافظ  العام لوهران  الوكيل  )3( تقرير 
مت  للتمرد،  مالية  م�ساعدة  وبتقدمي  باالغتيال  اجلي�ش،  �سفوف  من  الفرار  مبحاولة  اتهموا  احلركة،  من  ثمانية 
 In 800293/5, ،»اغتيالهم بالقرب من »كرامبل« بينما كانوا يحاولون الفرار »وكانوا مربوطني باالأيدي مثني، مثني

dossier 73* (CAC(
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ال�سلطـــات الع�سكريـــة على عدم اللقاء مـــن جديد مع موقوف م�ستبـــه فيه، في قطاع 
ن�ساطهم، اأطلق �سراحه بعد اأيام من ذلك من قبل ال�سرطة اأو قا�سي التحقيق، نظرا 
النعـــدام البينات الكافية، مع اأن �سكوكا كبيـــرة كانت تحوم حوله، ]كل ذلك اإذن[ قد 
دفـــع بهم اإلى و�سيلة راديكالية ونهائية، لكن ال يمكـــن ال�سماح بها، تتمثل في الق�ساء 

على الم�ستبه فيه بكل ب�ساطة)1)«.
ب�سرعة، تحولت »�سخرة الحطب«، بالن�سبة للع�سكر الفرن�سيين اإلى مرادف للتوجه 
اإلـــى اإعدام تع�سفي. كثيرا ما اأ�ســـارت اإليه روايات الجنود. كتب اأحد الالهوتيين، اأعيد 
تجنيـــده فـــي اإحدى كتائـــب القنا�سة الجزائرييـــن، اإلى بع�ش اأ�سدقائـــه: »لقد ظهرت 
"�سخـــرات الحطـــب" من جديـــد. لم يح�سل لـــي علم بذلـــك، �سوى يوم وقعـــُت و�سط 
اأ�سخا�ش ذاهبين م�ساءا، المعـــول فوق الكتف والبندقية الر�سا�سة في اليد االأخرى. لو 
تعلـــق االأمر بجنـــاة بحق، فمن المفرو�ـــش اأن يطلع النا�ش كلهم علـــى اإعدامهم«. تمثل 
»�سخـــرة الحطـــب« فر�سة لتطبيـــق االأوامر علـــى الفارين المعدومين: فـــور الذهاب به 
اإلـــى ال�سخرة، يمكن للم�سجون اأن يتحول اإلى هـــارب، يكون م�سروعا قتله. بعد اأن كلف 
جندي بتحرير تقرير حول وفاة اأحد قادة »الثوار« تم اإعدامه فورا، كتب يقول: »�ساأكتب 
باأنـــه اأثناء �سخرة ماء، حـــاول ال�سجين الم�ستبه فيه الفرار، وباأنـــه لم يتوقف، بالرغم 
مـــن التحذيرات المعروفـــة. اأجبرنا على اإطالق النار)2).« انتهـــج محررو �سجالت �سير 
ال�سباط، نف�ش االأ�سلـــوب: وردت في تقاريرهم عبارات من نوع: »اأثناء ال�سخرة، حاول 
م�ستبـــه فيه موقـــوف، الفرار، فتم اإعدامـــه«، عبارات يمكن في الواقـــع اأن تتغطى على 
اإعدامات تع�سفية، خا�سة اإذا تكررت، اأو كانت مرفقة بموتى اآخرين بطريقة م�سبوهة. 
باالإ�سافة اإلى اأعمـــال ال�سخرة، فاإن الخرجات المرفقة ب�سجين ي�ستخدم كدليل، 
قـــد ت�سكل اأي�ســـا فر�سة »لمحاولة فرار«. وهكذا بينما كان مـــن المفتر�ش اأن »ثائرا، 

)1( تقرير بيري فييهن، مفت�ش عام لالإدارة، يف مهمة باجلزائر، اإىل روبري الكو�ست، بخ�سو�ش وفاة عمر . اأ. 10 
)CAOM( *12/155 cab ،1956 سبتمرب�

)2( روين ترو�سو، كراهية وحما�ش يف بالد القبائل، حتية لكافة مقاتلي: AFN، نيم، من�سورات الكور، 1994، �ش. 
�ش. 123-122
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األقـــي القب�ش عليه وال�سالح بيده« قبل �سهر من ذلك، �سيطلع بع�ش الفرق على مخباأ 
اأ�سلحـــة، »فحاول الفرار و�ســـط االأع�ساب الكثيفة. لم يتوقـــف بالرغم من االإنذارات 
النظاميـــة، فتـــم اإعدامه بوا�سطة م�سد�ـــش ر�سا�ش من طرف اأحد رجـــال الفرقة«)1). 
ان�سغـــل الجنرال اأوليي، قائد اأ�ســـالك الجي�ش في ق�سنطينة، بتلـــك الممار�سة. وبعد 
اأن الحـــظ بـــاأن بع�ش االأعوان قد قتل »بينما كان يعمل دليال في عملية تم االإعداد لها 
بف�ســـل المعلومات التي قدمهـــا«، و�سل به االأمر اإلى حد التو�سيـــة بعدم ا�ستعمال اأي 

مخبر كدليل عملياتي)2)...
وبينمـــا كانـــت »�سخرة الحطب« تتبـــواأ مكانتها في االإبداعـــات اللغوية الع�سكرية، 
جـــاءت عبارة »هارب تـــم اإعدامه« لتكمـــل قائمـــة المترادفات الر�سميـــة، للممار�سة 
غيـــر الم�سروعـــة – مـــن غيـــر اأن يمنع ذلك كـــوَن بع�ـــش »الهاربيـــن المعدومين« قد 
حاولـــوا فعال الهروب. فـــي ر�سالة اإلى بع�ش النواب، حذر �سابـــط ق�سى ت�سعة اأ�سهر 
بالجزائـــر، قائـــال: » ينبغي اأن ي�سمح با�ستعمال ال�سيغة التـــي تقول » تم اإعدامه بعد 
التحذيـــرات النظامية، بينما كان يحاول الفرار«، ل�سرح اختفاء اأحد الم�سجونين بعد 
ا�ستنطاقـــه)3).« ومع ذلك، ففي 1959، اأورد �سابـــط اآخر: » تتوا�سل ت�سفية الم�ستبه 
فيهـــم، والمحاربين الخارجين عن القانون، وكانـــت اإح�سائيات قطاعي ت�ستمل على 
عنـــوان: »هاربون معدمون« ورد فيها مجموع الم�ستبـــه فيهم و»الميئو�ش منهم«، ممن 

)JMO du 151° RIM, 1er février 1956, 7U 252 )1.،  يف نوفمرب 1961، كان قائد الكتيبة امل�سار اإليها، ال 
يزال من�سغال بحماية امل�سجونني امل�ستعملني كدليل؛ �سلمهم اإىل الدرك، مع تكليفهم بتكبيلهم بكيفية فعالة )راجع. 
حماكمة يف اجلزائر. �ش. 185(. ي�سهد هذا االن�سغال باأن هذه النوعية من ال�سجناء، توا�سل اإعدامهم اإىل غاية 

نهاية احلرب.
)2( مدونة م�سلحة، من اجلرنال اأوليي اإىل قادة املنطقة، يوم 13 اأوت 1H ،1958 1486/1. تهم املدونة اأعون 
م�سلحة اال�ستخبار وتوؤكد على اأن ا�ستعمالهم يف من�سب الدليل، ي�ساهم يف »حرقهم« لدى الفالقة. مل يكن اال�ستدالل 
مقنعا مبا فيه الكفاية: وبالفعل فاإن العديد من الدليلني هم وطنيون مت �سجنهم من طرف اجلي�ش الفرن�سي. ويبدو 
على العك�ش من ذلك، وحتى واإن مل تقدم املدنية اأي تف�سيل يتعلق مبوت حديث الأحد اأعوان اال�ستخبار اأثناء بع�ش 

العمليات، يبدو اإذن باأن هذه املوت، ممار�سة عادية يف هذا ال�ساأن يف بع�ش الوحدات.
AGM 81(OURS( ،موجهة اإىل غي مويل ،)3( ن�سخة من ر�سالة اإىل نائب )27 نوفمرب 1956(
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اأعـــدم تع�سفيا في الميدان، �سواء »نطقـــوا« اأم ال)1)«. ما عدا »االأخطاء« الفادحة، فاإن 
باالإمـــكان دائما اأن يلب�ش اأي اإعدام تع�سفي بمحاولة فرار. عندما اأذنوا باإطالق النار 
علـــى الفارين، قـــدم الم�سوؤولـــون على الحرب، مـــن ع�سكريين ومدنييـــن، للمنفذين 
مفهومـــا، �ساعد غمو�سه على تغطية تجاوزات �سار من الم�ستحيل بعد ذلك الحيلولة 

دون وقوعها، اأو محاولة فر�ش رقابة عليها. 
مـــع هذا، فاإن بع�ـــش التحقيقات، ت�سير اإلـــى اأن التغطية لي�ســـت بالحيلة التي قد 
تخـــدع اأحـــدا، وب�سفـــة اأخ�ـــش ال�سلطـــات المدنية. فبحكـــم عجزها عـــن الت�سرف 
اإزاء الع�سكـــر، فهـــي على درايـــة تامة ب�ســـاأن هـــوؤالء »الهاربين«. و«ح�سب مـــا اأوردته 
اال�ستخبـــارات الر�سمية حول االأو�ساع ال�سائدة في الجزائر، فاإن ق�س�ش »الهاربين« 
المقتولين، �سارت متداولة بين العام والخا�ش)2).«، كذلك عبر ع�سو في وزارة العدل 
عـــن حيرته في مار�ش 1958، في حين اأبدى، في نف�ش ال�سنة، ع�سو اآخر ت�ساوؤمه في 
ر�سالـــة بعث بها اإلى النائب العـــام بق�سنطينة: »يبدو باأن الم�ستبه فيهم، يتمكنون من 
الفـــرار باأعداد زائدة عن اللزوم، مما يجعـــل القوات النظامية اأمام حتمية اإعدامهم 
رميا بالر�سا�ش. ]...[ هناك احتماالت قوية با�ستمال هذه االأعداد في الحقيقة، على 

اإعدامات ع�سوائية تحت غطاء فرار �سمح به بكيفية ما)3).« 
والحقيقـــة المغطاة بهذه العبـــارة، معروفة منذ بداية الحـــرب، وكانت ال�سلطات 
مجبرة على ال�سماح بها. هكذا عر�ش جان غييون، مفت�ش االإدارة، على روبير الكو�ست 
خال�ساته، حول موت عبد اهلل ب.: وح�سب تاأكيدات الع�سكر، يكون الرجل »قد حاول 
الفـــرار«، ثم اأ�ساف معلقا« بينما يبدو لي في الحقيقة، اأنه قد اأعدم بب�ساطة وبرودة، 
القتنـــاع الع�سكر بقيامه بوظيفة جمـــع االأموال)4)«. في تقرير في غاية الو�سوح، لنف�ش 
(1( J-M. DARBOISE, M. HEYNDAU, J. MARTEL, Officiers en Algérie, Cahiers libres 
n°11, Paris, Maspero, 1960.

)2( حتقيق حول جثث مت اكت�سافها يف بني �ساف، ومن املحتمل جدا اأن يكونوا قد قتلوا ع�سوائيا، 800293/5، ملف 
)CAC( ،*74

)CAC( *800543/106 .)3( م�سروع ر�سالة يوم 25 ماي )مع ن�سبة اإىل ال�سوؤون اخلارجية والدفاع الوطني(
)4( تقرير جان غييون اإىل روبري ال كو�ست حول موت اأخوين يوم 14 ماي 1956 يف دوار غومرييان، )فج مزالة، 16 

1956، C cab 12/155* (CAOM( جوان
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المفت�ـــش، وقد كلف بالتحقيق في تنفيـــذ اإعدام يحتمل اأن يكون ع�سوائيا في حق �ست 
وع�سريـــن �سجينا في مدينـــة القل، تعر�ش المقـــرر فيه لو�سف دقيق لمـــا تعاني منه 
ال�سرعيـــة من توتر، جراء الن�ساطات الع�سكرية)1). وبخ�سو�ش ق�سية القل بالتحديد، 
فقـــد ختم تقريره بقولـــه: اإن الحوادث التي وقع الحديث عنهـــا، لي�ست غير �سحيحة 
ف�سحـــب، بل هـــي غير محتملة الوقـــوع. لنعبر عن ذلـــك بكيفية فجـــة: عندما يرغب 
الجي�ش في الق�ساء على �سخ�ش ما، ففي متناوله و�سيلة اإدارية: هي محاولة الهروب. 
فهـــي ت�ستعمـــل على ال�ســـكل االآتي: اإما اأن تقـــع »المحاولة« في مـــكان ال�سجن ]...[ اأو 
اأثنـــاء »مهمة« ي�ستعمل فيها ال�سجين دليال: منـــذ ب�سعة اأيام خلت، خرجت ت�سكيلتان 
علـــى النحو المذكور في وجهتيـــن مختلفتين، اأخذت كل ت�سكيلة معها »دليلين«. حاول 
الرجـــال االأربعـــة الفرار، فتـــم اإعدامهم، ثم دفنـــوا في عين المـــكان بالجبل. فلو تم 
تنفيذ االإعدام على 26 �سجين بمع�سكر الطيران، لتم ذلك »اإداريا« باأعداد متجزئة، 
اأو اأثنـــاء هروب جماعي، بعـــد التحذير النظامي وتطبيقا للتعليمـــة الم�ستركة العامة 
ال�ســـادرة يوم 1 جويلية 1955، من وزيري الدفـــاع الوطني والداخلية. في �ساأن هذا 
التبرير االأخير فاإنني اأعترف باأنه تبرير غريب، الأنه ينفي اإمكانية االإعدام الع�سوائي 
ل�سبـــب وحيد هو اأنه كان من الممكن اأن يتم ذلـــك بكيفية »م�سروعة«. بالن�سبة لملف 
ق�سية القل.« وعيا منه بواقع الحماية المكفولة للممار�سات غير الم�سروعة، بوا�سطة 
ن�سو�ش جد عمومية، فاإن مفت�ش االإدارة قد قدم ا�ستدالال بدا له غريبا، لكن يتطابق 
مـــع الواقع. حـــاول بعد ذلك اإيجاد و�سيلة للخروج من تلـــك الحرية الزائدة المتروكة 
للع�سكـــر، غير اأنـــه ا�سطدم بال�سروريات الحربية: »هـــل كان من الممكن منعهم من 
اأطـــالق النار على فارين غير م�سلحين؟ يبدو لي هـــذا �سعبا، اأو على االأقل فاإن اإزالة 
هـــذا الحـــق، ال ينبغي اأن يتم دون تمييز، الأنه �سيت�سبب فـــي كثير من االأحيان في �سل 
حركة القوات.« ثم مال في االأخير اإلى حذف هذا الحق... في المناطق التي اأحل بها 

 1956، cab 1( تقرير جان غييون اإىل روبري الكو�ست، حول اأحداث ف�سحها اأحد اجلنود يف ر�سالة بتاريخ 4 ماي(
12/155*(CAOM(
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ال�سلم، وترك المناطق التي ت�سودها الحرب، تحت رحمة �سرعية ن�سبية، تتحكم فيها 
مقت�سيات �سراع مفرو�سة على كافة ال�سكان وفي كثير من االأحيان دون تمييز. 

»�سنظـــل مرة اأخرى، نتخبط داخل النفـــاق« هذا هو ما تنباأ به جان غييون، »ربما 
كان ذلـــك اأف�سل، لكن ينبغي اأن نعتـــرف باأنه ي�سعف كثيرا موقف القادة الماأخوذين 
بيـــن ت�سوراتهـــم االأخالقية وم�سوؤولياتهم الع�سكرية«. هـــذا، بالرغم باأنه ال يمكن اأن 
يتـــرك للفـــرق وال لقادتها وحدهم مهمـــة الف�سل في طبيعة التعريـــف القانوني لتلك 
الممار�ســـات. والموؤ�س�سة التـــي وكل اإليها مهمة مراقبة الحـــدود المبهمة التي يمثلها 

»الفارون المعدمون«: هي الدرك.

 بين التفتي�ش والتدلي�ش 
غمو�ش مهام الدرك

ال يـــزال الدرك، في هذه االأزمنة غير المحددة، يج�سدون ال�سرعية: هم �سمانها 
وحماتهـــا، حتـــى لدى الع�سكـــر المنتمين اإلـــى اأ�ســـالك اأ�سلحة اأخرى. فـــي ال�سنوات 
االأولـــى للحرب، كانت اأدنى وفاة ت�ستوجب اإقامة مح�ســـر من قبل الدرك، يحدد فيه 
الظـــروف، وي�ستعمـــل لمرافقـــة الت�سريح بالوفاة فـــي البلدية، طبقا للمـــادة 82 من 

القانون المدني)1): تطبيقا لهذا، يرفق الع�سكر في العمليات من قبل الدرك. 
نظرا لتواجدهم عبر كافة التراب الجزائري، فهم يعرفون ال�سكان معرفة جيدة، 
وموؤهلـــون اأكثر للتعرف على الموتى. وعلى عك�ش حركية القـــوات الم�سلحة المتنقلة، 
�سواء في ميادين العمليات، اأو اإداريا، بتغير الرجال مع كل تجنيد، فاإن الدرك يمثلون 
خير م�ساعد على اال�ستقرار وعلى ا�ستمرارية الدولة الفرن�سية في التراب الجزائري. 

فلئن تطورت الظروف حولهم، فاإن ال�سرعية لم تتغير، وهم يوا�سلون تطبيقها.

)1( »يكلف �سابط ال�سرطة بتبليغ فورا ل�سابط احلالة املدنية، مبكان موت ال�سخ�ش، وكل املعلومات املذكورة يف 
املح�سر ويحرر عقد الوفاة وفقها.« تذكر مدونة امل�سلحة ال�سادرة من اجلرنال �سبيللمان، يوم 19 جانفي 1955، 
اإقامة  اأن ت�ستمل الكتيبة على مفرزة �سغرية من الدرك الوطني تو�سع حتت ت�سرفها«، خا�سة من اأجل  »ب�سرورة 

.2895 1H ،املحا�سر يف حالة اخل�سائر الفرن�سية
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 تعـــود اإليهم مهمة التعرف علـــى وفاة الهاربين المقتولين، نظـــرا لكون »وفاة كل 
متمرد اأو هارب تم اإ�سقاطه ت�ستوجب اأن تكر�ش في مح�سر من طرف الدرك؛ وينبغي 
اأن يرفـــق هـــذا المح�سر، ب�سهادة وفـــاة)1)«. محتويات بع�ش مدونـــات �سير ال�سباط، 
وا�سحـــة جدا فـــي هذا ال�ســـاأن؛ اأكـــدت اإحداها على ما يلـــي: »ن�ســـاط م�ساد لحرب 
الع�سابـــات، بارتبـــاط مع عنا�سر كتيبة كوريا في منطقة »عيـــن �سماره« ]...[ حماية 
درك، مـــن اأجل معاينة هاربين تم اإ�سقاطهم في م�ستة �سجينة الروم)2).« وهكذا ففي 
ق�سيـــة القـــل الوارد ذكرها اأعـــاله، �سجل جان غييون اأنه بعد اأن تـــم اإ�سقاط الرجال 
االأربعة، دخل الرقباء اإلـــى ثكنتهم، ف�سجلوا ت�سريحهم لدى الدرك، ت�سريح اأف�سى 
اإلـــى اإقامة مح�سرين م�سافين اإلى �سجل االأخبار اليومية)3)«. عموما تكون المحا�سر 

مقت�سبة، وناذرا ما ت�سكك في �سرد وقائع االأحداث، المقدم من قبل الع�سكر. 
فـــي بداية الحرب، كان الـــدرك يرافقون القوات اأثناء العمليـــات: فهل هذا يعني 
�ســـرورة �سمان احترام ال�سرعيـــة؟ ربما ا�ستوجب اأن نعتقد بـــاأن الدرك ال يج�سدون 
ال�سرعيـــة اإال في نظر الع�سكـــر الذين يرغبون في احترامها. فـــي بداية الحرب، كما 
هـــو الحـــال بعد ذلـــك – بعد اأن �سار تدخلهم بعديا فقط – لـــم يكن في و�سعهم فعل 
�سيء �سوى معاينـــة ممار�سات الع�سكر وعواقبها. حين �سئل بول عن عالقاته بالدرك 
�سنة 1959 وكان وقتها نقيباـ قدم في الحين التو�سيح التالي: »تتحدثون عن الدرك؟ 
نعـــم، ُوجدت فرقة من الـــدرك، لكن الدرك لم يكونوا يفعلـــون �سيئا. حدث تطور في 
حـــرب الجزائـــر: كان الت�سيير بيـــد المدنين. اإذن كان هناك نـــوع، من – ال اأقول من 
الديمقراطيـــة – وجد هناك نـــوع...، وجدت ال�سرعية. ال�سيء الـــذي اأقوله، هو اأننا 
فـــي بدايـــة التمرد �سنـــة 55، يفر�ش علينـــا، عند انطالقنـــا اإلى العمليـــات، اأن نكون 
مرفقيـــن باثنين من رجـــال الدرك، وكان علينا، اإذا �سادفنـــا واحدا من الفالقة، اأن 

 1H  ،1957 مار�ش   5 يوم  للم�ساة،  العا�سرة  والكتيبة   ZSA قائد  �سيمون،  روبري  للجرنال  م�سلحة،  مدونة   )1(
.2694/2

(2( JMO du 3/67° R.AK le 4 mais 1956 K 7U 1164/1* 

)3( تقرير جان غييون
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نحـــذره ثالث مرات. لم يكن ذلك بالكيفية التـــي تالئمني، ولم اأتعلم المحاربة بتلك 
الطريقة. ونظرا لما كنت اأقول له: " يا دركي، اأنت هنا لتلب�ش الم�سروعية على اأعمالي 
غير الم�سروعة." وعندما تبداأ الطلقات، يختفي الدرك، وهذا اأمر طبيعي. اأقول لكم 
ذلـــك، كـــي اأبين لكم �سخفه. هم ي�ســـدرون من منطلق اأنها لم تكـــن... نحن اأطلقنا 
عليهـــا »حرب الجزائر« مـــن زمن غير بعيد: فاإلى غاية اأ�سهـــر م�ست، لم تكن تدعى 
ب»حرب الجزائر«. كانت تدعى ب»االأحداث«. من منطلق كون بول ع�سكريا محترفا، 
يحمـــل ميدالية المقاومة، فاإنـــه لم يكن يناق�ش ال�سرعية الجمهورية. هذا، مع علمه، 
فـــور بداية العمليات في الجزائر، وكان يقود وقتهـــا �سرية في االأورا�ش، اأن الحرب ال 
يمكن خو�سها مع احترام �سرعية زمن ال�سلم، وكان يعطي االأولوية لمقت�سيات العمل 
الميدانـــي، على ال�سرامة في احترام المبادئ التي تبدو له خطرا على حياة الرجال 

معه. كان الدرك معه، ي�سهدون عاجزين على ما يخترق من قانون.
لئـــن ا�ستمر الـــدرك طـــوال الثماني �سنـــوات التي عرفتهـــا الحرب، فـــي مرافقة 
الفـــرق، اأحيانا اأثنـــاء العمليات، فقد بدا ذلك توزيعا لـــالأدوار، تاأ�س�ش وقتها: يتدخل 
الـــدرك، في زمن اآخر وفـــي اأمكنة اأخرى ال يكون فيها الع�سكر فـــي ميدان العمليات. 
ي�سائلـــون الم�ستبه فيهم في مقراتهم، يقتادونهم من مكان ا�ستنطاق اإلى مكان اآخر، 
يعاينـــون ما يحتمل وقوعه مـــن وفاة الفارين. تخ�سع كل واحدة مـــن هذه المهام اإلى 
تنظيمـــات من�سو�ش عليها، وكان على الـــدرك فيما يخ�سهم على االأقل، اأن يحترموا 

ال�سرعية)1). 
غيـــر اأن الدرك قد وقعوا بدورهم في م�سيـــدة الظرفية الحربية. كثير منهم هم 
مـــن ذوي االأ�سول الجزائرية، وحيث وقع »المتمردون« علـــى النظام الكولونيالي بين 
اأيديهـــم، فقـــد يميلون اإلى ممار�ســـة العنف عليهم، كمـــا ت�سهد عليـــه اأر�سيف الوزير 
المقيـــم. بعد اأن الحظ مجريـــات االأحداث لب�سعة اأ�سهر، ختـــم الكاتب الفرانكفوني 

)1( مع هذا، فال يزال هنا عمل معمق ينتظر اأن ي�سرع فيه انطالق من اأر�سيف الدرك. وما من �سك يف كون املهمة 
�سا�سعة.
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مولود فرعون، بحزن مقاله يوم 4 اأفريل 1956:« االأمور وا�سحة االآن. فالدرك يقتلون 
القبائل كما تقتل الكالب. يعلمون يقينا باأن من�سور لم يكن اأكثر ثورية من اأي �ساكن 
فـــي اأقّمون؛ عذبوه فك�سف عن اأ�سماء �سباب لم يكونـــوا اأكثر جرما منه. لقد �سبق اأن 
قتـــل اأحد هوؤالء ال�سباب الأنه كان في »حالة فرار« ! قتل هو اأي�سا باالأم�ش، حين اأطلق 

عليه النار وهو في »حالة فرار« بدوره)1).«
بحكم وجود الدرك اأمام حقائق جديدة فر�ستها الحرب، واأمام العجالة الق�سوى 
المتمثلة في الح�سول على المعلومة، واأمام العمليات الع�سكرية التي تقوم بها الفرق، 
فقد تم اإخ�ساعهم ل�سغوط لم يكن من ال�سهل عليهم التخل�ش منها. عند التحقيق في 
وفاة عمر اأ. »وقد تم اإ�سقاطه وهو يحاول الفرار، بعد التحذيرات المعمول بها«، �سجل 
المفت�ش العام »ويهـــن«، اأ�سياء، تبدو للوهلة االأولى �سل�سلة من اأخطاء مهنية، ارتكبها 
الـــدرك: تم اقتياد عمر اأ. اإلـــى مقر درك »�سامبالن« من طرف ع�سكر الكتيبة االأولى 
للقنا�ســـة الجزائريين، في حالة ترد لم تكـــن »لت�سمح بتقديمه اإلى قا�سي التحقيق«. 
كان الوقـــت ال�سابعـــة �سباحا، وذكـــر المح�سر باأن عمر اأ. قد اعتـــرف بالجناية التي 
ارتكبهـــا والمتمثلة في القيام بعملية �سد جندي من الكتيبة. هذا مع العلم باأن اإعادة 
تركيب االأحداث، ح�سب ما ورد في مح�سر الوفاة، لم يتم القيام بها �سوى في ال�ساعة 
19،30. عّبر بيير ويهن، عن �سخطه لهذا التلكوؤ الذي ال يليق بمحققين جديين، وعن 

انعـــدام اأدنى مقت�سيات الحيطة التي تحول دون وقوعهم في حالة تجبرهم على قتله 
]...[ اأفـــال يتوفر الدرك على �سال�سل واأغـــالل؟ واإذا تعذر الح�سول على اأغالل فاإن 
اأدنـــى حبـــل �سيكون كافيا لقمع ل�ـــش، اأو ما يحتمل اأن يكون كذلـــك، اأثناء التحويل اأو 
اإعـــادة تركيـــب االأحداث، فاإذا حاول الهروب عندها، فاإنـــه لن يذهب بعيدا ! اإذن لن 
نجد اأنف�سنا في حالة ا�سطرار موؤ�سف لقتله)2)«. والواقع هو اأن بيير ويهن، قد اكت�سف 

)1( مولود فرعون، »يوميات« 1962-1955
.1956 �سبتمرب   10 يوم  الكو�ست،  روبري  اإىل  باجلزائر،  مهمة  يف  لالإدارة،  العام  املفت�ش  ويهن،  بيري  تقرير   )2(

فيها  �ساهم  الذي  فريي،  لو�سيان  �سهادة  نقراأ  اأن  التحقيق،  لرواية  ا�ستكمال  ميكن   .(CAOM(*12/155  Cab
بدوره: لو�سيان فريي، »�سرية نائب حمافظ اعتنق االإ�سالم«. نانتري. االأكادميية االأوروبية للكتاب. 1990. �ش. �ش. 

.152.146
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اأثنـــاء تحقيقـــه، حقيقة تتجاوز بكثير ما دعي بمجـــرد �سل�سلة من االأخطاء. لم يغفل، 
فـــي مقدمة تقريره، اأن ي�سجل الطابع اال�ستخفافي الذي يميز المح�سر، مقدما مثال 

عمر اأ. كعينة مثلى لما دعي ب»الفارين المعدومين«. 
كان مـــن واجب رجال الـــدرك الذين ا�ستقبلوا اأخ قائد الـــدوار في م�سحتهم، اأن 
يحولـــوه اإلى قا�سي التحقيق، بعد ت�سجيل اعترافاته)1). لكن، ونظرا لحالته ال�سحية، 
فقـــد احتفظوا به عندهم. لم يلجوؤوا في ذلك اإلى مرجعية ق�سائية، لكن اإلى ال�سلطة 
الع�سكرية التابعة لدائرة المدية. وهذه االأخيرة، ممثلة ب�سخ�ش الرائد قائد االأركان، 
قـــد قـــررت بب�ساطـــة الق�ساء علـــى م�ستبه فيـــه تحوم حولـــه تهم من ذلـــك الحجم: 
»�سيحـــاول الم�ستبه فيه الفرار.« دافع ]الرائد[ عن موقفه ]لدى بيير ويهن[ نافيا عن 
نف�ســـه اإ�ســـدار اأوامر �سريحة، غيـــر اأنه لم يعار�ش اأبدا كونه قـــد لمح بو�سوح. ]...[ 
بعـــد اأن عزز موقفه بموافقة م�سوؤوليـــه القياديين، دخل القائد الفرقة اإلى �سامبالن، 
وفـــي حوالي ال�ساعـــة 19،30، وقبل حلول الليل، اقتيد الم�ستبـــه فيه اإلى حقل العنب، 
عنـــد مخرج القرية، حيث تم اإ�سقاطه من قبل بع�ش الجنود، كانوا تحت اإمرة نقيب، 
بمح�ســـر الـــدرك« الذين حرروا بعد ذلـــك مح�سرا، �سهدوا فيه علـــى اأنه تم اإعدامه 
بينمـــا كان يحـــاول الفرار. لكن »بات وا�سحا االآن كتب ويهـــن يوم 10 �سبتمبر 1956 
اأنه لم يعد ثمة من �سخ�ش ي�سدق تلك الحاالت التي تتحدث عن فرار م�ستبه فيهم، 
يطلق عليهم النار بعد اأن توجه اإليهم التحذيرات النظامية، وبموجبها يجبر الدرك، 
وال�سرطـــة، و�سبـــاط ال�سرطة الق�سائيـــة، على تلفيق االإجراءات عـــن طريق اقتراف 
حـــاالت توثيق عمومـــي كاذبة بحق، مـــع موافقة �سمنيـــة متفاوتة الو�ســـوح، من قبل 

قادتهم، ومن قبل ق�ساة التحقيق وال�سلطات الع�سكرية«.
غيـــر اأن ذلك لـــم يمنع ا�ستمرار ذلـــك التلفيق طوال حرب الجزائـــر. وفي غياب 
عدالـــة ت�سلط عقوبات �سارمة علـــى الم�سوؤولين عن ارتكاب مثل تلك االأفعال، وغياب 
قمع ق�سائـــي واإداري ير�سي الع�سكر، فقد ظل »الفارون المعدمون« اأ�سدق تعبير عن 

)1( االأهمية التي متثلها �سخ�سية »الفار« هي التي تف�سر اأوامر روبري الكو�ست بالقيام بتحقيق.
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�سرعيـــة كانـــت ترزح تحت اأعباء حالـــة حرب لم ي�سرح بها. مهمـــا حاول �سباط في 
الـــدرك اإبـــداء رغبتهم في »عدم ال�سماح، بـــاأن يعتقد باأنه يمكـــن اأن ي�ستعمل الدرك 
كتغطيـــة واقيـــة«، فاإن الجنـــرال الذي كلف بتفتي�سهـــم قد اأ�سر في تقريـــره اإلى وزير 
الدفـــاع الوطنـــي، على القـــول: » اإما اأن تكـــون العملية م�سروعة فـــال ي�سيفها ح�سور 
الـــدرك �ســـيء، اأو تكون خارجة عن ال�سرعية، حتى واإن لـــم تكن دوما م�ستنكرة، وفي 
هـــذه الحالة فاإنه لي�ش من �ساأن ح�سور دركـــي و�سط الجند، اأن ي�سفي ال�سرعية على 

العملية)1)«
والمفارقة تكمن في كون ح�سور دركي اأثناء عملية تفتي�ش، ب�سفته �سابط ال�سرطة 
الق�سائية، ال تكفي الإ�سفاء ال�سرعية على االأفعال المرتكبة، بينما ي�سلح ح�سوره في 
حالة الهارب المعدوم، لذلك اأ�سا�سا. فمن ال�سعب على الدرك االعترا�ش على ذلك 
الت�سخيـــر. وهكذا، لم يكن في و�سع نقيب الدرك لمدينـــة مع�سكر، اأن يجتنب تحرير 
مح�ســـر معاينة للمداراة. وقد اأ�سّر النقيب بيير األبـــان طوما، بقوله: »لح�سن حظي، 
فاإن معظم حاالت االختفاء كانت غير مف�سوحة، مما يعفيني من التدخل، واإال فاإنني 
�ساأفقد ك�سائي في العملية«، وهو يلمح بذلك اإلى المخاطر التي يجازف بها وهو يتولى 

�سخ�سيا التغطية على العمليات غير الم�سروعة)2).
في الجزائر، يطبق القانون الفرن�سي، الذي يحمي كافة الجزائريين: قتل مدني، 
يعتبـــر اإذن جريمـــة. ومع هذا، فقد تحـــول بع�ش الجزائريين منـــذ 1 نوفمبر 1954، 
اإلى »متمردين« اأو اإلى »م�ستبه فيهم«. لم يعد قتلهم جريمة، لكنه واجب على الجنود 
المدعويـــن لمحاربتهـــم – ب�سرط اأن يمثلوا طبعا، خطـــرا مبا�سرا على حياتهم. لكن 
كيـــف ال�سبيل اإلى تحديد هذا الخطر؟ اأال يمكن اأن ي�سكل »متمرد« هارب، خطرا بعد 
ب�سعـــة اأيـــام اأو ب�سعة اأ�سابيع؟ لقد اأدى هذا التبرير بال�سلطـــة الفرن�سية اإلى ال�سماح 
باإطـــالق النار على عـــدو هارب، اأو يحاول الفـــرار. فب�سن �سرعية اإطـــالق النار على 

316/1 1R ،1( حم�سر التفتي�ش املحرر من قبل جرنال الكتيبة بيزاجني(
)2( بيري األبان طوما، »�سراع داخلي« Paris، Memo،1998، جملد 2
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الفاريـــن، ُفتـــح ال�سبيل اإلى اقتراح اأعمـــال ال يمكن التحكم فيها قـــط. بحكم تعريف 
الهـــارب مـــن منطلق موقفه ومن منطلق هويته في »التمـــرد«، فاإن ال�سرعية لم ت�سمح 
لنف�سهـــا �سوى بهام�ش تحكم �سيق: ينبغي اأن يكون الفار في حالة فرار بحق. تت�سمن 
حركة كهذه، في حد ذاتها، اأثقل الم�سوؤوليات نظرا لكونها تعر�ش للموت. بالرغم من 
الجهود الرامية اإلـــى تنظيم محدد للظروف التي يتم فيها اإطالق النار المرخ�ش به 
على الفار، فاإن ال�سلطة الفرن�سية مجبرة للتغطية على تلك الممار�سات. وحتى ال تقع 
فـــي تناق�ش مع الحرب الدائرة في الميدان، فقـــد اختارت الدولة اأن ت�سن م�سروعية 
»م�سبقـــة«، تحافـــظ بها علـــى بع�ش التنا�سق فـــي عملها، حتى واإن كلـــف ذلك اإدخال 

الف�ساد على ال�سرعية. 
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5 - الجنود وقادتهم

الأمر والطاعة
الجنـــدي يمثـــل الدولـــة، وهو في حاجـــة اإلـــى االرتبـــاط بو�سيلة الطاعـــة، »حتى 
يتحمـــل �سخ�سيـــا تبعات العنف الـــذي قد يقترفـــه)1)«. والجندي، عـــالوة على ذلك، 
لي�ـــش بال�سخ�ش المنفـــرد اأبدا. فهو ينتمي اإلى مجموعة، اأو بعبـــارة اأدق، اإلى �سل�سلة 
مجموعـــات يف�سي بع�سها اإلى بع�ش، ابتداء من فئته، اإلى فوجه، �سريته، فرعه الخ. 
فـــاإذا �سكلت »حالة الخدمة« بالن�سبة للجند، اإطارا الرتكاب اأعمال غير �سرعية، فمن 
ال�ســـروري اأن يوؤخذ هـــذا البعد الجماعي بعين االعتبـــار. فالمجموعات كلها مهيكلة 
وم�سيـــرة بعالقات �سلطويـــة متنوعة. فبين ال�سلطـــة العليا التي يمثلهـــا رئي�ش الدولة 
و�سلطـــة مـــالزم اأول ي�سير فرعا، توجـــد مجموعة من المعاني وتنـــوٌع من التعبيرات. 
ينبغي على تحليل عالقات ال�سلطة اأن تاأخذ بعين االعتبار تلك الخ�سو�سيات. و�سواء 
كانـــت عالقـــة هيكلة اأو عالقـــة �سلطة، فهي اأي�ســـا عالقة بين اأ�سخا�ـــش، تعتبر فيها 

�سخ�سية القادة اأ�سا�سية بحق في فهم كيفية �سيرها.
باعتبارهـــا العمـــود الفقري للمجموعـــة، ينبغـــي اأن ت�سمد عالقـــة ال�سلطة اأمام 
التوتـــر الذي تت�سبب فيـــه االأعمال غير ال�سرعية المرتكبة مـــن قبل الجند. وحيث اأن 
التعذيب وارد في القانون الجنائي وتندد به قوانين الحرب، فمن المفرو�ش اأن يكون 
محظـــورا من طرف القـــادة. فهل يمنعونه؟ فـــاإن لم يفعلوا، فكيـــف تتم ترجمة ذلك 

)1( اأ. كارابون: »ما معنى املحافظة على النظام؟« يتعلق االأمر ب�سلك ال�سرطة وبرجال ال�سرطة، غري اأن اال�ستدالل 
ي�سدق اأي�سا على الع�سكر املوجودين يف حالة قيام باملهمة.
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داخـــل العالقة الموؤ�س�سة علـــى ال�سلطة ؟ يحق لنا اأن نت�ساءل مـــن منطلق عك�سي: اأال 
يمثل انعدام الفعالية في الحظر خطرا على هذه العالقة؟ األي�ش من االأف�سل عندها، 
اإ�سدار االأوامر ومراقبة اأو التغطية على اأعمال العنف غير ال�سرعية ؟ اأال يعكر مفهوم 
الم�سروعية بيـــن الحالتين �سرامة النظم والقوانين؟ غير اأن ال�سلطة هي التي تنطق 

بالم�سروعية اأكثر مما تفعله ال�سرعية. 
ونظـــرا لكـــون »اأحداث« الجزائر، غيـــر معترف بكونها حربا، فـــال مجال لتطبيق 
قوانين الحرب، وفق التاأويل الذي اأعطي من قبل فرن�سا �سنة 1951، اأثناء ان�سمامها 
اإلـــى معاهدة جونيف. كان علـــى الم�سوؤولين الم�سرفين على العمليـــات في الجزائر، 
اأن يقومـــوا باأنف�سهم بتحديد القواعد التي ينبغـــي اإتباعها، وال�سرعية الخا�سة بذلك 
ال�سراع. كانت المهمة �سعبة في الجزائر، من منطلق اأنه »ال يتعلق االأمر بحرب هنا، 

لكن بفر�ش ال�سلم«، كما تاأ�سف له روبير الكو�ست في فيفري 1956)1).
تختلـــف مرامي الحرب واإحالل ال�سلم الق�سيرة المـــدى، غير اأن غايتها واحدة، 
وتتمثـــل في: اإبقاء الجزائر تابعة لفرن�سا، وهو ما ال يمكن فعله من دون الجزائريين. 
اأكـــد الـــوزراء الم�سوؤولون على �سيـــر العمليات، على بع�ش المبـــادئ االأ�سا�سية التي ال 
ينبغي اختراقها وعلى بع�ش الممنوعات ال�سارمة، على غرار مثال ا�ستعمال النابالم 
اأو عمليات الق�سف ذات التعبئة الثقيلة. وكما هو ال�ساأن بالن�سبة للتعليمات ال�سيا�سية، 
فاإن القرارات التي ي�سدرونها تلزم الحكومة باأكملها. يتم تحمل الم�سوؤولية ال�سيا�سية 
جماعيا. ذلـــك ما ذكر به غي مولي لوزرائه، »نحن جميعا ن�ستقل نف�ش المركبة ]فال 

وجود[ لما قد يدعى ب�سيا�سة روبير الكو�ست. فاالأمر يتعلق ب�سيا�سة حكومية«)2). 
كيـــف ت�ســـل تلك القـــرارات للجنود ؟ فبيـــن الوزير وجندي الفـــوج الثاني يت�سكل 

)1( مالحظات خمطوطة ملار�سيل �سامبك�ش اأثناء جمل�ش الوزراء املنعقد يوم 27 فيفري 1956 اأر�سيف �سامبك�ش، 
6 APO 2, dossier 4 (OURS(

 6 APO ،2( مالحظات ملار�سيل �سامبك�ش اأثناء جمل�ش الوزراء املنعقد يوم 23 نوفمرب 1956 اأر�سيف �سامبك�ش(
2, dossier 4 (OURS
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ت�سل�ســـل المراتـــب الع�سكريـــة؛ يتم التعليـــق على القـــرارات، وتحويلهـــا، وتاأكيدها اأو 
ن�سيانهـــا، مرات ت�ساوي عدد المراتب التي تتخلل ذلك الت�سل�سل. اأحيانا، يتم تحديد 
الم�ستوى الذي ينبغي اأن ت�سل اإليه ن�سية التعليمات. فالبيانات الم�سلحية ال�سادرة 
عـــن الجنرال لورّيو فـــي 20 �سبتمبر وفـــي 13 اأكتوبر 1956، والخا�ســـة بالتجاوزات 
المقترفة في حـــق ال�سكان، قد تم »توزيعها مددا طويلة، والتذكير بها والتعليق عليها 

ِرية، البطارية، كما تم اإدراجها في ملفات القطاعات )1)«. اإلى غاية م�ستويات ال�سَّ
فـــي اآخـــر مذكرة له في المو�سوع، اأكد الجنرال لورّيـــو على اأنه قد بّلغ رغبات كاتب 
الدولـــة للقوات الم�سلحة)2)، وعلى اأنـــه كان يكرر نف�ش العبارات التي ا�ستعملها، ويو�سل 
ذلـــك م�سفوعا بالتعليق وم�سيفا له عزمـــه على ت�سليط العقوبة في المجاالت النظامية 
والق�سائيـــة علـــى كافة المخالفـــات. وبعـــد اأن كلف من قبـــل م�سوؤوله فـــي �سلم الرتب 
»باإعادة التاأكيد المطلق على البعد االإن�ساني للجي�ش الفرن�سي«، فقد فر�ش على اأتباعه 
المبا�سريـــن، اأن يفر�ســـوا بدورهم االحترام ال�سارم »للتدابيـــر االإن�سانية المن�سو�ش 
عليهـــا في معاهدة جونيف«، كما كلف جنراالت الكتائب فـــي الجزائر بتبليغ االأمر اإلى 
اأتباعهـــم. فقوة اأي اأمر من االأوامر، تتاأتى ب�ســـكل وا�سع من ال�سدى الذي ينعك�ش هذا 
االأمر وفقه لدى المنفذين. عن هذه الم�ستويات االأخيرة، ال نتوفر �سوى على �سيء قليل 
جدا. من اآثار ذلك: يتم التعليق على االأوامر ال�سادرة من المراتب العليا، �سفويا، وهذه 
التعقيبـــات هي التي تمثل حقيقة االأوامر لديهـــم. وهكذا، يمكن لنف�ش الن�ش اأن ي�سكل 
دعامة لعدة خطابات متعاقبة. وكل ا�ستخالف اأفواج، ي�سكل بكل تاأكيد، منا�سبة لتعليم 

التدابير التنظيمية للوافدين الجدد دون حاجة اإلى اإنتاج ن�ش جديد)3).

.*2579/2 1H ،1956 1( مذكرة اجلرنال �ساالن، 18 دي�سمرب(
.2579/2* 1H ،1956 2( مذكرة اجلرنال لورّيو، 13 اأكتوبر(

)3( غري اأن البع�ش يفعل ذلك، على غرار اجلرنال »نواري« الذي حرر، يوم 9 اأفريل 1956، مذكرة م�سلحة جديدة 
اأوامره، قام  اأن تطبق  الق�سنطيني )1H 2898/1(. حر�سا منه على  ال�سرق  ا�ستقبال فرقه اجلديدة يف  من اجل 
اجلرنال نوغيز بدوره، يف مذكرته امل�سلحية، املوؤرخة ب26 اأفريل 1956، بتحديد ال�سلوك الذي ينبغي اتباعه من 

)*296 IR( قبل فرقه، راجيا اأن يتم التعليق عليها دوريا
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فـــي المرحلة االأخيرة من هـــذا الم�سار التنازلي، يكون الجنـــدي اإذن على اطالع 
باأمرين: التو�سيات الوزارية، ورغبة م�سوؤوليه في ال�سلم القيادي مبا�سرة في �سرورة 
اتباعهـــا. بلغت اأهمية ال�سلم القيـــادي درجة، جعلت الجنود، اأحيانا، على غير اطالع 

على ن�سو�ش توقف ن�سرها في بع�ش الم�ستويات الو�سيطة. 
الحـــظ الجنـــرال قائد الناحية الع�سكرية 10 بنف�سه، نق�ـــش ال�سرامة في تطبيق 
المدونـــات التـــي كان يجدد اإ�سدارها طوال كافة فترتـــه القيادية. ففي �سهر نوفمبر، 
كما هو الحال في دي�سمبر، طلب اأن تطبق مدوناته ال�سادرة في 19 اأكتوبر بخ�سو�ش 
التجـــاوزات التي ارتكبت »بـــكل برودة دم«. في جانفي 1956، كتـــب بنف�سه باأن ذلك 
لـــم يتـــم. قام اإذن بالتذكيـــر بها بهذه المنا�سبـــة وفعل نف�ش ال�سيء يـــوم 20 فيفري. 
حر�ش في االأثناء، في تعليمة موجهة اإلى قادة الكتائب ب�سفة �سخ�سية، على تحديد 
المحـــاور الكبرى »للكفـــاح �سد االإرهاب«، وخـــرج بخال�سة مفادها �ســـرورة اأن تتم 
العمليـــة »في �ســـكل قانوني«. واأ�ســـاف موؤكدا: »اأحر�ـــش هنا على التاأكيـــد على كلمة 
»قانوني« من المنطلق البديهي المعمول به منذ بداية التمرد، والذي مفاده اأن اأعمال 
التعذيـــب مـــن كل نـــوع، الم�سلطة على االأ�سخا�ـــش، والتجاوزات علـــى الممتلكات هي 
ممنوعـــة ر�سميا)1)«. وبالرغم من االحتياطات والحر�ش البديهي الذي اأبداه الجنرال 
لورييو في �سبيل الحفاظ على احترام »القواعد االإن�سانية الفرن�سية«، فاإن منطق �سير 
االأمـــور، يحتـــم مالحظة عدم فعاليـــة تعليماته بما ال يدع مجـــاال لل�سك، هذا بالرغم 
مـــن اقترانها بالتهديد بت�سليـــط عقوبات، بل وحتى بمتابعـــات ق�سائية. من ماي اإلى 
اأكتوبـــر 1956، فقـــد وا�سل توزيع عـــدة مدونات حول القواعد التـــي ينبغي احترامها 
تجـــاه »المتمرديـــن« اأو ال�ســـكان)2). كل مدونة تحتوي على تذكيـــر بمحتوى الن�سو�ش 

ال�سابقة، مما يك�سف على وجود �سعوبات م�ستمرة في فر�ش تطبيقها.

*296 1R ،1956 1( تعليمة 31 جانفي(
)2( توجد ن�سو�ش 19 اأكتوبر، 7 نوفمرب و22 نوفمرب 1955، يف الكرتون املوؤ�سر1H  1944/1؛ ن�سو�ش 9 دي�سمرب 
يف   ،1956 اأكتوبر  و13  جويلية   6 جانفي،   1 ن�سو�ش   1240/1  1H املوؤ�سر  الكرتون  يف   ،1956 جانفي  و9   1955

.*296 1R الكرتون املوؤ�سر
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زيادة على ذلك، فبالرغم مـــن الجهود المبذولة من قبل قائد الناحية الع�سكرية 
العا�ســـرة، فـــي �سبيل التمييز بيـــن االأعمـــال المنكرة واالأعمـــال الم�سمـــوح بها، فاإن 
الن�سو�ش التي اأ�سدرها، يمكن اأن ت�ستعمل في تبرير بع�ش التجاوزات �سريطة اتخاذ 
تاأويل وا�سع لمفاهيم العدو، الخطر والقتال. وبالفعل، فاإن ُمحررا مثل هذا النوع من 
الن�سو�ـــش يتعر�ش لمحذورين: اأن يتوخـــى الدقة فيغفل عن �سرد بع�ش الممار�سات، 

اأو يتوخى العموميات الغام�سة.
وللعالقـــات بين المنع وتنفيذه، اأوجـــه عديدة. ومع ذلك، فاإن االأمور ت�سير بكيفية 
توحـــي وكاأن قـــوة الن�ـــش ت�سعف ب�سكل مطـــرد بنزولها فـــي ال�سلم القيـــادي. بقطع 
النظر عـــن حاالت الخروق ال�سارخة، فاإن للع�سكر اأ�ساليب عديدة في االلتفاف على 
الممنـــوع. ت�ستند هـــذه االأ�ساليب كلها على اللغة الم�ستعملـــة: اإما با�ستعمال كلمة بدل 
اأخـــرى، اأو بتبني تاأويل اأق�سى اأو اأدنى للن�سو�ش المعيارية. وبالفعل، فاإن غمو�ش اأي 
اأمـــر من االأوامـــر، رهين بالهام�ش المتروك لتاأويل المنفـــذ: كلما كان الهام�ش وا�سعا 
كلمـــا تعر�ش االأمر للمخالفة اإن لم يكن فـــي حرفيته، ففي روحه. هذا، مع العلم اأنه، 
وبموجـــب مقت�سيات �سمول الن�ش الأكبر قدر من اأو�ساع الممنوعات، فاإن الم�سوؤولين 
ال�ساميـــن على حفـــظ النظام في الجزائر مجبرون على التعبيـــر بكيفية �ساملة. فهم 
يتركـــون لماأموريهم مهمة تدقيق تلك الممنوعات لدى الجند، مما يعر�سهم الحتمال 
التوجـــه عك�ش مق�ســـود ن�سو�سهم. من الع�سكر مـــن بادر اإلى �ســـن اجتهاد قانوني، 
و�سرعيـــة خا�سة داخل هذا االإطـــار التنظيمي، ومنهم من تطـــاول ب�سكل �سارخ على 

خرق القواعد، في انتظار العقوبة الموعودة. 
دم بهـــا م�سوؤول مدني، فمن الممكـــن القيام بمراقبة  وكمـــا ك�سفت عنه ق�سيٌة �سُ
�سريعـــة لل�سلوكات، بف�سل القيام بتبادل فعال للمعلومات. ففي ظرف اأيام معدودات، 
تلقـــى اأحـــد الم�سوؤولين عـــن الفـــروع االإدارية المخت�ســـة )SAS( عـــدة �سكاوى من 
مواطنين، تتعلق بتجاوزات ارتكبت مـــن طرف الع�سكر التابعين للفوج الثاني للم�ساة 
الكولونيالييـــن. بعـــد اأن اأعلم مديـــر الم�سالح المدنيـــة بذلك، اأخطـــر قائد القطاع 
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الع�سكـــري المعني. اكتفى هذا االأخير با�ستدعاء ال�سابـــط المعني. كان من الممكن 
اأن تنتهـــي الق�سية عند هـــذا الحد. وبالفعل، ففي معظم الحـــاالت، تنتهي التظلمات 
المتعلقـــة بالتجاوزات، بحديث بين ال�سباط في مكتب قيادة القطاع. غير اأن التظلم 
هنا، قد وقع لدى الم�سوؤول االإداري المدني، الذي اأ�سر، ملحا على طلب تحقيق اإ�سافي 
تقـــوم به �سخ�سية غيـــر مرتبطة باالأحداث. وافق القائد المدنـــي والع�سكري الأورا�ش 
النمام�سه، الجنرال »بارالنج«، على الطلب، واأوفد الكولونيل »الموز« للتحقيق، وذلك 
يوم 11 جوان 1956، اأي اأقل من اأ�سبوعين بعد االأحداث. بعد اأ�سبوع من ذلك، خل�ش 
اإلـــى �سحة التهم واإلى الم�سوؤولية ال�سخ�سية لكل من النقيب والمالزم. اأو�سح يقول: 
»�سئـــل النا�ش في كل م�ستة تعر�سوا فيها لخ�سونـــة اأجبرتهم على اعترافات تقريبية. 
ومن المعلـــوم اأنه ي�سح اأن تف�سي هذه الو�سيلة في موا�سع كثيرة اإلى اكت�ساف اأ�سياء 
مودعـــة من طرف الفالقة. غيـــر اأن اأعمال الخ�سونة تف�سي تقريبـــا اإلى الموت، بعد 
ذلـــك يتم الق�ساء علـــى الم�ستنطقين باالأ�سلحـــة النارية)1).« اأخبـــر الجنرال بارالنج 
قائـــده في ال�سلم القيادي وهو الجنرال نواري، بهذه االأحداث »في منتهى الخطورة«، 
بينمـــا ف�سح »�سيـــوزي« المفت�ش العام الإدارة روبير الكو�ســـت، اأعمال العنف تلك التي 
»تعـــدل في فظاعتها اأ�سنع ما يرتكبـــه الفالقة«)2). تمت معاقبة ال�سباط على التوالي، 
بثالثيـــن وخم�ش وع�سريـــن يوما من التوقيف »في حالة القلعـــة«، وتم نقلهم الوظيفي 

اإلى البلد االأم، في انتظار المتابعات الق�سائية.
بعد اأن اأعلم من قبل المفت�ش المدني، وكان م�سوؤوله االإداري اأي�سا، تمكن الجنرال 
بارالنـــج من تحريـــك تحقيق، وااللتفـــاف على قائد القطـــاع، الذي اكتفـــى بت�سجيل 
اإنـــكار النقيب. اأف�ســـى توزيع ال�سلطات في تلـــك المنطقة اإلى الك�ســـف عن الحقيقة 
ومعاقبـــة الم�سوؤولين. من �ساأن هذه الق�سية اأن ت�سمح لنا بالخ�سو�ش، باأن نفهم اإلى 

)1( تقرير الكولونيل الموز، يوم 18 جوان 1956. حول بدايات هذه الق�سية، التي اأثريت بف�سل املعلومات املقدمة 
(CAOM(*12/155 cab من طرف قائد امل�سلحة االإدارية املخت�سة، راجع

.2424 1H ،1957 سنة� ZOA 2( »تقرير حول االأو�ساع املعنوية يف(
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اأي حـــد يمكن اأن يرتبط تطبيق االأوامـــر العليا والعقوبات الموعودة، باأ�سغر المراتب 
الع�سكرية. 

غير اأن الهوة، كمـــا اأ�سف له بع�ش الع�سكريين في 1957، »بين المراتب القيادية 
العليـــا والفرق، تنزع اإلى االت�ساع. تعدديـــة االأوراق، اأمر كان يوؤ�سف له، بنف�ش ما كان 
يوؤ�ســـف لعدم وجود ات�ســـاالت مبا�سرة«. هي فـــوارق معممة في الجزائـــر، وعواقبها 
كذلـــك. لي�ش هناك من تنفيذ لمحظور، اأف�ســـل من تزامنه مع اقتراب اآفاق العقوبة: 
لكـــي ي�سّدق الجند بذلـــك، يبغي اأن يح�سل لديهم اليقين بحقيقة العزم الذي يبديه 
م�سوؤولوهـــم. وهذا هـــو، بالمنا�سبة، ما اأكد عليه الكولونيل باربـــرو، نائب قائد قطاع 
عيـــن طايـــه، بحزم في تقرير له لكاتـــب الدولة للقوات الم�سلحة، فـــي مار�ش 1957: 
حيث كتب يقول »تظـــل التجاوزات عر�سية، عندما تقع تحت طائلة عقوبات خطيرة، 
لكـــن ]...[ تت�ساعف ب�سرعة مذهلة، عندمـــا يتغا�سى عليها، اأن لم نقل يوؤذن بها من 
طـــرف القيادة، اأو بب�ساطة، عندمـــا ال تكلف القيادة نف�سها عنـــاء التذكير دون كلل، 
بالـــدور الذي اأ�سنده الوزير المقيم للقـــوات الفرن�سية في الجزائر«. ثارت ثائرة قائد 
�سلك اأ�سلحته، فف�سح لم�سوؤوله القيادي »تلميحات« الكولونيل باربرو، نافيا عن نف�سه 
اأنـــه »اقتـــرف يوما ما، مخالفة تـــرك اأتباعه فـــي القيادة، في حالة تـــردد بخ�سو�ش 
ال�سيـــرة التي ينبغي اتباعها تجاه ال�ســـكان المدنيين، ]موؤكدا على كونه[ قد ندد دوما 

وب�سفة ر�سمية باالأعمال المخالفة للمبادئ االإن�سانية، وال�سرف في بالدنا)1)«.
مهما بلغ �سدق النية لدى الجنرال اآالر، في هذا المجال، فاإن معاقبة �سريعة هي 

دائما اأف�سل من منع مبدئي. 
من جهة اأخرى، يكون ال�سفوي في كثير من االأحيان، اأف�سل من المكتوب. فالجنرال 
�ســـاالن، مثل �سابقه الجنرال لورييو، يعـــرف ذلك: فاإذا رغب في الحيلولة دون تكرار 
الجرائم المرتكبة من قبل الع�سكر الفرن�سيين �سد ال�سكان العزل، فاإنه يوجه ر�سالة 

الكولونيل  تقرير   .2584/5  1957، 1H مار�ش   28 يوم  االأعلى،  امل�سوؤول  للجرنال  اآالر  الكتيبة  ر�سالة جرنال   )1(
باربرو يوم 25 مار�ش 1957، تبعا الإ�سدار »مالزم يف اجلزائر« جلان جاك �سريفان ا�سريبري.
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اإلى قادة اأ�سالك الجي�ش طالبا منهم التدخل �سخ�سيا وبحزم)1). اأف�سل من التعليمة 
ال�ســـادرة عن جنرال قائد في الجي�ش، تدخّل �سخ�ســـي للم�ستويات الدنيا، اإذ يعتبر 
خيـــر و�سيلة لتج�سيد رغباته اإلى اأفعال. يتبنى النقيب طوما، في م�ستواه الترتيبي في 
�سلـــم الرتب، نف�ش ال�سلوك: يجمع قـــادة الفروع: »كنا نتحدث فـــي المو�سوع طويال، 
ون�ســـل اإلى الخال�سة التي مفادهـــا اأنه ال ينبغي ارتكاب تجاوزات. كنا نقول: "ينبغي 

اأن تخرج فرن�سا بتزكية من هذه المحنة".«
كلمـــا نزلنا في �سلم المراتب الع�سكرية، كلما ات�سحت اأهمية �سخ�سية ال�سباط. 
وبالفعل، فهم ال يت�سرفون وفق مقت�سيات الوظيفة فح�سب، واإنما يت�سرفون اأي�سا وفق 
معاييـــر �سخ�سيٍة متنوعة. وهكذا، ففي الوقت الذي كانت التعليمات الر�سمية تحظر 
التعذيـــب، فلي�ش ثمة ما يجبرهم على اأن يتخذوا مواقف �سخ�سية من الق�سية. هذا، 
بالرغم من اأن تاأكيد عزمهم هو الذي ينفخ الحياة في المبادئ االآتية من فوق. وعلى 
غـــرار ما فعله الرائـــد هوبير دو باتزي، قائد الفوج الثامـــن للمظليين الكولونياليين، 
فمـــن المفرو�ـــش اأن يعمل العديـــد من ال�سباط مثلـــه، فين�سحـــون زوجاتهم بقراءة 
»محاولـــة ر�سم مالمح اأحد ال�سبـــاط« لبيير �سمون)2)، دون اأن يغفلـــوا عن اإ�سافة ما 
يلـــي: »�سوف تجدن بع�سا مـــن م�ساكلي مطروحة هنا، في جوانبها االأكثر حدة، والتي 
يحتمـــل اأن تعتر�ش اليوم �سبيل الرجل الـــذي يق�سو على نف�سه، في بع�ش االأماكن)3).« 
اإن احترام ال�سجناء وال�سكان المدنيين مبداأ ال يمكن اأن نت�سامح معه. كان يكرر ذلك 
دون انقطـــاع للفرق العاملة تحت اإمرته. وهكـــذا فبعد مدة ق�سيرة من تن�سيبه على 
راأ�ـــش الفوج)4)، وعودته من اإحـــدى العمليات، جمع رجاله من اأجـــل حو�سلة العملية: 
ي�سهـــد الخطـــاب الـــذي توجه به اإليهـــم على حقيقـــة ان�سغاله ورغباتـــه. وقد اأحتفظ 

*2579/2 1H ،1957 1( ر�سالة اجلرنال �ساالن، اإىل قادة اأ�سالك اجلي�ش، يوم 27 اأفريل(
)2( باري�ش من�سورات لو�سو، 1958

)3( ر�سالة الكولونيل هوبري دو باتزي اإىل زوجته، يوم 5 جانفي 1960، اأعريت من قبل الكونتي�سة دو باتزي.
)4( توىل الكولونيل قيادة فوج املظليني الكولونياليني الثامن، يوم 1 اأوت 1958، والن�ش يعود، دون مزيد من تدقيق، 

.*3060 7U in RPC 8e du JMO :اإىل 1958. اأنظر
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ق�سي�ســـه االأب بينينـــو، بن�ـــش الخطاب، مما ي�سمـــح لنا بالتعرف علـــى الكلمات التي 
األقيت في تلك االأم�سية:

اأيهـــا ال�ســـادة، في هذا ال�سباح، قتـــل اأحد الفالقة وكان مجروحـــا، وكان اال�ستباك قد 
انتهـــى بعد. كان من الممكن اأن يعالج الرجل؛ وربما كان من الممكن اإنقاذه. فال�سيء الذي 
قـــد يتفهـــم في �ساأنه عند احتدام العملية، يتحول اإلى جريمـــة في مثل هذه الظروف. �سرح 
ال�سخ�ـــش الـــذي ق�سى عليه، باأنه قد فعل ذلك �سفقة عليه. بـــودي لو �سدقته، غير اأنه لي�ش 
فـــي و�سعي اأن اأر�سى بمثل تلك الت�سرفـــات، مهما كانت الدوافع التي تمليها. اأذكركم الآخر 
مـــرة، باأنني لن اأر�سى اأبدا بتكرار مثل هـــذه االأفعال، ما دمت قائدكم، وما دمت على راأ�ش 

هذا الفوج. 
كل واحـــد منـــا م�ســـوؤول، في م�ستواه، وفـــق الرتب والوظائـــف الم�سندة اإليـــه، عن كافة 
الرجـــال المو�سوعيـــن تحـــت اإمرتـــه. ي�سدق هذا مـــن الكولونيـــل اإلى غايـــة العريف. هذه 
الم�سوؤوليـــة تقت�ســـي من كل واحـــد انتباها مركزا دائمـــا، تحكما مطلقا فـــي ردود االأفعال، 
واحتـــرام الخ�سم. دون هذا، ت�سبح مبا�سرة ال�سلطة مجرد تجاوز، اأو واقعا مفرغا من كل 

محتوى. في هذا المجال القيادي، فاإن اأية غلطة قد تعر�ش الأ�سد العقوبات. 

اأيها ال�سادة في و�سعكم اأن تن�سرفوا)1). 

عنـــد ا�ستم�ساكـــه بمقاليد قيادة فرقه، حذر الكولونيـــل معلنا عن العقوبات. حين 
لـــم يتو�سل اإلى االإقناع، لجاأ اإلى اأداة االإكراه، وهو جهـــد المقل. يظل ال�سلوك االأمثل 
بالن�سبـــة اإليه، هـــو تحميل الم�سوؤولية لكل واحد، كما �ســـرح ذلك لزوجته، في جانفي 
1959: »علـــى ال�سعيـــد االأخالقي الذي ال ي�سعنـــي اأن اأحيد عنه عندمـــا يتعلق االأمر 

ب�سيـــر هـــذه الحرب، كان علي اأن اأحول النا�ش اإلـــى قناعاتي، م�سطدما بحائط �سوء 
الفهـــم، والتفاهة وابتـــذال االأنف�ش والرذيلـــة)2).« كان الرجال العامليـــن تحت اإمرته 
يحترمونـــه ل�سجاعتـــه وذكائه. ومع هذا، فمن المفرو�ـــش اأن تبعده ثقافته واآدابه عن 

)1( اأعيدت قراءة هذا الن�ش من قبل هرني بينينو اأثناء اخلطاب الذي األقاه مبنا�سبة جنازة اجلرنال دو باتزي، 
و�سلم اإلينا من طرف اإدوار دو باتزي.

)2( ر�سالة اإىل زوجته، 6 جانفي 1959، م�سدر خا�ش.
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اأو�ســـاط المظليين، كما عبر عنه بلغـــة ت�سويرية �سابط كان يعمل تحت اإمرته: »كان 
وجـــوده في فوج المظلييـــن، اأ�سبه ببي�سة بطة في ح�سن دجاجـــة. لم يكن يتوفر قط 
علـــى اأ�سلوب اأو على لغة المظلييـــن)1)«. كان الكولونيل دو باتزي، واعيا بتلك الفوارق: 
»اأنا دون كي�سوت، واأريد اأن ي�سود حولي كل ما اأراه �سكال من اأ�سكال االن�سجام«، ذلك 
هـــو ما كتبه اأي�سا لزوجته، ب�سدد الحديـــث عن اأزمات ال�سمير التي تحدثها الحرب 

فيه)2).
باعتبـــاره واحـــدا من ال�سبـــاط المهنيين تم تن�سيبـــه في موقع �سلطـــة، ومقتنعا 
ب�سالمـــة قناعاتـــه حتى في عـــز الحرب، فاإن ذلـــك لم يمنع الكولونيـــل دو باتزي من 
مواجهـــة �سعوبـــات في فر�ـــش الممنوعات المن�سو�ـــش عليها على رجالـــه. من �ساأن 
اختـــالل العالقـــة العددية، داخـــل الروابط التي ت�ســـد القائد والرجـــال، اأن يوؤثر في 
عالقـــة ال�سلطة التي ت�ســـكل عندها عامل معادلة. غير اأن هذا لـــن يمنع كون القائد، 
تجـــاه الرجال الواقعيـــن تحت اإمرته، رجال منفـــردا دائما. عندمـــا ن�سلط اهتمامنا 
علـــى اأ�سغر الم�ستويات في ال�سلم القيادي، مثال علـــى مالزم اأول مكلف بت�سيير فرع 
فـــي راأ�ش جبـــل اأو في مزرعة معزولة، فاإن هذه العزلة تكت�ســـي مظهرا قويا، متميزا. 
فالعمـــل على اإبقـــاء عالقة القوى اإلى جانب كثير من األئـــك ال�سباط ال�سباب، �سراع 

يتجدد كل يوم. 
خالفـــا لل�سباط المهنيين، لم يتلق المجندون في اإطـــار الخدمة الع�سكرية �سوى 
تكوينـــا ق�سيرا، مما يجعلهم اأقل تح�سيرا للقيادة. غيـــر اأن ذلك لم يمنع وجودهم، 
كاالآخريـــن، علـــى راأ�ـــش قرابة ع�سريـــن جنديا يبلغون نف�ـــش ال�سن تقريبـــا. حليفهم 
القـــوي الوحيد، في فر�ش احترام الممنوعات التـــي يمليها عليهم ال�سمير، هو نظام 
االن�سبـــاط الع�سكـــري: »اتـــكاأت دوما على هـــذا. نتيجة لذلك، فاإنـــه ال يوجد قط في 
االن�سبـــاط الع�سكري ما ين�ش على وجوب حجـــز الكبا�ش، اأو �سرورة تعذيب �سخ�ش 

)1( حوار مع الكاتب
)2( ر�سالة اإىل زوجته يوم 11 جانفي 1959، م�سدر خا�ش.
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مـــا. لكـــن �سدقوني، هذا �سهل قوله في هـــذا المكتب، لكن في الميـــدان، فقد كلفني 
اأن اأعي�ـــش لحظات �سعبة جدا.« ذلك ما ورد في ذكريـــات اأرمان فريمون. فاإن اأمكن 
للممنوعـــات الممـــالة في الم�ستويات العليا اأن تعزز القـــادة في عميق قناعاتهم، فاإن 
موقفهـــم ال�سخ�سي ب�سفة اأخ�ش، هو الذي يفر�ـــش احترام تلك القواعد. للح�سول 
على �سلوك ال غبار عليه، لدى الجند، يبدو من ال�سروري توفير ثالثة معايير: و�سوح 

االأوامر، الح�سور، وفعالية العقوبات.
ينبغـــي اأن تكـــون المقا�ســـد واالأوامر وا�سحة: علـــى الجندي اأن يعـــرف بال�سبط 
مـــا ينتظره اإن اقترف عنفـــا غير �سرعي، واأن يكون ذلك محـــددا م�سبقا، دون لب�ش. 
مـــن �ساأن تحديـــد ممنوعات االأعمـــال والحـــركات، اأن ي�سمح بعدالة العقـــاب واإقامة 
الم�سوؤوليـــة. ونظرا لتميز الن�سو�ش ال�سادرة مـــن الم�ستويات العليا بالعمومية، فقد 
فر�ـــش على قادة الم�ستويات الدنيا اأن يقوموا بعمل �سرح حقيقي للن�سو�ش، بوا�سطة 
التعليـــق وبتو�سيـــح الممار�سات المق�سودة مـــن كلمات: »اإلحاق ال�ســـرر« اأو »م�سا�ش 

بالكرامة االإن�سانية«.
حر�ســـا على تطبيـــق الممنوعـــات، من م�سلحـــة القـــادة اأن يكونوا ح�ســـورا اإلى 
جانـــب الجنود. فالذين يقـــع على عاتقهم عبء التكفل بفرع مـــن الفروع يتولون هذا 
الح�ســـور يوميا، حين ال يمكن للم�سوؤولين علـــى الم�ستويات العليا �سوى القيام بزيارة 
الوحدات التي ي�سيرونها عندما ت�سنح الفر�سة. فرقابة الرجال يوميا اإذن، عبء يقع 
علـــى ال�سباط االأدنى رتبة، بل على �سباط ال�سف؛ يمكن ممار�سة ال�سلطة من بعيد، 

ب�سرط التوفر في عين المكان على نقاط ات�سال تذكر بذلك بانتظام. 
ترتكـــز م�سداقيـــة ال�سلطـــة اأي�سا على توفـــر القدرة علـــى ترجمة الكلمـــات اإلى 
اأفعـــال. وبح�سب تاأكيدات الجنرال بوي�ش، قائد كتيبة ال�سباي�ش ثم قائد قطاع بجاية، 
�سنـــة 1960-1959، ال توجـــد اأخطاء ج�سيمـــة اإال قليال، »حين يتواجـــد القائد دوما 
فـــي الميدان، ويتولى منعها ر�سميا. تج�سيدا لهذا، ينبغـــي اأن يكون الم�سوؤول �ساحب 
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اأمـــر ونهي ال يلين)1)«، وهـــذا معناه معاقبة كل ما يخرج عن ال�سرعية. ف�سرعة اإ�سدار 
العقوبة اأمر اأ�سا�سي: فكل تماطل، يعر�ش �سرامة الممنوعات للخطر. 

اأجمـــع كافة الع�سكر على اإعطاء اأهمية اأ�سا�سيـــة ل�سخ�سية القائد. فقيمة �سباط 
الدفعـــات، » تقا�ش بقيمة قادتهـــم المبا�سرين.« ذلك هو ما اأكد عليه الجنرال ما�سو، 
قائـــد منطقة �سمال الو�ســـط الجزائري، في نف�ش الوقت الذي ورد رجع �سدى لذلك، 
فـــي تقرير حول االأو�ساع المعنوية للجنود فـــي منطقة غرب الو�سط الجزائري، حين 
�ســـرح باأن »قيمة الفرق الع�سكريـــة، مرتبطة بقيمة اإطاراتها)2). يقتب�ش جهاز النظام 
فـــي الجي�ش �سيره من النمط العائلي التقليدي: فالقائد كمثل االأب الأوالد«ه«. »عائلتي 
هي القطاع«، كذلك كتب بكل و�سوح قائد قطاع تيزي وزو)3). معظم ال�سباط مقتنعون 
بحقيقـــة تلك اال�ستعارة التي تندرج واقعيـــا، في يوميات العالقات التي تربط الجنود 
بقائدهـــم. مهمـــا تعدد تنوع االأو�ساع، فـــاإن هذا النمط �ساٍر فـــي كل وقت. فالف�سيلة 
االأ�سا�سيـــة المنتظرة من القائد، هي نف�سها دائمـــا: اأن ال يعر�ش حياة رجاله للخطر 
دون جـــدوى. تتاأ�س�ش الثقـــة به على هذه القناعة؛ كما يتولـــد االحترام من االعتراف 
ب�سجاعته وذكائه. فال وجود لعالقة �سلطة متينة، خارجا عن هذه الف�سائل. ]وهكذا[، 

ففي و�سع القادة المحترمين اأن يح�سلوا على كل ما يرغبون فيه من اأتباعهم. 
كلمـــا نزلنا اأدراج �سلم المراتب الع�سكرية، كلما وجدنا باأن القائد مقحم ج�سديا 
و�سخ�سيـــا فـــي عالقاته بالجنـــود الخا�سعين الإمرتـــه. غير اأن الواقع فـــي الجزائر، 
هـــو اأن �سرعـــة الحركيـــة التي ميزت القيادة قـــد ت�سكل عائقا على فر�ـــش قيم معينة 
فـــي المو�سوع: علـــى ال�سباط الممتهنين اأن يق�سوا وقت قيـــادة لمدة عامين، ثم يتم 
ا�ستبدالهـــم. كما اأن �سبـــاط الخدمة الع�سكرية، يغـــادرون بدورهم في مدة اأق�ساها 

)1( �سهادة اجلرنال بوي�ش، يف باتريك اإفينو وجان بالن�سي، »حرب اجلزائر«، باري�ش ال ديكوفريت/لوموند، 1989. 
�ش. 243.

 ،1957 الو�سط اجلزائري،   الو�سط اجلزائري، ومنطقة �سمال  )2( تقرير حول احلالة املعنوية يف منطقة غرب 
.2424 1H

2424 1H 1957 3( تقرير حول احلالة املعنوية، 6 دي�سمرب(
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عاميـــن. يوجـــد تحت اإمرتهم رجال ي�سايـــرون دوران الفئات المجنـــدة. فالمدة التي 
يق�سيهـــا نف�ش القائد في قيـــادة نف�ش الرجال، هي اإذن ق�سيرة ن�سبيا، وعلى الرجال 
اأن يتعاي�سوا مع قادة تختلف مقت�سياتهم، وعلى هوؤالء اأن يفر�سوا طاعتهم على رجال 
كّونهـــم غيُرهـــم. من �ساأن حركيـــة المجموعة الع�سكرية تلـــك، اأن تجعل من االنتقال 
القيـــادي مرحلـــة ح�سا�سة في التحكم فـــي الرجال. في بداية االأمـــر، فوجئ المالزم 
االأول فريمون في مركزه المعزول، بتجاوزات جنود كانوا ي�سرقون كبا�سا، اأو ينهالون 
�سربـــا علـــى �سجيـــن: »وجدت �سعوبة كبيـــرة في و�سع حـــد لتلك الطبائـــع، وعلّى اأن 
اأعتـــرف باأن هذا قـــد كلفني ق�ساء عـــدة اأ�سابيع)1).« فيما يخ�ـــش الكولونيل بياتزي، 
المقتنـــع باأن الرجال هم على �سورة قادتهم، فقـــد كان معتزا بما حققه، واأ�سر ذلك 
لق�سي�سه، اأ�سبوعا قبل مغادرته: » انمحت عالمات اال�ستم�ساك بال�سيرة الما�سية من 
مـــدة طويلة، يبدو لـــي باأن ال�سباط يزدادون قدرة يوما بعد يـــوم، على التطلع اإلى ما 
وراء الطقو�ـــش االآلية، التي يتولد عنهـــا اأ�سنع الطبائع التي يت�سور ممار�ستها«. ذلك، 
هـــو مـــا جعله ياأ�سف، لو�سع فوجه بيـــن اأيد ال يكن لها التقدير: »بعـــد اأ�سهر معدودة، 
�سيتغير وجه الفوج. ]...[ لقد تقدم بي ال�سن اإلى مبلغ جعل من الم�ستحيل علي اأن ال 
اأدرك بـــاأن فئة ناذرة من الرجال، خا�سة ممن تعـــزز باالن�سباط، تملك القدرة على 

ال�سمود والتقدم في االتجاه المعاك�ش للتيار: �سيجرفهم هذا االأخير ال محالة)2).«
قبـــل النظر في العبـــارات المت�سائمة التـــي نطق بها الكولونيـــل دو باتزي في حق 
م�ستخلفه، ينبغي اأن ال نن�سى باأن اأعمال عنف قد ارتكبت، حتى اأثناء فترته القيادية. 
وبالفعل، يمكن اأن ت�سطدم اإرادة المنع، واأخالقية القائد، بالعقبة المتمثلة دوما في 
اال�ستقاللية الن�سبية التي تميـــز الجند، وبا�ستقاللية بع�ش الم�سالح: لقد تم التكتم 
على ممار�سات منبوذة »لي�ش فقط على ال�سحفيين، لجان المراقبة، لكن على القادة 
بالـــذات. ذلك هو ما ي�ســـرح اإمكانية اأن ُيظهر بع�ش هوؤالء نوايـــا ح�سنة، تكون ن�سبية 

)1( حوار مع املوؤلف.
)2( ر�سالة هوبري دو باتزي اإىل هرني بينونو. 17 اأوت 1960، اأبلغت من قبل االأب بينونو.
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فـــي الحقيقة، الأنه ال يمكـــن اأن نجهل كل �سيء تماما)1)«. يبدو بـــاأن �سهادات من هذا 
النـــوع متوفرة بكثرة، مما يك�سف عـــن ا�ستقاللية المجموعات ال�سغيرة تجاه االأوامر 
العامة، حتى ولو كانت في م�ستوى الكتيبة اأو القطاع. ي�سعب حدوث مثل هذا ال�سطط 
في اأ�سغر الوحدات، نظرا لما �سبق اأن �ساهدنا من التواجد اليومي للقائد. فاإذا منع 
هذا االأخير بع�ش الممار�سات العنيفة وكان متواجدا با�ستمرار، فال خطر عموما من 
مجازفة الجنود بالمبادرة. فالمجموعة ال�سغيرة، اإذن، والتي تعتبر القوة التي يرتكز 

عليها الجي�ش، هي التي ت�سكل الحلقة االأ�سا�سية لالن�سباط في هذا المجال. 
يمكـــن الإرادة ال�سبـــاط اأن تتعر�ش اأي�ســـا للمعار�سة اأو للخرق مـــن قبل م�سالح 
اال�ستخبار التـــي تعتبر الممنوعات عراقيل في �سبيل اأداء مهامها. عندما ياأتي رجال 
المكتب الثاني من قيادة االأركان، فاإنهم يتمتعون عموما ب�سلطة اأعلى من �سلطة القائد 
المحلـــي. كثيرون، هم الع�سكر الذين يفر�ش عليهـــم اأن ي�سمحوا بمغادرة جزائريين 
�سجنوهـــم بعد مدة ق�سيـــرة، دون اأية قدرة على اعترا�ش. حدود القائد المحلي اإذن 

متعددة، �سواء كان ذلك في الزمن اأو في المكان. 
تك�ســـف درا�سة الظروف التي تمّكـــن اأي ممنوع من اأن يحظـــى بالمتابعة الفعلية، 
عن معامل فعالية يتنا�سب عك�سا مع الم�سافة الميدانية. فاإذا ا�ستثنينا حالة م�سالح 
اال�ستخبـــار، التي تتمتع حيثما حلت با�ستقاللية تبقيها خـــارج المراقبة، فاإن مراقبة 
اأعمـــال العنف غير ال�سرعية، تقع على اأ�سغر مرتبة في ال�سلم الع�سكري. فالتو�سيات 
التـــي تاأتي �سفهيـــا اأو كتابيا، من المراتب العليا، ت�ساهم فـــي �سنع االأجواء التي تدور 
فيها الحرب. وحتى واإن كان دورها هاًما، ف�سيظل دائما اأقل اأهمية من العزم الموؤكد 
والمتكـــرر الذي يبديه مالزم اأول، بـــل وحتى �سابط �سف، يجمع التطبيق اإلى القول. 
فكيـــف اإذن اإذا لم تاأت االأوامر في �سيغة المنـــع، لكن في �سكل تو�سيات؟ فهل تتغلب 
الطاعـــة على الوعي بارتكاب عمل غيـــر �سرعي؟ اإال اإذا �سدرت االأوامر بارتكاب هذا 

العنف، مما �سيفقده، بكيفية ما، طابعه غير ال�سرعي في نظر ممار�سيه ؟ 

)1( االأخ ل. ف. ديلتوب »اأراء يف م�ساألة احلرب...«.
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بين الع�سيان والمتثال
نظـــرا لعـــدم تطابق مهلة المكتـــوب، عموما، مـــع الفعل، تخ�س�ش لـــه التعليمات 
العامـــة، بينما تعطى االأوامـــر المحددة �سفويا. فـــي اأدنى الم�ستويـــات، تاأتي االأوامر 
�سفويـــة في معظـــم االأحيان: كان علـــى الجنود اأن يمتثلـــوا لطاعتها؛ وهـــو واقع يمثل 
تحديـــا في نظر المـــوؤرخ. فبينما كانت الن�سو�ش التي تمنـــع التعذيب متوفرة بكثرة، 
فاإنـــه ال يوجد اأي ن�ـــش ي�سمح، اأو ياأمر به. فـــاأي تحليل يكتفـــي بالتعليمات �سيخل�ش 
اإذن اإلى نتيجة مفادها اأن ما اقترف من اأعمال عنف، هو تجاوزات، اأخطاء ج�سيمة، 
واأعمـــال ارتكبت دون اإطالع القيـــادة. رغم هذا، فقد �سهدت بع�ـــش التحقيقات باأن 
هناك اأوامر قد اأ�سدرت فعال. بقطع النظر على بع�ش الحاالت المعينة التي �سملتها 
التقاريـــر، توجـــد �سهادات اأدلى بها الجنـــود، من �ساأنها اأن تقـــدم ت�سحيحا اأ�سا�سيا 

للنظرة الم�ستوحاة من االأوامر المكتوبة وحدها. 
فـــي مدونة �سدرت في دي�سمبر 1956، �سبق للجنرال �ساالن، اأن لمح لوجود قادة 
ياأمـــرون وحداتهم بارتكاب »اأعمال تعذيب وتجـــاوزات«: اإذ ك�سفت له تحقيقات »عن 
اأخطاء موؤ�سفـــة جدا، تتحملها مختلف القيادات الم�سوؤولة، في م�ستويات مختلفة«)1). 
في هذا ال�سدد، �سرح قائد قطاع ُمع�سكر، ب»وجوب اإزالة التنظيم االإداري وال�سيا�سي 
ماديا«. في نهاية 1960، تبنى خلفه نف�ش الموقف: »بعد تبليغ االأمر ال�سادر اإليه بعدم 
القيام باأعمال تعذيب، قام بتنظيمها«. كتب النقيب طوما في �سجل يومياته: »اعترف 
لـــي �سابط اال�ستخبار ال�ساب ]...[ اأنه قد تلقى منذ ب�سعة اأ�سهر، قرابة خم�سة ع�سر 

اأمرا باالإعدام التع�سفي.)2)«
لي�ش اأمام ال�سخ�ش الذي يتلقى اأوامر مثل تلك، �سوى موقفين محتملين: الرف�ش 
اأو الطاعة. قد يتخذ الرف�ش اأ�سكاال متنوعة، من االأب�سط اإلى االأخطر، من االحتجاج 
املقيم عن  الوزير  اأر�سيف  ت�سهد  وبالفعل،   .*2579/2  1H  ،1956 دي�سمرب   18 يوم  �ساالن،  )1( مذكرة اجلرنال 

م�سوؤولية بع�ش قادة الوحدات ال�سغرية، مبا ال يدع جماال لل�سك.
)2( �سجل يوميات خمطوط، للنقيب بيري األبان طوما، قدمه للموؤلف. ا�ستعمل هذا ال�سجل جزئيا من قبل املالزم-

الكولونيل طوما يف كتابه: »�سراع داخلي، ج. 2
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ال�سفـــوي اإلى الهـــروب من �سفوف الجي�ش. في �سنـــة 1957، اأعطي المثال على ذلك 
فـــي اأعلـــى الم�ستويات من قبل الجنرال باري دو بوالردييـــر، الذي رف�ش تنفيذ اأوامر 
تلقاهـــا من اأجـــل اأن »تعطي االأولويـــة للعمليات البولي�سية قبل ال�ســـروع في اإي اإحالل 
لل�سلـــم« وباالأخ�ش االأمر الـــذي تلقاه ببعث رجاله لتفتي�ش كافة م�ساجد القطاع التابع 
لـــه. غير اأن عقوبات ثقيلـــة �سدرت �سده، ب�ستيـــن يوما »توقيفا في القلعـــة«، لتاأييده 
مالزمـــه ال�سابق، جان جاك �سيرفان �س�سريبير، الـــذي ن�سر حكايات عن تجربته في 
الجزائر، في جريدته »ليك�سبري�ش«، مقترفا بذلك »م�سا�سا ب�سرف القوات التي كانت 

تعمل تحت اإمرته)1)«. 
الرف�ش معناه المخاطرة. �سحيح اأن الجنرال لورييو، قد دعا الجنود: » في كل مرة 
ترد اإلى معارفهم اأخبار عن اأعمال منكرة«، اإلى »اأن يبادروا بالتحقيقات ال�سرورية، 
دون انتظـــار اأوامر قادتهم، اأو اأوامر ت�سدر مـــن اأو�ساط خارجة عن الجي�ش)2)«، وهو 
اأمـــر يحمـــل في حد ذاته داللة. غيـــر اأن اأ�سعف االحتماالت هو اأن يقـــدم الم�سوؤولون 
ال�سامون الذين اأمروا بمثل تلك االأعمال، على اإخبار الرجال الواقعين تحت قيادتهم، 

بهذا الن�ش. 
فالتقـــدم بخطوة اإلى االأمام، والخـــروج من ال�سفوف واالعترا�ـــش ب»ال«، تعتبر 
مجازفـــة قل مـــن يقوم بها. اإيفون واحـــد من هوؤالء. ب�سفته ي�سوعـــي، فقد عزم على 
العي�ش وفق القيم الم�سيحية التي ال يمكن للحرب اأن تعكر �سفوها. لقد ا�ستفاد، زيادة 
علـــى ذلك، باأذن �ساغية وبتاأييد من رئي�ـــش اأ�ساقفة مدينة الجزائر، �سماحة دوفال؛ 
حيـــث مكنه مثل هذا الدعم المتعدد والحميمي ومن خارج ]الموؤ�س�سة الع�سكرية[ في 
ذات الوقـــت، من التزود بالقوة التي �ساعدته علـــى الوقوف في وجه قيادته: »في يوم 
مـــن االأيام، رف�ست اال�ستجابة. تعلق االأمر يومها بعمليـــة هامة، قيل لنا اأطلقوا النار 

)1( ورد �سبب العقوبة ال�سادرة �سد اجلرنال باري دو لوالردييري، يف : جان توال. كفاح من اأجل االإن�سان. اجلرنال 
دو بوالرديري. باري�ش من�سورات )du Centurion(، 1987، �ش. 78. راجل اأي�سا جاك باري دو بوالرديري، معركة 

مدينة اجلزائر، معركة االإن�سان، باري�ش، Desclée de Brouwer، 1972، �ش. 92
*296 IR ،1956 2( مذكرة اجلرنال لورييو، 13 اأكتوبر(
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على تلك القرية. قلت: 
- ما ال�سبب ؟ 

- اأطلقوا النار على تلك القرية ! 
- ما هو ال�سبب؟

» اأ�ســـررت على الثبـــات في موقفي فلم نطلـــق النار ]...[ كان مـــن المفرو�ش اأن 
اأقـــدم اإلى المحكمة الع�سكرية.« فيما يخ�ش الق�سي�ش، توقفت االأمور عند هذا الحد، 
فاجتنـــب قادته اأن ي�سدروا له اأوامر يفتر�سون اأنـــه �سيرف�ش تنفيذها. غير اأن حالة 
ـــن كيف كانت مخاوف اإيفـــون غير مبالغ  كاثوليكـــي اآخـــر، المـــالزم االأول لو مور، تبيِّ
فيهـــا. لقد اتهـــم ب»الم�ساهمة في عملية تهـــدف اإلى الحط من معنويـــات الجي�ش«، 
نظـــرا النتقاده اأمرا �سدر عبر اأمواج ات�سال-الراديو من طرف قائد وحدة قال فيه: 
»ال اأريـــد �سجنـــاء«. اأح�سن بنف�سه »مجبـــرا معنويا على الرف�ـــش« وعاجزا عن خو�ش 
حـــرب كان عليه فيهـــا »اأن ي�سعر ب]اأنه[ مجبر على الكذب ]علـــى نف�سه[«)1)، غير اأن 
ذلـــك الرف�ش قد ثقل عليه: »لي�ش ثمة ما يحز في قلب المرء كاأن يكون "اأخا" كاذبا، 
و�ســـط جي�ش يحارب«)2). لقد جعل �سميره منه �سخ�سا عا�سيا. وبعد محاكمة مغلقة، 
حكـــم عليـــه بعامين �سجنا في جوان 1959. في تعليق لـــه بمجلة »لي�سبري« على ذلك 
الرف�ـــش وعلى تلـــك ال�سهادات، »التي تعتبر بمثابة احتجـــاج وا�ست�سراف يدفعان اإلى 
االنتقـــال من الو�سع القانوني اإلى و�سع اأعلى«، اأ�ســـار جان-ماري دومينيك هنا، اإلى 

»اأخالقيات اال�ستجابة لداعي اال�ستغاثة« المطروحة من قبل بول ريكور)3).
يتمثـــل االأمـــر، بالن�سبة للراف�سيـــن، في القيام بفعـــل اإرادي يهـــدف اإلى اإحداث 
قطيعـــة مـــع و�سعية لـــم تعد مطاقـــة، واإلى موا�سلـــة العي�ش وفق قيمهـــم، مهما كانت 

)1( ر�سالة اإىل والديه يوم 29 اأوت 1958، ن�سر يف »�سهادات ووثائق« دي�سمرب 1959.
(CHEVS( RG1/1 ر�سالة جان لو مور اإىل روبري غوتيي، 3 نوفمرب 1958، يف )2(

)3( ن�ش جان ماري دوميناك، كما هو حال ر�سائل جان لو مور اإىل اأقاربه، قد ن�سرت يف جملة »اإ�سربي« يف دي�سمرب 
1959، ومن قبل »Témoignage et documents« يف نف�ش الوقت.



االأوجـه اجلديـدة التي اتخذتها احلرب 1956-1954

111

الكلفة. يمثل التنكر، المت�سمن في موا�سلة الطاعة، بالن�سبة اإليهم، عبئا ثقيال جدا: 
مجـــرد ت�ســـور العي�ش كذلك م�ستقبـــال، كان يلقي بهم في مع�سكـــر الرف�ش. وهكذا، 
ففـــي 26 اأوت 1956، علـــى ال�ساعـــة 18، و�ســـل اإلى مركز قيادة العمليـــات في الفوج 
الثامـــن للمظلييـــن الكولونياليين، »قرابـــة اأربعين من الم�ستبه فيهـــم، جيء بهم من 
قبـــل ال�سريـــة االأولى والرابعة. تـــم اإخ�ساعهم للفرز واال�ستنطـــاق ]...[ على ال�ساعة 
22,30 فـــر الرقيـــب فافروليير، من مركز القيـــادة، مع �سجين تون�ســـي كان قد كلف 

 .)MAS 36 CR 39( وبندقية )mat 49( بحرا�ستـــه: اأخذ معه بندقيته الر�سا�ســـة
فـــوًرا تم القيام باأبحاث في اتجاه جبـــل ووا، )خم�ش �سيارات، اأ�سعلت اأ�سوائها كلية، 
وفي حالة ا�ستنفار للقتال()1)«. لم تكن اأر�سيف الفوج، لت�سمح بفهم ال�سبب الذي جعل 
الهارب، يثقل عملية هروبه ب�سجين. بعد اأربعين �سنة من ذلك، ف�سر نوييل فافروليير 
ال�سبـــب الـــذي دفع به اإلى تلك الفعلـــة، بالكلمات التي قيلت له حيـــن ت�سليمه الرجل: 
»غدا، �سخرة الحطب.« لم اأكن اأريد اأن يموت. ومن جهة اأخرى، كنت متذمرا من كل 
هذا، تلك الغابات التي تحترق]...[، كنت اأ�سعر بالخزي. كتبت اإلى اأبي: »االآن اأنا هو 

�سابط ال�سرطة النازية«، الأن اأبي كان مقاوما)2).«
ينبغـــي االإ�سارة اإلـــى اأن اأعماال كهذه، تحـــدث ا�ستثناءا. فلئن تميـــزت ال�سهادات 
المقبلـــة التي اأدلـــى بها الجنود، بالحديث اأكثر عن الرف�ش بـــدل طاعة قادة ياأمرون 
بالقيام باأعمال غير م�سروعة، فاإنه ينبغي الحد من النظر اإلى ذلك، في �سكل �سورة 
الوفـــاء ل�سلوك ]مبدئـــي[: ]بل هو اإن�سانـــي بالدرجة االأولى اإذ[ مـــن ال�سعب جدا اأن 
يتحمـــل المرء، ومن باب اأولى في ظروف ال�سلم، تبعـــات تلك االأعمال. وعلى العك�ش 
مـــن ذلك، فاإن التاأكيد على التمل�ش منها بوا�سطة عمل اإيجابي، من �ساأنه اأن ي�سرف 
ال�ساهـــد: يعتبـــر رف�ش التعذيب، في �سفـــوف المعار�سين للحـــرب، بمثابة �سبب من 
االأ�سبـــاب التي تبرر العمل الن�سالي. كما اأن االأمر بارتكاب اأعمال غير �سرعية هو ما 
(1( JMO du 8e RPC, 7U 3060*

)2( �سهادة نوييل فافروليني يف الوثائقي الذي اأنتجه كل من اأوت بونييم، وجريالد اآندر، حرب اجلزائر من منظور 
اأملاين، مت بثه يف قنال اآرتي يوم 28 اأكتوبر 14 ،1998 دقيقة.
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تقـــدم بـــه النقيب اإ�سيتوب تبريًرا لما قام به �سديقه المـــالزم غودو، من الفوج االأول 
للمظلييـــن، الـــذي انتقل بعدها اإلـــى ال�سّرية منا�سال �سمن منظمـــة الجي�ش ال�سري. 
كانت كلماته قوية، تعبر عن معرفة ل�سيقة بالم�ساألة. �سرح، ب�سدد االأمر بالتعذيب، 
قائال: » اأنا اأجهل كيف �ستكون المتاعب النف�سية التي يعاني منها من ي�سدر مثل تلك 
االأوامـــر ]...[. غير اأني اأعلم حالة االغت�ساب التي يعي�سها المنفذ الذي يفر�ش عليه 
تنفيـــذ ذلك االأمر. تنهار كافة االأ�ساطير، كافـــة االأوهام التي يحملها الفتى المتخرج 
]مـــن المدر�سة الع�سكريـــة العليا[ »�سان �سير«، بح�سرة �سخ�ـــش مجهول و�سع اأمامه 

لي�ستخـــرج منه المعلومات.« ومع ذلك، اأ�ساف النقيـــب اإ�سيتوب، فما دام مقتنعا باأن 
تلك االأوامر، مهما كانت مخالفة للقانون ولالأخالق، هي م�سروعة، اأو يمكن اأن توجد 
لهـــا م�سروعية، فهـــو ينفذها. عندما تندثر الغاية في �سبابيـــة اآفاق الممار�سة فقط، 
يختار ال�سابط ال�ساب الهروب من و�سط ال�سفوف، كي ُيك�سب عمله معنى معينا)1).

هناك �سهادات، �سدرت باالأخ�ش مـــن جنود اأعيد ا�ستدعاوؤهم للخدمة، تحدثت 
عـــن رف�ش جماعي للم�ساركـــة في بع�ش االأعمـــال. تلك هي حالـــة الع�سكري المدعو 
للخدمـــة كممر�ش فـــي بـــالد القبائل، وقد �ســـدم بعمليـــات اال�ستنطاق التـــي يلم�ش 
اآثارها بانتظام في رجال يكلف بعالجهم، وقد دّون في �سجل يومياته يوم 13 جويلية 
1957 ما يلي: »مخرج الطريق الوطني رقم 25، ال�ساعة 4 �سباحا. في الواد، اإعدام 

�سخ�سيـــن )رف�ست القيـــام بدور الجالد()2).« فالع�سكري الـــذي يختار الرف�ش يفك 

)1( �سهادة النقيب املذكور �سابقا. باعتباره نائب قائد �سرية القتال االأوىل، يف فوج املظليني االأول، رف�ش املالزم 
اأفريل  اإىل الوطن االأم. �ساهم يف انقالب  1961. مت نقله  القتال يف جانفي  اإىل  التوجه  اآخرين،  غودو، مع �سباط 
1961، ودخل بعدها يف �سفوف منظمة اجلي�ش ال�سري. اأنظر )7U,ter REP  du JMO 661/2*( ولكي ي�سفي 
 ،1957 على قوة على ا�ستدالله، تعمد النقيب اإي�ستوب، ك�سر تتابع االأحداث، حيث حتدث عن اأعمال ارتكبت �سنة 
ال�سبب احلقيقي الأعمال املالزم غودو يف  يتمثل  الواقع، ال   .1961 ال�سري �سنة  ليربر انخراطه يف منظمة اجلي�ش 
االأمر املتحدث عنه يف حد ذاته، بقدر يتمثل يف تبخر الغايات التي قد يربر بها، واملتمثلة يف احلفاظ على اجلزائر 

فرن�سية.
)2( ذكر من طرف ج.�ش. جوفري، »جندي يف اجلزائر... �ش 279. هذا املمر�ش هو �ساحب ال�سور الفوتوغرافية 

الوارد ذكرها يف الف�سل3.
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رباط الت�سامن مع المجموعة؛ بل اأكثر من ذلك، اإذ ي�سل اإلى حد زعزعة ان�سجامها، 
باإدخال ال�سك في �سدق القيم التي تت�سرف با�سمها. الرف�ش معناه ا�ستمرارية وجود 
قيـــم خارجة عن قيـــم الحرب، وقد يجبر عليهـــا. هو فعل تمـــردي ال يعر�ش ال�سلطة 
للخطـــر فح�سب، لكن يعر�ش المجموعة اأي�ســـا، ويعر�ش للخطر، في نهاية المطاف، 

مبداأ القتال. 
والذيـــن يرف�سون لي�ســـوا بال�سرورة معار�سين للحرب، وال حتـــى للمجموعة: فهم 
يف�سلـــون اال�ستجابة لمقايي�ش اأخرى، وقيم اأخرى. فمن اأين ي�ستقون القوة التي ت�سمح 
لهـــم بالمعار�سة؟ من ال�سعب تقديم اإجابة عامة في هذا ال�ساأن، انطالقا من معاينة 
بع�ـــش الحـــاالت، لكن يبدو بديهيا اأن عقيدة م�سيحية متينـــة، كفيلة باأن تمكن البع�ش 
من الو�سائل التي تقيهم من ال�سلبية في تحمل واقع الحرب، وت�سمح لهم بالنظر اإليها 
مـــن خالل المبادئ االأ�سا�سية الم�سيحية. يرف�ـــش بع�ش الي�سوعيين خا�سة، االإف�ساح 
عـــن االأ�سياء التي ت�سكل اأ�س�ـــش التزامهم، فال ير�سون بارتـــكاب اأعمال مخالفة لقيم 
االإن�سانية والعدالة الم�ستقاة من تعاليم الكني�سة. وعلى غرار هوؤالء الم�سيحيين، يتجراأ 
بع�ـــش الجنود على تعري�ش اأنف�سهم لنقمة المجموعـــة وللعقوبة، من منطلق قناعتهم 

بعدالة قيمهم، ووعيا منهم بالتداعيات الناجمة عن اأعمال عنف غير �سرعية.)1) 
غيـــر اأن للمجموعـــة، فـــي كثير من االأحيان، قـــوة تفوق بكثير عـــزم القطيعة لدى 
البع�ـــش. واالأغلبيـــة العظمى ممـــن يطلب منهم ارتـــكاب اأعمال عنف غيـــر �سرعية، 
ي�ستجيبـــون بالطاعة. من جملة المقايي�ـــش التي اقترحها كري�ستوفيـــر بروونغ، لفهم 
ال�سبـــب فـــي كون اثنـــي ع�سر �سرطيـــا فقط، من بيـــن الخم�سمائـــة التابعيـــن لكتيبة 
االحتيـــاط رقم 101، من ال�سرطـــة االألمانية المكلفة بالتنكيـــل بالجموع، قد رف�سوا 
عفويا اال�ستجابة، تحدث عن عنا�سر ثالث: المهلة الق�سيرة التي تركت لرد فعلهم، 
الع�سبية، والرغبة في عدم الظهور بمظهر الجبن. ثم اأ�ساف يقول من جهة اأخرى، 

اجلزائر حرب  �سد  فرن�سيون  متمادون   « كيمونور،  ل«ترامور  اأوىل  درا�سة  اأنظر  الرف�ش،  بخ�سو�ش   )1( 
)1954-1962(، يف جان �سارل جوفري وموري�ش فاي�ش. ع�سكر وثوار يف حرب اجلزائر، بروك�سيل، كومبلي�ش، �ش 

�ش. 115-136.
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بـــاأن معظم الجنود الـــذي �سئلوا في وقت الحق، في اإطار تحقيـــق ق�سائي، قد اأنكروا 
اأنـــه اأتيحت لهم فر�سة االختيار)1). ومن الطبيعي اأن يبحث هوؤالء الرجال، المدعوون 
للـــرد على تحقيق ق�سائي، بعديا، وبعد اأن خ�سروا الحرب، عن التن�سل من م�سوؤولية 
ينفونها عن اأنف�سهم، وقد لب�سوا لبا�ش �سحايا نظام انتهى اأمره، موؤكدين باأنه لم تتح 
لهم فر�ســـة االختيار. لعل الواقع ال�سيكولوجي يتوافق مع هـــذا التاأكيد، وهو المنحى 
الـــذي �سلكه المقيا�سان االأخيران المذكوران من قبـــل كري�ستوفير برووينغ: باعتباره 
ع�ســـوا فـــي مجموعة مقاتلـــة، يخو�ش �سراعـــا من اأجـــل البقاء، فاإن الجنـــدي – اأو 
ال�سرطـــي – ال ي�سعر باأنه يتمتع بحرية الرف�ش. فالمجموعة ت�سكل المحيط المبا�سر 
الـــذي يتواجـــد فيـــه الجندي با�ستمـــرار. فالرف�ش، معنـــاه لي�ش فقـــط اأن يجد نف�سه 
منفـــردا، لكـــن معر�سا؛ الأن الحرب التـــي اأدرجت فيها المجموعـــة، مرادفة للخطر. 
فالمجموعـــة ت�ســـكل حماية: حيـــن يفك الجندي ربـــاط الت�سامن مع اأعمـــال االأولى، 
يعر�ش نف�سه لفقدان الثانية، وربما حتى للموت. فكل �سيء يوحي له اإذن باأنه ال يتمتع 

بحرية االختيار.
بالن�سبـــة للمجندين في اإطار الخدمة الع�سكريـــة، تعتبر نهاية مدة التجنيد االأفق 
الوحيـــد الذي يتطلع اإليـــه في الجزائر: فالمـــوت غير وارد هنـــا، والرغبة في العودة 
ب�سالمـــة اإلى فرن�سا هي االأمنية التي تطغى بكل تاأكيد على بقية االأماني. اأما بالن�سبة 
للع�سكـــر المحترفين، فاإن الموت احتمـــال وارد، مت�سمن منذ الوهلة االأولى في وثيقة 
التعاقـــد المهنـــي؛ فالمجموعة ال ت�سكل اإذن مجرد رفقة عار�ســـة يجبر على تحملها. 
فهي مجموعة انتماء تم اختيارها وتبنيها، وهي اأي�سا بمثابة عائلة: فالروح الجماعية 
ت�ســـكل لحمة هـــوؤالء الرجال وتثبط كل نزوع اإلى االبتعـــاد اأو الرف�ش. م�سداقا لهذا، 
يمكن اأن ن�ساير اإيرفين �ستوب، عندما يقول: » فاإذا �سادف اأن هويتك االأولى موؤ�س�سة 
علـــى االنتماء لمجموعة معينـــة، فما الذي �سيحـــدث لهويتك اإن ت�سديـــت لمعار�سة 

بولندا،  يف  النهائي  واحلل  االأملانية،  لل�سرطة   ،101 االحتياطية  الكتيبة  عاديون،  رجال  برووينغ،  كري�ستوفري   )1(
باري�ش، 1996 ،10/18 )الطبعة 1992 .1( �ش. 100
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المجموعـــة ؟ واإذا انحرفـــت عنها، فمن تكـــون اإذن؟«)1) واأ�ساف يقـــول: »فاالنف�سال 
عـــن المجموعة يعر�ش �ساحبه للخطر، لي�ش ب�سبب ما قد ي�سيبه من طرف من بيده 
ال�سلطـــة فح�سب، لكن ب�سبـــب من اأنت، وكيـــف �سينظر اإليك اأ�سدقـــاوؤك وزمالوؤك. 
نقي�ش ذلك، هو اأن الوقوف التام اإلى جهة المجموعة، يعزز الروابط مع الغير ويوؤكد 

الهوية«)2).
بقطـــع النظـــر عن الفـــروق التي تـــم التعر�ش لذكرهـــا بين الع�سكـــر المحترفين 
والمدعويـــن فـــي اإطـــار الخدمة االإجباريـــة، يقترح هـــذا التحليل فر�سيـــات عديدة. 
فالمجموعـــات التي زج بها في حرب الجزائـــر، ال تعي�ش واقعا متماثال بينها. فالذين 
يتـــم ا�ستدعاوؤهـــم من جديـــد للخدمة، يكونـــون عموما، عند قدومهم اإلـــى الجزائر، 
اأكثـــر �سنـــا مـــن المجندين الجـــدد، اأ�سحاب مهنـــة وعائلـــة. فهم على درايـــة باأنهم 
�سيق�ســـون مدة �ستة اأ�سهر يقومون اأثناءها ب»عمليـــات الحفاظ على النظام«: يمكن 
لهـــم اأن ي�ستوعبـــوا ذهنيـــا، تلك المدة فـــي �سموليتهـــا واأن ير�سموا معالـــم منتهاها، 
بف�ســـل الروابط التي ت�سدهم اإلى البلـــد االأم، وبف�سل اآفاق العودة القريبة ن�سبيا اإلى 
فرن�ســـا؛ ففي و�سعنـــا اأن نفتر�ش باأن عالقاتهـــم بالمجموعة الع�سكريـــة اأقل �سمولية 
فـــي االندماج. هنا، تبدو ال�سواطئ التي يمكـــن اعتمادها كاأر�سية ت�ساعد على رف�ش 
الم�ساهمـــة في اأعمال العنف غير ال�سرعية، �سلبـــة واأقرب اإليهم مما هو عليه الحال 
بالن�سبـــة للمدعويـــن في اإطار الخدمـــة الع�سكرية. اإذا ا�ستثنينا الذيـــن اأجلت تواريخ 
تجنيدهـــم، فاإن جنود الخدمة الع�سكرية، هم اأقل �سنا، ويبعثون اإلى الجزائر لمدد ال 
تقـــل عن ثمانية ع�سر �سهرا. ي�سطر البع�ش اإلى روؤية اآجال تحريرهم وهي تمدد اإلى 
غاية ثالثين �سهرا اأحيانا. عندئذ يكون للوقت وزن اآخر. تتبدد اآفاق العالقة بالعائلة 
ويتحـــول الرفاق اإلى مجموعة عاطفية بديلة. لقد �ساهمت �سبابية المجندين مع مدة 
اإقامتهـــم بالجزائـــر في جعل هذه الفئة من الجنود عنا�ســـر اأكثر امتثاال لالأوامر من 

)1( من حماوالت االإقناع ما يوحي بو�سوح بعدم االقتناع )الرتجمة(.
104 )ترجمة املوؤلف( )2( اإ. �ستوب، »Torture : psychological and cultural origins” �ش. 
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المدعوين للمرة الثانية. مهما يكن، فاإن هذه الفر�سيات العامة بحاجة اإلى ت�سمينها 
ن�سبيـــة ت�سببت فيها عنا�سر اأخـــرى: فالمجموعة المعزولة في قمـــة جبل، تكون اأكثر 
انطـــواء على نف�سهـــا من مجموعة اأخرى فـــي مدينة �ساطئية؛ كمـــا اأن الجنود الذين 
يخو�ســـون عمليات متوا�سلة، يكونـــون دون �سك اأكثر ت�سامنا مـــن الوحدات المكلفة 

بحرا�سة المزارع، الخ. 
لئـــن ارتبط االمتثـــال الأمر ما، بقـــدر كبير، بوجـــود مجموعة حا�ســـرة ب�سغطها 
الخارجـــي وب�سغطها الماثل لدى كل واحد، فاإن ذلك لن يمنع اأبدا كونه قبل كل �سيء 
امتثاال الأمر �سادر من قائد. فكيف يمكن لعالقة ال�سلطة اأن توؤدي بالجنود اإلى ارتكاب 
اأعمـــال غير قانونية ؟ التنظيم وا�سح في هـــذا المجال، والع�سكر يحفظونه عن ظهر 
قلب: » وحيث اأن االن�سباط يعتبر القوة االأ�سا�سية للجيو�ش، ينبغي اأن يطاع االأمر في 
الحين، ومن غير تمتمة. فال�سلطة التي ت�سدره هي الم�سوؤولة عنه، وال ي�سمح للماأمور 
اأن يبـــدي اأي احتجاج، اإال بعد الطاعة.«على الجنـــدي، رغم وجوده بح�سرة اأمر غير 
�سرعـــي، اأن يتمثـــل اأمـــام قائد ياأمـــره. من �ساأن القـــرب الج�سدي هنـــا، اأن ي�ساعف 
مـــن وثيرة االإكـــراه الذي تحتويه عالقـــة ال�سلطة. اأثناء التجربـــة الم�سهورة التي قام 
�ستانلـــي ميلغرام، حـــول الر�سوخ لل�سلطة، تبيـــن له اأن الجنود الذيـــن يتلقون »اأوامر 
هدامـــة« يبدون طاعة اأكبر، كلما كانت ال�سلطة اأقرب اإليهم ج�سديا)1). عدم االمتثال 
الأمـــر بتعذيـــب م�ستبه فيـــه، اأو اإعدامه تع�سفيـــا اأو الأمر بقتل مختطـــف، يكون اأ�سعب 
عندمـــا ي�سدر من �سخ�ش ننام معه، وناأكل معه، وننطلـــق معه اإلى العمليات. ت�سيق 
اإمكانيـــات التهرب، فتبدو منعدمة فـــي نظر الجنود. يمكن اأن يتخوفوا من العقوبات، 
من البهدلة، اأو مما هو  اأدهى من ذلك، اأن يزج بهم في مهام تعر�ش حياتهم للخطر. 
هكـــذا تبين ل«اإيفون« اأن حياته كانت معر�سة للم�ساومة: » في يوم من االأيام، كنا في 
حفـــل، وكان الجميع ي�سربـــون – ن�سرب فوق المعتاد، وهي و�سيلـــة للتفريغ – ثم قال 

 ،1979 ن�سره  اأعيد   ،1974 ليفي،  باري�ش، كاملان  لل�سلطة. وجهة نظر جتريبية«.  »الر�سوخ  �ستانلي ميلغرام،   )1(
�ش.85
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اأحد �سباط ال�سف: »يوجد هنا رجل لن يعود اإلى فرن�سا. اإيفون لن يعود اإلى فرن�سا. 
�سيتم اإ�سقاطه... اأتكفل بذلك«.« 

يعرف القائد الذي ي�سدر اأوامر للقيام باأعمال غير قانونية، باأنه ينتهك ال�سرعية 
وياأمـــر رجاله بالت�سرف �سدها. فلئن كان من تمـــام م�سلحته اأن يعين لذلك جنودا 
ال يخ�ســـى منهم تمـــردا، فمن تمام م�سلحته اأي�سا اأن يطمئـــن اإلى اأن ذلك ال يعر�ش 
�سلطتـــه للخطر. مهما يكن من اأمر، فـــاإن اآفاق العقوبة اأو البهدلة تزداد ابتعادا بقدر 
تحـــول الطاعة اإلى رد فعل ]طبيعـــي[: التنظيم الع�سكري وا�ســـح، يكفي االلتزام به. 
عندمـــا ت�سبح عالقة ال�سلطـــة �سائعة �سائدة، تتحـــول �سرعية االأعمـــال الماأمور بها 
لتحتـــل الدرجة الثانية. ما دامت ال�سلطة م�سروعـــة، فاأوامرها م�سروعة اإذن. تتحول 
اال�ستجابـــة لها اإلى قيمة؛ وما دام النا�ش خا�سعين لها، فبو�سعها اأن تحل محل القيم 
االأخرى. يمكـــن اأن يوؤدي هذا الخ�سوع ل�سلطة مـــا، ولم�سروعيتها، بمرتكبي االأعمال 
غيـــر ال�سرعية اإلى فقـــدان قيمة ما يفعلون وفقدان كل �سعـــور بالذنب. لقد تم و�سف 
مثـــل تلك الطاعة ب: »الطاعـــة الهدامة«: يتخذ اأ�سحابها من الطاعة قيمة عليا، ولن 
يعود لهـــم اأي تحليل لما يفعلون، فهم منهمكون في �سعيهم من اأجل اإر�ساء قيادتهم. 
هناك �سكل اآخر من الطاعة تم اكت�سافه، يعتبر اأكثر تنا�سبا مع مجريات حياة الجنود 
المدعوين الأداء الخدمة الع�سكرية في الجزائر؛ يتعلق االأمر: ب »الطاعة التعا�سدية«. 
حتـــى في �سورة ما اإذا عانى اأ�سحابها مـــن ال�سفقة التي ي�سعرون بها تجاه ال�سحايا، 
فـــاإن ذلك لن يمنعهـــم من الطاعة، لكونهم واثقين من كـــون ال�سلطة الم�سروعة التي 
اأودعوهـــا، بكيفية مـــا، وعيهم الفردي، تقوم بعملية تخديـــٍر وقتٍي الإنيتهم ال�سخ�سية 
وقيمهـــم االأخالقيـــة.)1) يعرف الجنود المدعوون للخدمة فـــي الجزائر، باأن الخ�سوع 
لتلك ال�سلطة محدودة بنهاية مدة مقامهم تحت االألوان الوطنية. م�سروعية االأعمال 
الماأمور بها، هي التي تبرر ارتكابها، الأنها الحرب، والجندي في تلك الظرفية ماأمور 

 Bulletin de psychologie, t.XXV, n° 296,( باراي�سون وروزيتا  اأوكوما  كل من  به  قام  الذي  العمل   )1(
1972-1971 ( ذكر يف: مي�سيل تريني�سيان ودانيال باكري، »La Torture, la nouvelle Inquisition« باري�ش 

فايار، 1980، �ش. 241.
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بالطاعة. لعل النهاية المبرمجة لمقامهم في الجزائر، تقيهم من »الطاعة الهدامة« 
اأكثر من المتعاقدين للخدمة في الجي�ش. 

هناك قا�سم م�سترك يجمع بين اأعمال العنف غير ال�سرعي المرتكبة في الجزائر 
وخا�ســـة منها التعذيب: يتمثل في كونها جرائم بالطاعـــة)1). وحتى واإن لم يعد يكفي 
وجود اأي ارتباط اأحادي ال�سبب، لتف�سير ال�سبب الذي جعل الجنود يطيعون اأوامر غير 
قانونية، فقد بيـــن �ستانلي ميلغرام، كيف اأن طبيعة االأعمال الماأمور بها، توؤخذ بعين 
االعتبـــار في القرار الذي يتخذه ال�سخ�ش المطيـــع، بدرجة اأقل من الم�سروعية التي 
يتمتع بها ال�سخ�ش االآمر. وحيث اأنه قد اأوكل لل�سلطة ال�سرعية، واجب الف�سل في اأمر 
مدلـــول االأعمال الماأمور بها، وحيث اأن المطيع قد فقد بذلك ح�سه بالم�سوؤولية، ففي 
و�سعـــه اأن يقـــوم بواجب الطاعة، من غير اأن تتعكر ال�ســـورة التي يتخذها بنف�سه عن 
نف�سه. ا�ستخال�سا للعبر من تجربته، قام ميلغرام بمحورة اأ�سباب االأعمال المقترفة، 
ال حول عدوانية ما، اأو مر�سية ما، اأو رغبة في انتقام اأو اأي �سبب �سخ�سي اآخر، لكن 

حول عالقة األئك االأفراد بال�سلطة، و بها فقط.
لقد لفتت تجربته االنتباه اإلى اأهمية تلك العالقة التي اأخ�سعت لتوتر متزايد، من 
منطلـــق االأمر باقتراف اأعمال غير قانونية، لكنها عالقة تتمتع ب�سلطة فر�ش الطاعة 
علـــى معظم االأفراد الذيـــن يعترفون ب�سرعيـــة القائد. هكذا »يمكـــن لنا�ش عاديين، 
مجردين من اأية عدوانية، اأن يقوموا بب�ساطة بتنفيذ المهمة الموكلة اإليهم، ويتحولون 

اإلى و�سيلة في عملية هدم مريعة)2)«. 

 A. P. SCHMID, و Hubert C. Kelman in R. D. CRELINSTEN 1( ح�سب التعبري امل�ستعمل من قبل(
crime of obedience هو:  االإجنليزي  The Politics of Pain… والتعبري 

)2( �ش. ميلغرام. »خ�سوع لل�سلطة...، �ش. 22. ينبغي مع ذلك، احلذر من اتخاذ قراءة مت�سرعة لهذه التجربة. 
اأو  اأوالد الهني  بت�سليط �سدمات كهربائية بوثرية متزايدة، على  االأمر  تلقوا  االأفراد املدرو�سني من طرفه، قد  الأن 
متمادين )تعلق االأمر، يف الواقع، مبمثلني(. قرئت التجربة بكيفية حمرفة يف الظرفية الفرن�سية، حيث طفا على 
ال�سطح من جديد النقا�ش يف �ساأن ا�ستعمال التعذيب اأثناء حرب اجلزائر. غري اأن ميلغرام، مل يكن يقوم بدرا�سة 
يف �ساأن التعذيب ومل يحدد عمله يف ظرفية ع�سكرية: تهدف جتربته اإىل تفعيل �سلطة ذات طبيعة علمية، يف ظرف 

ال�سلم. غري اأن ذلك مل مينع كون نتائجه و�ساحة.
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عـــالوة على �ســـرورة ا�ستح�سار الظرفيـــة الحربية للتفكيـــر، انطالقا من تجربة 
ميلغرام، في العالقة الموؤ�س�سة على ال�سلطة في الجزائر، ينبغي اأن ن�سجل اأي�سا وجود 
اأفراد ال يمتثلون لالأوامر. فالفرد اإذن، ال يزول تماما تحت الهيكلة. وراء العموميات، 
تفر�ش علينا الفوارق الخ�سو�سية اإدخال الن�سبية في الفر�سيات التي تمت �سياغتها 
فـــي المخابر. رغم كونها اأ�سا�سيـــة، ومن باب اأولى في ظرفية مواجهة م�سلحة وقبالة 
عـــدو، فاإن عالقـــة ال�سلطة ال تت�سمن اآليـــا: الطاعة. غير اأن رف�ـــش الطاعة هنا، هو 
اأ�سعـــب بكثير من الطاعة: ي�سكل الرف�ش، بكل تاأكيد، حاالت ا�ستثنائية في الجزائر. 
لقـــد بين كري�ستوفـــر برووينغ، اأن رجال الفـــوج، الخا�سعين لدرا�ستـــه، يتعاي�سون مع 
تـــذكار اأعمـــال التنكيل التي لم يكن لهـــم اإزاءها اأية اإمكانية للرف�ـــش، بكيفية اأف�سل 
بكثيـــر مـــن االأعمال التـــي ارتكبوها، الأنهم لـــم يخرجوا من ال�سفـــوف، عندما �سمح 
ال�سابـــط بمثل ذلـــك الخيار. لي�ش في التجربة الجزائرية ما مـــن �ساأنه اأن يوؤدي اإلى 
مثل ذلك اال�ستخال�ش، كالم�سدر الذي يتوفر على الكيفية والكثافة الموجودتين في 
الحالـــة المدرو�سة من قبل ك. برووينغ، لكـــن من الوارد جدا اأن توجد تجربة معا�سة 

�سبيهة، لدى قدامى الجنود الفرن�سيين. 
فالذيـــن يقترفون اأعمال عنف غير قانونية، ال يفعلون ذلك كلهم، في اإطار عالقة 
�سلطة قاهرة: هناك من كان يوؤمن ب�سحة وم�سروعية تلك االأعمال، وياأتي في الدرجة 

االأولى هنا، القادة الذين ي�سدرون االأوامر بذلك. 

التغطية: بين منحها وال�ستفادة منها
فـــي الميـــدان، كان على الم�سوؤولين فـــي مراتب ال�سلم القيـــادي، ابتداء من قائد 
القطـــاع الع�سكري اإلى مترئ�ش المفرزة، مهمة تاأويـــل التعليمات العامة. كان عليهم، 
بعد التعرف على الغاية، اأن يحددوا الو�سائل. و�سواء ا�ستكى البع�ش من ثقل الم�سوؤولية 
المت�سمنـــة في هـــذا، اأو هلل لها اآخرون، فـــاإن عبء ت�سيير الحـــرب، يوميا، يقع على 

كاهلهم وحدهم. هم الذين ينطقون بالم�سروعية، بعيدا عن �سرعية االأوراق.
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تماَر�ش عمليات عنف غير قانونية ويتم االأمر بها من قبل قادة يبررونها بالظرفية 
المحلية، بال�سروريـــات ال�سيكولوجية والع�سكرية التي تتطلبها عملية »اإحالل ال�سلم« 
و«الحفـــاظ علـــى النظام«. كثيـــٌر هو عـــدد الع�سكر الذيـــن يعتبرون �سروريـــا اإرغام 
الم�ستبـــه فيـــه علـــى النطق، اتقـــاء المجازفـــة بحياة الرجـــال المقحميـــن في حرب 
�ســـد التنظيم ال�سيا�ســـي واالإداري وجبهة التحرير الوطني، اأو يـــرون �سروريا القيام 
بعمليـــات انتقامية، بعد التعر�ش لكمائـــن فتاكة. وحيث اأن الحرب قد اتخذت اأ�سكاال 
خا�ســـة وجديدة، فقد تـــم اإ�سدار اأوامر بارتكاب اأعمال عنف غيـــر قانونية اأو اأعمال 
ح�سرتهـــا قوانين الحرب. اأوامر �سدرت من قبل ع�سكـــر كانوا واعين بما يقومون به 
مـــن اختراق تلك القواعد: لقد تحتم الرد على االإرهاب وعلى حرب الع�سابات. كان 
ال�سابـــط الذي ياأتمر له النقيب طوما، اإن�سانا يقدره: » اأول من فر من غولديتز. كان 
رجـــال رائعا!« كان يجهد نف�ســـه كي يحد من مخاطر التجاوزات في القطاع التابع له. 
رغـــم هذا، فقد تـــم في يوم من االأيام اغتيال المفت�ـــش االأ�سا�سي لل�سرطة الق�سائية، 
فاأعلن الكولونيل: » اإن رغبنا في توقيف العمليات االإرهابية، فلي�ش لنا من خيار اآخر، 
�سيتم »اإعـــدام ع�سرة متهمين بالتواطوؤ مع االإرهاب«، فكلـــف النقيب بتعيينهم. هاله 
تلقـــي هذا االأمر، فطلب من اأحـــد العاملين تحت اإمرته اختيـــار االأ�سماء: رف�ش هذا 
االأخيـــر، فكان على النقيـــب اأن يتولى ذلك بمفرده. تزاحمت ذكريـــات المقاومة في 
راأ�ســـه، غيـــر اأن الكولونيل، قد برر قراره، باللجوء اإلى المقارنة بدوره: » لو كنا، اأثناء 
مقاومـــة االألمان، في ماأمن من العقاب، لكبدناهـــم خ�سائر اأ�سد ]...[ نحن مرغمون 
علـــى اختيـــار هـــذا الحل الذي يمثـــل اأقـــل االأ�ســـرار)1).« اإذن، تم تبريـــر اتخاذ قرار 
بارتـــكاب اأعمال عنـــف غير قانونية، بتطور قـــوات العدو وو�سائله. للـــرد على اأعماله 
الحربيـــة واالأعمال االأخرى، كان على ذوي الرتب العليا اأن يتحملوا الم�سوؤوليات التي 
تمليهـــا عليهـــم وظائفهم، باعتبارهم قـــادة. تح�سبا لوقوع تحقيـــق ر�سمي، قدم قائد 
اأحد القطاعات، التو�سيحات التالية لماأموريه: » لن اأر�سى باأية حال من االأحوال، اأن 

)1( ب. اأ. طوما، »�سراع داخلي« �ش. �ش. 109 و112
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يظهـــر اأحد ال�سباط بمظهر المتهـــم – فنحن مطمئنون لما نقوم به من تنفيذ مهمة 
تم تحديدها من قبل الحكومة نف�سها)1).«

علـــى غرار ما فعله الكولونيل، قام �سباط اآخرون بالتغطية على ماأموريهم. ناذرا 
مـــا تكون اأوامرهـــم المكتوبة محـــررة بو�سوح تـــام، بخ�سو�ش المناهـــج التي ينبغي 
ا�ستعمالهـــا، كما توحـــي بع�ش المواقف التي يتخذونها باأنهـــم يحاولون االحتماء. في 
الغـــرب الجزائـــري، ا�ستكى ال�سبـــاط و�سباط ال�ســـف، اإذ وجد لـــدى العديد منهم 
اإح�سا�ـــش بـــاأن »القائد ال يزال لم يتحمـــل م�سوؤولياته بما فيه الكفايـــة ]... وبع�سهم[ 
ا�ستـــاء الرتفاع عدد المدونات التي يراد بها »التغطية«، تاركين للماأمور م�سوؤولية دون 
تحديد، وال منهج وال و�سائل)2)«. كثيرا ما ت�سكل الرغبة في تجاهل الو�سائل الم�ستعملة 
نزوعـــا، غيـــر اأن الم�سوؤولين الع�سكريين علـــى دراية تامة بمخاطر ذلـــك، اإذ يعر�ش 

�سلطتهم لل�سياع. 
يف�ســـل البع�ـــش اإذن اإ�ســـدار االأوامـــر ق�ســـد التحكـــم فـــي القـــدرات العدوانية 
المت�سمنـــة في االأعمال غير القانونية. »من االأف�ســـل اأن يكون ردنا منتظما، مراقبا، 
محـــدودا، وانتقائيـــا، واإال ف�سيتـــم ب�ســـورة عمياء، وقـــد يف�سي اإلى مذابـــح حقيقية 
يذهـــب �سحيتها االأبريـــاء«، تلك هي المبررات التي اأدلى بهـــا باقتناع ال�سابط الذي 
ي�ســـدر االأوامر للنقيب طومـــا)3)«. من منطلق االقتناع بعدم كفايـــة الردود التقليدية 
لمحاربة االإرهاب وحرب الع�سابات التي يقوم بها »المتمردون« حاول بع�ش ال�سباط 
�ســـن قواعد ال�ستعمال تلـــك الو�سائل. في هذا ال�ســـدد كان رد النقيب طوما، عندما 

)1( مالحظات �سخ�سية �سجلها الكولونيل قائد قطاع القل، يوم 2 ماي 1H 1957 4402/1*. قام راوؤول جرياردي 
بتعريف »اجلي�ش اجلديد« الذي ي�ساهد بروزه اأثناء حرب اجلزائر، بكونه جي�سا قاعدته الوحيد هي الفعالية: »هي 
الفعالية،  اأتباعه«، واأ�ساف: »اجلي�ش القدمي، عدمي  التي تربر عمل  القائد، وهي ال�سفة  ال�سفة االأوىل التي متيز 
تكتيكية  يتميز بخيارات  فلئن برزت بحق روح جديدة يف جي�ش اجلزائر، وجعلته  الفائدة وم�سر«.  اإذن عدمي  فهو 
القيم  بهذه  القائلني  ال�سباط  باأن  االعتقاد  الوهم  قبيل  فمن  و�سيا�سيا،  اأيديولوجيا  حت�سريها  مت  واإ�سرتاتيجية 

اجلديدة، هم وحدهم من يقدم الفعالية قبل احرتام القواعد التقليدية ال�سائدة والقوانني.
2424 1H .1957 2( تقرير حول الو�سعية املعنوية يف منطقة الغرب اجلزائري �سنة(

)3( ب. اأ. طوما، »�سراع داخلي« �ش.113
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اأ�ســـدر له قائده اأمرا باإعـــدام ع�سرة رهائن، يحمل داللة مفادها: اأنه ال يعتر�ش على 
المبداأ، غير اأنه تحدث عن العدد محاوال تخفي�سه. بعد الح�سول على الو�سائل، �سار 
�سروريـــا تزويدهم باأكبر قدر ممكن مـــن الفعالية، عن طريق الموازنة بين »الحفاظ 
علـــى النظـــام« »وا�ستمالة القلوب«. بعـــد اأن �سعر بال�سعادة المتمثلة فـــي التوفيق بين 
م�سيحيتـــه وم�سوؤولياته في الحرب، �سرح اأحد الجنـــراالت وكان مكلفا بقيادة كبيرة 
قائال: » لقد وفقُت في تنظيم عملية البحث عن المعلومة في وحدتي: اآذن با�ستعمال 

المولد والعوامة)1).«
كثيـــرا ما ك�سفت التحقيقات التي تم القيام بها ب�سدد تجاوزات ات�سمت بخطورة 
متميـــزة، عن تواطـــوؤ اإداري مت�سل�سل، مـــن اأجل التغطية على الرجـــال التابعين لهم. 
فلي�ش من المعتاد اأن ن�سادف ردة فعل �سبيهة بالتي �سدرت عن الكولونيل د.: ارتكب 
رجال فوجه مذابح حقيقية في مدينة ب�سكرة، بعد اأن جرح �سابط �سف برتبة عريف 
فـــي بطنه والهجوم على دورية. قام بتحقيق �سريع، وخل�ش اإلى م�سوؤولية جنود الفوج 
24 للم�ســـاة الكولونيالييـــن. في تلك الحالـــة، لم يلبث القادة فـــي ال�سلم الت�ساعدي 

اأن تجاوزتهـــم االأحـــداث، فلم يكونـــوا قادرين على التحكم في الع�سكـــر الذين قرروا 
االنتقام: كان التحقيق رهنا با�ستم�ساكهم بزمام االأمور)2).

اأثنـــاء مواجهـــة تحقيقات االإدارة اأو العدالة، بدا ال�سبـــاط اأميل اإلى عدم التعاون 
فـــي هـــذا ال�سدد، وقاموا بالتغطية علـــى رجالهم، �سواء وجهوهـــم اأو ال، اأو اأف�سحوا 
لهـــم عن موافقتهم على االأعمال التي ارتكبوهـــا. عندما كلف بالتحقيق في اغتياالت 
ارتكبـــت، بالخنجـــر في كثير من االأحيان، مـــن قبل جنود تابعين للفـــوج 3 للمظليين 
الكولونيالييـــن، وكانـــوا فـــي اإجازة بمدنيـــة عنابة، ا�سطـــدم المفت�ش العـــام غييون، 
ب»حائـــط مـــن ال�سمت«، �سكله جنـــود رف�سوا ف�ســـح رفاقهم. حاول معرفـــة ما اإذا 

)1( ذكر من قبل ل. ف. ديلتومب، اأفكار بخ�سو�ش م�سكل احلرب
 *12/155  cab  ،1956 اأوت   3 الق�سم،  قائد  اجلرنال  واإىل   IGAME اإىل  املحافظ  نائب  تقرير  اأنظر   )2(

(CAOM(
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طبقـــت »داخل ال�سلـــك، في الم�ستوى العائلـــي، عقوبات �سارمة«. نظـــرا لعدم تمكنه 
مـــن مقابلة الكولونيل بيجار، �ساأل المفت�ش الجنرال قائد الكتيبة 2 للم�ساة، بالنيابة، 
الذي اأكد له »براءة رجاله«. كان تعليق جان غييون، كالتالي: »ي�سعب علي اأن اأ�سدق 
باأن الكولونيل بيجار قد �سخر من الجنرال ]...[، لكن ينبغي اأن نخل�ش اإلى اأنه اأ�ساء 
القيـــام بالتحقيق الموكل اإليه، وبـــاأن قانون »الو�سط« ي�سري حتى داخل الوحدة«. بعد 
اأن �ســـدم بم�سهـــد الجثث التي �ساهدها في غرفة الموتـــى بالم�ست�سفى، كان المفت�ش 
العـــام علـــى ا�ستعداد لالعتـــراف بعدم الو�سول اإلـــى اأي ا�ستخال�ـــش قانوني في تلك 
الق�سية، �سريطة اأن تتخذ عقوبات �سارمة: من منطلق اقتناعه باأنه لن يحدث �سيء، 
�ســـار حكمه قا�سيـــا. ربما لم يعد االأمر م�ساألة »و�سط« لكـــن »عائلي بحق«. من خالل 
جوابـــه للجنرال، اأفـــاد الكولونيل بيجار، الذي انُتِهَي ]وقتهـــا[ من تقليده و�سام جوقة 
ال�ســـرف برتبة �سابـــط كبير، باأن الفـــوج 3 للمظليين الكولونيالييـــن، يمثل، بالن�سبة 
للخـــارج وحدة ال �سرخ فيها، حتـــى ولو كان هذا الخارج هو ال�سّلـــم االإداري، مج�سدا 

دوما من قبل قائده)1).
من الموؤكد اأن فوج الكولونيل بيجار ا�ستثنائي، العتبارات كثيرة، تتمثل في ال�سلطة 
التـــي يتمتع بها قائـــده، ب�سمعته االإعالمية، بنجاحاته الكثيرة فـــي العمليات، كما اأنه 
مثالـــي في بع�ـــش ت�سوراته للمجموعة الع�سكرية وبعالقـــة ال�سلطة التي تميز وحدات 
اأخـــرى كثيرة فـــي الجزائر. هكذا، عبـــر النقيب بول فو�سون، في �سجـــل يومياته عن 
اغتباطـــه، »باأن حظي بمعلم حقيقي، ين�سحنا حتى فـــي الحماقات التي نرتكبها)2)«. 
دور القائـــد اإذن مـــزدوج: الحر�ش علـــى بقاء الهيكل القيـــادي، واالإ�ســـارة بدقة اإلى 
الكيفيـــة التي ت�سير وفقها عالقـــة ال�سلطة، هذا من جهة. ومن جهـــة اأخرى، اإك�ساب 

الرجال �سعورا بانتمائهم اإلى جماعية، يحمونها وتحميهم عند ال�سرورة. 

التابعة للقيادة الع�سكرية لل�سرق الق�سنطيني، جان غيون،  )1( تقرير مفت�ش االإدارة، املكلف باملهام يف االأرا�سي 
(CAOM( *12/155 cab ،1956 موجه اإىل روبري الكو�ست يوم 21 �سبتمرب

)2( ب. فو�سون. يوميات �سري النقيب فو�سون، 22 د�سيمرب 1956.
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يعتبـــر ان�سجـــام المجموعـــة �سمانة للجميـــع: �سمانة للقـــادة و�سمانـــة للرجال. 
واالن�سجـــام بالن�سبة لهـــوؤالء، مرادف للتما�ســـك المنطقي في مجريـــات العمل، كما 
اأنـــه يحمي من ال�سكوك التي قد تنجر عن �سدور اأوامـــر م�ستبه في �سرعيتها)1). وهو 
بالن�سبـــة للقـــادة في الم�ستـــوى االأعلى، �سمان للح�ســـول على تنفيذ اأمثـــل لالأوامر. 
وهكـــذا فاإن الحر�ش على الحفاظ على وحدة المجموعة، يف�سر في كثير من االأحيان 
التغطيـــة علـــى تجاوزات. ي�سمـــح تحمل تبعات عمل غيـــر �سرعي اأو اإ�ســـدار اأمر غير 
قانونـــي فـــي الم�ستويات الدنيا، َبعديًّا، من قبل م�سوؤول اأعلـــى، باإك�ساب الجنود معنى 
لما يقومون بـــه، وباإراحتهم من عبء الم�سوؤولية: اإذا تحمل القائد �سرعية اأمر، حتى 
بعد وقوعه، فاإنه يتقم�ش بذلك دوره الرمزي، باعتباره »اأبا مثاليا« ينطق بالقانون)2). 
فهـــذا الموقف �سروري لح�سن �سير عالقة ال�سلطة: للحفاظ على ان�سجام المجموعة 
والهيكل الت�سل�سلي، على القائد اإذن، اأن ياأمر، اأو يغطى على اأعمال غير �سرعية. ففي 
حرب تت�ســـم بتناف�ش الم�سوؤولين في الم�ستويات العليا فـــي اإ�سدار اأوامر غام�سة، اأو 
اأوامـــر تحول عموميتها دون و�سوحها، فمن ال�سعب على التابعين الف�سل في حاالت 
اللب�ـــش. اأمـــا محيطهم المبا�سر، فهـــو يت�سم من جهتـــه بالو�سوح: هنـــا حرب ينبغي 
القيـــام بها، وعالقة قيادة ينبغي ت�سييرها، ومجوعة جند ينبغي الحفاظ على �سالمة 
حياتهم، ونظام عملهم. فكيف العجب اإذن اأن يكون هذا المحيط هو الذي يقود، في 

كثير من االأحيان، ممار�سة الم�ستويات الدنيا؟ 

)1( وبالفعل، تفيد كافة الدار�سات باأن ان�سجام املجموعة والهيكل االإداري، ميثالن املقيا�سني االأ�سا�سيني، اللذين 
اأنظر  ال�سيكولوجية.  املخلفات  من  ممكن  قدر  باأقل  متنوعة(  )الأ�سباب  �سعبة  باأعمال  القيام  من  اجلنود  ميكنان 
مثال د. راجنار وف. ليبغوت »العمل النف�سي والعالج النف�سي ل�سالح جنود يف عملية توركواز )زائري، جويلية-اأوت 

1994( »حوليات طبية �سيكولوجية(، 154، رقم 1996 ،2.

اأثناء  لبيغو، د فاليي، �ش. بروفو�ست، ر. بوفرين، »طلب العالجات يف حاالت الع�ساب ال�سدامي،  اأنظر ف   )2(
احلرب«، حوليات الطبيبة ال�سيكولوجية. رقم 2، 1991، 149
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كان الغو�ـــش تدريجيـــا في دوامة الحـــرب اأمرا ال منا�ش منـــه؛ وكان يدل على اأن 
خ�ســـوم فرن�ســـا قد حققوا نجاحـــات ال جدال فيهـــا. نجاحات لم يكـــن ليغطي عنها 
اعترا�ـــش طائرة اأقلت اأربعة قـــادة تاريخيين للحركة الوطنيـــة الجزائرية، في �سهر 
اأكتوبـــر. بعـــد اأن ا�ستخل�ست الحكومة العبرة من ذلك العجـــز الن�سبي، اختارت حال 
تمثـــل في تعوي�ش الجنرال لورييو، باأكثر الع�سكريين ح�سوال على �سارات اال�ستحقاق 

في فرن�سا، والمحاط بهالة ال�سمعة الكبيرة التي تح�سل عليها في الهند ال�سينية. 

مـــع الجنرال �ســـاالن، انفتح عهد جديد للحرب في الجزائـــر، ابتداء من دي�سمبر 
1956. فمـــن جهة، ات�سعت رقعـــة »التمرد« لت�سمل معظم اأجـــزاء التراب الجزائري، 

والمـــدن ب�سفة اأخ�ش؛ ومن جهة اأخرى تم اختيار منهج قمعي �سمل الجموع الغفيرة 
مـــن المدنيين، وهي معطيات تدعو اإلى قراءة ال�ســـراع باعتباره حربا �ساملة. فعدم 
التفريـــق بين المدنيين والع�سكريين، الذي �سكل المقيا�ش التمييزي في هذه الحرب، 
كان �سارخا، واتخذ وثيرة متزايدة ابتداء من 1957. �سرع في تطوير هذا المفهوم في 
الع�سرينيات، انطالقا من التجارب المعا�سة اأثناء الحرب العالمية االأولى وال�سراعات 
الجهوية التي اأعقبتها؛ ثم اتخذ المفهوم، بعد ال�سراع العالمي الثاني، األواَن معار�سة 
اأيديولوجيـــة. فالحروب ال ت�سن للدفاع عن رقعة ترابيـــة فح�سب، لكن لفر�ش منظور 
معيـــن للعالم. فلئـــن كان هذا البعد مت�سمنا بعد في ال�سراعـــات الم�سلحة ال�سابقة، 
فـــاإن الذين خا�سوا الحروب اأو قاموا بتحليلها بعد 1947-1945، قد اأحلوه في مقام 
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بـــارز)1). بـــدت الحـــرب الباردة في نظـــر الكثير، بمثابـــة رحم ل�سراعـــات متاأججة، 
يتناق�ش طابعها المحدود جغرافيا، مع ال�سمولية التي تتخذها ميدانيا. 

فـــي الهند ال�سينيـــة، عا�ش الجنود الفرن�سيـــون تجربة حرب قـــام بها جي�ش من 
المقاتليـــن ومنا�سلون في حزب. اأطلق عليها ال�سباط ت�سمية : »الحرب الثورية«. لئن 
ظـــل الهـــدف منها هو نف�ش الهـــدف المن�سود في الحروب الكال�سيكيـــة، فاإن ال�سكان 
يلعبـــون فيها دورا اأ�سا�سيا هذه المـــرة. لقد اأدرج التـــردد والمماطالت الموروثة عن 
المرحلـــة ال�سابقة فـــي عداد �سوؤون الما�سي. وهكذا، كتـــب الكولونيل غودار، م�ساعد 
الجنـــرال ما�سو، يقول: » نحن نغو�ش منذ اثنـــي ع�سر �سنة في حروب تخريبية. نحن 
نقـــوم با�ستعرا�ش مكلف للقـــوة، من اأجل مواجهة منظمـــات اإرهابية �سرية، تركناها 
ويـــا لالأ�سف ! تتاأ�س�ش ميدانيا من غير اأن نتحقق بعمق ال�سرر، وبتطور الداء ب�سرعة 
مهولـــة ]...[. بح�سرة متمرد يحارب مختبئـــا، ويتهجم بجبن على الن�ساء واالأطفال، 

ينبغي ا�ستعمال �سيغ اأخرى في القتال)2).«
تم تعيين الجنرال المتاألق �ساالن على راأ�ش الناحية الع�سكرية العا�سرة، اأي جي�ش 
الجزائـــر، ليفر�ش اختيار نمط جديد، وليد تحليل منا�ســـب للو�سعية. فالقائد الذي 
كان رئي�ســـا لقدمـــاء الهند ال�سينية قد با�ســـر مهامه القتالية اإبـــان الحرب العالمية 
الثانيـــة في اأركان الم�ستعمـــرات، قبل اأن يتم اإر�ساله للمرة االأولى اإلى الهند ال�سينية 
�سنـــة 1948، كـــي يتقلـــد مهام القائـــد االأعلى مـــن 1952 اإلى 1953. تلـــك ال�سنوات 
االأ�سيويـــة هـــي التي �سمحت له بربـــط عالقات ال�سداقة والعمل التـــي �سخرها لعمله 
فـــي الجزائـــر. اأوكل ت�سيير قيادة اأركانـــه للجنرال اأندري دوالك، اأحـــد قدماء قوات 
فرن�ســـا الحرة، وكان م�ساعـــده بين جانفي 1951 ومـــاي 1953؛ كان نائبه الكولونيل 
ماركـــي، الذي كان مخل�سا له بدوره منذ تلك ال�سنيـــن. ُعِين الجنرال اآالر على راأ�ش 

عقيدة  وتطبيق  ترميز  اإثارة،  ال�سيا�سي.  العمل  اإىل  الع�سكري  العمل  »من  برييي�ش،  غابرييل  اأطروحة  اأنظر   )1(
»احلرب الثورية« لدى اجلي�ش الفرن�سي )1944-1960(، اأطروحة جامعة باري�ش 1، جانفي 3 ،1999 جملدات.

امل�سروع يف مدينة اجلزائر �سنة  العمل »امل�ساد لالإرهاب«  لتقدمي  الكولونيل غودار  )2( ملف مت حتريره من قبل 
على عمليات الفوج الثالث للمظليني الكولونياليني. �سندوق غودار، موؤ�س�سة هوفر لالأر�سيف. واملرتكز   ،1957
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�سلـــك جي�ش الو�سط الجزائـــري، وكان قائد اأركانه، واأحاط نف�سه باآخرين من قدماء 
الهند ال�سينية، على غرار ليوتنون-كولونيل ترانكيي اأو الجنرال غو�سو في المجاالت 

الح�سا�سة المتمثلة في الحماية الح�سرية والعمل ال�سيكولوجي.
بعـــد تاأثره بالهزيمة التي مني بها في ال�سرق االأق�سى، حاول جي�ش اإفريقيا تغيير 
ت�ســـوره للحرب وع�سرنتهـــا)1). ا�ستقى فكر الع�سكر المكلفيـــن بالعمليات الجزائرية 
مـــن تجربة الهنـــد ال�سينية، ابتداء من نهاية 1956. كانـــت تلك المرجعية حا�سرة، 
فـــور المواجهات االأولى، لدى قوات دخلت حديثا مـــن تجربتها االآ�سيوية. هي مرجعة 
مماثلـــة، فر�ســـت نف�سها كمنهـــج ا�ستر�ساد، بعـــد اأن ف�سلت مختلـــف االإ�ستراتيجيات 
المقترحـــة مـــن قبل اأركان الناحيـــة الع�سكريـــة العا�سرة. من ف�سائلهـــا اأنها �سمحت 
بتقديـــم تعريف لطبيعة االأو�ساع، ح�سر الرهانـــات التي تت�سمنها وت�سور حلول)2) ». 
من اأجل فهم �سير المع�سكر الخ�سم، ا�ستلهم المنظرون الفرن�سيون »للحرب الثورية« 
من كتابات ماو ولينين. ومن جملة كتبهم الهامة في هذا ال�ساأن نجد كتاب: اغت�ساب 

الجموع بوا�سطة الدعاية ال�سيا�سية، ل«�سيرج ت�ساخوتين«. 
كان الكولونيـــل ال�ســـروا، م�سوؤول العمـــل ال�سيكولوجي فـــي وزارة الدفاع الوطني، 
قبل اأن يتولى مهامـــه في الجزائر، ي�سرد بغزارة اأقوال رئي�ش ال�سين ال�سعبية، الذي 
تحـــول، بعد اأن تم تعديل وتوجيـــه كثير من اأق�سامه من قبل ال�سابط الفرن�سيين، اإلى 
اإحـــدى المرجعيات الفكرية لرجال المكتب الخام�ش فـــي الجزائر)3). ومما يدل على 
اأهميـــة تلك المرجعيـــة، ما اأدخله الكولونيـــل من تعديالت على جمل مـــاو: فللتعاليم 
البارزة اأهمية اأكبر، حين يتم التعبير عنها بري�سة العدو الحقيقي. هنا، تبدو وظيفية 

 .Peter PARET, French Revolutionary Warfare from Indochina to Algeria, F. A :أنظر )1)
Praeger, New York, Washington, Londres, 1964.

)2( حول اخلط االإر�سادي الذي �سمحت به املماثلة، املتبع يف حرب اأخرى، اأنظر غوين فوونغ، خونغ، 
«Analogies at War, Korea, Munich, Dien Bien Phu and the Vietnam Decisions of 1965, 
Princeton University Press, 1992.

)3( اأنظر غابرييل برييي�ش. »اإ�سرتاتيجية اال�ستناد الكاذب، يف اخلطاب ويف اأيديولوجية احلرب الثورية«، يف لوران 
هينينجري، التاريخ الع�سكري والعلوم االإن�سانية، بروك�سيل كومبليك�ش، 1999.
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المماثلة بو�سوح: وظيفتها اأنها ت�ستعمل كبرهان في اال�ستدالل الذي يف�سي اإلى تبني 
اأ�ساليب »ثورية« اأو »ثورية م�سادة« في الكفاح.

وفـــي الجزائر، كانت حرب الع�سابات هي الكيفيـــة المف�سلة، التي تم تبنيها في 
المواجهـــات. من �ســـاأن العالقـــات الحقيقيـــة اأو المفتر�سة التي تربـــط بين الحزب 
ال�سيوعـــي الجزائـــري، والوطنيين الجزائرييـــن، اأن تعزز الفكرة القائلـــة، باأن االأمر 
هنـــا، على غرار ما كان عليـــه الحال في الهند ال�سينية، م�ساألة �سراع �سد ال�سيوعية 
العالميـــة. كمـــا افتر�ش اأخيرا، بـــاأن »المتمردين« يتلقون دعما قويـــا من قبل العديد 
مـــن البلدان، الأنهـــم غير قادرين بمفردهم على تنظيم ع�سيـــان للنظام الكولونيالي 
بذلك الحجم. فكما اأو�سح الكولونيل ترانكيي، فاإن »الحرب الثورية تبداأ دوما بحركة 
تمردية داخلية، ال يظهر عليها اأي اأثر لتدخل خارجي)1)«. يبدو باأن االأمور قد فر�ست 
نف�سها بداهة، فبعد تعدد العمليات في المدن، وبعد توقيف عدد هام من ال�سيوعيين 
الوهرانييـــن، وبعد اعترا�ـــش باخرة محملة باالأ�سلحة كانـــت قادمة من م�سر: كانت 

فرن�سا تواجه فعال، »حربا ثورية«. 
كان الم�سوؤولون الرئي�سيون عن الحرب مقتنعين بذلك، في باري�ش وفي الجزائر. 
هكـــذا، اأكد قائد االأركان لدى الجنراالت قادة الكتائـــب: »اإن الحرب التخريبية التي 
تواجهها فرن�سا ]في الجزائر[ تفر�ش على الجي�ش تحمل م�سوؤوليات تتجاوز بكثير تلك 
التـــي داأب عليهـــا تقليديا«. عليه »اأن يت�سور مبلغ الخطر التـــي يفر�ش عليه اجتنابه، 
وطبيعة العدو الذي ينبغي عليه اأن يواجهه، ال كفر�سية للدرا�سة، لكن كواقع ال منا�ش 
منـــه«)2). قناعة م�ستركـــة بيـــن الم�سوؤولين في اأعلـــى الم�ستويات، واكبـــت التطورات 

االإ�ستراتيجية والتكتيكية ابتداء من 1957.
عندئـــذ، اتخذت الهيكلة االإدارية وال�سيا�سية للوطنيين الجزائريين مكانة جديدة 
فـــي الحرب. اأول تعليمة عامة �سدرت مـــن م�سوؤول الناحية الع�سكرية العا�سرة، اأملت 

)1( كولونيل تراكيي، »احلرب«، باري�ش، األبان مي�سال، 1980، �ش. 158.
.1957، 1H 2750/1 2( مذكرات اجلرنال اإيلي، حول م�ساكل القيادة، 19 اأفريل(
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للقـــوات الفرن�سيـــة تحقيق هدفين: اإبـــادة التجمعـــات الع�سكرية، وتحطيـــم الهياكل 
ال�سيا�سيـــة لدى الخ�سم)1). في ظرف �سهرين، تتابعـــت خم�ش تعليمات عامة اأخرى، 
توؤكـــد كلهـــا على تلك النقطتين، مـــع الحر�ش على تعريف كيفيـــات محاربة المنظمة 
ال�سيا�ســـة واالإدارية. بـــدوره، وجه الحاكـــم المدني الم�سوؤول في ال�ســـرق الجزائري، 
تعليمة �سرية للع�سكر الموجودين في عمالته، في جوان 1957، يذكرهم فيها بالتعليمة 
الخا�ســـة ال�سادرة عـــن روبير الكو�ست يوم 18 اأوت 1956، كـــي يلتزموا بالعمل على 

تحطيم المنظمة ال�سيا�سية واالإدارية)2). 
كانت اأعلـــى ال�سلطات المدينة والع�سكرية متفقـــة اإذن. تركت الت�سدي لمحاربة 
»الع�سابات الم�سلحة« يتبع م�ساره التقليدي، لتركز اهتمامها على المهمة »الم�سادة 
للثـــورة« المنوطة بالجي�ش. فال يمكـــن اأن توؤدي هذه الحرب، وهي من نوع جديد، اإلى 
اإفراغ جبهة ما اأو تخ�سي�ش القوات االحتياطية لعملية محددة: تت�سمن االإ�ستراتيجيا 

الجديدة، ح�سورا متوا�سال للقوات الفرن�سية في كافة التراب. 
تحقيقـــا لذلك، لجاأ الجنرال �ساالن اإلـــى االغتراف من الر�سيد الب�سري الم�سكل 
مـــن االحتيـــاط، مطالبا باأعـــداد اإ�سافية. ح�سبمـــا ورد في كتاباته، لـــم يعد الع�سكر 
ي�ستعملـــون »الو�سائـــل والمناهـــج القتالية التقليديـــة« لكن و�سائـــل »ذات طابع اإداري 
وقانوني«، تتمثل »اأ�سحلتهم في: ن�سو�ش المدونات، القوانين، المرا�سيم، القرارات، 
التعليمـــات«)3). ومع ذلك، فلئن كان الت�سريع، في بع�ـــش النقاط، ين�سب وفق اأ�سكال 
»الحـــرب الثوريـــة«، فقد ظل اأبعد ما يكون عن اال�ستجابـــة التامة لما يمكن اأن يرجوه 
األئـــك المنظـــرون. جازف الجنـــرال باإعطاء بع�ـــش الن�سائح المحـــددة، تناأى بع�ش 
ال�ســـيء عن االأ�سلحة التي ي�سمح بها الت�سريع ال�ساري. وهكذا، فقد دعا اإلى ا�ستعمال 

.3087 1H ،1956 1( تعليمة عامة، رقم 1 ل 18 دي�سمرب(
)2( هذا املدين هو املفت�ش االإداري العام، يف مهمة ا�ستثنائية )IGAME(. عبارة عن حمافظ متميز. هو امل�سوؤول 

االأعلى عن اأعمال الع�سكر واملدنيني، وي�سمل جمال تدخل حمافظة باأكملها، اأي ما يعدل �سلكا ع�سكريا.
.1377/8 1H ،1957 3( تعليمة اجلرنال �ساالن، 30 اأفريل(
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المروحيات مـــن اأجل القيام بعمليات »اختطاف موؤقـــت مفاجئ، الأعداد من ال�سكان 
يتـــم تعيينه �سدفـــة، اأو بعد اال�ستباه فيهـــم، من اأجل ا�ستنطاقهم فـــي �ساأن المنظمة 
المتمـــردة الموؤ�س�سة في دوارهم)1)« اأو القيام بعمليـــات ا�ستنطاق مكثفة، وا�ستغاللها 
فـــورا، واإحكام ]كيفياتها[ ما اأمكن ذلـــك«)2). لكن ونظرا لما يفر�ش عليه من احترام 
ال�سرعية، فاإنه لم يكن في و�سع الجنرال �ساالن، المغامرة بعيدا بالتدقيق في ميدان 

الن�سائح العملية)3).
بعد عام من و�سوله، ا�ستكى منه كافة �سباط اأ�سالك الجي�ش في مدينة الجزائر: 
»اإن ال�سكل الخ�سو�سي الذي يكت�سيه هذا ال�سراع الع�سري، ي�سع كل واحد ]منهم[ 
اأمام مهام غيـــر مدونة، نظرا لخروجها عن االإطار التقليدي للحرب المعهودة: ذلك 
مـــا يجعل ال�سمائر وجـــه لوجه مع مفارقات تكره اأحيانا اأن تت�سدى لحلها، في غياب 
تعليمـــات محـــددة«؛ »كما تم انتقاد »نقائ�ـــش القانون الجزائي«؛ ووقـــع االإجماع على 
التنديد ب»نق�ش تعليمات �سارمة ووا�سحة، تتعلق ب�سير الحرب الثورية«)4). والواقع، 
اأن الظرفيـــة التي تميز »الحرب الثورية« والغمو�ـــش الذي يميز الو�سفات العملية في 
�ساأنهـــا، قد تـــوؤدي اإلى تجاوزات ال ترتكـــب فقط، كما قد يظن الجنـــرال �ساالن، من 
قبـــل نا�ش »معزولين اأ�سيبوا بم�ش من الجنـــون، بعد اأن تمت الموافقة على التحاقهم 

بالجي�ش، اأو يت�سرفون تحت تاأثير الكحول)5)«.
فـــاإذا �سمـــح باقتراف اأعمال تعتبر عـــادة غير قانونية، فالأن تلـــك الحرب تندرج 
�سمـــن �سرعيـــة ال يمكـــن اأن تكون �سرعيـــة ظروف ال�سلـــم، وال يمكن اأي�ســـا اأن تكون 
�سرعية ظروف الحرب. عندما تقترف اأعمال اأخرى غير قانونية اأي�سا، يمكن للقائد 

)1( تعليمة عامة رقم 19 ،3 جانفي 1957.
.3087 1H ،1957 2( مدونة م�سلحة للجرنال �ساالن، 11 مار�ش(

)3( مراعاة لذلك، فاإن مدونة امل�سلحة التي اأ�سدرها اجلرنال �ساالن، مرفقة، بعبارة وا�سحة جدا: »هذه التعليمة، 
حم�ش �سخ�سية، و�سرية وال ينبغي باأي حال من االأحوال اأن توزع مكتوبة.«

.2424 1H ،1957 4( تقرير حول معنويات اجلي�ش يف 31 ،1957 دي�سمرب(
*2579/2 1H ،1957 5( ر�سالة اجلرنال �ساالن اإىل قادة االأ�سالك الع�سكرية، 27 اأفريل(
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اأن يجد حقيقة دوره التوجيهي والنظامي. غير اأنه ال ي�ستنكرها، عندئذ، ب�سبب عدم 
قانونيتها، لكن لعدم تالوؤمها مع االإ�ستراتيجيا الجديدة. وخالفا لل�سنوات االأولى من 
االلتزام الع�سكري الفرن�سي في الجزائر، فاإن االأمر لم يعد حالة بين ال�سلم والحرب، 
لكنهـــا بحـــق، حرب من نوع جديد. ما دام لم يبق مجـــال لالأوهام في عملية الحفاظ 
علـــى النظام، فاإن االأفعال الع�سكرية لم تعـــد بدورها من اخت�سا�سات قانون الحرب 

الكال�سيكية: »فالحرب الثورية« تفرز م�سروعيتها الخا�سة، و�سرعيتها ال�سمنية. 
منـــذ نهاية �سنة 1956، ت�سافـــر تزايد االإرهاب الح�سري مـــع انت�سار النظريات 
المتعلقـــة ب»الحرب الثورية«، كـــي يجعل »الن�ساط ذا الطابـــع البولي�سي للجي�ش« في 
�سدارة المهـــام الم�سندة اإلى الع�سكـــر)1). وجدت اأ�سالك ال�سرطـــة نف�سها مدعومة، 
واأحيانـــا م�ستبدلـــة في عملهـــا، من قبل الع�سكـــر. مهما يكن من اأمـــر، فلئن ت�سابهت 
الو�سائـــل، فقد اختلفت الغايات، نظرا لكـــون ن�ساط الجي�ش مف�سوال عن كل اإجرائية 

ق�سائية. 
ت�ساعفت العمليات الم�سلحة في مدينة الجزائر. ا�ستهدف االإرهاب �سحايا بريئة، 
و�ســـارت اأعماله، التي تتطلب عددا محدودا من الم�ساهمين فيها، غير مرتقبة. هذا 
هو ما جعله ينتج اإرهابا، اأي بالمعنى الحقيقي ذعرا، وبالمعنى ال�سيا�سي خوفا جماعيا 
يهـــدف اإلى فر�ش االإح�سا�ـــش ب�سلطته على فئة من ال�ســـكان. وبينما كانت فرن�سا في 
موقف غير مريح في منظمة االأمم المتحدة، لم يعد يخفى على اأحد البعد ال�سيا�سي 
والرمزي لما تعي�سه عا�سمة تهتز تحت وقع القنابل التي تتحدى قوات حفظ النظام. 
فـــي نف�ش الوقت، كان من عواقـــب تو�سع الحرب لت�سمل كافة التـــراب الجزائري، اأن 
توجـــه اإلى مدينة الجزائر �ســـكان نزحوا من القرى اأو المـــدن ال�سغيرة، فزادوا من 
ت�سخيـــم حركـــة نـــزوح �سرع فيها بعـــد منذ �سنوات، مـــن اأوروبيين ارتاعـــوا من هول 
العمليـــات الموجهة �سد الممتلـــكات واالأ�سخا�ش، ومن جزائريين باالأخ�ش، فاتجهوا 

اأنظر: »جبهة  1956، موعد االنطالق احلقيقي ل�سيا�سية موؤ�س�سة على االإرهاب،  )1( حممد حربي يعترب نوفمرب 
التحرير الوطني، بني ال�سراب والواقع« باري�ش، جون اأفريك، 1980 �ش. 197.
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نحو مدينة الجزائر الكبرى)1). لوحظ التزايد باالأخ�ش في الق�سبة، القلب التاريخي 
للمدينـــة، حيث �سمت دياره ذات الطوابق، اأزيد من 74.000 �سخ�ش، بن�سبة %85 من 
الم�سلميـــن)2)، وفـــي االأحياء الق�سديريـــة اأي�سا. تعد هذه االأخيـــرة 125.000 �ساكن – 
منهـــم 75.000 في 110 اإلى 120 حي كانت تعدهم المدينة بالذات. �سارت عا�سمة 

الجزائر رهانا للطرفين المتخا�سمين، وواجهة منفتحة للراأي العام الدولي. 
ارتفـــع التوتـــر ب�سكل رهيب بارتفاع عمليـــات الخريف، خا�سة مـــع اغتيال اأميدي 
فروجيـــر، رئي�ـــش فدراليـــة روؤ�ســـاء بلديـــات الجزائر، ومـــا اأعقبه من »حملـــة لتنقية 
الجرذيـــن«. قـــررت جبهـــة التحرير الوطنـــي ال�سروع فـــي اإ�سراب عام لمـــدة ثمانية 
اأيـــام، كي تطبع به منا�سبة ال�سروع فـــي مناق�سة الق�سية الجزائرية في منظمة االأمم 
المتحدة. �سي�سكل نجاح االإ�سراب �سفعة مهينة للحكومة الفرن�سية. من منطلق وعيه 
باأهميـــة الرهـــان، �ساير روبير الكو�ســـت التحرك التكتيكي الذي �ســـرع فيه الوطنيون 
الجزائريـــون: اختـــار لقتالهـــم، فرقـــا اكت�سبت دربة فـــي الجبال، مما طبـــع المدينة 
باأجواء الحرب. يوم 7 جانفي 1957، �سلم �سيرج باريت، محافظ الجزائر )المفت�ش 
العـــام االإداري القائـــم بمهمة تحقيق( �سالحيات ال�سرطـــة المخولة له اإلى الجنرال 
ما�ســـو، قائد الكتيبة المظلية العا�ســـرة )DP()3). فتح المجال للمنظرين، الأول مرة، 

كي ي�سرعوا في تنفيذ اأفكارهم بكل حرية.
فـــي اأوت 1956، كانـــت الدرا�ســـة التي �سرع فيهـــا في �ساأن مقاومـــة االإرهاب، قد 
ف�سلـــت القـــول في كيفيـــات تدخل قـــوات االأمن: بـــدءا باالحتياط )حرا�ســـة النقاط 
الح�سا�ســـة، التفتي�ش، البحث عن المعلومة، القيـــام بدوريات( اإلى ال�سروع في عملية 
القمع مبا�سرة، اإثر كل عمليـــة )�سد المنافذ، التدخل(. األحت الدرا�سة على �سرورة 

)1( يف رقعة تبلغ 200 كلم، كانت اجلزائر الكربى، ح�سب اإح�سائيات 1954، تعد 280.000 اأوروبي و300.000 
.2537/2 1H /م�سلم

2537/2 1H ،1957 2( اأرقام 1954، ح�سب وثيقة من املكتب الثالث للكتيبة العا�سرة للمظليني، 13 مار�ش(
توكل  اأن  املدنية  لل�سلطات  ُي�سمح  بال�سلطات اخلا�سة،  274-56 اخلا�ش  رقم  املر�سوم  10 من  املادة  )3( مبوجب 

�سالحيات ال�سرطة املخولة لها لل�سلطات الع�سكرية.
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اإعـــالم الع�سكر وتحفيزهم اأي�سا، موؤكدة على نقطة هامـــة �سارت عقيدة ابتداء من 
1957، مفادهـــا: » قتل االإرهـــاب في المدن، جزء ال يتجزاأ مـــن عملية اإحالل ال�سلم 

الم�ســـروع فيها فـــي كافة التراب الجزائـــري، تماما مثل الكفاح �ســـد الثوار في بالد 
القبائـــل اأو فـــي االأورا�ش«. اعتبـــرت محاربة االإرهـــاب الح�سري، كظاهـــرة عار�سة 
وعن�ســـرا مـــن كفاح اأعم، يهدف اإلـــى تفكيك التنظيم ال�سيا�ســـي واالإداري للخ�سم: 
فباعتبارها زهور نبات �سام، تعود القنبلة واالإرهابي للخروج فور قطعهما، اإذا لم تتم 

عملية اال�ستئ�سال »من االأعماق«، وفق العبارات الم�ستعملة وقتها)1).
حـــاول المظليون قدر االإمكان، وقد ركزوا على البحث عن المعلومة، تبني المنهج 
االأكثر عقالنية. �سكلت الفعالة المقيا�ش االأول، بعيدا عن اأية �سرعية، وكذا التعذيب، 
الو�سيلـــة االأكثـــر تكرارا. اأثنـــاء و�سف هـــذه المهام، اأكـــد كل من الكولونيـــل ترانكي 
والق�سي�ـــش المظلي لوي�ش دوالرو، بـــاأن »مهنة ال�سرطي« »ال تعجبهـــم«، »لكن الفالقة 
الذين يت�سرفون كقطاع طرق، هم الذين يجبروننا على القيام بمهنة ال�سرطة هذه«. 
وباختيار م�سطلح »الفالقة«، اأراد الموؤلفان التاأكيد على ا�ستمرارية عملهم من داخل 
»لبالد« اإلى المدينة)2). وفي ن�ش بتاريخ 30 جانفي 1957، اأكد قائد الفوج 3 للمظليين 
الكولونياليين: »نحن مجبرون بموجب هذا العمل، على اللجوء اإلى اأ�ساليب العمل التي 
تو�سف باأ�ساليب ال�سرطة«. فال مجال لالغتياظ من هذا، ما دام الهدف االأ�سمى لهذا 
الكفـــاح، وهو تحطيـــم الخ�سم، يجبر على دفع هذا الثمـــن)3).« فعبارة معركة مدينة 
الجزائـــر، تفر�ش نف�سها هنا تماما، اإذ كان الع�سكر يعتبرون باأنهم يوا�سلون الحرب 
على جبهة اأخرى – حتى ولو لم يتعلق االأمر بكمائن وال بمواجهات م�سلحة، لكن فقط 

تنفيذا  التي اجتمعت حتت رئا�سة اجلرنال ما�سو،  امل�ساد،  االإرهاب احل�سري  املكلفة بدرا�سة  اللجنة  )1( تقرير 
.4292/3 1H ،1956 للمذكرة رقم 10 ال�سادرة من الناحية الع�سكرية العا�سرة، يوم 1 اأوت

)2( »بني االأ�سرار، نختار االأقل.« مدونة مل يتم حتديد كتابها، لكن يبدو موؤكدا اأن االأمر يتعلق باملذكورين اأعاله، 
كما �سبق اأن كتب بيري فيدال ناكي، يف »م�سلحة الدولة«، �ش. 112.

1957، ذكرت من طرف الكولونيل غودار يف تقريره حول »االإرهاب  30 جانفي  )3( حتليل تركيبة املعلومات يوم 
امل�ساد« يف مدينة �سنة 1957، �سندوق غودار )موؤ�س�سة هوفر لالأر�سف(. [يبدو من االأن�سب لو اأ�سيفت جملة بعد 

قولهم »... دفع هذا الثمن...« وهي : خا�سة اإذا كان اخل�سم هو الذي يدفعه. الرتجمة]. 
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بالك�سف عن »المنظمة ال�سيا�سية االإدارية، واإبطال مفعول اأ�سرارها، واالحتياط الأي 
�ســـكل من اأ�سكال تكوينها من جديد)1)«. لكن الذين يجـــرون المظليين اإلى هذا النوع 
مـــن العمل، ال يتمثلون فـــي »الفالقة«، لكن فـــي المدنيين الذين خولـــوا لهم �سلطات 

العمل البولي�سي، وتركوا لهم حرية فر�ش ت�سورهم لعملية القمع.
يعتبـــر جانفـــي 1957 بحق منعطفا فـــي تاريخ الحرب: بلغت مكانـــة الجي�ش حدا 
قلـــب موازين ال�سلطات بعـــد اأن تدثرت ببريق ال�سرعية الباليـــة. والواقع اأنها لم تقم 
�سوى بتحويل موؤ�سرها. في مدينة الجزائر، عادت اأعمال العنف غير ال�سرعي لت�سغل 
مركز التر�سانة القمعية، فخا�ش الجي�ش تدريجيا - وخا�ست االأمة معه- غمار حرب 
»مغرقـــة« حيث تحول الن�ساط فيها من و�سيلة اإلى غايـــة. بلغت مفارقات قمع مرجو، 
حتى واإن �سعب تحمل م�سوؤوليته، اأوجَها، كما تفاقمت تناق�سات ال�سلطة ال�سيا�سية. 

)1( ملحق حول تقنية عمل ال�سرطة، موؤرخ ب10 مار�ش 1959، الذي ي�سكل امللحق رقم 1 للتعليمة العامة، ال�سادرة 
عن اجلرنال ما�سو، حول احلرب التخريبية يوم 24 فيفري 1H ،1959 2577، ومن�سورة اأي�سا يف رقم 200 من: 

.Revue historique des années
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 6 - »معركة مدينة الجزائر«
 اأو هيمنة التعذيب

فح�ش اإ�سعاعي للنظام
فـــي بداية �سنة 1957، تلقـــى كل فوج من اأفواج الكتيبة المظليـــة العا�سرة، مهمة 
بالتكفـــل بق�ســـم مـــن التجمـــع ال�سكاني في منطقـــة الجزائـــر و�سواحيهـــا)1). �ساهم 
معظـــم اإطاراتها في حرب الهند ال�سينية، حيـــث اكت�سبوا �سهرتهم باعتبارهم نخبة 
المحاربيـــن، كما �ســـادف اأن قفز ق�سم مـــن الكتيبة على كل من مدن بـــور فوؤاد وبور 
�سعيـــد الم�سرية، في نوفمبر 1956. جـــاءت هذه االأفواج لت�ساف اإلـــى اأفواج اأخرى 
كانـــت حا�ســـرة بعد هنا، خا�ســـة الفوج التا�سع للـــزواف، الذي تميـــز »بح�سوره« في 
مقاومـــة االإرهابييـــن في مدينة الجزائر، اأثناء �سيـــف 1956. ولد معظم ال�سباط اأو 
�سباط ال�سف الممتهنين، التابعين لهذا الفوج، في الجزائر، اأو اأقاموا فيها من مدة 
طويلـــة)2). يكت�ســـي الدفاع عن الجزائـــر فرن�سية بالن�سبة اإليهـــم، مدلوال �سخ�سيا، ال 

يتوفر لدى الع�سكر الذين نزلوا حديثا في موانئ الجزائر. 
كانـــت االأفـــواج تعمل بالتعاون مـــع مختلف م�سالح ال�سرطة، غيـــر اأن ذلك العمل 
الم�ستـــرك ظل تحـــت القيادة الع�سكرية. لم يكن من عـــادة المظليين التعاون بينهم. 
فبحكـــم تعودهم على مناف�سة بع�سهم بع�سا في الميدان الع�سكري التقليدي، فكثيرا 

لل�ساحل من:  الفرعي  القطاع  ت�سكل  وال�ساحل.  اإىل قطاعني فرعيني: مدينة اجلزائر  ال�سكاين  التجمع  )1( ق�سم 
اأنظر  زرالدة.  فرج،  �سيدي  التراب،  غيوفيل،  من  لكل  الفرعية  واالأحياء  معاملة،  دويرة،  درارية،  ال�سراقة،  اأحياء 

اخلريظة.
 ،1956 20 دي�سمرب  9 للزواف، حتت قيادة الليوتنون-كولونيل بو�ساري،  )2( تقرير حول الو�سعية املعنوية للفوج 

2423/1 1H
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مـــا وا�سلـــوا العمـــل بكيفية م�ستقلة فـــي مدينة الجزائـــر. و الذي من �ساأنـــه اأن يقدم 
�ســـورة اأو�ســـح عن تلك االأو�ســـاع النف�سية، هـــي التعليمات ال�سادرة مـــن قبل قائدة 
الفوج 3 للمظلييـــن الكولونياليين، اإلى رجاله: »ينبغي االحتفاظ دوما بوثيرة مرتفعة 
ال�سغـــط، فال يمكن اأن يوجد هناك توقف فـــي العمل. يبغي اأن تكون البذلة نا�سعة ال 
ت�سوبها اأدنى �سائبة، ويكون تحليق ال�سعر ق�سيرا. ينبغي اأن نفر�ش اأنف�سنا فورا على 
االأ�سدقـــاء وعلى االأعداء بف�سل ان�سباط ال يف�سحه وهن وهيئة نا�سعة. ينبغي العمل 
مع االآخرين في ارتبـــاط مطلق، والحر�ش باالأخ�ش على العمل بوتيرة اأ�سرع وبكيفية 
اأح�سن. باالأم�ش كنـــا نحارب عند النمام�سه )هكذا( ونحن اليوم �سرطة)1).« غير اأنه 
يبـــدو بـــاأن بع�ش االأفواج كانوا يتعاونون بفعالية منذ بدايـــة العمليات. ذلك هو الحال 
بالن�سبـــة ل للفوج 1 للقنا�سة المظليين والفـــوج1 للمظليين االأجانب: حيث تم ت�سليم 
م�ستبـــه فيهم، موقوفين من طرف البع�ش اإلـــى البع�ش االآخر، فا�ستنطقوا من جديد 
و/اأو عذبوا. هو الحال اأي�سا بالن�سبة للفوج 19 للهند�سة الذي تعاون مع الفوج الثاني 

للقنا�سة المظليين، حيث كانوا جميعا متمركزين في ح�سن داي.
جبهـــة التحريـــر الوطني فـــي نظر قدمـــاء الهند ال�سينيـــة، المتمثليـــن في قادة 
المظليين، تكت�سي خطورة تتجاوز بكثير العمليات االإرهابية التي ترتكبها، وذلك ب�سبب 
تمكنها من ال�سكان – َتَمُكٌنٌ تزعم هذه المنظمة اإثباته ب�سكل �ساطع، اأثناء االإ�سراب 
العـــام المعلن عنـــه لتاريخ 28 جانفي. ينبغي الك�سف عن تلك ال�سبكة المب�سوطة على 
المدينـــة، وتفريعاتها؛ ذلك النبات ال�سام الـــذي يجب ت�سفيته. قام المظليون بو�سع 
ر�ســـم بياني �سامـــت، للهيكلة ال�سرية لجبهـــة التحرير الوطنـــي وموؤيديها االأوروبيين 
وال�سروع فـــي ملء الفراغات باالأ�سماء، وال�سروع في نف�ش وقت في اإف�سال االإ�سراب، 
�ُســـرع في عمـــل منهجي يتمثل في تق�سي اأو�سال الت�سل�سل بـــدءا بالحلقة اإلى الراأ�ش. 
تذكـــر اأحدهم ذلك قائال: »كانـــت حربا تخريبية. لم نكن نحارب من اأجل اال�ستيالء 
علـــى ديـــار اأو اأحياء، كنـــا نحارب من اأجـــل اال�ستيالء على الرجال. كنـــا نحارب من 

)1( ذكر من قبل راوؤول �ساالن، مذكرات. نهاية اإمرباطورية اجلزء 3: اجلزائر فرن�سية 1 نوفمرب 1954 ، 6  جوان 
)Paris, Presses de la Cité, 1972, p. 155( ،1958
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اأجـــل الك�سف عـــن التمرد. كنا نبحث عـــن الم�سوؤولين. هو عمل مختلـــف تماما اإذن. 
عو�ش العمل بالمغرفة كنا نعمل بفر�ساة الحلزون. يجب اإخراجه، يجب اأن يخرج من 
قوقعتـــه، هذا الذي يتحمل الم�سوؤوليات وكان �سيـــدا على هذا و�سيدا على ذاك. عمل 

مختلف تماما عما فعلناه من قبل)1)«.
قدمت ملفـــات المحافظات بع�ش االأ�سماء، اأ�سيف لهـــا اأ�سماء م�سربين. تح�سبا 
لالإ�ســـراب العـــام، تـــم اإيقـــاف 190 م�ستبه فيه معـــروف يوم 27 جانفـــي، في مطلع 
ال�سبـــح في �ساحية الجزائر)2). اأثناء النهار، تم تفتي�ش 1660 �سخ�ش، توقيف 281 
واقتيـــاد 85 م�ستبـــه فيه اإلى مركز بن عكنون. تم اإيقـــاف اأ�سخا�ش اآخرين في االأيام 
المواليـــة، وفور �سهر فيفـــري، دلت التوقيفات الم�ستهِدفة، علـــى اأنه قد تم الح�سول 
على معلومات محددة. يوم 13 فيفري، كان في و�سع الجنرال ما�سو اأن يمتدح م�سعاه، 
اأثناء ندوة �سحفية، لكونه قد اأوقف »488 رجل من �سواعد جبهة التحرير الوطني)3).« 
بعـــد ثالثة اأيام من تلك الندوة ال�سحفية، يـــوم 16 فيفري، تم توقيف اأحد االأع�ساء 
الخم�سة لمجل�ش التن�سيق والتنفيـــذ )CCE(. بعد توقيف القادة التاريخيين االأربعة 
في اأكتوبر 1956، كان المظليون يداعبون االأمل في تفكيك مجل�ش التن�سيق والتنفيذ، 
اأي القيـــادة ال�سيا�سيـــة، للحـــرب الراهنة فـــي الجزائر)4). �سيتم عندهـــا قطع خطوة 

حا�سمة في �سبيل اإنهاء ال�سراع. 
واقعيـــا، حيـــن األقي القب�ش على العربـــي بن مهيدي، كانت راأ�ـــش الر�سم البياني 
بين اأيدي المظليين. كانوا ينتظرون من ا�ستنطاق »حكيم«، الح�سول على تو�سيحات 

)1( حوار مع املوؤلف
)2( جريدة يوميات املديرية الفرعية ملدينة اجلزائر، من 1 جانفي اإىل 24 مار�ش 1957، وقطاع اجلزائر ال�ساحل 

*4703/1 1H ،1957 من 25 اإىل 31 مار�ش
 *12/87 cab ،1957 3( ندوة �سحفية ورد ذكرها من قبل فران�سوا مرتان يف ر�سالة اإىل غي مويل، يوم 22 مار�ش(

(CAOM(

املدنية  اأنهم غادروا  1957، غري  والتنفيذ حا�سرين يف مدنية اجلزائر يف بداية  التن�سيق  اأع�ساء جلنة  )4( كان 
بعد اإلقاء القب�ش على بن مهيدي. ي�سكل جمل�ش التن�سيق والتنفيذ هيئة �سيقة. يتم حتديد �سلطاته من قبل املجل�ش 

الوطني للثورة اجلزائرية الذي يعترب املوؤهل الوحيد للتفاو�ش مع فرن�سا.
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حـــول �سير المنطقة الحرة لمدنية الجزائر، حول عالقات جبهة التحرير الوطني مع 
الحـــزب ال�سيوعـــي الجزائري ومع بقيـــة الوطنيين في الحركة الوطنيـــة الجزائرية، 
حول االت�ساالت بين الواليات، حول التمويل واإمداد جبهة التحرير الوطني بال�سالح، 
واأي�ســـا حول مـــكان تواجد اأهـــم الم�سوؤولين االأعـــداء المعروفين )كريـــم، عبان، بن 
خـــده( والح�ســـول على اأ�سمـــاء اأخرى، خا�ســـة م�سوؤولي الواليات واأع�ســـاء المجل�ش 
الوطنـــي للثورة الجزائرية)1). كانت ال�سربة قا�سية جدا على جبهة التحرير الوطني. 
فـــي �سهر مار�ش، لم يعد هناك مجال لنكران انت�ســـار قوات حفظ النظام. يوم 10، 
قدمـــت الكتيبة المظلية العا�سرة، ح�سيلة تتمثل في 456 موقفا في مدة ع�سرة اأيام، 
وهـــو دليل �سرعـــة هائلة في عملية القمع. اإلى تاريخ ذلك اليـــوم، بلغ العدد االإجمالي 
لالأ�سخا�ـــش الموقوفيـــن اأو المحتجزيـــن، ح�سب الجنـــرال ما�ســـو 1176 �سخ�سا)2).

تميزت عمليـــات القمع، اإلى جانب عمليات توقيف الأ�سخا�ش معينين في منازلهم، اأو 
مخابئهم- وكان يف�سل اأن يح�سل ليال-، تميزت عملية القمع بعمليات تفتي�ش مكثفة 
علـــى �سكان مدينـــة الجزائر. وفعال، فاإن قوة المنا�سليـــن الوطنيين تكمن في كونهم 
قـــد امتزجوا بال�سكان: مكنهم ذلك من التبخر، في حالة مداهمات تفتي�ش بولي�سية، 
لي�سبحـــوا غير ظاهريـــن و�سط وجوه الجموع. تلك هي اأي�سا نقطة �سعفهم، الأن تلك 
االت�ســـاالت مع ال�سعب ت�سكل الحلقة االأولى في م�ســـار ت�سل�سلي يوؤدي اإليهم. هذا هو 
المنطلـــق الذي حفز الليوتنـــان كولونيل ترانكيي الذي و�سع فور فيفري 1957، �سبكة 

�سيقة الحلقات حول المدينة، م�سجعا الو�ساية، اأي و�سع: اآلية حماية ح�سرية)3).

)1( ح�سب وثيقة 24 فيفري 1957 حول »نتائج اال�ستنطاق االأول لنب مهيدي« والقائمة املعنية، والتي يرجو املكتب 
الثاين لقيادة االأركان احل�سول على اإجابات، *1H 1652/2. اأعطت وثائق ق�سرية جدا اأحبارا عن اأهم املعلومات 

املح�سل عليها، مبا فيها انطالقا من االأوراق املوجودة بحوزة بن مهيدي. مل تكن ت�سكل دون �سك جملة امللف.
بلغ  1H 2537/2 ،1957.. هكذا  10 مار�ش  اإىل   1 )2( نتجية مت احل�سول عليها يف مدينة اجلزائر الكربى من 
معدل عدد املوقوفني يوميا، ح�سب االأرقام املقدمة من قبل اجلرنال ما�سو، 20 من 20 جانفي اإىل 13 فيفري، و 15 
بعد ذلك؛ ثم 45 ابتداء من 1 مار�ش. ينبغي اأن نوؤكد على وجوب النظر اإىل االأرقام بحذر. يحتمل جدا اأن ت�سمل 

التوقيفات، اأ�سخا�سا حمبو�سني.
)3( العجيب يف فكر امل�ستكربين، هو متاديهم، رغم اجلهد املو�سوعي الذي يبذله بع�سهم، على البقاء يف حدود 
النظرة الذاتية. يعلم اجلميع، مبا فيهم املوؤلف، باأن عبارات مثل: الفالقة، قطاع الطرق، اخلارجني عن القانون...، 
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ابتـــداء من 25 مار�ش اإلـــى غاية 30 �سبتمبر، تحدثت يوميـــة �سير قطاع الجزائر 
ال�ساحـــل يوميـــا تقريبا عـــن تفتي�ش 20.000 �سخ�ـــش. في غمرة العـــدد، يتم توقيف 
بع�ـــش الع�ســـرات، ال�ستنطاقهم. توؤكد الجريـــدة باأنهم ي�سلمون من قبـــل الع�سكريين 
اإلـــى الدرك، ثـــم اإلى البولي�ش ابتداء مـــن نهاية �سهر مار�ش. يبدو بـــاأن هذا التقديم 
وفـــي الحترام ال�سرعية، عن طريق جعل الع�سكر مجـــرد ذراع م�سلح، مهمتهم اقتياد 
الم�ستبه فيهم اإلى �سباط ال�سرطة الق�سائية، المكلفين بتحريك االإجراءات الق�سائية 
المحتملـــة �سدهـــم. غير اأن الواقع، هـــو اأن اأغلبية االأ�سخا�ـــش الموقوفين، لم ُيكتَفى 
بعـــدم تقديمهم اإلى العدالـــة، بل لم يقدموا حتى اإلى ال�سرطـــة)1). بدا ذلك جليا من 
و�سف االأ�سلوب المتبع في ناحية مدينة الجزائر، جاء على ل�سان مالزم مظلي: » كان 

م�سطلحات ا�ستهجانية، جيء بها، حماولة للحط من قيمة اخل�سم يف نظر ذويه، ويف نظر الراأي العام العاملي. 
واملق�سود االأ�سا�سي كما �سرحه املوؤلف من الوهلة االأوىل، هو حتديد طبيعة التعامل معه، بعدم االعرتاف ب�سرعية 
عمله. غري اأننا نالحظ باأن املوؤلف قد �سقط بدوره يف نهاية املطاف يف نف�ش الفخ، الذي جعل ترانكيي وقومه ي�سيئون 
ابتدعوها، مما  التي  »الل�سو�سية«  ال�سكان، هي فعال قب�سة  التحرير على  باأن قب�سة جبهة  التقدير حني يعتقدون 
جعلهم يظنون باأن ال�سكان �سيتنف�سون بعد تخل�سهم منها. املفاجئ بالن�سبة اإليهم، هو اأن القمع، رمبا يكون قد �سجل 
املنا�سلني  ال�سعبية مع  اللحمة  لكنه كر�ش  الدمياغوجية،  االأ�ساليب  ب�ستى  ا�ستباحوها  التي  بالطرق  بولي�سية  نقاطا 
اأن  هو  االأهم،  فاتهم  لكن  بولي�سية،  يتحدثون عن عمليات  ن�ساهدهم  بب�ساطة،  وامل�سجونني...،  واملعذبني  املقتولني 

»الل�سو�ش« وقومهم، كانوا يحملون م�سروعا حترريا، مل تنقطع حباله حتى الن�سر. ]الرتجمة[
)1( يف ر�سالته اإىل غي مويل، حتدث فران�سوا مرتان عن تقدمي 39 �سخ�ش اإىل حمكمة اجلزائر، من جملة اأزيد 
من 900 مت »توقيفهم من قبل الع�سكر«، 22 مار�ش CAOM( *12/87 cab ،1957). ينبغي اأن ن�سجل هنا، موؤ�سرا 
لعدم دقة االأرقام املتوفرة، فاملعلومات التي تقدم بها وزير العدل حول االأ�سخا�ش املوقوفني )ر�سالة اإىل غي مويل، يف 
29 مار�ش OURS 82 AGM ،1957) مت ا�ستقاوؤها فعال من ال�سحافة. فرقم 1176 الذي ذكر من قبل اجلرنال 
ما�سو يوم 10 مار�ش، هو بكل تاأكيد اأعلى من 900، لكن بتقريبية هامة. يف وقت الحق، قدر النائب العام روليكي، 
عدد املوقوفني، اأثناء تلك الفرتة باأزيد من 3.000. توافق اإذن الرقم الذي بلغه روبري الكو�ست اإىل فران�سوا مرتان، 
من  ل�سدوره  نظرا  معقولية،  االأكرث  الرقم  هو  مار�ش.  يف ر�سالة يوم 8 اأفريل 1957، ردا على ر�سالته بتاريخ 22 
�سلطة مدنية، م�سوؤول عن مراكز االإيواء، حيث اأودع االأ�سخا�ش املوقوفون ر�سميا )اأنظر ر�سالة فران�سوا مرتان اإىل 
روبري الكو�ست، يوم 13 ماي CAC(*800543/106 ،1957. هذا بالرغم من كون بول تيجني، املكلف بالتوقيع على 
قرارات االإحالة، ال يتحدث �سوى عن 2000 قرار موقع عليه )اأنظر ر�سالته اإىل روبري الكو�ست ل29 مار�ش، ذكرت 
من قبل اإيف كوريار. »زمن الفهود«، ج 2 يف حرب اجلزائر، باري�ش، الفون 1990 �ش. �ش. 593-590(. كيف ال�سبيل 
اإىل �سرح وجود فارق بهذا العدد بني الوزير املقيم، والكاتب العام للمحافظة املكلف بال�سرطة؟ اأقل درجة من جمرد 
االعتماد على  ا�ستحالة  يك�سف عن  الع�سكرية، مما  املمار�سات  الذي يظهر هنا، هي عتم  فاإن  حالة ميكن عزلها، 

االأرقام املقدمة وقتها.
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الم�سلـــك الق�سائي هناك عاديا جدا: توقيف، فتقديـــم لتحقيق ]هكذا[... فت�سجيل، 
فقا�سي التحقيق، الخ. اأما اإذا قدمتم اإلينا، يمكنكم اأن تتخطوا جدارا، ربما لن تتاح 
لكم بعدها فر�سة العودة منه اأبدا، ولي�ش ثمة من �سيكون في و�سعه اأن يقول بالتحديد 
اأيـــن كنتم)1).« لقد احتفظ بمعظـــم النا�ش من قبل الع�سكر، فـــي محالت ي�ستنطقون 

فيها واأحيانا يعذبون. 
بلـــغ عدد االأ�سخا�ش الموقوفين، اأرقاما ا�ستوجبت اإعداد محت�سدات ال�ستقبالهم. 
فـــور جانفي 1957، طلب روبيـــر الكو�ست، الحري�ش على توفيـــر اأمثل الظروف التي 
تمكـــن الجي�ش من التوفيـــق في كفاحه �ســـد االإرهاب الح�سري، ]طلـــب اإذن[ اإن�ساء 
»مركز اإيـــواء موؤقت، في عمالة الجزائر، ]...[ لغر�ـــش ت�سهيل عمليات فرز الم�ستبه 
فيهم الموقوفين من قبل قوات االأمن في ال�ساحية الكبرى. قد تدفع اأهمية العمليات 
ع مركز بول-غـــزال تحت رقابة  الجاريـــة اإلى حد احتـــواء 20.000 �سخ�ـــش)2).« ُو�سِ
»المفت�ـــش العـــام للجي�ـــش القائـــم بمهمة تحقيـــق«، فـــور 6 فيفري وتكفل بـــه الجي�ش 
موؤقتـــا. بحكم موقعه بين ق�ســـر البخاري والجلفة، على بعد حوالي مائتي كلم جنوب 
الجزائـــر، فقد اأ�سيف اإلى مراكز بورواقية ولودي. فـــي تاريخ 18، كان يعد بعد 610 
م�سجونـــا، مما يدفع اإلى القول باأن رقـــم 1176 الذي تقدم به الجنرال ما�سو يوم 10 
مار�ش، ي�سير فقط اإلى االأ�سخا�ش المحجوزين في مراكز االإيواء، اأي تابعين لل�سلطة 
المدنية)3). مـــن الوارد جدا اأن ال يكون االأ�سخا�ش المحجوزين من قبل الع�سكر، غير 

م�سمولين في هذا الرقم الر�سمي.

)1( حوار مع الكاتب
)2( مت تبليغ قرار روبري الكو�ست اإىل كتائب كل من وهران وق�سنطينة، من قبل اجلرنال دوالك، يف مذكرة م�سلحة 

.2019/2 1H ،1957 اأركان القيادات امل�سرتكة للجيو�ش، يوم 29 جانفي
1H 2584/5*. فالفرق الذي يبلغ   ،1957 18 فيفري  610 يف حم�سر التفتي�ش ال�سحي للمركز يف  )3( ورد رقم 
تاأكيد مبحتويات باقي املراكز. خا�سة  1957، ينبغي ربطه بكل  13 جانفي  122، مع ت�سريح اجلرنال ما�سو، يوم 
لودي، وهو مركز �سغري ميكن اأن يحوي حوايل 150 �سخ�سا واملخ�س�ش لل�سيوعيني – اإذ مل ترد اأية اإ�سارة اإىل هوؤالء 
»العدالة يف حرب اجلزائر«، جامعة  ثينول،  �سيلفي  اأنظر  االإيواء،  اإ�سدار قرارات  من طرف اجلرنال ما�سو. حول 

باري�ش 199 ،10 ف�سل 5: »قرارات االإيواء: �سرعية بني-بني«، �ش.�ش 359-285
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من نتائـــج الموقف الحذر الذي اتخذه الجي�ش تجاه العدالة، التي تعتبر مت�ساهلة 
جدا، وتجاه بع�ش ممثلي ال�سلطة المدنية، اأن عمل ]الجي�ش[ على تمديد مدة االإحالة 
علـــى الحجـــز، مما ي�سمـــح باالحتفاظ ب�سخ�ـــش، دون اللجـــوء اإلى اتهامـــه ق�سائيا، 
واال�ستم�ســـاك به تحت رقابة الجي�ش. عبـــرت الفدرالية اال�ستراكية لمدينة الجزائر، 
عـــن ان�سغالها لذلك، في ر�سالة وجهتها اإلى غـــي مولي، يوم 6 اأفريل، نددت فيها بما 
اأ�سمتـــه »ه�ستيريـــا حقيقية من االإحاالت على الحجز«. ومـــن منطلق اإطالعها الجيد 
على رغبات ال�سلطات المكلفة بحفظ النظام في مدينة الجزائر، فقد اعتقدت باأنها 
قـــادرة على التاأكيد »باأن ال�سلطـــات الع�سكرية قد نجحت فـــي االلتفاف على مقاومة 
ال�سلطات المدنية، عن طريق فتح مراكز �سرية، تكون قد حجزت فيها حوالي 20.000 
م�سلـــم، فـــي حالة انقطاع تام عن العالم)1)«. يظل هذا الرقـــم �سعب التاأكيد. غير اأن 
الممار�سة اأمر واقع: تحتفظ مختلف االأفواج، في محالت ال�سبط، في المدار�ش، في 
المالعـــب اأو في اأي مكان اآخـــر، باالأ�سخا�ش المرغوب فـــي ا�ستنطاقهم. بعد و�سول 
فيرنـــان اإلى مدينـــة الجزائر في فيفري 1957، تم تعيينـــه لحرا�سة محالت ال�سبط 
التابعـــة لفوج الهند�سة التا�سع ع�سر، في ح�سيـــن داي؛ ُتمالأ »�سيارات من نوع »ج. م. 
�ـــش.«، بنا�ش يوؤتى بهم بانتظام من قبل المظليين. تحتوي ال�سيارة ح�سب تقديره من 
اأربعين اإلى خم�سين �سخ�سا، يحتفظ بهم هناك على اأكثر تقدير حوالي ع�سرة اأيام، 
قبـــل اأن يبعث بهم اإلـــى وجهة يجهلها)2). يعتقد ا�ستراكيو مدينـــة الجزائر، اأنهم على 
علم »باأن اأوامر ر�سمية قد ]اأ�سدرت[ الإزالة تلك المراكز ال�سرية« وياأ�سفون على كون 

تلك االأوامر »لم تنفذ اإلى حد االآن«)3).
�سدر مر�سوم 11 اأفريل 1957، لي�سع حدا ل�سرية تلك االأماكن، لكن دون اإزالتها: 
لقد تحولت بكيفية قانونية اإلى مراكز للفرز والتحويل )م.ف.ت CTT(. و»الواقع« كما 

.(OURS( 3 APO 6 ،1957 ر�سالة الفدرالية اإىل رئي�ش املجل�ش، 6 اأفريل )1(
)2( حوار فرنان مع الكاتب.

.(OURS( 3 APO 6 ،1957 ر�سالة الفدرالية اإىل رئي�ش املجل�ش، 6 اأفريل )3(
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�ســـرح الجنرال اآالر اإلى ماأموريـــه، »اأن مراكز )الفرز والتحويل( هذه، هي محت�سدات 
موجـــودة حاليا، تحت مختلف الت�سميـــات. فال مجال اإذن الإن�ســـاء مراكز جديدة، اإال 
ا�ستثناءا)1)«. باالإ�سافة اإلى محت�سَدْين موجودين بعد في كل من بن عكنون وبني م�سو�ش، 
فقـــد تم اإن�ســـاء اأربعة م. ف. ت. لت�ساف اإلى القائمة الر�سميـــة للمراكز الموجودة)2). 
اأ�سيفـــت لها مراكز اأ�سغر تعتبر ملحقات. منـــذ ذلك الوقت، »فاأي �سخ�ش تم توقيفه 
اإثـــر عمليات للجي�ـــش اأو ال�سرطة، ينبغي، بعد انق�ساء مهلـــة 24 �ساعة، اأن يحال على 
الحجـــز، اإال اإن تم اإطالق �سراحه، اأو اأحيـــل اإلى العدالة المدنية اأو الع�سكرية«. ينبغي 
تبليـــغ قائمة الم�ستبه فيهـــم الموقوفين اإلـــى المحافظ في مدة ال تتجـــاوز 24 �ساعة، 
لكن ونظرا للعمليـــات الجارية في مدينة الجزائر، فقد اأو�سح الوزير المقيم »]اأنه[ ال 
يجـــد مانعا، بمنا�سبة عمليات هامة، ومحددة، والتي قد تمتد مددها في عدة اأ�سابيع، 
اأن يفو�ـــش المحافظـــون، بموجب المادة 10 من مر�ســـوم 17 مار�ش 1956، لممار�سة 

ال�سلطة الع�سكرية المنا�سبة، �سلطات االإحالة على الحجز)3)«. 
يمكـــن للم�ستبه فيهم اأن يظلوا محجوزين في مراكز الفرز والتحويل )م.ف.ت.( 
لمدة اأق�ساها �سهر. تعتبر هذه المدة االإ�سافية غريبة، مقارنة بالممار�سات المعروفة 
�سنة 1956، عندهـــا كان المحافظ كولوفاري يحدد دائما مهلة المرا�سيم التي تاأذن 
بحجـــز االأ�سخا�ـــش، بخم�ســـة اأيـــام وال ي�سمـــح بتمديد هـــذا االأجـــل، اإال اإذا ثبت باأن 
االأ�سخا�ش الموقوفين ي�سكلون »خطرا علـــى االأمن والنظام العمومي«)4). فلئن ت�سبب 
مر�ســـوم 11 اأفريل في فر�ـــش �سلطة القانون المهمل بل المدا�ـــش من طرف الع�سكر 

2750/1 1H 1957 1( ر�سالة اجلرنال اآالر اإىل قادة منطقة قيادة جي�ش اجلزائر. 20 اأفريل(
)2( ح�سبما ورد يف تقرير للجرنال زيلري، موؤرخ ب30 جوان 1957، بخ�سو�ش الزيارة التي قام بها اإىل اجلزائر 
 19 PA .مع ع�سوين من جلنة املحافظة، وهما االأ�ساتذة �سارل ري�سي، وروبري دو فرينيجول، من 17 اإىل 21 جوان

.462 AP 46 (AN( 123 واأي�سا (CAOM( كرتون 9، ملف
رقم  القرار  بخ�سو�ش   ،1957 اأفريل   19 يوم  املقيم  الوزير  ال�سادرة عن   ،3434/CC رقم  تطبيقية  تعليمة   )3(

2750/1  1H،3448، املوؤرخ يف 11 اأفريل 1957، واملت�سمن تفوي�ش بع�ش ال�سلطات/CC

)4( هذا هو ما اأو�سحه بول تيجن لالأ�ستاذ غر�سون: اأنظر تقرير االأ�ستاذ غر�سون اإىل جلنة املحافظة يوم 12 دزمت 
1957، ذكر من قبل ب. فدال ناكي يف »مقت�سيات الدولة«. �ش. 152
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ال�ساعيـــن في مدينـــة الجزائر منذ 7 جانفي 1957، فهو ال يعتبـــر عودة اإلى االأو�ساع 
ال�سابقـــة، وي�سكل خطوة اأخرى فـــي م�سمار ع�سكرة ال�سرعية. فبعـــد �سوء معاملتهم 
للرجال وحقوقهم، وفق المظليون في ا�ستمالة المدنيين في ال�سلطة اإلى مقت�سياتهم 

بخطوات اإ�سافية.
مهمـــا يكـــن من اأمر، فقد ظل »بـــول تيتجن« الكاتب العام المكلـــف بال�سرطة، في 
مدينـــة الجزائر، حري�سا على ا�ستغالل هام�ش المناورة ال�سيق المتوفر له، من اأجل 
تح�سيـــن ظـــروف المحجوزين، خا�سة بف�سل مـــا يحتفظ به من �سلطـــة التوقيع على 
قرارات االإحالة على الحجز. فقد قدر عدد االأ�سخا�ش الموقوفين من قبل المظليين، 
ب 2.200، فـــي بدايـــة �سهر اأفريـــل )1)1957. نحـــن بعيدون جدا عـــن رقم 20.000 
موقـــوف، الذي تخوفت منه فدرالية ا�ستراكيي مدينة الجزائر، التي لم تقم مع هذا، 
�ســـوى برجع اأ�ســـداء كل من روبير الكو�ست والجنرال �ســـاالن في جانفي 1957. لكن 

لي�ش ثمة ما يوؤكد باأن المعلومات التي كانت بحوزة بول تيتجن كاملة، بل بالعك�ش. 
عندمـــا غـــادر المحافظة، في �سبتمبـــر 1957، كان قد وقع، منـــذ 8 جانفي، على 
24.000 قـــرار اإحالة على حجز. فالمقارنة مع االإعـــالن عن 1500 اإحالة من 1956 

اإلـــى 7 جانفي 1957، ت�سير اإلى تغير �سارخ في الن�سب ال يدع مجاال لل�سك في طبيعة 
المنعطف الذي اتخذته المناهج)2). لم تكن هذه ال�سرعية التي اكت�سبتها الممار�سات 

)1( �سمنت املعلومات املقدمة من قبل بول تيتجن يف مذكرة خمطوطة، موجهة اإىل مدير ال�سوؤون اجلنائية والعفو، 
 *800543/106 التجاوزات«،  اجتناب  روبري الكو�ست، ق�سد  ال�سيد  قبل  املقرتح من  »االإجراء اجلديد  بخ�سو�ش 
)CAC( وبالفعل فقد تلقى روبري الكو�ست يوم 29 مار�ش، ر�سالة ا�ستقالة بول تيتجن، ذكر فيها عدد 2000 حالة 

اإحالة مت توقيعها من طرفه )راجع اإ. كوريار »زمن الفهود« �ش. �ش. 593-590(.
)2( ح�سب اإمانويل �سارتيي يف »بول تيتجن، م�سار يف القرن، 1919-1991« ر�سالة ماج�ستري، حتت اإ�سراف روبري 
فاندانبو�ش، جامعة ليل 3، جوان 1995، �ش. 114. قبل الثامن جانفي 1957، كان املحافظ كوالفريي الذي يتوىل، 
اإمانويل  اأكد  اإحالة على احلجز.  يوقع على قرارات   ،1956 �سبتمرب  باريت يف  ]م�ستخلفه؟[ �سريج  اإىل غاية و�سول 
�سارتيي اأن باريت مل يوقع على اأي قرار. وحتى واإن وقع على بع�سها، فاإنه ال ميكن لهذه االأخرية اأن تغري من الرقم 
االإجمايل الذي يبلغ 24.000 من القرارات التي وقع عليها بول تيتجن اأثناء »معركة مدينة اجلزائر«. ذكر هذا الرقم 
اأي�سا من طرف بيري فيدال-ناكي )التعذيب يف اجلمهورية( الذي، من منطلق نفاذه اإىل اأر�سيف بول تيتجن، فقد كان 

اأكرث اطالعا على اإيف كوريار، الذي حتدث عن 24.000 �سخ�ش حمال يف نهاية فيفري )زمن الفهود �ش. 562(
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ال�سريـــة، الناجمة عن عمليات التوقيف بالجملـــة، لتكفل �سوى اأدنى قدر من الحماية 
للموقوفيـــن. مـــن �ســـاأن ت�سجيلهم فـــي محافظة ال�سرطـــة، باعتبارهـــم محالين على 
الحجـــز، اأن وقاهـــم مـــن غياب قد يـــدوم طويال، وقل�ـــش �سمك »الجـــدار« المحيط 
بممار�سات التوقيف؛ لكن لم يكن لي�سعهم في ماأمن من التعذيب. كان في و�سع رجال 
ال�سرطـــة ورجال الدرك اأن يدخلوا في م. ف. ت. للم�ساهمة في عمليات اال�ستنطاق، 
غير اأن تلك المراكز ظلت تحت �سلطة �سابط اال�ستخبار التابع للقطاع، الذي يحتفظ 
ب�سلطـــة مطلقة على موقوفيه. ذلك هو ما جعـــل كافة الموقوفين يجمعون على و�سف 
نهاية هذا الحجز بالتحرير، حتى واإن اأدى ذلك اإلى اإيداعهم ال�سجن: »كان الو�سول 
اإلـــى ال�سجن ترويحـــا، و�ستنتهي متاعبنا هنـــا؛ ففي المحت�سد يمكـــن اأن يوؤتي في اأي 
وقـــت للبحـــث عنا«، ذلك مـــا �سهدت به فاطمـــة ز. ع�سوة حزب ال�سعـــب الجزائري، 
الموقوفة في فيفري 1957. لم يكتب ال�سيوعي هنري عالق، المدير ال�سابق لجريدة 
»الجزائـــر الجمهورية«، ليقول غير ذلـــك: »بالن�سبة لكافة الموقوفين، يبداأ االأمل بعد 
و�ســـول ]اأحدهـــم[ حيا اإلـــى ال�سجن. بعد 15 يومـــا، �سهرا، اأو �سهريـــن، من المكوث 
فـــي قبوات "فيال �سيزيني" اأو "كازينو ال كورني�ـــش" اأو في مكان اآخر، كان في و�سعنا 
]فـــي ال�سجن[ اأن نكتـــب اإلى العائلة، اإلـــى المحامي، واأن ن�ستفيـــد بالقدر االأدنى من 

ال�سمانـــات. مبدئيا، نحن هنا في ماأمن مـــن عمليات اال�ستنطاق البولي�سية الجديدة 
ومن الوقوع من جديد بين مخالب الجالدين)1).«

حر�ســـا منه علـــى �سن اإجراء محاكمـــات �سريعة، كان الجنـــرال �ساالن يرجو من 
مراكـــز اال�ستنطـــاق الموجـــودة فـــي م. ف. ت. اأن ت�سمـــح ب»االإ�سراع قـــدر االإمكان 
باالإجـــراءات« بف�ســـل القيـــام بت�سويـــة »ال�ســـالالت الحاليـــة النزاعة اإلـــى ا�ستنطاق 
الم�ستبـــه فيهم جماعيا في عمليات ي�سترك فيهـــا �سابط اال�ستخبارات مع رجال من 

)1( �سهادة فاطمة ز. يف كتاب جملية عمران: »ن�ساء يف حرب اجلزائر«، باري�ش، كارطاال 1994، �ش. 23، و�سهادة 
هرني عالق: »�سجناء حرب« باري�ش من�سورات مينوي، 1961، �ش. 14. بعد انتقاله اإىل ال�سرية يف نوفمرب 1956، مت 
توقيفه يف 12 جوان وتعذيبه يف مركز الفرز باالأبيار، ثم نقل يف 12 جوان اإىل حمت�سد لودي، مركز اإيواء م�سري من 

قبل ال�سلطة املدنية. اأنظر �سهادته اأي�سا عن تلك احلقبة، يف: »اال�ستنطاق« باري�ش، من�سورات مينوي، 1958.
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الدرك ومع �سابط من ال�سرطة الق�سائية.« طلب الكو�ست من الجنرال اآالر  » التاأكيد 
 لـــدى ال�سلطات االإدارية الموؤهلـــة، ب�سرورة م�ساهمة �سابط مـــن ال�سرطة الق�سائية 
]فـــي عمليات اال�ستنطاق[«. بهذا يمكن ال�سروع فـــي اإجرائية ق�سائية، تكون قانونية، 

داخـــل هيـــكل م�سير كلية من طـــرف الع�سكر. اأكـــد ]الكو�ست[ على اأملـــه في الخروج 
باتهامـــات �سريعـــة، اأي فـــي ا�ستغالل اأق�ســـى لما توفـــر لديهم من الجمـــوع الغفيرة 
الم�سكلـــة من الم�ستبه فيهم الموقوفيـــن، وعلى »اأن تظل مهلة �سهر حالة ا�ستثنائية ال 
ت�ســـرى ]�سوى[ على حاالت ا�ستثنائية«. في معر�ش �سهادته على ذلك، تعر�ش �سيرج، 
ال�سابـــط المظلي، ردا على اأ�سئلة اآندريو اأور، للحديث عن مدة اأق�ساها ثمانية اأيام، 
قبل اأن ي�سلـــم ال�سجين الم�ستنطق اإلى �سابط ال�سرطة الق�سائية. يبدو باأن �سهادته، 
علـــى غرار �سهادة فرنان، توؤكد علـــى اأن اأماني الجنرال �ساالن قـــد تمت تلبيتها، في 
بع�ـــش االأماكن على االأقل. غيـــر اأن االأمر كان اأبعد من اأن ينطبق على كافة الحاالت، 
كمـــا نددت به كل مـــن اللجنة الدولية لل�سليـــب االأحمر، واللجنـــة الدولية لمناه�سة 
نظـــام المحت�ســـدات )ل.د.م.ن.م CICRC( الحا�سرتـــان فـــي الجزائـــر بيـــن ماي 
وجويليـــة 1957. وهكذا وجد موفـــدو اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، باأن مدة اإقامة 
بع�ـــش الم�ستبـــه فيهم فـــي مراكز الفرز والتحويـــل طويلة جدا«، بينمـــا عاين اأع�ساء 
اللجنة الدولية لمناه�ســـة نظام المحت�سدات باأن »مدة ال�سهر كاأجل اأق�سى، لم تكن 
محترمـــة دائما. فقد التقى مندوبو اللجنة المذكـــورة بحالتين معينتين، تتمثالن في 
موقوَفْيـــن كانـــا قد تواجدا فـــي مركز الفرز منـــذ اأزيد من �سهرين، مـــن غير اأن يتم 

ا�ستنطاقهم)1).«
جـــاء ربيـــع 1957، بما �سار يطلق عليـــه منذ ذلك الوقت، ت�سميـــة »معركة مدينة 
الجزائـــر«. اعتبـــر قرار 11 اأفريـــل المتعلق باالإحالـــة على الحجز، خطـــوة في اتجاه 

)1( ر�سالة اإىل رئي�ش ديوان روبري الكو�ست، يوم 2 نوفمرب 1957، ب�سدد تقرير اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، 
حول زيارته للجزائر من 15 ماي اإىل 6 جويلية )cab 12/160* (CAOM ،1957. و »جريدة لوموند يوم 27 جويلية 

1957: »ممثلو اللجنة الدولية املناه�سة للمحت�سدات، ين�سرون تقريرهم حول اجلزائر«.
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اإ�سفاء ال�سرعية على ما تقوم به اأفواج المظليين من اأعمال بمدينة الجزائر. والواقع 
هـــو اأن مراكز الفـــرز والتحويل تعتبـــر انعكا�سا لعالقة قوى مالت اإلـــى جهة الع�سكر: 
ممار�ساتهـــم هـــي التي �ســـارت تملي االأ�سكال التـــي ينبغي اأن تتخذهـــا ال�سرعية. في 
و�سعنـــا، في هذا ال�ســـدد، اأن نالحظ باأن الجنرال �ساالن، فـــي ر�سالته اإلى الجنرال 
اآالر، حيـــث يتعر�ـــش للحديث عن مختلف النقاط الواردة فـــي الن�ش الوزاري، يتبنى 
تاأويال يت�سم بالذهاب اإلى تجاوز االأجل المحدد باأربع وع�سرين �ساعة، حيث يرى باأن 
االأمـــر يتعلق ب»24 �ساعة الموالية لتوقيـــف اأي م�ستبه فيه، قدم لمركز الفرز«، بينما 

تعلق االأمر بالتوقيف ال�سابق للو�سول المحتمل في اأحد مراكز الفرز والتحويل)1).
ال نـــزاع فـــي كون ن�ش 11 اأفريـــل، هو المت�سبب في تزايد االإحـــاالت على الحجز: 
تظهر اأرقام بول تيتجن باأن المعدل ال�سهري لقرارات االإحالة على الحجز، قد فاقت 
ال�سبعمائة في الثالثة االأ�سهر االأولى، ثم انتقلت اإلى 4000 من اأفريل اإلى �سبتمبر)2). 
ومـــع ذلك، فاإنها لم ت�سع حدا للممار�سات المعمول بها في مدينة الجزائر منذ �سهر 
جانفـــي، وو�سفها بـــول تيتجن يوم 29 مار�ش بقولـــه: »ي�سرع اأوال ولمـــدة اأ�سابيع، في 
الحجز واال�ستنطاق دون رقابة، ثم يوجه االأفراد من قبل ال�سلطة الع�سكرية اإلى مركز 
بنـــي م�سو�ش، ومن هنا، من غير قرار اإحالة �سابق، وبمجموعات تت�سكل من 150 اإلى 
200، اإلـــى مركز بول-غـــزال)3)«. من منطلـــق االحتفاظ بهم في ال�سريـــة، فغالبا ما 

يعر�ش هوؤالء االأفراد للتعذيب: فهم موجودون في الجهة المقابلة »للجدار«. 

.1957، 1H 2750/1 1( ر�سالة اجلرنال �ساالن اإىل اجلرنال اآالر، يوم 19 اأفريل(
)2( مت ح�ساب تلك املعدالت ابتداء من اأرقام اأعطيت من قبل بول تيتجن، اأي 2000 قرار موقع عليه يف نهاية مار�ش 
وما جمموعه 24.000 اإىل بداية �سبتمرب. ال يتعلق االأمر مبجرد نا�ش اأحيلوا على مراكز الفرز والتحويل. يف 24.000 
قرار موقع عليه من قبل بول تيتجن، هناك 1300 قد اتخذ يف حقهم اإحاالت ملدد اأطول، ويف مراكز احلجز بالن�سبة 
ملعظمهم. بني اأفريل ودي�سمرب 1956، مل يحل بتلك الطريقة �سوى عدد 600 �سخ�ش. اأنظر املذكرة التي توجه بها 

اإىل جلنة املحافظة، يوم 1 �سبتمرب 1957، ن�سرت يف »مربرات الدولة«، �ش. 200
)3( ر�سالة ا�ستقالة بول تيتجن، يوم 29 مار�ش 1957، يف اإ. كوريري، »زمن الفهود«، �ش. 591. مت اإطالع الراأي العام 

على فحوى الر�سالة اأثناء حماكمة �سبكة جان�سن، ون�سرت من قبل )Vérité-Liberté( فور نوفمرب 1960.
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 داخل قاعات التعذيب 
الأمكنة وال�سحايا

ب�ســـدور التنظيم الجديد الخا�ش باالإحالة على الحجز، تم تقلي�ش مدة التع�سف 
اإلى اأربع وع�سرين �ساعة، غير اأن ذلك ال يعني زواله. توا�سل العمل في مراكز �سرية، و 
ظل المحجوزون، في المراكز التي �سارت ر�سمية، معر�سين للتعذيب. لعبت تعديالت 
ربيـــع 1957، علـــى الهوام�ش، غير اأنهـــا لم تتعر�ش لتغيير قلب الجهـــاز القمعي، اأي: 
عمليـــات اال�ستنطاق. وبالفعل، فقد اختارت الحكومـــة الجديدة تحت رئا�سة موري�ش 
بورجي�ش-مونـــوري، تجديـــد ثقتها في روبيـــر الكو�ست وفي الجنـــرال ما�سو. يوم 15 
جـــوان، طلـــب المفت�ش العـــام االإداري المكلـــف بمهمـــة ا�ستثنائية لمدينـــة الجزائر، 
مـــن الم�سوؤولين عن حفظ النظـــام » م�ساعفة اأعمالهم البولي�سيـــة«، موؤكدا �سلطات 
الجنرال ما�سو. تركزت وحدة القيادة بين اأيدي هذا االأخير، فكان في و�سعه اأن يقوم 
مبا�ســـرة بتفعيل »كافـــة اأ�سالك ال�سرطـــة، دون ا�ستثناء، وكافـــة التنظيمات المكلفة 
بحفظ النظام«، ويعود الف�سل في ذلك، خا�سة اإلى الكولونيل غودار، القائد الجديد 
للقطـــاع، والمكلف بتن�سيق العمليات الم�ستركة بين ال�سرطة والجي�ش. �سّدق المفت�ش 
العام... على المناهج المتبعة، بل و�سل اإلى حد محاولة تعزيز قائد الكتيبة المظلية 
العا�ســـرة، باإ�سرافها على ال�سرطـــة الق�سائية. لم يكن في و�سعه، نزع ال�سالحية عن 
وكيل الجمهورية، غير اأن هذا االأخير قرر اأن »يف�سح المجال«، بعد اأن الحظ ا�ستحالة 
التوفيق بين »العدالة والفعالية«، على اأمل، كما قال، اأن يتحلى الع�سكر بالتكتم وبروح 
التعـــاون. لئن لم ت�سقط اآخر الحواجز ال�سرعيـــة ر�سميا، فاإن الدعم المقدم من قبل 
المفت�ـــش العام...للجنرال ما�ســـو، كان بمثابة دليل على تعميـــق جديد للقمع: ح�سل 

التفاهم، و�سارت اال�ستجابة تامة في الواقع)1).

العام...)IK 495/2 (SHAT. عقد  املفت�ش  ديوان  رئي�ش  قبل  1957، حمرر من  15 جوان  اجتماع  )1( حم�سر 
هذا االجتماع يف مكتب املفت�ش العام... ملدينة اجلزائر بح�سرة اجلرنال ما�سو اأوال، ثم نواب املحافظ، واملحافظني 
مدراء ال�سرطة الق�سائية، �سرطة اال�ستعالمات العامة، الدفاع االإقليمي، االأمن احل�سري، وكيل اجلمهورية، قائد 

القطاع، قائد الدرك، الخ.
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مهمـــا كانت ت�سريحات ال�سلطات الموؤكدة علـــى ت�سيير عمليات اال�ستنطاق بو�سائل 
اإن�سانيـــة، فـــاإن الممار�ســـات تختلف تمامـــا وتخرج عن نطـــاق الرقابة. طـــوال »معركة 
مدينـــة الجزائر«، تم تعذيـــب »م�ستبهين فيهم« من طرف فـــرق، اعتبرت اأعمال العنف 
غيـــر القانونية بالن�سبة اإليها، ممار�سات يومية. حتى ولو كانت المراكز �سرية فهي تظل 
معروفـــة، في و�ســـع العديد من �سكان الجزائر اأن يذكروهـــا. كذلك وردت اإلى المحامي 
غار�ســـون اأخبار عـــن مدينة الجزائر. اأخبـــر بوجود »عدة اأماكـــن لال�ستنطاق من قبل 
المظلييـــن« الجزائر: فيـــال �سوزيني ]هكذا[، كلو�ـــش �سالمبيي، ديـــار ال�سعادة )مدينة 
الجزائر(، قبوات دار بلدية الجزائر )البناية الجديدة(؛ المعلب البلدي في �سارع ليون، 
ثكنة 19 للهند�سة في ح�سين داي، 94 �سارع كليمان�سو االأبيار، ثكنة الزواف �ساحة هنري 
كلين، عمارة �سارع ماركي مور�ش )بلكور(، عمارة ممر التوت ممدد اإلى بلكور )مع بناية 
تحت االأر�ش متطورة جدا(، االأميرية، بوزريعة: عمارة مديرية االأمن االإقليمي. برخادم 
: مزرعـــة بيران، حيث اأقام بومنجل«)1). حتـــى ولو كانت معلومات االأ�ستاذ غر�سون غير 
مكتملـــة، فهي تنم عن معرفة تم الح�سول عليها مبا�سرة من �سهود. فكل مكان مذكور، 
يرتبط باإحدى وحدات الجي�ـــش)2): وهكذا، فالفوج االأول للمظليين االأجانب، موجود في 
كل من فيال �سيزيني وفيال الورود، في 74 �سارع غالييني، وال�سرية الرابعة التابعة للفوج 
9 للـــزواف، مقامة في ثكنة العتـــاد نهج بور�ش، وال�سرية االأولـــي للفوج الثاني للمظليين 
الكولونيالييـــن، في فيال فاخرة ببرمندراي�ش، المقابلة لمزارع الفطر، كما ي�سغل فوج 1 

للقنا�سة المظليين، عمارة لم يكتمل بناوؤها باالأبيار)3).

اأو غري مكتمل.  CAC( 304AP701). من االأماكن املذكورة ما هو غري �سحيح  اأر�سيف موري�ش غار�سون،   )1(
فمثال يتعلق االأمر يف الواقع بفيال Sésini )عو�ش: Susini(، وعادة ما ت�سمى هكذا خطاأ؛ ويتعلق االأمر مبدر�سة 
موجودة يف حي ديار ال�سعادة، مبقر مديرية االأمن االإقليمي يف بوزريعة، وب«بري خادم«. توجد اأماكن عديدة اأخرى. 
على غرار ثكنة الفوج 45 لالت�سال يف احلرا�ش، املعروفة من قبل النائب العام، اأو يف غرب اجلزائر بفيال بوطيبة، 

ميدالو، كلري فونتان، فيال فور لومبورور، مدر�سة ج. كامبون بجانب بيوت الق�سدير يف كليما دو فران�ش، الخ.
)2( با�ستثناء عمارة مديرية االأمن االإقليمي بالطبع.

)3( حول فيال الزهور، راجع ر�سالة املحافظ جيل، اإىل املفت�ش العام... ملدينة اجلزائر، بخ�سو�ش عبد النو يحياوي، 
يوم 1 اأفريل 1957، ن�سرت من قبل »Vérité-Liberté« يف جويلية 1962. تعترب ق�سية عبد النور يحياوي حمرجة 
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هنـــاك م�سادر ثرية ب�سكل خا�ش، ت�سمح بدرا�ســـة مف�سلة لمركز فيال �سوزيني. 
بف�ســـل التقاطع بين �سهادات مكتوبة واأخرى �سفوية، فهي تقدم لوحة مكتملة بما فيه 
الكفايـــة عـــن التعذيب اأثناء »معركة مدينة الجزائر«، وتبـــرز طريقة منهجية يمار�ش 
وفقهـــا عنف مدرو�ش، ال يـــدع �سوى مجاال محدودا لل�ســـدف واالرتجال. يتعلق االأمر 
ب�ســـكاوى ب�سبب اأ�سرار خطيـــرة، تلقاها وكيل نيابة مدينـــة الجزائر، بين 21 مار�ش 
و18 اأفريـــل 1957. تم توجيـــه بع�سها اإلى جريدة لوموند، اأو اإلى �سخ�سيات �سيا�سية 
ونقابية، بهدف اإطالع الـــراأي العام. بدورها، احتفظت اأر�سيف الوزير المقيم ووزير 
العدالـــة ببع�سها. اأخيـــرا، تم حجز كرا�ش فـــي زنزانة ب »بربرو�ـــش« )�سجن مدينة 
الجزائر(، يوم 8 اأفريـــل 1958، يحتوي على ن�سو�ش ال�سكاوى المودعة لدى النائب 
العـــام مـــن قبل العديـــد من الن�ســـاء. يتعلق االأمـــر بالن�سبة لهذه الر�سائـــل، بزوجات 
اأوروبييـــن، �سيوعييـــن اأو تقدمييـــن. يت�ســـكل هـــوؤالء، ب�سفـــة اأخ�ش مـــن اأع�ساء في 
ال�سبكـــة ال�سرية »�سوت الجندي«، التي تن�سط جريدة تحمل نف�ش الت�سمية. مجموعة 
»اللبرالييـــن« ويدعـــون اأي�ســـا ب»التقدمييـــن«، م�سكلة جزئيا من اأع�ســـاء في مراكز 
اجتماعيـــة)1). يتميز هوؤالء عن جموع »الم�ستبه فيهم« الموقوفين في مدينة الجزائر، 
بال�سخ�سيـــة القانونية االأوروبية التي يحملها معظمهـــم وبانتماءاتهم ال�سيا�سية؛ من 
جهـــة اأخرى، يك�سف هذا عـــن �سخامة حجم عملية القمع التي لـــم تكن تتحا�سى اأي 
قطـــاع من المجتمع. م�ست الن�ساء ب�سفـــة خا�سة: فقد »َو�سعن« اأولى القنابل بمدينة 
الجزائـــر، ممـــا �ساهم في اإحاطة ال�سبهة بهن. تحدثت �سهـــادة بع�ش االأوروبيين عن 

ب�سكل خا�ش، بالن�سبة لل�سلطات، اإذ يتعلق االأمر باأخ )الأم اأو الأب( الأحد حرا�ش ال�سلم ملدنية اجلزائر، قتل يف حادث 
اإرهابي، معروف »بتحيزه ال�سريح اإىل جانب فرن�سا«، كما يورط نائبا يف املجل�ش الوطني، كان مالزما مظليا وقتها. 
ورد ا�سم ثكنة برو�ش يف تقرير النائب العام ملدينة اجلزائر اإىل حافظ االأختام، ب�سدد عبد احلميد ت.الذي عذب 
يف جوان 1967، بتاريخ 21 فيفري CAC( *800293/6 ،1958). ورد ذكر فيال بريمندراي�ش وعمارة االأبيار، يف 

�سهادة كل من بيري لوييت وهرني عالق.
)1( كان هوؤالء االأع�ساء مندفعني برغبة �سالم اجتماعي، اأدت بهم اأحيانا اإىل التعاون مع جبهة التحرير الوطني. 
اإن�ساوؤها من قبل جاك �سو�ستيل، مببادرة من جريمني تيلليون، على منط املركز  حول املراكز االجتماعية التي مت 
االجتماعي بح�سني داي،، اأنظر: اأندري دوري-اأوديبري، »فرن�سيات من اجلزائر، يف حرب التحرير«، باري�ش كارتاال، 

�ش. �ش. 62-45.
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اخت�سا�ـــش بع�ش االأماكن )فيال �سيزيني، ومركـــز الفرز باالأبيار( وبع�ش الوحدات: 
وبالفعـــل، يقتاد االأوروبيون الموقوفون من طرف فـــوج 1 للمظليين، اأحيانا، اإلى فيال 
�سيزينـــي اأو يعر�ســـون على النقيب فولك – مما يـــدل على اخت�سا�ش �سريته في هذا 
المجـــال الح�سا�ش. حتى واإن لـــم ي�سكلن االأغلبية قط، فاإن عدد الن�ساء الم�ستنطقات 
اأو المعذبـــات في فيال �سيزينـــي، اأو في مدر�سة �ســـراوي، كان مرتفعا )تقع المدر�سة 
في نهج منبو�سيي، قرب الق�سبة، ومن المر�سح اأنها لم تكن ت�ستعمل اإال اأثناء العطل 
المدر�سيـــة. فـــي �سهر �سبتمبر يبدو بـــاأن المظليين قد انتقلوا اإلـــى حمام عربي بنهج 
�سيبيـــون(. لم تعـــذب كافة الن�ساء الموقوفـــات: قدرت دوني�ش فالبيـــر، باأن التعذيب 

�سمل ثلثي العدد، في �سهر مار�ش 1957، مقابل %80 من الرجال)1).
وبالفعل، فاإن التعذيب ال ي�ستعمل اإال عند ال�سرورة: »من بين ع�سر حاالت، يتحدث 
ت�سعـــة فورا، بـــل حتى قبل اأن يوجه اإليهم ال�سوؤال. لكـــن، وجد فعال، من كنا مجبرين 
على اإرغامهم بع�ش ال�سيء«)2)، ذلك ما �سلم به الكولونيل اآلير. فلجووؤه اإلى ا�ستعمال 
الكناية ثالث مرات، في جملة واحدة، جعله غير قادر على اإنكار اللجوء اإلى التعذيب 
مـــن اأجل االإرغام علـــى النطق، اأثناء عمليـــات ا�ستنطاق، ي�سفهـــا قائده ب»عمليات 
ا�ستنطـــاق بال�سدمة«. ت�سب �سهادة كلود لو�سريـــف، الذي كان يعمل في �سرية تابعة 
لنف�ـــش الفوج، في االتجـــاه المعاك�ش: »الواقع اأن كافة الرجـــال الموقوفين قد عذبوا، 
باأ�ســـكال متفاوتة، لكنهم عذبوا جميعـــا - بما فيهم الن�ساء.« بالطبع، تختلف الدوافع 
بيـــن �سابط ممتهن، ٌي�ساأل عن ممار�ستـــه عمليات التعذيب، وبين مجند في الخدمة، 
منا�ســـل �سيوعي اختار ف�سح الممار�سات التي �ساهم فيها في الجزائر؛ فروق تك�سب 
رواياتهـــم األوانـــا متعار�سة. غيـــر اأن االثنين يتفقان على واقـــع التعذيب، ومن الوارد 

وهكذا  تدريجيا.  اإال  الن�ساء  باأهمية  الوعي  يتم  مل   .2 �ش.   .1958 جانفي   1 رقم  ووثائق’’،  ‘’.�سهادات   )1( 
 فقد ك�سفت ح�سيلة الفوج الثالث للمظليني الكولونياليني، بخ�سو�ش ن�ساطه يف جويلية واأوت 1957، عن اأ�سخا�ش 
غودار  �سندوق  �سنة.   65 اإىل   15 �سن  بني  برجال  يتعلق  االأمر  باأن  مو�سحا  التفتي�ش،  حمالت  اأثناء  تفتي�سهم   مت 

)Hoover institution archives(
)2( يف هذا ال�سدد، حتمل ال�سهادات التي مت االإدالء بها تناق�سات كثرية. ]الرتجمة[
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جـــدا، اأنه اإن لـــم يعذب كافـــة الم�ستبه فيهـــم الموقوفين، ج�سديا، فقـــد حدث ذلك 
الأغلبيتهم ال�ساحقة)1).

 من الإيقاف اإلى الحجز:
تع�سف منظم

بعد التوقيف، ي�ساأل »الم�ستبه فيهم« ثم يو�سعون في معظم االأحيان تحت الحجز. 
تم توقيف اأندري غالي�ش، ع�سو في المجل�ش البلدي، قريب من جاك �سوفاليي رئي�ش 
بلدية الجزائر، في داره على ال�ساعة الخام�سة �سباحا، في فيفري 1957. بعد اقتياده 
اإلـــى فيـــال �سيزيني، تمت م�ساءلته من قبل النقيب روجـــي فولك، �سابط احتياط في 
الفـــوج 1 للمظلييـــن، وقـــد اتهمه باإيـــواء بن يو�سف بن خـــده، الم�سوؤول علـــى القيادة 
ال�سيا�سيـــة لجبهـــة التحرير الوطني، في منطقـــة مدينة الجزائر. مـــن عادة النقيب 
فولـــك اأن يتقبـــل الم�ستبه فيهـــم، وي�سرع بنف�سه فـــي اال�ستنطـــاق االأول، مرفقا عادة 
بال�سفعـــات، بال�سرب وبال�ستم. و�ســـف فيه هيلي دو �سان مـــارك، زميله في الفوج، 
رجـــال ذا �سجاعـــة كبيرة، متفـــرد، ال هوادة معه. فبعد اأن حارب فـــي االأحرا�ش اأثناء 
مقاومـــة النازية، تميز في القتال اأثناء االن�سحاب من كاو بانغ. »عندما كان يتحدث، 
تت�سنـــج ع�سالت رقبته وذقنه، بمـــا يكظمه من اندفاع. كانت نظراتـــه ت�ستعل بلهيب 
اأكال، يبهـــر م�ستمعيه اأو يرعبهم. يقال عنه باأنه وح�سي. غير اأنه يذهب اإلى اأبعد من 

تلك االأو�ساف المل�سقة به«، ذلك هو ما اأ�سافه االنقالبي ال�سابق)2). 

)1( كولونيل جاك األري، يف الفيلم الوثائقي املتلفز، جلان لوك هي�ش، »ما�سو بوا�سطة ما�سو«؛ جرنال مار�سيل بيجار، 
47؛ وكلود لو�سريف يف وثاقية لفريديريك  Livre/Carrière( 1995)، �ش.  حربي يف اجلزائر، باري�ش ها�سيت، 

)Tortionnaire( ،بروكيل، وبا�سكال فا�سالن
)2( هيلي دو �سان مارك، »مذكرات«. حقول اجلمر. باري�ش )Perrin، 1995( �ش. 180. يف �ساأن النقيب فولك، 
ت�سري جريدة  ب�سجاعته.  ال�سينية، حيث متيز  الهند  و�سجن يف  551: جرح  الفهود، �ش.  كوريار، زمن  اإيف  راجع 
يوميات اجلزائر ال�ساحل، اإىل اأن النقيب فولك، �سار اأحد النقباء اخلم�ش، نواب الليوتنان-كولونيل تراكيي، قائد 
الفرع الثاين الأركان القطاع، يف الوقت الذي توىل فيه الكولونيل غودار رئا�سة القطاع، اأي يوم 7 جوان. بلغ من العمر 
املنظرين،  اإليها مطامح  تتوق  التي  اأحد ممار�سي احلرب اجلديدة،  بدون منازع،  وكان  �سنة،  وقتها ثالثا وثالثني 

ونفذوها يف مدينة اجلزائر.
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بعـــد �ساعة اأو �ساعتين على اأكبر تقدير، يتـــم اإنزال »المت�سبه فيهم« اإلى زنزانات 
فيـــال �سيزيني. جهزت بقية مراكز المدينة اأي�ســـا بزنزانات تم اإعدادها على عجل. 
وهكذا، ففي االأبيار، يحتفـــظ ب�سجناء الفوج الثالث من المظليين الكولونياليين، في 
قاعات �سغيرة، مجهزة بنوافذ، ذات ق�سبان حديدية، بينما اأقامت �سرية بيير لولليات 
اأوائل �سجنائها في قبوات الفطر، قبالة الفيال التي كانت تقيم بها. وعلى العك�ش من 
ذلـــك، كان »الم�ستبه فيهم« في مزرعة بيران، »مح�سورين في ف�ساء مك�سوف محاط 
باالأ�ســـالك ال�سائكـــة)1). في مدر�سة �ســـاروي، يربطون اإلى مقاعد قاعـــات الدرا�سة، 

حيث اأقيمت اأ�سرة خفيفة)2).
بعــــد اإلقاء القب�ش عليه، ترك هنــــري غالي�ش، في الزنزانة لمــــدة ثمان واأربعين 
�ساعــــة، من غيــــر اأن ي�ساأل مدة يومين، كانت الفر�سة كافيــــة ]للم�ساهدة و[ للتعرف 
علــــى التعذيب: »هنــــا، وجد رجل، يحيط حبل بعنقه يمر بحلقــــة في الجدار ثم يعود 
لي�ســــد اأذرعه وراء ظهــــره ]النتيجة[: اإما اأن يختنق، واإمــــا اأن تت�سنج اأذرعه. تخفيفا 
الآلمه، تعاقب بقية المحبو�سين على المكوث تحته، لحمله، ق�سد اإبطال مفعول ذلك 
التوتــــر. وعندمــــا، ياأتي الجنود، كنا نبتعد عنه، حتــــى ال يتفطنوا للم�ساعدة التي كنا 
نقدمها له، بتلك الطريقة)3).« كان الهدف من مقابلة البع�ش بمعاناة البع�ش االآخر، 
هــــو ال�سغط على »الم�ستبه فيهم« حتى يتكلموا. اأكــــدت ال�سحايا في معظم االأحيان 

)1( �سهادة ناجي عبا�ش تركي، يف كتاب حفيظ كرمان: اإحالل ال�سلم، كتاب اأ�سود ل�ست �سنوات حرب يف اجلزائر، 
لوزان )من�سورات La Cité، 1960 �ش. 62(

)2( حديث يف 42 �سفحة، موجه اإىل هوبري بوف مريي، من قبل جمهولة، 138 BM )CHEVS). بعد اأن اأطلق 
اأمنها. كتبت باخل�سو�ش: »فالذي عانيت منه  بال�سرية، حفاظا على  �سراحه ف�سلت كاتبته، دون �سك، االحتفاظ 
األئك الرجال املمدودين: طوال االأيام والليايل  اليوم، ال يعترب �سيئا يذكر، مقارنة مبا عانى منه كافة  طوال نف�ش 
الثالثة املوالية، �ساهدت وفاة اثنني منهم، ح�سرت اإىل عملية اإنعا�ش امراأة �سغرية ال تتجاوز ال�سابعة ع�سر، كنت 
اأ�سمع با�ستمرار �سرخات الرجال والن�ساء، على وثرية اأنغام رق�ش كريهة، ت�سيفها مكربات ال�سوت.« ي�سف هذا 
االحتفاظ  ترجو  االآن  اإىل  كاتبها  تزال  ال  اأخرى.  اأماكن  معاينتها يف  بالتي متت  �سبيهة  بدقة، ممار�سات  احلديث 

بال�سرية.
)3( حوار اأندري غالي�ش مع املوؤلف
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اأنهــــا �ساهدت، فور و�سولها اإلــــى ال�سجن، اأ�سخا�سا ياألمون اأو يعذبون؛ وال�سيء الذي 
قد يعتقد باأنه مجرد �سدفة، وحقيقة ]عابرة[ تراءت في بهو اأو مرورا على باب، هو 
فــــي الواقــــع اأمر مدبر لغاية محددة. لم تدع حكايــــة كلودين اأي مجال لل�سك في هذا 

ال�سدد:
»اأروني »كوليـــت«؛ كان �سعرها مبلال ونظراتها �ساخ�سة. في نف�ش الوقت تقريبا، 
جـــيء ب»لو�ســـي« التي جردت من ثيابها لتلف في غطـــاء. بينما كانت كوليت ت�سرخ، 
راأيتهم يثبتون اأقطاب الكهرباء في اأجزاء من ج�سدها. �ساهدتهم يمار�سون محاوالت 
خنـــق علـــى لو�سي: كانوا ي�سبون على وجهها دفقا وئيـــدا متوا�سال من مياه ي�سبونها 
من وعاءين كبيرين. كنت اأ�ساهد ذلك كله من زاوية في القاعة، عارية ت�سد االأغالل 

يدي. تتم دعوتي من حين الآخر، »لكي اأرى« )1).«
قـــد تدوم هذه االآجـــال، غير المحددة، التـــي تنق�سي دون ا�ستنطـــاق، عدة اأيام. 
يتفـــرع هذا من تكتيـــك غايته »اإن�ســـاج« االأ�سخا�ش الموقوفيـــن وو�سعهم في ظروف 
ت�سّهل اعترافهم، وهو االأمر الذي ي�سمح باإ�سعاف حجة االإرهابي الذي ينبغي اإجباره 
علـــى الكالم حاال، لمعرفة مو�سع القنبلة التـــي تهدد بقتل نا�ش اأبرياء)2). في االأثناء، 
يظـــل »الم�ستبه فيه« وجها لوجه مع نا�ش مقنعين، يدفـــع بهم اإلى الو�ساية بكل اأمان. 
فالتجربـــة التي عا�سهـــا اأندري غالي�ش، ت�سبـــه التجربة التي عا�سهـــا معظم الم�ستبه 
فيهـــم الموقوفين في فيال �سيزيني: غربال حقيقي يهدف اإلى ال�سغط ال�سيكولوجي، 

تح�سيرا لعمليات تعذيب محتملة. 
تتم هذه العمليات في اأماكن خ�سو�سية. ففي مزرعة بيران، وهي مزرعة متميزة 
بطابعهـــا الكولونيالي، تحيط بها غابة �سغيرة، ومغمورة في حدائق الكروم، » مددت 
بع�ـــش االأكيا�ش بين االأ�سجار، تحديدا لمـــكان عمليات التعذيب ]...[ حبال ُت�َسدُذ في 

.*1246/2 1H 1( �سكوى كلودين(
فور  ب�سرعة،  معلوماتهم  على  احل�سول  يراد  الذين  االأ�سخا�ش  تعذيب  يف  ي�سرع  اأن  ميكن   .9 الف�سل  اأنظر   )2(

و�سولهم اإىل املركز.



156

التعذيب وممار�سات  اجلي�ش الفرن�سي اأثناء  ثورة  التحرير اجلزائرية

اأعـــراف االأ�سجار. يتدلى الموقوفون المقيدون على طـــرف هذه الحبال)1)«. من �ساأن 
غيـــاب المحالت هنا، والجيران اأن ياأذن بالقيام، في الهواء الطلق، بممار�سة تمنعها 
المدينـــة – خا�سة اإذا امتـــزج بع�ش الجنود ب�سلك المظلييـــن. ففي ح�سين داي، في 
ثكنـــة 19 للهند�سة، تتم عمليات التعذيب فـــي اأقبية موجودة تحت مرائب، ومف�سولة 
عـــن العمارات التـــي ي�سكنها ع�سكـــر الهند�سة بخيمـــات المظليين. »تـــم اقتياده اإلى 
ذلـــك المكان من قبل رفيـــق، قا�سمه االكت�ساف الذي يجهله الوافد الجديد: "لم نكن 
اأبـــدا نعرف بوجود زنزانات تعذيب هنا".« عندمـــا يكون المظليون لمفردهم، فاإنه ال 
حاجـــة اإلى اتخاذ مثل تلك االحتياطـــات. يتذكر اأندري غالي�ش ب�ساحة فيال �سيزيني: 
»يقـــع التعويم هنا على مراأى وم�سمع الجميع، فـــي المرجل الموجود في مركز �ساحة 
الفيال.« هنـــاك �سهادات اأخرى، تقدم و�سفا لطبوغرافيـــة اأكثر تعقيدا، تحدثت عن 
وجـــود مكان مغلق اأي�سا في فيال �سيزيني، حيث لم يتم اقتياد اأندري غالي�ش: في قاع 

الحديقة، يوجد جناح �سمي: »مقهى العرب« يتخذ غرفة لالعترافات«)2).
ال يح�ســـر النقيب فولـــك كافة عمليات اال�ستنطاق، غيـــر اأن المعلومات المطلوبة 
مـــن »الم�ستبـــه فيهم« تكـــون وفق تعليماته. هو الـــذي يقرر تعري�سهـــم للتعذيب اأو ال، 
ويمكـــن اأن يتراأ�ـــش العملية. وهكـــذا، عندما عذبت كلودين، طلـــب النقيب من رجاله 
اأن يخف�ســـوا من الهرج، محددا قوة مولد الكهرباء. َتْذُكر اأنهم كانوا ي�سعون اأقطاب 
الكهربـــاء في ظهرهـــا وثدييها، وكان النقيب فولك ي�ســـدر اأوامر على غرار: »زد في 
القـــوة« و« خف�ش القوة)3)«. اأخيرا، كان ي�ستقبل ال�سحايا في مكتبه لال�ستنطاق الذي 

يلي التعذيب، ليال ونهارا)4).

)1( ح. كريامان، »اإحالل ال�سلم«، �ش. 63
.(CAOM( *12/231 cab ،سكوى كوليت وجورج� )2(

.*1246/2 1H 3( �سكوى كلودين(
التعذيب،  دورة  عن  خارجا  يقع  ال  اال�ستنطاق  باأن  نرى  اأن  االأ�سا�سية  االأمور  »من  �سكاري:  اإيلني  �سجلته  كما   )4(
باالأمل  االرتباط  ل�سيق  الأنه  فيها  موجود  وهو  التعذيب،  هيكلة  من  يتجزاأ  ال  جزء  فهي  تربيرا:  اأو  �سببا  باعتبارها 
 Elaine SCARREY, The Body in Pain, The Making and Unmaking of the World,( »اجل�سدي

Oxford-New Yourk. Oxford University Press, 1985, p/ 29/، ترجمة املوؤلف(
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ال يعتبر النقيب ا�ستثناء، كما اأن �سير »االأمور« في فيال �سيزيني يتم وفق ال�سورة 
الموجودة فـــي بقية المراكز. يحر�ش الليوتنان-كولونيل بيجـــار على اأن تتم عمليات 
اال�ستنطـــاق »اإجباريـــا من قبـــل �سابـــط)1)«؛ كذلك كانـــت الحالة في بقيـــة االأفواج. 
ي�ســـرف �سباط اال�ستخبار، قدر االإمكان، على دورات التعذيب. هكذا، اأكد مو�سى. اأ. 
الموقـــوف يوم 24 فيفري والمحتجز في فيال الورود: على »اأن كافة عمليات التعذيب 
التـــي �سلطت ]عليه[، قد تمت وفـــق اأوامر النقيب الحا�سر دوما« وي�سفه، نظرا لعدم 
معرفـــة ا�سمـــه، على اأنه كبيـــر ونحيف وذي �سعـــر اأبي�ش)2)«. بخ�سو�ـــش حالة هنري 
عـــالق، تولى المـــالزم �ساربونيي، الذي األقى عليه القب�ش، اأولـــى عمليات ا�ستنطاقه 
ال�سريعـــة، وتابعـــه طوال مقامه باالأبيـــار. يذكر الدكتور جـــورج ه. الموقوف في نف�ش 
المكان بالتحديد، باأن �سابطا كان يوجه عمليات التعذيب بالكهرباء: »كلما �سدر اأمر 
المـــالزم »هيا«، يتم ت�سغيـــل االآلة)3).« اأحيانا ي�ستم�سكـــون باأنف�سهم باأدوات التعذيب، 
لكـــن في معظـــم االأحيان، يتركون االأمر لبقية الع�سكر، مـــن مالزمين، �سباط �سف، 
اأ�سحاب المراتب ال�سغرى اأو الجنود. في فوج بيير لولليات، كان النقيب ي�سرف على 
عمـــل مالزم ورقيبين، ي�ساعدهم، في اأيـــام »ال�سحن الكبير« ]...[ اثنان اأو ثالثة من 

الجنود)4)«.
اأثناء دورة التعذيب، يقت�سي توزيع المهام، اأن يترك ل�ساحب المرتبة العليا مهمة 
طرح االأ�سئلـــة. في 1 فوج المظليين، يبدو باأن ت�سل�سل المراتب محترم ب�سرامة: اإذا 
ح�ســـر النقيب ديفي�ش في دورات تعذيب هنري عالق فـــاإن االأوامر ت�سدر من عنده؛ 
واإال يتكفـــل بذلـــك المالزمـــان اإروالن اأو �ساربونيي، اإال اإن بدا لهمـــا اأن يتركا الرقيب 
جاكـــي اأو ال�سرطي لوركا وحيدين مع مدير »الجزائـــر الجمهورية« – ومن الناذر اأن 

)1( �سهادة رميون �سابان، نقيب �سابق، و�سابط احتياط يف الفوج الثالث للمظليني الكولونيالني، يف كتاب ب. اإفينو 
و ج. بلون�سي، حرب اجلزائر. �ش. 168

.(CAC( *800543/105 .سكوى مو�سى اأ� )2(
.(CHEVS( BM138 ،سكوى الدكتور ه. موجهة اإىل الكولونيل مار�سليت� )3(

)4( ب. لولليات »�سان م�سال والتنني«...�ش. 308 .
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يحـــدث ذلك. وفـــي بوزريعة تقـــوم �سرية من الفـــوج الثالث للمظلييـــن الكولونياليين 
بعملية التعذيب في مدر�سة ل�سركة كهرباء فرن�سا؛ كان كلود لو�سيرف من جملة طاقم 
التعذيـــب، غير اأن ذلـــك يحدث تحت توجيه ال�سباط: »يطرحـــون اأ�سئلة ثم ي�سوتون 
كالحميـــر، وينعقون. خال�سة القول، هم يخيفـــون. ثم تميل االأمور... ومن �سدة تولي 
دور...الفتى الذي ي�سرخ، الفتي الذي ي�سدر االأوامر، الفتى الذي ي�سيح، فاإن ذلك 
ي�سنجنـــا، ويجردنـــا من كل �ســـيء)1)«. عندما ال يكون النقيب فولـــك حا�سرا في فيال 
�سيزينـــي، يحل محله مالزم، كما هو الحال في مدر�سة �ساروي حيث ير�سخ المالزم 

لالأوامر ال�سادرة من قبل النقيب)2).
اأحيانـــا يكون ال�سخ�ش االأ�سمى مرتبة �سرطيا. لقد اأدى تنظيم عمليات القمع في 
مدينـــة الجزائر بال�سرطة اإلى العمل مع الجي�ش، ويمتد هذا التعاون اإلى غاية قاعات 
التعذيب، كما اأ�سارت اإليه العديد من ال�سحايا)3). يتم تعيين ال�سرطة في وحدات معينة، 
وفـــي و�سعهم اأي�سا اأن ينتقلوا من وحدة اإلى اأخرى، كمـــا فعل �سارل ل... الم�ستخلف 
عر�ســـا في ال�سرطة الق�سائية التابعة لمدينة الجزائر، الذي عمل في المجموعة 20 
للمظلييـــن فـــي جويلية 1957 ثم في الفـــوج الثالث للمظلييـــن الكولونياليين، واأخيرا 
فـــي الفوج االأول للمظلييـــن. لقد اأدى به »جلده«، و« معرفته للعربية والعرب« اإلى تولي 
العديـــد من عمليات اال�ستنطـــاق)4). من �ساأن ح�سور ثالثة اأو اأربعة �سباط �سرطة في 
فيال �سيزيني، اأن يخفف ب�سكل معتبر من عناء فرقة النقيب فولك، الذي يعتمد على 

)1( �سهادة كلود لو�سريف يف ال�سريط الوثائقي لفريديريك برونكيل وبا�سكال فا�سالن »جالدون«.
(2( BM138 (CHEVS(

اأعوان من مديرية االأمن  )3( يبدو باأن �سرطيا واحدا على االأقل يكون حا�سرا يف كل عملية ا�ستنطاق. يرد ذكر 
االإقليمي يف معظم االأحيان، غري اأن حقيقة م�ساهمة ال�سرطة يف حرب اجلزائر، يف حاجة اإىل درا�سة خا�سة.

)4( كلمات اأ�ستعملها الكولونيل غروزافون، الذي توىل ال�سلطات املدنية يف دائرة اجلزائر، يف بطاقة وجهها اإىل 
CAA، ب�سدد �سارل ل...، وي�سفه من جهة اأخرى بكونه »ك�سوال، ذي ميول �سيوعية« ويقول باأن ا�ستبه فيه  قائد 
ب�سدد �سرقة. بطاقة 29 اأفريل 1H،1959 2698/2*. اأنظر اأي�سا امل�سار املهني ل�سارل ل. الذي طلب اإعادته اإىل 
 1H ،1958 سفوف ال�سرطة الق�سائية التابعة ملدينة اجلزائر، حيث عمل عونا من 16 دي�سمرب 1954 اإىل 1 جوان�

*2698/2
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المالزم لوي�ش ب. والم�ساعد فيلدمايير. هكذا ي�ساهم »مالزم اأول« مفت�ش في االأمن 
االإقليمـــي، في بع�ش العمليات التعذيبيـــة وهو يرتدي البذلة الع�سكريـــة: اأحيانا ياأتي 
رفقة الم�ساعد فيلدمايير، واأحيانا فرقة معززة ب»النقيب هنري«. ال ي�ساهم الكل في 
ذلـــك: هكذا، عندما ت�سمع كوليت النقيـــب فولك ياأمر باإر�سالها اإلى التعذيب، »يغادر 
عندهـــا« �سرطي في لبا�ش مدني »وكان حا�ســـرا في عمليات اال�ستنطاق، معلال بعدم 
قدرتـــه على تحمل روؤية التعذيب، وباأنه يترك ذلك للع�سكر«. ال ينبغي اأن ن�ستبعد هنا 
عملية توزيع اأدوار، لغر�ش تخويف المراأة ال�سابة. لكن، وحتى واإن انتدب هذا ال�سابط 
في �سلك ال�سرطة لدى الفوج االأول للمظليين، فلي�ش هناك من �سهادة تذكر م�ساهمته 
في عمليات التعذيب. يبدو باأن �سفته، كم�ست�سار فني، ح�سب الكلمات الم�ستعملة من 
قبـــل المالزم لوي�ش ب.، قـــد اقت�سرت على ت�سجيل محا�ســـر اال�ستنطاق، في مكتب 
النقيـــب فولك – حيث ينتهي اأي�سا مقام »الم�ستبه فيهم«، اإذ يغادرون فيال �سيزيني، 

متوجهين اإما لمركز الفرز والتحويل، اأو اإلى ال�سجن)1).
ت�سكل عمليات اال�ستنطـــاق المخللة بعمليات توقيف، يوميات النقيب فولك. اأثناء 
ا�ستنطاق اأندري غالي�ش »هتف اإلى زوجته، ليقول لها، : "�ساأدخل الليلة متاأخرا اأي�سا، 
لـــدي عمـــل كثير"«. وهكذا ت�سكل عمليات التعذيب روتينا مـــن هذا النوع. يبدو اأن كل 
�سرية تحتوي على فرقة �سغيرة توكل اإلى �سخ�ش معين يتكلف بهذه المهمة المحددة. 
ففي المركز حيث تم تعذيب هنري عالق، يتولى ال�سرطي لوركا تلك المهمة، ي�ساعده 
فيهـــا واحـــد اأو اثنان من المظليين. فـــي فيال �سيزيني، ي�ساهـــم الم�ساعد فيلدميير، 
فـــي كافة العمليات)2). خالفـــا لرجال ال�سرايا الذين ي�ساهمون فـــي عمليات التفتي�ش 

)1( الواقع يف معظم احلاالت، اأنهم يقتادون اإىل فيال �سيزيني بعد توجههم اإىل م.ف.ت.، وذلك لالإم�ساء على 
حما�سرهم فقط. مت ا�ستنطاق هرني عالق كذلك للمرة االأخرية، دون تعذيب، قبل مغادرة مركز االأبيار اإىل حمت�سد 

االإيواء يف لودي ) امل�ساءلة، �ش. 100(
)2( ورد ذكره يف كافة ال�سكاوى تقريبا – وهذا ال ينفي كونه مار�ش التعذيب يف حق نا�ش مل يذكروا ا�سمه. اأ�سم 
معروف يف مدينة اجلزائر بل حتى يف باري�ش، بالر�سالة التي �سلمتها الفدرالية اال�سرتاكية اإىل غي مويل يوم 6 اأفريل 

.1957، 6 APO 3 (OURS(
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والتوقيف، ت�سكل دورات التعذيب، بالن�سبة لهذه الدواليب التي يتمحور عليها النظام، 
ن�ساطهـــا اليومي الوحيد: ن�ساط ي�ســـل حتى اإلى اإتعاب الرقيب التابـــع لل�سرية، بيير 
لوليـــات الذي باح له »باأنه لم يعـــد يعمل �سوى اآليا، الهيا. حالة مقلقة، اأن يكرر يوميا 
نف�ش ال�سيء)1). بالطبع يكون االنطباع بالن�سبة لل�سحايا على نقي�ش ذلك تماما. غير 
اأن قراءة ال�سهادات التي اأدلوا بها تك�سف عن ممار�سات متكررة، تمثل عنا�سر عنف 

يتم تطبيقها بدقة رغبة في الفعالية، ومكونات طبخة تعذيبية بحق. 

ل يخرج التعذيب عن نطاق العقالنية
مـــن الناحية االأخـــرى« للجدار«، يجـــد الم�ستبه فيهم اأنف�سهـــم محرومين من اأي 
ات�سال بالخارج، ومو�سوعين كليـــة تحت رحمة الع�سكر الذين تولوا عملية توقيفهم، 
ليـــال في معظم االأحيان. والم�ساء اأو الليل، هما الفترات التي تمار�ش فيها الكثير من 
عمليـــات التعذيب واال�ستنطاق، حيث ت�سيف اإلى التعب، عامل الحلكة المحيرة. ومن 
المعلـــوم اأن هذه الجزئية االأخيرة، مق�سودة من قبل الع�سكر، اإذ يحر�سون بانتظام، 
على اإدخال راأ�ش �سحاياهم في قناع، يفقدهم عن�سر توازن هام، حين يعجزون عن 
تحديـــد موقعهم في المكان، وعن روؤية م�سدر ال�سربـــات، وعن التعرف على طبيعة 

الهرج ال�سائد.
فعلى غرار الزنزانات، حيث يفزع ال�سجين الأدنى قرع في الباب، تتحول االأ�سوات 
االأكثـــر عادية اإلى عامل فزع ومعاناة. عوامل ت�ساف اإلـــى »�سرخات المعذبين، التي 
يحـــاول تغطيتها بالراديو، ]واإلى االأوامر[ ال�سارخة من االأ�سوات الحنجرية للجنود، 

فتن�سئ جوا من الرعب والهلو�سة« ي�سهد به الجميع)2).
عالوة على القنـــاع، يتم االإعالن عن دورة التعذيب الج�ســـدي، بتجريد ال�سحايا 
مـــن مالب�سهـــم ب�ســـكل منتظم. بحكم وجـــود الم�ستبه فيهـــم، ُعريا، ُعميـــا، بح�سرة 

)1( ب. لولليات، �سان مي�سال والتنني... �ش. 312
*1246/2 1H ،2( �سكوى مادلني(
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رجـــال الب�سيـــن وم�سلحيـــن، فمن �ساأن ذلـــك اأن ي�ساعـــف من هـــوان و�سعهم ويزيد 
مـــن اإ�سعافهم. يقوم النقيب فولـــك، الذي ي�ستقبل اآخر االعترافـــات، بو�سف كل ما 
ي�سبق »التح�سير ال�سيكولوجي«: » ينبغي بث الذعر، و�سل قدرات ال�سخ�ش المنتظر، 
بوا�سطـــة البرهنـــة على عجزه، في اإخـــراج ت�ساهم فيه اأي�سا ال�ستائـــم االأكثر قذارة، 
والم�ساومـــات الحقيـــرة، والتهديدات بالقتـــل)1).« كل هذه االأ�ساليـــب وارد ا�ستعمالها 
فعال في فيال �سيزيني، خا�سة الم�ساومة بالعائلة اأو باأزواج الم�سجونين. وهكذا، فاإن 
مجـــرد االإيحاء باإمكانية حجز زوجة اأنـــدري غالي�ش، في فيال �سيزيني، ي�ساعف من 

هواج�سه. 
كانـــوا يمررونه بانتظام، اأمام باب، وتوجد فيهـــا اأ�سماء النا�ش الموجودين داخل 
الغرف، وفي واحدة منها يوجد ا�سم »اآنيت«، و�سعوا »اآنيت«. لم يقولوا لي »لقد األقينا 
القب�ش على زوجتك«، لقد مرروني اأمام زنزانة، يحمل بابها ا�سم »اآنيت«. ]...[ قلت 
فـــي نف�سي: »لن يقدموا على ذلك بكل تاأكيد !« كانت ُتر�سع �ش. وكان عمره �سهرين ! 
من الموؤكـــد اأنهم لم يفعلوا ذلك ! بحكم درا�ساتي الثانويـــة، حاولت ا�ستعمال عقلي، 
لـــم ي�ســـدر مني اأي رد فعل... لكـــن، في االأخير لم يمنعني ذلك مـــن النوم، وحاولت 

الح�سول على معلومات لدى المظليين.«
وفـــي االأبيار، هـــدد جالدو هنري عـــالق، باالنتقام مـــن زوجتـــه واأوالده: تم نقله 
ق�سدا، بعد دورات تعذيب عديدة، اإلى زنزانة ي�سمع منها تعالي �سرخات، يعتقد باأنها 
�سرخـــات زوجتـــه، دون اأن يعرف باأنه مخطئ. وفي كل مـــكان، ت�ستقى اأعمال العنف 

الج�سدي، من معين اأبعاد اأ�سمل، تهدف اإلى النيل من ال�سخ�ش بكل الو�سائل. 
يتذكـــر نيلي فورجيـــت، ع�سو مراكز اجتماعيـــة، ما جرى له حين تـــم اإيقافه في 
فيفـــري 1957، وحب�سه في فيال �سيزيني: »وجد هنـــاك تعذيب دائم، الأنه وحتى واإن 
انتهـــى االأمـــر بالن�سبة ل�سخ�ـــش ما، ي�سل االآخـــرون. اإذن ي�ستمر هـــذا دون انقطاع، 
واأظـــن باأن ذلك هو اأ�سعب �سيء يمكن تحمله: كنـــا... في كل مرة ن�ساهد فيها مرور 

.(CAOM( *12/231 cab ،سهادة كوليت� )1(
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فتـــاة، نت�ســـاءل: »هل مرت من هناك بعـــد، اأم ال ؟« يظهر ذلك فـــورا لو كان الجواب 
باالإيجـــاب. وفي الليـــل، الأن دورات اال�ستنطاق تجري ليال، كنـــا... نغ�سى الليل ع�سر 
مـــرات، وخم�سة ع�سر مرة... ياأتـــون الأخذ اأحد، ويعودون باأحـــد. ]...[ ثم بعد ذلك، 
ولمدة ثالثة اأيام ال ن�ساهد اأحدا اأبدا. وال ياأتون باالأكل)1).« تو�سع ال�سحايا، في خانة 
التع�ســـف الدائم، يتج�سد في اإخ�ساعهم لالأوامـــر ولممار�سات عنف غير مرتقبة من 
قبـــل حرا�سهم. والتع�سف اإح�سا�ش يراد اإحداثه في ال�سحايا، الأنه عامل يزعزع عمق 
ا�ستقـــرار ال�سخ�ـــش المعني، اإذ ال يجد مرتكـــزا يتخذه معلما يدعـــم ويحمي هويته. 
اإح�سا�ـــش يتم اإحداثه بوا�سطة تعاقب غير م�سبوط الأيام يقع اأو ال يقع فيها التعذيب، 
اأو باالنتقال من كيفية تعذيب اإلى كيفية اأخرى. الواقع، هو اأن االأ�سخا�ش المعر�سون 
بكثـــرة لـــدورات تعذيب، يتركـــون في الزنزانة، حيـــث يتلقون اأحيانـــا عالجا من قبل 
ممر�ـــش، ويمكـــن لهم اأن يتعافوا تدريجيا. تظل العودة اإلـــى التعذيب رهينة بحالتهم 

الج�سدية، وتخ�سع اإذن لبع�ش المقايي�ش المو�سوعية)2).
يحـــدث التعذيـــب الج�سدي اأي�سا، بح�ســـب وثيرة واأ�ساليب محـــددة. فالتي تطبق 
فـــي فيال �سيزيني هي نف�سها دائما: تطبق الكهربـــاء في الج�سد، يرغم المعذب على 
ابتالع المياه. يتـــم تطبيق هذه االأنماط القاعدية في التعذيب، مع بع�ش التنويع. اإما 
اأن تغط�ـــش ال�سحية فـــي حو�ش ماء، اأو تجبـــر على ابتالع المـــاء بوا�سطة »المحقن« 
اأما  باالختناق.  ال�سعور  يزيد عندها من  اأن  القناع هنا  االحتفاظ على  �ساأن  – من 
عـــن التعذيب بالكهرباء، فهو يختلـــف باختالف المواقع التي تو�ســـع فيها االأقطاب، 
واختـــالف الوثيرة الكهربائية – غير اأن االأع�ســـاء التنا�سلية، ت�ستهدف دوريا. ت�سبه 
حكايـــة كورنيلي، التي تم اقتيادها ليلة 25 مار�ش 1957 اإلى الفيال، ]ت�سبه[ حكايات 
العديـــد من ال�سحايـــا االأخرى، ذلك هو ما جعلنـــا نقرر اإيراد مقاطـــع وا�سعة منها. 

)1( حوار نيلي فورجت مع املوؤلف.
)2( على كل حال، فاإن م�سادرنا ال تتحدث �سوى عن اأ�سخا�ش، خرجوا اأحياء من قاعات التعذيب. يف فيال �سيزيني، 

من الوارد جدا اأن بع�ش اجلزائريني، املتدهورة اأحوالهم، مل يتلقوا عالجا – كما �سرناه الحقا.
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اأثنـــاء عملية ا�ستنطاق اأُولى في عجالة، �ساهـــدت كوليت ]اأمامها[ »نظرها �ساخ�ش، 
�سقيمة، م�سوهة«. ثم �سمع طرق عنيف...

يتوا�سل �سردها كالتالي: 
غطـــوا راأ�ســـي بقناع اأ�سدل عني كل �سيء واأنزلوني و�ســـط الحديقة، في جناح، قالوا لي 
هـــزءا اأنه �سمـــي »بغرفة االعتراف«. هنا تـــم تجريدي من كل ثيابي. وربطـــوا يدي ورجلي. 
انهالـــوا علي بنكـــث غليظة، وبمالم�سات محرجة جدا، بينما توجـــه اأحدهم ل«اإعادة تعمير 

البطاريات«.
عند عودته، �سرع الجالدون المكلفون بي، في اإثبات االأقطاب الكهربائية اأوال في ثديي. 
ونظـــرا لكون رجلّي مربوطين، فقـــد �سقطت تحت تاأثير االألم. ب�سبـــب اإ�سابتي باعتالل في 
العمـــود الفقري ]...[، �سعرت بتيار األم �سديـــد في اأ�سفل الظهر. بعد ذلك، اأثبتوا االأقطاب 
في مناطق المبي�ش، في الجهة الداخلية للفخذ، وفي الرقبة. كانت وثيرة التيار تتزايد دون 
انقطـــاع. مددوني بعد ذلك في غطاء مبلل، ولفوني فيه وربطوني باإحكام. ظل القناع يغطي 
راأ�ســـي. جل�ش اأكثر الرجـــال �سمنا فوق معدتي، فك�سف عن فمي واأبقـــاه مفتوحا، بينما كان 
اآخـــر ي�سب الماء فيه بوا�سطة »جيريكانة«. نظـــرا لمحاولتي االنتفا�ش، اأخذ هوؤالء الرجال 
يوجهـــون اإلـــي في البدايـــة ركالت، في عظم ال�ساق، ثـــم جل�سوا على فخـــدّي. اأعادوا الكرة 
مـــرات عديدة، و�سبوا في فمي محتوى اأزيد مـــن ثالثة »جيريكانة«. عندها توقفوا، م�سحوا 
ج�ســـدي وراأ�سي، وفركوا زندّي وكاحلّي من اأجـــل اإزالة اآثار الحبال. �سعدوا بي اإلى االأمانة، 

و�سلموا اإلي فورا ورقة وهم ياأمرونني بكتابة ما اأجبروني على قوله تحت التعذيب)1).

تطبق عمليتا التعذيب هاتين، معا تقريبا، اأثناء نف�ش العملية التي تدوم �ساعتين اأو 
ثالثة. نجدها في كافة المراكز االأخرى بمدينة الجزائر. كتب الجنرال ما�سو بنف�سه 
فـــي الموؤلف الذي اأهـــداه اإلى القا�سي باريت باأن الطريقـــة الم�ستعملة بكثرة، عالوة 
على ال�سفعات، كانـــت الكهرباء، با�ستعمال مولد اأجهـــزة الراديو )جيجين:المقطع 
االأول مكـــرر لكلمـــة »جينيراتري�ش« مولـــد( وتطبق اأقطاب الكهربـــاء، بمختلف نقاط 

1957، كتبت يف زنزانتها بال�سجن  اأفريل   16 الع�سكرية، يوم  التحقيق يف املحكمة  اإىل قا�سي  )1( ر�سالة كونيلي 
.1958، 1H 1246/2* املدين باجلزائر يوم 8 اأفريل
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الج�سد)1)«. وردت اإلى النائب العام لمدينة الجزائر«معلومات �سبه-ر�سمية«، �سمحت 
لـــه باأن يوؤكد على اأن االآالم التي اأحدثها بع�ـــش الع�سكريين لالأ�سخا�ش الموقوفين – 
دون تمييـــز بين عن�سر وجن�ش- هي اأ�سرار مكررة وبنف�ـــش الطريقة عموما: تطبيق 

التيار الكهربائي، تعذيب بالماء، وفي بع�ش االأحيان، تعليق باالأيدي)2)«. 
والرغبـــة في الح�سول ب�سرعـــة على المعلومة، تدفع الع�سكر اإلـــى م�ساءلة النا�ش 
اأحيانا، في ديارهم، على غرار م�سطفى بوحيرد الذي تم تعذيبه اأمام اأوالده وزوجته، 
التـــي روت ذلك اإلى جميلـــة عمران: »لقد عذبوه بالكهرباء )لقد اأو�سلوا جهازهم في 
الـــدار( وبالماء )اأتوا معهـــم ب»ب�سينة« كبيرة مملوءة بالمـــاء()3).« يذهب بمعظمهم 
بعـــد ذلك اإلى مراكـــز، يتم تعذيبهم فيها مـــن جديد. بعد اإيقـــاف �سفيقة في الرابع 
مار�ـــش ليال، اأغط�ست بالقوة فـــي حو�ش حمام ال�سقة التي ت�سغلها، ثم ذهبوا بها اإلى 
فيال �سيزيني حيث مكثت ثالثة اأ�سابيع. لم تعذب هناك ج�سديا، لكن كان في و�سعها 
م�ساهـــدة �سليمة وزميلتها في المراكز االجتماعية نيلي فورجيت؛ كانت ]�سليمة[ »في 
نف�ش الحالة التي كانت عليها نيلي«، وكان محمود، اأحد االأ�سدقاء »م�سوه الوجه كلية، 
من فرط ما تلقاه من �سرب«، ومادلين التي حدثتها بما عانت منه)4)... تمت م�ساءلتها 
وتعذيبهـــا. كانت المعلومات تطلب من الم�ستبه فيهم، اأثناء اال�ستنطاق الذي يقوم به 
�سابـــط المخابـــرات، وهو يتدخل فـــي اأغلب االأحيان بعد عمليـــات التعذيب: ذلك هو 
مـــا �سمح للبع�ش باأن يوؤكـــدوا باأنهم كانوا ي�سائلون النا�ـــش، ويكتفون في ذلك ببع�ش 
ال�سفعات؛ وهـــذا مفهوم ما دامت اأ�سكال التعذيب االأخرى واالأعنف قد ح�سلت قبل 

ذلك وفي اأماكن اأخرى. 

)1( جاك ما�سو، معركة مدينة اجلزائر احلقيقية، باري�ش، Plon، 1971، �ش. 163.
)2( ر�سالة النائب العام جان روليكي، اإىل حافظ االأختام، يوم 16 اأفريل 1957، وردت اأي�سا يف كتاب �ساندري�ش 
وليكي: "ممار�سة الق�ساء يف اجلزائر من اأكتوبر 1957 اإىل اأكتوبر 1958، مثال النيابة العام ملدينة اجلزائر، مذكرة 
ماج�سترب، IEP de Paris, 1989.. وفعال ففي فيال �سيزيني –التي تلقى النائب العام ب�سددها معلومات-، ميار�ش 

التعليق باالأيدي، اإ�سافة اإىل التعذيبني االآخرين.
)3( د.عمران، ن�ساء يف حرب اجلزائر، �ش. 130

)CAC( *800543/105 ،1957 حم�سر ت�سريح �سفيقة، يوم 10 اأفريل )4(
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مهمـــا كانت وحدات الحجـــز، فاإن الوحدات التي تتولى ذلـــك، تخ�سع االأ�سخا�ش 
الموقوفين اإلى عذاب المـــاء والكهرباء، وفق االأ�ساليب الم�سابهة للتي تطبق في فيال 
�سيزينـــي. ت�سمح بع�ش اأ�ســـكال التعذيب الخا�ش، بالتعرف علـــى بع�ش المراكز. في 
�سريـــة بيـــار لولليـــات، كان الرقيب ي�ستعمل » قب�ســـة المعـــادن ]...[ ل�سحق االأع�ساء 
التنا�سليـــة بالخ�سو�ـــش« وي�ستعمـــل بالخ�سو�ش حبال ثقيلـــة »كوماندو�ش« ثم ع�سيا 
ل�سرب »الم�ستبه فيهم الم�ستع�سيين«. في فيال الورود، اتخذت حفٌر ت�سل اإلى عمق 
1,50 م، ومحاطة باالأ�سالك ال�سائكة، قبورا يلقى فيها الم�ستبه فيهم، ح�سب ممار�سة 

لالإهانـــة م�ستعملـــة لدى اللفيف. في مركـــز الفرز، التابع للقطـــاع الفرعي ببوزريعة، 
اأحـــرق ج�سد هنري عالق بالنار، وهو اأ�سلوب يبـــدو �ساريا هناك)1). وفي ثكنة ح�سين 

داي، تذكر فيرنان باالأقبية: 
كانت الجدران ملطخة بالدماء ! وجد في الجدران معاليق، وجد هناك مولدات كهرباء 
– وهي مولدات الإنتاج الكهرباء لت�سغيل الراديو – لكن وجدت مولدات كثيرة، ووجد دماء 

في كافة الجدران. ]�سكوت[. 
ر.ب: األم يوجد هناك ماء؟

ف: وجـــد المـــاء. وجدت كيفيـــات بالماء. وجـــدت »محاقن لل�سب«، نعـــم وجدت تلك 
االأ�سياء)2).

غيـــر اأن تلك الفوارق، لم تكن تنق�ـــش في �سيء من حقيقة النظام الذي ي�ست�سف 
مـــن تحليل ال�سكاوي في فيال �سيزيني. يمار�ش التعذيب بكيفية منتظمة على »م�ستبه 
فيهـــم« موقوفين: تميزها اأ�سرار ج�سدية في اأغلب االأحيان. اأ�سرار يتم التناوب بين 
اإحداثهـــا والقيام بعمليات ا�ستنطاق دون عنـــف ج�سدي، تهدف اإلى تاأكيد المعلومات 

املفت�ش  اإىل  جيل  ال�سرطة  حمافظ  ر�سالة  الورود،  فيال  حول   .308 �ش.  والتنني،  مي�سيل  �سان  لولليات،  ب.   )1(
 ،Vérité Liberté العام...، واإىل حمافظ مدينة اجلزائر، يوم 1 اأفريل 1957، ن�سر يف

 10-1( 32 بها مقاومات جزائرية، رقم  اأدلت  اأخرى  توؤكد ت�سريحات املحافظ جيل،   .3/10 YJ  .1962 جويلية 
جوان 1957( و�سكاوى مو�سى اأ. الذي قال باأنه األقي به، رفقة ت�سعة موقوفني اآخرين، »يف حفرة و�سط جنان الفيال، 

يبلغ عمقها 1,50 م، ومغلقة باالأ�سالك ال�سائكة«، CAC( */105345008(. اأنظر كذلك هرني عالق. ال�سوؤال.
)2( حوار فرينان مع الكاتب
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المح�ســـل عليها في االأقبيـــة اأو في الزنزانات. فهي ال تعتبر تجـــاوزا في القمع، ومن 
باب اأولى ممار�سات معزولة لدى بع�ش الوحدات ال�سادية: فهي في �سميم ممار�سات 
وحـــدات، تم الـــزج بها في »معركة مدينـــة الجزائر«. كيفيات ي�ســـرف عليها �سباط، 
وتخ�ســـع لمعايير الفعاليـــة. من الوارد جدا اأن ال يمار�ـــش التلويع على �سخ�ش يعرف 
ب�ســـدده كل �ســـيء، اأو يراد »اإقناعـــه« بكيفيات اأخرى. يك�سف تحليـــل ال�سكاوى اأي�سا 
عن ان�سغاليـــن اثنين، في ممار�سة التلويع: يحر�ش الجالدون على عدم ترك اآثار في 

الج�سد، وعدم تعري�ش حياة من ينتظر الح�سول منه على معلومات، لخطر الموت.
الحـــظ المحامي االأ�ستـــاذ موري�ش غار�سون ذلـــك، عندما قـــراأ التحقيق الذي قام 
بـــه الجنرال اآالر، وقد اأر�ســـل خ�سي�سا اإلى الفوج 3 للمظلييـــن الكولونياليين، يوم 27 
مار�ش: ما الذي يريد قائد اأ�سالك الجي�ش في مدينة الجزائر قوله حين يوؤكد على »اأنه 
تمنـــع كل طريقة من �ساأنها اأن توؤثر على �سخ�ش ما، بكيفية ال رجعة فيها«؟ �سحيح اأنه 
يلتـــزم بمعاقبـــة »كل مغاالة«، لكن اأال ُيخ�سى اأن ي�سل به االأمـــر اإلى حد منع كل تعذيب 
�سديـــد)1)؟ مهما يكن فاإن الرغبة في عدم ترك االآثار، قد تاأكدت من خالل العديد من 
ال�سهـــادات. هكذا، اأو�سح بع�ش الرقبـــاء اإلى رئي�ش لجنة الحماية: »يحر�ش ال�سائلون، 
علـــى عدم اإحداث اآثار في ج�سد الم�سوؤولين« في الح�ســـن ال�سغير ب�سان-ت-اأوجان، 
حيـــث كانوا يتعر�سون للتعذيـــب بالماء والكهرباء)2). والحيطـــة التي اتخذت حين لفت 
كواعب هنري عالق بخرق مبللة، قبل اأن يعلق وراأ�سه اإلى االأ�سفل، قد تجد �سرحها هنا، 

ونف�ش ال�سيء بالن�سبة ال�ستعمال دواء »بانتوطال« الذي تحدثت عنه بع�ش ال�سحايا.
هـــذا، مع العلم اأن الماء وخا�سة الكهربـــاء، الم�ستعملة بكثافة، تترك اآثارا، وكان 
ينبغي معالجة »الم�ستبـــه فيهم«، على االأقل لمحو اأبرزها، والتي قد ت�سكل تزكية الأية 
�سكـــوى من التلويع، قـــد ت�سدر الحقا. و�سل التعامل بهـــذه الكيفية مع دوني�ش فالبير 

جي�ش  لقيادة  التابعني  والغرب،  ال�سرق  اجلنوب،  ال�سمال،  مناطق  قادة  اجلرناالت  اإىل  اآال،  اجلرنال  تعليمة   )1(
اجلزائر، يوم 27 مار�ش IR 296 ،1957.. حني ا�ستن�سخ هذه التعليمة، اأبرز االأ�ستاذ غار�سون عبارة »بكيفية ال رجعة 

.304AP701 )CAC( ،فيها« بخط، وبنقطة ا�ستفهام
.1957، 1h 2579/2* 2( ر�سالة اإىل الرئي�ش بيتاي، 17 جويلية(



اإقامة معايري جديدة من 1957 اإىل منت�سف ماي 1958

167

اإلـــى حد »تطبيق مادة لطفت مـــن الحرائق« في مو�سع اأقطاب الكهرباء، ولم يبق اأثر 
للحـــروق بعد قرابة ع�سرة اأيام« فقط. اأحيانا يتدخل اأحد الممر�سين في القاعة. اإذا 
ا�ستوجـــب االأمر، يمكن اأن يو�سع االأ�سخا�ـــش الذين ُعذبوا، في حالة نقاهة، على بعد 
مجوعات منزلية من المكان، في فيال ميراي، في 51 �سارع برو. كذلك اقتيدت زهية 
اأ. رفقة ت�سعة ن�سوة اأخريات ومكثت فيها ثالثة اأيام، في مار�ش 1957. اأم�ست فاطمة 
ز. اأ�سبوعـــا في انتظار اختفاء القـــروح التي ت�سبب فيها تطبيـــق الكهرباء »على كافة 
اأجـــزاء الج�ســـد، حتى الم�ستور منهـــا«، واإلى التلويع باأنبوب الماء. فـــي يوم 3 اأفريل، 
تـــم اإر�ســـال لو�سيت »كي ت�ستعيد �سكلهـــا« قبل اأن تقدم يوم 17 اإلـــى المحكمة. �ساأنها 
في هذا، �ساأن نيلي فورجيت ومادلين اللتين اأقامتا هناك اأي�سا. وفي الحاالت االأكثر 
خطورة، ي�سطر المظليـــون لتوجيه ال�سحية اإلى الم�ست�سفى، على غرار اأدريان، التي 

وجهت اإلى م�ست�سفى م�سطفى، »اإثر نوبة قلبية)1)«. 
بالرغـــم من تلك االحتياطـــات الموؤكدة من قبـــل الع�سكر، فقد مـــات العديد من 
االأ�سخا�ش بين اأيدي األئك الذين ا�ستنطقوهم: يتم االإعالن عن وفاة بع�سهم ر�سميا، 
لكن االأغلبية تتحول عندها اإلى مفقودين ت�ساأل العائالت عن اأخبارهم لدى ال�سلطات 

االإدارية، دون جدوى.

 املفقودون: خلل عار�ش يف النظام، 
اأم بع�ش اآليات القمع؟

�سغل جزائريان �سدارة ال�سحف في 1957، وقد ماتا بعد اأن األقي القب�ش عليهما 
مـــن قبل الجي�ش. هما العربي بن مهيدي، وعلـــي بومنجل. تحدثت البيانات الر�سمية 
عن االنتحار، غير اأن ذلك لم يقنع �سوى القليل من النا�ش؛ فلم تلبث اأ�سداء ال�سخب 
ال�سائـــد حول الق�سيتيـــن، اأن تحدثت عن انتحـــار مفتعل. بعد اأن األقـــي القب�ش على 
العربـــي بن مهيدي من طرف الفوج الثالث للمظلييـــن الكولونياليين، يوم 16 فيفري 

 1957، 800543/105* اأفريل   10 يوم  ز.  وفاطمة  فالبري،  زوجة  بيبيو،  دونيز  ال�ساهدة  ت�سريح  حم�سر   )1(
.cab 12/231* (CAOM( ،1. حول اأدريان، اأنظر �سكوى كوليتH 1246/2* ،سكوى لو�سيت� .))CAC
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1957، اعتبـــر »طـــردا محرجـــا« و»�سمكة من الحجـــم الكبير«، وهي العبـــارات التي 

ا�ستعملهـــا المـــالزم األلِّير الذي األقى عليه القب�ش، وكان يعلـــم اأنه » لن ُيرى بعد االآن 
اأبدا«)1). ر�سميا، قيل باأن بن مهيدي قد » تم تحويله، الأ�سباب اأمنية« يوم 3 مار�ش، في 
مع�سكـــر كوماندو�ش »ميزون كاري« )الحرا�ش(: مـــات هناك في م�ساء ذات اليوم)2). 
تكفـــل كل من »اأو�ساري�ش« قائـــد الكتيبة، الم�سوؤول على تحويلـــه، والنقيب »اأ�سينات«، 
�سابـــط المخابـــرات في الفـــوج االأول للمظليين، المكلف بحرا�ستـــه، بمهمة نقله اإلى 
الم�ست�سفـــى حيث اأعلن عن وفاته �سنقا)3). واالنتحار احتمال �سعيف جدا: لماذا اأمر 
المـــالزم اآلير بتقديم ال�سالح للرجل، الذي كان يكـــن له التقدير، والذي ال يزال اإلى 
االآن يتاأثـــر لذكـــراه، اإن لم يكن ال�سبب هو اقتراب ميعـــاد موته ؟ يوجد عدد كبير من 
الع�سكـــر الذيـــن يرون عدم التالوؤم بين العدالة والحـــرب. ال �سك اأن هذا التفكير هو 
الذي �ساد، في �ساأن بن مهيدي. انتهى االأمر باإ�سدار قرار و�سعه بين اأيدي اأو�ساري�ش 
قائـــد الكتيبة. ومن المعلوم اأن هـــذا ال�سابط ي�سير كوماندو�ش م�سكال من اأحد ع�سر 
�سابـــط �سف، من قدماء الهند ال�سينيـــة، مخت�سين في المهام الدقيقة، ومعروفين 

باأ�ساليبهم اال�ستعجالية)4). 

عن  يتحدث  »ما�سو  جان-لوك-هيي�ش،  قبل  من  اأجنز  الذي  الوثائقي  ال�سريط  يف  األلري  الكولونيل  �سهادة   )1(
م�ساو«.

امل�ست�سفى  قائد  الكولونيل،  الطبيب  اإىل  ر�سالة  موؤقتا،  الكربى  اجلزائر  قائد  ماري،  الليوتنان-كولونيل  وجه   )2(
الع�سكري »مايو«، يوم 4 مار�ش، تناق�ش حمتواها متاما مع هذه الفكرة، حيث �سرح باأن بن مهيدي قد »ا�ستغل فر�سة 
حتويل، اأنثاء اال�ستنطاق، من اأجل حماولة االنتحار �سنقا، ليلة 4 مار�ش«، يف حني مت التاأكيد على اأن التحويل اعترب 

*2584/5 1H،تدبريا يهدف اإىل عزيز حرا�سة
امل�ست�سفى  من  طبيبان  عليه  وقع  جدا،  موؤخر  ت�سريح  ح�سب  امل�ست�سفى،  اإىل  و�سوله  عند  مهيدي  بن  تويف   )3(

.*2584/5 1H ،الع�سكري »مايو«، يوم 16 ماي 1957، موجود يف امللف الذي �سكل حول وفاة بن مهيدي
)4( ح�سب اإيف كوريار، يف موؤلفه »زمن الفهود«، �ش. 532، حيث يعني الرائد اأو�ساري�ش باخت�سار بحرف »O« فاإن 
كتيبة ال�سعق احلادية ع�سر، فرع »العمل« التابعة ل SDECE واملكلفة باالأعمال ال�سرية، ال ترتبط وظيفيا بال�سلم 
الرتتيبي الع�سكري، لكن بالوزير االأول ومب�ساحله اخلا�سة. مت اإحداثه من قبل الكولونيل غودار �سنة 1948، وكان 
يعد يف �سفوفه، اأطرا من الهند ال�سينية، على غرار اأو�ساري�ش، بووير، دابيزي، غرال، هانتيك، كروتوف، ليجي، 
بوي مونربان، دو �سان مارك، وترانكيي. مت حله يف نهاية 1962. ويف الكتاب الذي خ�س�سه اإيريك ويرتيك، لهذه 
امل�سلحة، وهو من قدمائها، اأكد باأن كتيبة ال�سعق احلادية ع�سر مل ت�ساهم يف »معركة مدينة اجلزائر«. اأنظر »كتيبة 

.Jaques Grancher 1985 ال�سعق احلادية ع�سر«، باري�ش من�سورات
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فلي�ش هناك من �سبب محدد يجعله يتكفل بالعربي بن مهيدي، بعد انق�ساء ثالثة 
اأ�سابيع عن توقيفه، اإن لم يكن الق�ساء عليه)1).

حيـــن اأطلعتـــه ال�سحافة بذلك، تحير النائب العام روكيـــي »النتحار« بن مهيدي. 
حـــاول وكيل الجمهورية الح�سول على مزيد مـــن التدقيق في االأمر. طلب تو�سيحات 
من مديرية االأمن االإقليمي، من محافظ الجزائر، من الجنرال قائد الكتيبة المظلية 
العا�سرة. ن�سحه �سيرج باريت بالتوجه اإلى الجنرال ما�سو، الذي اأكد من جهته، على 
اأنـــه »يقدم تقارير فورية لل�سيد محافظ مدينة الجزائر،عن كافة العمليات التي يقوم 
بهـــا، وباأنه قد بلغ عن هذه الوفاة دون �سك، بكيفية نظامية، وباأنه �سيحاول الح�سول 
علـــى معلومـــات عن ذلـــك« ويخبر وكيـــل الجمهوريـــة)2)... حيث اأن ال�سلطـــة المدنية 
رف�ست اأن تتولـــى اأية م�سوؤولية تتعلق بوفاة بن مهيدي، تلقى الجنرال اأو�ساري�ش اأمرا 
من الجنرال ما�سو بزيارة وكيل الجمهورية بيزو من اأجل اإطالعه ر�سميا بالوفاة، بعد 

اأزيد من ع�سرة اأيام من تاريخ وفاته الفعلية)3).
في نف�ش يوم وفاة بن مهيدي، خرج علي بومنجل من الم�ست�سفى الذي اقتيد اإليه 
مـــن طـــرف الفوج الثاني للمظلييـــن الكولونياليين، على اإثر محاولـــة انتحار، يوم 12 
فيفـــري، يومان بعد اإلقـــاء القب�ش عليه)4). على بومنجل هو وجـــه من الوجوه البارزة 

ويف   .2001 �سنة  بها  اأدىل  التي  ال�سهادات  خمتلف  يف  النقاط،  تلك  جميع  �سحة  اأو�ساري�ش  اجلرنال  اأكد   )1(
اأكرب عن �سري عمل  للحديث بدقة  2001( عاد   ،Perrin 1955-1957 )باري�ش،  كتابه »خدمات خا�سة، اجلزائر 

الكوماندو�ش امل�سندة اإليه قيادته – حتدث يف الواقع عن كوماندو�سني متوازيني – وعن وفاة العربي بن مهيدي.
.)CAC( *800543/104 ،1957 ر�سالة وكيل اجلمهورية بيزو اإىل النائب العام روليكي، يوم 7مار�ش )2(

اأو�ساران من  »القائد  زيارة  تلقى  اأنه  بيزو  وكيل اجلمهورية  اأو�سح  مار�ش،   15 يوم  روليكي  تقريره جلان  )3( يف 
االأركان العام للجرنال ما�سو« الذي اأتاه ليعلن له عن موت بن مهيدي يف زنزانته، CAC( 800543/104(. يتعلق 
االأمر بكل تاأكيد بالقائد اأو�ساري�ش. يف كتاب مذكراته، اأكد اجلرنال اأو�ساري�ش تلك الزيارة، حتى واإن خيل اإليه اأنه 
تذكر روؤية جان روليكي �سخ�سيا. عالوة على ذلك، اأكد الليوتنان كولونيل ترانكيي، يف تقريره املوؤرخ بيوم 2 ماي حول 
اأخرب »املحافظني روؤ�ساء م�سالح ال�سرطة الق�سائية، و�سرطة  اأو�ساري�ش  اأن قائد الكتيبة  ظروف وفاة بن مهيدي، 

)*2584/5 1H( .اال�ستخبارات العامة« بالوفاة
واأحيل لالإقامة   ،10 بتاريخ  اإيقافه  بو منجل الذي مت  اأن علي  الليوتنان كولونيل فو�ساي فران�سوا،  اأكد تقرير   )4(
يوم 11، يف حني يحمل قرار االإحالة تاريخ 13 فيفري، اأي غداة حماولة انتحار بو منجل، الذي نظرا لتحويله اإىل 

)1H 2584/5*( .امل�ست�سفى، من املفرو�ش اأن ي�سرح به فورا
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فـــي جبهـــة التحرير الوطني، و�سقيق اأحمـــد بومنجل، وهو اأي�سا مـــن جملة »الحيتان 
الكبيرة«. يوم 1 مار�ش، بالرغم من اإحالته على االإقامة ر�سميا، لم يتم اإطالع العدالة 
علـــى اإلقاء القب�ش عليه، بينما كانت ال�سحافة تهلل لذلك)1). في تاريخ 14، لم ي�سل 
رد المحافـــظ بعد اإلى النائب العام، ب�ســـدد علي بومنجل، وكان بين اأيدي المظليين. 
علـــى غرار النائـــب العام، احتار �سقيق »الم�ستبه فيه« وطلـــب بانتظام تو�سيحات لغي 
مولـــي، لكن دون جدوى. كان ظاهرا باأن ال�سلطات ال�سيا�سية راغبة في اجتناب اإقالق 
الع�سكر في هذه الق�سية. اأخيًرا، يوم 23 مار�ش، وبعد اإ�سرار النيابة، تلقى قائد الفوج 

الثاني للمظليين الكولونياليين، »اأمرا باإعادته حاال، وقبل حلول الليل اإلى النيابة)2)«.
على ال�ساعة 15، كانت الحكومة العامة قد اأُطلعت ر�سميا بانتحار على بومنجل قبل 
�ساعتين من ذلك: بينما كان تحت اأنظار عنا�سر الفوج الثاني للمظليين الكولونياليين، 
ارتمـــى مـــن �سطح عمـــارة 84 �سارع كليمون�ســـو باالأبيار)3)«. ورد فـــي مح�سر محافظ 
�سرطـــة االأبيار، الذي حر�ش في التاأكيد على خطـــورة »الم�ستبه فيه«، وعلى محاولته 
االنتحاريـــة ال�سابقة، ]ورد[ باأن علي بومنجل كان وقتها قد »�سيق، تحت الرقابة، اإلى 
مكتـــب اال�ستعالمات، من اأجل دورة ا�ستنطـــاق اأخيرة)4)«، وهو احتمال وارد، حيث اأن 
مغـــادرة الم�ستبه فيه، تكون مرفقـــة دائما باآخر مقابلة مع �سابـــط المخابرات. كان 
علـــى الليوتنان كولونيل فو�ســـاي فران�سوا اأن يمتثل للطلبات الملحـــة الواردة اإليه من 
النيابـــة العامة، لكنه نـــدم على ذلك، حيث كتب في وقت الحـــق يقول: »اأ�سفت ل�سيء 
واحـــد، هو اأنني لـــم اأعد قادرا على موا�سلة اإخ�ساعـــه لال�ستنطاق والمواجهات التي 

�سندوق   ،1957 مار�ش   1 يوم  ملدينة اجلزائر،  العام...  املفت�ش  اإىل  ملدينة اجلزائر  وكيل اجلمهورية  ر�سالة   )1(
.(CARAN( 46 AP 462 ،فران�سوا بون�سي

1957، ذكر من قبل املحامي االأ�ستاذ  اأفريل   1 )2( تقرير �سري لقائد الفوج الثاين للمظليني الكولونياليني، يوم 
(CAC( AP701 304 ،1957 غار�سون يف تقريره اإىل جلنة املحافظة، يوم 12 جوان

 cab ،1957 3( برقية هاتفية من املحافظ املركزي ملدينة اجلزائر، موجهة اإىل احلكومة العامة، يوم 23 مار�ش(
CAOM( *12/52). يف حم�سر حمافظ الدائرة 13 لالأبيار، املوؤرخ يف 23 مار�ش 1957، ورد حتديد موقع العمارة 

 )*2584/5 1H( يف 92 �سارع كليمون�سو
*2584/5 1H ،1957 4( حم�سر حمافظة �سرطة االأبيار، بوم 23 مار�ش(
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كانت �ست�سمح لي بالتو�سل اإلى »تحديد« دقيق، وتحطيم �سبكة ات�سال جبهة التحرير 
الوطني في الجزائر)1).« اأفاد تقرير الفح�ش الطبي باأن علي بومنجل كان فعال حيا، 
اأثنـــاء �سقوطه. ك�سف عن اآثار جـــروح حديثه، في م�ستوى الرقبـــة والزندين، و�سجل 
ب�سخريـــة غيـــر مق�سودة، اأن »الموت ناتـــج عن �سقوط من مكان مرتفـــع وباأن الموت 
بتلـــك الكيفيـــة، ناجم في معظم االأحيان عن حادث اأو انتحـــار)2)«، قبل اأن ينحاز اإلى 
اأطروحة االنتحار. اأكدت رواية الجنرال اأو�ساري�ش، في كتاب مذكراته، ال�سكوَك التي 
اأثيـــرت منذ ذلك الوقت، واعترف باالغتيال. منـــذ 1957، لم تكن حاالت »االنتحار« 
هـــذه لتخدع اأحـــدا: كتب االأ�ستـــاذ غار�سون ذلـــك ب�سريح العبـــارة، بخ�سو�ش علي 

بومنجل، في التقرير الذي بعث به اإلى لجنة الحماية)3). 
اأعقب االإعالن عن »انتحار« علي بومنجل، حملة دعائية قامت بها جبهة التحرير 
الوطنـــي، لقيت �سدى عظيما م�ش، ح�سب �سرطـــة المخابرات العامة، »مجمل �سكان 
الم�سلميـــن في مدينة الجزائـــر وفي �سواحيها)4)«. فهل كان مح�ـــش ال�سدفة اأن تم، 
يـــوم 6 اأفريل، اإطالق �سراح محمد بن قدا�ش، النائب ال�سابق با�سم االتحاد من اأجل 
الدفاع عن البيان الجزائري، والمتهم بكونه نائبا لعلي بومنجل، بعد اأن اعتقل بكيفية 

غير قانونية طيلة تلك المدة ؟
�ســـكل علي بومنجل، على غرار العربي بن مهيـــدي، �سائقة للمظليين فلم يقدروا 
علـــى محو اآثارهـــم. كان من الممكن اإزالة الم�ستبه فيهـــم المجهولين، ب�سعوبة اأقل، 
وفقـــا لطريقة �سبـــق اأن اتبعت داخل »لبالد«، »�سمحت �سخـــرة الحطب« بقتل العديد 
مـــن االأفراد الذين يحملون اآثار تعذيب مف�سوحة. قتل البع�ش االآخر، اأثناء محاوالت 
فرار، تاأثر لها حافظ االأختام، فران�سوا متران:« قتل عدد مبالغ فيه من الهاربين بعد 

.)CAC( 304AP701 ،1957 تقرير االأ�ستاذ غار�سون اإىل جلنة املحافظة، 12 جوان )1(
*2584/5 1H ،2( تقرير الطب ال�سرعي بعد فح�ش اجلثة، مت يوم 25 مار�ش(

قانونية،  غري  بكيفية  يوما،   42 ملدة  فيه  امل�ستبه  لقب�ش  �سخطه  عن  غار�سون  االأ�ستاذ  عرب  التقرير  هذا  يف   )3(
304AP701 (CAC(

*2586/1 1H ،1957 4( مدونة ا�ستخبار ل�سرطة املخابرات العامة ملدينة اجلزائر بتاريخ 3 ماي(
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توقيفهـــم«،، ذلك هو ما كتبه اإلى غي مولي، بعـــد اأن اأخبر باأن ثمان واأربعين �سخ�سا 
قـــد �سرح بقتلهم فـــي تلك الظروف)1). مـــن الموؤكد اأن الرقم الحقيقـــي يفوق الرقم 
الذي كان في و�سع م�سالح ال�سرطة اأن ي�سرحوا به اإلى ال�سلطات الق�سائية. كثير ما 
يتم العثور على جثث لجزائريين، لم يتعرف عليها، من غير اأن يعرف �سبب موتهم.

يذّكـــر مثال »علـــي اأ.«، بممار�سات معا�سة اأي�سا في »لبـــالد«. كان من المفرو�ش، 
بعـــد اأن اأودع ال�سجـــن، اأن تحميه جـــدران الحب�ش. ومع ذلك فقـــد حدث له ما حدث 
لم�سجونيـــن اآخرين، اإذ اأخـــرج منه لي�سلم اإلى الفوج الثانـــي للمظليين الكولونياليين 
لق�ساء يومه معهم، على اأ�سا�ش اأن يعيدوه في الم�ساء. على ال�ساعة 17، طلب النقيب 
مـــن مدير ال�سجن اأن ياأذن له بـــاأن يحتفظ بعلي اأ. طيلة الليلة، لغر�ش الح�سول على 
معلومات. غداة ذلك اليوم، اأخبر القا�سي الذي �سلم االأمر باالإخراج، باأن المحبو�ش 
قـــد مـــات الليلة على ال�ساعـــة...17، اأثناء »محاولـــة فرار«. عند اال�ستمـــاع اإليه، اأكد 
المـــالزم قائـــد الفرقة الثانية، باأن علـــي اأ. قد حاول الفرار اأثنـــاء اقتياد الفرقة اإلى 
مخبئ لالأ�سلحة)2). لئن وجدنا اأنف�سنا هنا اأمام حالة معروفة في االأر�سيف، فاإن ذلك 
يعـــود اإلى كـــون �سلطات الحب�ش، المدنيـــة، م�سوؤولة عنه، واإلى كونهـــا قد �ساألت عنه. 
وهذا االهتمام المف�سل بوفاة جزائري اأمر ا�ستثنائي؛ ب�سبب ظروف وفاته. ولئن بدا 
وا�سحا اأن الهروب قد حل، في الجزائر، محل الفرار، فاإن الحقيقة التي تخفيها هذه 

الكلمات هي واحدة: اإنها الموت.
مهمـــا يكن، فلي�ش من قبيل ال�سدف اأن اختيرت الكلمة المنا�سبة لالإ�سارة اإليها. 
يعـــود الف�سل اإليها في االنتقال مـــن ممار�سات معروفة في »لبالد«، وظلت معموال بها 
فـــي المـــدن، اإلى حقيقة جديـــدة: اأال وهي اإخفـــاء الجثث ب�سكل وا�ســـع. ورد في ردود 
عـــن طلبات ا�ستعالم موجـــه اإلى قائد الناحية الع�سكرية العا�ســـرة، تتعلق باأقارب تم 

.(CAOM( *12/87 cab ،1957 ر�سالة فران�سوا مرتان اإىل غي مويل، يوم 22 مار�ش )1(
)2( ر�سالة من مدير ال�سجن املدين ملدنية اجلزائر اإىل املفت�ش العام...، يوم 21 مار�ش 1957، وتقرير النائب العام 
روليكي اإىل حافظ االأختام، يوم 22 ما�ش،CAC( *800543/104(، حم�سر اال�ستماع اإىل املالزم، من قبل الدرك، 

.)CAC( *800543/104 ،1957 يوم 21 مار�ش



اإقامة معايري جديدة من 1957 اإىل منت�سف ماي 1958

173

توقيفهـــم مـــن قبل الع�سكر فـــي الجزائر وفـــي �سواحيها، ثم غابوا منـــذ ذلك الوقت 
]ورد فـــي تلك الردود اإذن[ اإ�ســـارات اإلى اأفراد »فروا« اأو »لم تتم ا�ستعادتهم«. اأحيانا 
توؤكـــد بع�ش الردود على اأنه لم يتم العثور عليهم في اأر�سيف القطاع، اأو، على العك�ش 
مـــن ذلك باأنه تم اإطـــالق �سراحهم فورا)1). رغم ذلك، فاإنهم لم يعودوا اإلى ديارهم؛ 
على غرار موري�ش اأودان. يتحولون عندها اإلى مفقودين. برهن بيير فيدال ناكي باأن 
ال�سيغة الر�سمية الم�ستعملة في �ساأن فرار هذا االأخير، تخفي في واقع االأمر، ت�سفية 
�سريعـــة. فبعد اأن األقي عليه القب�ش من قبل الفوج االأول للمظليين، تعر�ش للتعذيب، 

ومن الوارد جدا اأنه توفي اأثناء اإحدى عملياته.
فيمـــا يخ�ـــش حالـــة موري�ش اأودان – الـــذي ت�سكل موته زلة فادحـــة -، فقد ف�سل 
الع�سكـــر توريـــة الجثة، بـــدل اللجـــوء اإلى ال�سيغـــة التقليديـــة المتمثلة فـــي »اأطالق 
النـــار عليـــه وهو في حالة هروب«. فبنف�ـــش المنطق الرامي اإلى اإخفـــاء اآثار التعذيب 
الممار�ـــش علـــى االأ�سخا�ش الموقوفين، فهـــم يرغبون في التكتم علـــى الوفيات تحت 
التعذيب اأو اإخفائها. تم الت�سريح اإذن ب»هروب« موري�ش اأودان، في نف�ش يوم اإحالته 
علـــى االإقامـــة، بينما األقي عليـــه القب�ش يـــوم 11، اأي ع�سرة اأيام من قبـــل. ما الذي 
جعـــل »حاالت الهروب« تلك، تتكرر في مدينة الجزائـــر �سنة )2)1957؟ هذا، رغم اأن 
الجميع يعلم باأن المظليين غير عاجزين عن حرا�سة ال�سجناء: قد تكون بع�ش حاالت 
الهروب حقيقية، غير اأن معظمها ي�سكل تغطية لجثث اأريد اإخفاوؤها، مثل جثة بورواله 
خالد المدعو »الوهراني«، الموقوف يوم 10 ماي 1957، واأحيل على االإقامة يوم 11، 

العدل بحاالت  وزارة  اإىل  اأ�سري   .cab 14/122* (CAOM( �ساالن،  للجرنال  بهم  الت�سريح  نا�ش فقدوا مت   )1(
اأر�سيف  موران )*cab 15/65( حتتوي  واإىل جان   )cab 14/73*( لوفريي دو  بول  اإىل   ،)AJ, 800543/106(
يف  معلومات  اجلزائرية  احلكومة  وطلبت  فقدوا،  الوطني،  التحرير  جبهة  يف  »الأع�ساء  قوائم  على  اأي�سا   SHAT

*1498 1H ،1962 يف اأكتوبر ودي�سمرب EMI ساأنهم« اإىل املكتب الثاين�
عدد  عن  اجلزائر«  مدينة  »معركة  اأثناء  الفقدان،  حاالت  اأح�ست  التي  اجلزائر،  وزارة  اأر�سيف  ك�سفت   )2( 
-Témoignages et d »يفوق بكثري معتاد بقية اأوقات احلرب. كما يعك�ش كتاب »املفقودين« الذي ن�سر يف ملحق ب
cuments« رقم 17، اأكتوبر 1959، والذي اأح�سى 131 حالة فقدان جمعها االأ�ستاذين املحاميني فريج�ش وزافريان، 

[يعك�ش] نف�ش االنحرافات الكرونولوجية.
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و�ســـرح به »هاربا«. وجـــدت جثته مكبلة داخل كي�سين، و�ســـط برميل معدني رمت به 
اأمواج البحر اإلى ال�ساحل، وكانت اأمارات التعذيب بديهية فيها. اأكد الطبيب ال�سرعي 
اأن »�سبـــب الوفـــاة ]�سدمات في الدماغ[ وكانت �سابقة لعملية االإغراق، اإذ ال تعود اإلى 
اأزيـــد مـــن 4 اأو 5 اأيام. ما كان لرواية الهروب اأن ُتعار�ش، لو اأن البحر لم يرم بالجثة 
بعـــد يومين، مما حرك تحقيقـــا ق�سائيا)1). تعر�ش رئي�ش البلديـــة بنف�سه، اأمام اأحد 
ال�سحفيين، لذكـــر حالة طريق بوفاريك، حيث ك�سف اأحـــد م�سيري اأ�سغال م�سلحة 
الج�ســـور والطرقـــات عن كثير مـــن الجثث، كانـــت مدفونة تحتها. تـــم »التعرف على 
اإحداهـــا، بكونها جثة اأحد الم�ستبه فيهم« �سرح المظليون عنه "هاربا"«. واأكد اأي�سا 
عـــن جثث رمت بها اأمواج البحر، وباأن »ال�سيادين يجتنبون التوجه لمناو�سة اأ�سماك 
م�سب وادي مازفران، على بعد 30 كلم عن مدينة الجزائر، لفرط ما �سوهد فيه من 

جثث تطفو. كما اكت�سفت جثث في اآبار اأو في محاجر، من قبل ال�سرطة البلدية)2)« 
مـــن �ساأن اللجوء ب�سفة عاديـــة اإلى التعذيب اأثناء »عمليـــات ال�سرطة« التي ت�سع 
العديـــد من الع�سرات بل من مئات االأ�سخا�ش يوميا بيـــن اأيدي الع�سكر، اأن ي�ساعف 
عدد االأ�سخا�ش المعر�سين للموت تحت التعذيب. اأثناء حب�ش اأندري غالي�ش في فيال 
�سيزينـــي، ورد اإليه وفاة اثني ع�ســـر �سخ�سا على االأقل. اتفقت العديد من ال�سهادات 
الخا�سة بفيال �سيزيني في التاأكيد على اأن عمر د. قد مات فيها يوم 23 مار�ش. غير 
اأن هـــذا حديث عن حاالت تاأكـــد ثبوتها، فماذا عن االأعداد التي ظلت مجهولة ب�سبب 

نق�ش الم�سادر، اأو عدم توفر معلومات كافية ؟
النا�ش يموتون، في كافة مراكز الحب�ش الموجودة في مدينة الجزائر و�سواحيها. 
لـــم يفد �سن مراكز الفرز والتحويـــل )م. ف. ت.( في اأفريل 1957، �سوى في اإدخال 

)1( تقرير الدكتور ليفي لوروا، يوم 20 ماي 1957، مت تبليغه لالأ�ستاذ غار�سون من قبل النائب العام روليكي يوم 31 
 Cf 304AP701 .ماي. اأخرب االأ�ستاذ غار�سون بالق�سية من قبل بول تيتجن، الذي التقى به يوم 31 مبدينة اجلزائر

.304AP701 (CAC(اأنظر بيري فيدال-ناكي، »جرائم اجلي�ش الفرن�سي«، �ش. �ش. 89-88 و .(CAC(

)2( حم�سر برتراند بوارو-ديلبي�ش، اإىل هوبري بوف-مريي، بخ�سو�ش حواره مع جاك �سوفاليي يف جويلية ،1957 
.BM 138 (CHEVS(
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تعقيد ال يكاد يت�سور على تورية الجثث: وحتى واإن �سح باأن »الم�ستبه فيهم« محالون 
نظريـــا، على االإقامة، اإذن م�ســـرح بهم لدى ال�سلطات المدنيـــة، لكن يكفي اأن يقال 
باأنهم »فروا«. ولئن لم ي�سع مر�سوم 11 اأفريل حدا للتعذيب وال للموت تحت التعذيب، 
فقـــد ت�سمن محـــذورا كبيرا، ب�سبـــب جعله ال�سلطـــات الع�سكرية اأمـــام واجب تقديم 

الح�سابات، ويتمثل المحذور في خطر م�ساعفة عدد »المفقودين«. 
كـــم كان عددهم؟ �سوؤال طرح على الجنرال ما�سو بعد اأربعين �سنة، فاأكد باأنه لم 
يقـــم �سخ�سيا بالتغطية �ســـوى على »زلتين اأو ثالثة زالت يوؤ�سف لها)1)«. هذا، بالرغم 
من اأنه يبدو باأن زوجته بالذات، قد قامت بتنظيم خدمات ل�سالح عائالت المفقودين: 
تتذكـــر �سيمون، وهـــي م�ساعدة اجتماعية في اأحد االأحيـــاء ال�سعبية بالعا�سمة، باأنها 
كانـــت تكتب اإلى ال�سيدة ما�سو، ل�سالح » ن�ساء كـــن َيُجبن كافة االأماكن التي يحتفظ 
فيهـــا بالم�ساجين، بحثا عـــن اأزواجهن)2)«. نظريا، من المفرو�ـــش اأن يكون الجنرال 
علـــى اطـــالع دائم من طـــرف محافظـــة الجزائر. وبالفعـــل، فاإن م�سلحـــة الروابط 
ال�سمـــال اإفريقية، تتلقي منذ �سهـــر جانفي »�سكاوى عديدة في �ســـاأن حاالت فقدان« 
يقـــوم المحافظ باريت بجمعهـــا في م�ستوى مركزي)3). تر�ســـل قائمة المفقودين بعد 
ذلـــك اإلـــى الجنرال ما�سو. ا�ستقبل بول تيتجن اأي�سا العديـــد من العائالت التي تاأتيه 
لت�ساأل عن اأخبار اأقاربها، وكان يبلغ تظلماتها اإلى الجنرال ما�سو. في جويلية 1957، 

)1( �سهادة اجلرنال ما�سو يف الوثائقي الذي اأجنزه جان لوك هيي�ش، »ما�سو يتحدث عن ما�سو«.
مكتوبة  ر�سالة  وجدت  �ساالن،  اجلرنال  تلقاها  التي  العائالت  من  الواردة  الطلبات  و�سط  املوؤلف.  مع  حوار   )2(
بفرن�سية �سوتية، تتحدث عن خمتلف امل�ساعي املبذولة من قبل اأحد باعة اخل�سر، األقي عليه القب�ش يوم 20 جويلية 
اأنه ق�سى يومني يف ثكنة ممر التوت. ميكن التعرف يف الر�سالة على ا�سم  اأقاربه يف �ساأنه  1957، والذي يعرف 
 Madame massin sam Belcourt brefet ben aknoun beni messouse Sidi Feruche « :ال�سيدة ما�سو
la corniche vila mador el biban terban la caserne de usindeere à la caserne de blida. «« ب�سدد 

فقدان حممد ت. CAOM( *13/51 cab). ينبغي اأن نقراأ هنا اأ�سماء الأ�سخا�ش واأماكن حجز
)3( يف تقرير اإىل جلنة املحافظة، اأو�سح االأ�ستاذ غار�سون اأن �سريج باريت، قد طلب مبوجب مذكرة حررها يوم 
25 فيفري، مل�سلحة )SNLA( بجميع املعلومات يف فائدة العائالت يف م�ستوى مركزي، واأن ي�سكل ملف يف �ساأنها. 
التقى االأ�ستاذ غار�سون باملعني، لكن هذا االأخري الذي كان حتت رقابة م�سوؤوله املحافظ بولوت، رف�ش تزويده باأ�سماء 

املفقودين.
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ادعى بيرتراند بوارو ديلبي�ش، في تحقيق لفائدة جريدة »لوموند«، اأنه على علم بكون 
اأزيد من األفي طلب ا�ستعالم، قد ظل دون رد)1).

منـــذ �سدور مر�سوم 11 اأفريل، �سار ي�سرح ر�سميـــا بكون االأفراد المحالين على 
االإقامـــة، هم بين اأيدي الع�سكر. منذ ذلك الوقـــت، نق�ش عدد االأ�سخا�ش المحتفظ 
بهـــم فـــي ال�سر بعـــد اعتقالهـــم، بكيفية معتبـــرة، و�سار ممكنـــا القيام بتعـــداد اأكثر 
م�سداقية لالأفراد المحالين على االإقامة – اإذ ي�سكل هذا العدد عتبة دنيا لالأ�سخا�ش 
الموقوفيـــن، فبعـــد مرور اأربع وع�سرين �ساعة، يمكن اأن يطلـــق �سراح االأفراد دون اأن 

ي�سدر في حقهم قرار االإحالة.
توجـــد دائما حـــاالت تجاوز، في حق اأ�سخا�ش تم احتجازهـــم بعد مرور مدة اأربع 
وع�سريـــن �ساعة. لمحاربـــة ذلك، كان بول تيتجن ي�ستعمـــل ال�سلطات المخولة له من 
قبـــل مر�سوم 11 اأفريل، بوا�سطة التوقيع على قـــرارات ا�سمية باالإحالة على االإقامة، 
فـــور التبليـــغ عن توقيف يرده مـــن قبل العائالت خا�ســـة. اإجبار الع�سكـــر على تبرير 
الحجـــز الذي يتجاوز مدة �سهر، اأمام المفت�ش العام...، كان ي�سمح له اأي�سا، بتذكير 
الع�سكـــر بانتظـــام بواجباتهم. لم يكن يتـــردد اأي�سا في تحرير قـــرارات كاذبة، حين 
يطلـــع بحالـــة توقيف بعد مرور عدة اأيام عنها: يبدو اأنـــه قد لجاأ في هذا بالخ�سو�ش 
اإلـــى ا�ستعمال ترقيم مكرر، من اأجل تحرير قـــرارات اإحالة تعود اإلى تاريخ التوقيف. 
في حالة اأ�سخا�ش ت�سله اأخبار عن فقدانهم، فاإنه يقوم اأي�سا بتحرير قرارات كاذبة 
باإحالـــة علـــى الحجز في محالت الع�سكـــر الذين تولوا توقيفهـــم – وهو ال�سيء الذي 
كان ي�سمـــح له باأن ي�ساأل ر�سميا، بعد انق�ساء مهلة االإحالة المحددة، عن اأخبار األئك 
االأ�سخا�ـــش)2). كان ق�ســـده من تلك القـــرارات المزورة، اأن يعيد اإلـــى الع�سكر كامل 
الم�سوؤوليـــة عـــن عمليات اإلقاء القب�ـــش التي يتم القيام بها وُيتجاهـــل الت�سريح بها، 

جويلية   25 اإىل   22 من  اجلزائر،  مدينة  يف  لرباليني  حماكمة  حون  بوارو-ديلبي�ش،  لبريتراند  اأقالم  روؤو�ش   )1(
(CHEVS( 138 BM ،1857

)2( عن هذه الطريقة، اأنظر اأ �سارتيي، »بول تيتجن« خا�سة �ش. �ش. 130-123
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ق�ســـد االحتماء في حالة الفقدان. بف�سل االإلـــزام القانوني بالت�سريح في مدة اأربع 
وع�سريـــن �ساعـــة، كان في و�سع االأمين العـــام في المحافظة، المكلـــف بال�سرطة، اأن 

يقوم بتحديد اأدق للمفقودين. 
مـــن جملـــة 24.000 قرار موقع عليـــه من قبل بول تيتجن، اأرفقـــت 13.000 حالة 
بملـــف اإحالـــة، اأي اإحالـــة تمتد في مركز االإيـــواء، و3024 حالة تو�ســـع في الواقع في 
خانة المفقودين)1). اأكـــد النائب العام لمدينة الجزائر بدوره، في تقريره اإلى حافظ 
االأختـــام، باأنـــه اإن قدر عدد المفقوديـــن ب3000 في تقريره العـــام، فاإنه لم يتجاوز 
بذلك الحقيقة)2). من الوارد جدا اأن ي�سكل هذا الرقم تقديرا متو�سطا. من المحتمل 
جدا، بعد مغادرة بول تيتجن، اأن يكون بع�ش االأفراد، المتحفظ بهم في ال�سر من قبل 
الع�سكـــر، قـــد اأُخرجوا من طول اأ�سهر »غيابهم«)3) – غيـــر اأن عددهم، دون �سك اأقل 
اأهميـــة، حيث اأن »معركة مدينة الجزائر« كانت قد انتهت، في الوقت الذي غادر فيه 
االأميـــن العام لل�سرطة مهامه. اأخيرا، هنـــاك اأ�سخا�ش اآخرون موقوفون و«مفقودون« 

لم يعرفوا اأبدا من قبل جان روليكي اأو بول تيتجن. 
ال يمكـــن اأن ت�ســـكل اأهمية هذا الرقم وال اأن ي�سكل االإلزام المفرو�ش على الع�سكر 
باإعـــالم ال�سلطات المدنية، با�ستمرار، باأ�سماء االأ�سخا�ش الذين يلقى القب�ش عليهم 
وباالأماكـــن التـــي ُيبعثون اإليهـــا، اأ�سبابا كافيـــة ت�سرح تف�سيل تورية جثـــث االأ�سخا�ش 

)1( رقم اأكده اإىل لروبري غوتيي، يوم 31 اأكتوبر 1960، بعد اأن �سرح به للعموم اأثناء حماكمة �سبكة جان�سن،  يف 
(CHEVS( RG1/3

(CAC( * 800543/105 ،1957 تقرير النائب العام ملدنية اجلزائر اإىل حافظ االأختام، يوم 81 دمي�سرب )2(
1957، فقد مت فح�سه من قبل  8 جوان  القب�ش يوم  األقي عليه  اأن  بالن�سبة ل�سادق. بعد  )3( كذلك كان احلال 
الدكتور غودار، يف فيفري 1958، يف حني يعود تاريخ تكليف الطبيب اإىل 10 دي�سمرب – التاريخ املحتمل لظهوره من 
جديد يف امل�سار القانوين. �سرح لقا�سي التحقيق اأنه قد عذب، يف جوان، من قبل �سباط من ال�سرية الرابعة لكتبية 
الزواف، ومن طرف �سرطة يف ثكنة العتاد باجلزائر. عالوة على التلويع بالتعومي، عانى اأي�سا من الكهرباء والتعليق 
باالأذرع، تو�سح �سكواه ما يلي: » اأجربت على �سرب املاء، اأ�سربوين البنزين، تلقيت �سربات بامل�سطرة على الراأ�ش. 
و�سلوا اإىل حد اإدخال م�سطرة يف دبري.« حتدث التقرير الطبي، بعد ثمانية اأ�سهر من ذلك، عن فتى يف عز عنفوانه 
يبلغ من العمر 23 �سنة، ميحل »اآثار حروق يف الكتف الي�سار، وربط يف الكعب االأمين«. »جروح تعود اإىل 5 - 6 اأ�سهر، 

(CAC( *800293/6 ،»ت�سببت يف عجز عن العمل ملدة يومني
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الذيـــن يراد التخل�ش منهم، من قبل القوات التي زج بها في مدينة الجزائر. �سحيح 
بـــاأن الك�سف عن اأرقـــام هامة جدا من اأ�سخا�ـــش يمكن البرهنة علـــى اأنهم تعر�سوا 
للتعذيـــب، �سي�سر ب�سمعة الجي�ش. اأف�سل و�سيلة يلجاأ اإليها الع�سكر للت�سكيك في �ساأن 
موتهـــم اأو ربما حب�سهم في مكان ما، تتمثل في »اإخفائهم«. في ال�سهور االأولى لبداية 
»معركة مدينة الجزائر«، امتالأت االأجواء بعبارات جديدة، مفادها: اأن جميع من يتم 
توقيفه من قبل المظليين في بع�ش مراكزهم، �َش»يغيب«. وهذا فعل معناه، اأن اأقاربه 
�سيفقـــدون كل اأثر يدل عليه، اإلى غاية و�سوله اإلـــى محت�سد اأكثر نظامية. هنا، يتخذ 
االختفاء معناه االأكثر داللة: فاالختفاء حقيقة موجودة، يعي�سها االآخرون، الموجودون 
خارج »اللعبة«. »ت�سري عدوى الخوف الناجم عن القمع الممار�ش على منا�سلين في 
منظمـــات محددة بو�سوح، اأو مجهولة اأحيانا، فتنتقل ع�ســـارة مفعوله اإلى اأقاربهم، 
ومنهـــم اإلى فئات اأو�سع مـــن ال�سكان، مما ي�سهم في الحيلولـــة دون تعبئة المجموعة، 

وفي كبح العمل الجماعي)1).
وبالفعـــل، فـــور بدايـــة عمليـــات المظلييـــن في مدينـــة الجزائـــر، انت�ســـرت اأ�سداء 
ممار�ساتهم واأ�ساليبهم. حل الذعر في القلوب، كما ت�سهد عليه روايات عديدة في ذلك 
الوقت. �ساهمت اأ�سداء ال�سيحـــات المنبعثة من بع�ش العمارات، في م�ساعفة الحيرة 
فـــي �ساأن اأوائل »المخفيين«. اإخفـــاء الج�سد، حركة تم�ش ال�سخ�ش الموقوف، كما تم�ش 
النا�ش المحيطين به: وهي النتيجة المرجوة من تلك الممار�سة)2). فاالختفاء كالتعذيب، 
ال يجد له من معنى اإال بوجود �سخ�ش بجوار الحدث، خارجا عن العالقة الموجودة بين 
الجـــالد وال�سحية. كما يحدث نف�ش التاأثيـــر، حين ي�سفي للعنف داللة جماعية، ثقافية 
و�سيا�سيـــة. فهو بهذا، يمـــدد الجدار الذي حب�ـــش االأ�سخا�ش الموقوفيـــن وراءه، اإلى ما 
النهايـــة. يحرم الموتى من الحلول في مكان معين، فيحـــرم االأحياء من اإقامة مرا�سيم 

)1( دانييل هرمان، »الف�ساء الغام�ش للغياب ال�سيا�سي«، ثقافات و�سراعات«، رقم 13-14، ربيع-�سيف 1994، �ش. 90
)2( نف�ش امل�سدر، �ش. 9، حيث يتحدث ديديي بيغو عن: عملية »�سفافية االأج�ساد«. اأنظر اأي�سا اأنطونيا غار�سيا 
ثقافات  ال�سيلي )1995-1973(«،  املجتمع  املغيبون يف  الظالل«:  وثورة  قيد احلياة،  الباقني على  »ذاكرة  ِكا�سرتو. 

و�سراعات، رقم 1997 .24-25 �ش. �ش. 252-239.
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العـــزاء: ممار�سة تجعل كل فعل �سيا�ســـي اأمرا م�ستحيال نهائيا، كذلـــك ال�ساأن بالن�سبة 
لكافـــة اأ�سكال الموؤا�ســـاة، اأو االأفعال التي ت�سكل الملتقى االأخير بيـــن االأحياء واالأموات. 

فهي بالن�سبة للباقين، عذاب موؤكد ومعاناة من حيرة ال �سبيل اإلى فك خيوطها)1).
»ال تمثـــل ال�سحيـــة �سوى موقعـــا، ت�سلط عليـــه اآالم عظيمة، حتى يعيهـــا االآخرون 
ويفزعوا من "احتماليتها«)2).« فال يعتبر موت ال�سحية اأمرا �ساذا، وال »خطاأ فادحا«، 
اإذا كان الق�سد منه هو ت�سليط تعذيب نف�سي على �سخ�ش اآخر: فالغياب يمثل عندها، 
تكملة للتعذيب باأ�ساليب اأخرى. فهي بكيفية اأخرى، م�سا�ش بكيان جماعة كان التلويع 

يبحث عن دروب النفاذ اإليها)3). 
بعيـــدا عـــن م�ساميـــر ال�ســـدف، ينـــدرج غيـــاب جثـــث االأ�سخا�ـــش الموقوفيـــن 
والمعذبيـــن، �سمن عملية قمع معقلنة، تمـــت ممار�ستها من قبل المظليين في مراكز 
احتجازهم وا�ستنطاقهم، وتمثل عنفـــا رمزيا ي�ساف اإلى كافة الممار�سات ال�سابقة. 
بقـــدر ما يجتهد فـــي اإخفائها عن الراأي العـــام الفرن�سي والعالمـــي، يحر�ش على اأن 
تكـــون معروفة حا�سرة لدى كافة الجهات المق�سودة بها، والجهات التي تريد الدولة 
اأن تفر�ـــش عليها، من جديـــد، �سلطة زعزعتها العمليات االإرهابية التي تم القيام بها 
فـــي قلـــب مدينة الجزائـــر. كان رد القوات النظامية في م�ستـــوى ذلك التحدي. ومن 
المعلـــوم اأن »معركـــة مدينة الجزائر« تمثل وحدها الفتـــرة التي �سهدت تلك الغيابات 

)1( ميكن اأن نقراأ يف هذا ال�ساأن، بيري �سونو، باالأخ�ش يف »الكني�سة، ثقافة وجمتمع«، باري�ش، SEDES، تقدمي 
دوني�ش كروزي، حروب اهلل، باري�ش، Champ Vallon 1990، املجلد 2.

Philosophy and Public Affairs, 7, 2, p. 132 »2( هرني �سو، »تعذيب(
)3( كلمات عنيفة، حتاول اأن ت�ستعيد ب�سدق اأجواء الرعب املق�سودة؛ بل ورمبا حتاول اأن »تقنع بها، وتربرها بعد 
ذلك«. هذا بالرغم من كون االأحداث التي وقعت يف ال�سنوات املوالية، قد اأثبتت اأن »املفعول املق�سود« مل يرق اإىل امل�ستوى 
املطلوب، بل على العك�ش من ذلك حيث اأنقلب اإىل �سده. من املفيد جدا للباحثني اجلزائريني، اأن ي�ستو�سحوا كيف 
تو�سل �سعب، فقري، �سعيف، م�ست�سعف، اأعزل، اإىل الوقوف وال�سمود اأمام همجية القوة الطاغية، من خالل ت�سليط 
النظر على �سلوكات كانت ب�سيطة، عادية، متعود عليها، حتدثها اأخالقيات موروثة ومودعة، رمبا امنحت ت�سمياتها من 
الذاكرة، غري اأن ظلت حا�سرة يف يوميات املعاناة، تدعى: اجللد، ال�سرب، امل�سابرة، االإميان، وتربرها مطامح اأبقت 
التي  اأ�سدق عن هذا، من املظاهرات  املوؤكد... فال تعبري  الن�سر  االأمل،  الفرج،  اإىل بع�سه، ت�سمى:  اجلمع م�سدودا 

اأعقبت تلك املعاناة الواقعة فعال، حني اأخرجت النا�ش من ورطة مكامن احل�سار والتعذيب... ]الرتجمة[
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المنتظمة: فهي اإذن نتيجة لعنف، لم يكن مت�سورا م�سبقا، لكن كان يبرز تدريجيا مع 
�سيـــر مجريات القمع الممار�ش في المجمع ال�سكاني الذي تمثله الجزائر و�سواحيها. 
فبينمـــا كانت »الحرب الثورية« الممار�سة من طـــرف جبهة التحرير الوطني، ترتكز، 
ح�سب المنظرين الع�سكريين، على الرعب، فمن �ساأن التعذيب اأن ي�سمح بمعار�ستها 

ب»عنف م�ساد« ومواجهتها اأخيرا بنف�ش ال�سالح)1). 
غا�ســـت الجزائـــر عندئذ في حرب وح�سيـــة فعال: حرب ا�ستثنائيـــة، على مقا�ش 
المدينـــة البي�ساء في الجزائر. غير اأن تعميم عمليـــات التعذيب واالإعدام التع�سفي، 
وحاالت »الفقدان«، قد اأَل�سقت بجنبات حرب غام�سة المعالم، قروحا من التع�سف. 
كان يخ�ســـى اأن يتعفـــن الجي�ش. هـــي حيرة كانت تتنامـــى وفق الوثيـــرة التي فر�سها 
االإعجاب باإنجازات المظليين، فطبعت اأذهان الع�سكريين والمدنيين، وهم يحاولون 

ا�ستخال�ش العبر من »معركة مدينة الجزائر«)2) 

)1( هذا هو ما عرب عنه بو�سوح تام، الكولونيل بريان قادئد )GAP °20( حني ت�سدى ل�سرح الف�سل الذي منيت 
به ال�سرطة والدرك يف مدينة اجلزائر، بخ�سوعها للقانون. كان و�سفه للن�سر الذي حققه املظليون كالتايل: »مل 
تكن لديهم قوانني يحرتمونها، وكان يفعلون ما �ساوؤوا، مل يكونوا يرتددون يف اإيقاف االإرهابيني واالحتفاظ بهم طيلة 
املدة التي يريدونها، باخت�سار، توفر لديهم كل م�ستلزمات الن�سر، الأنهم كانوا يلعبون بنف�ش االأوراق التي ا�ستعملها 
اخل�سم، اأوراق مل تكن متوفرة لدى ال�سرطة والدرك«. حوار مع الكولونيل بريان قام به اإيريف لوموان، يوم 10 جوان 

(SHAT( 3K39/111 ،1998

)2( من املفيد جدا اأن نحيل القارئ اإىل ما قام به املرحوم م�سطفى ل�سرف، يف كتابه اأعالم ومعامل، )من�سورات 
دار الق�سبة، �سنة 2007.( من حتليل ملا عرف يف تاريخ الثورة ب»هجمات ال�سمال الق�سنطيني«، �سنة 1955. اأكد 
ل�سرف اأن الثورة �ستظل �ساأنا منح�سرا بني مقاتلي جي�ش التحرير وفرن�سا، و�سيظل ال�سعب اجلزائري رغم تعاطفه 
التام مع الثورة، يف موقف املتفرج؛ لوال اأن قررت قيادة الوالية الثانية، وكان على راأ�سها كل من املرحوم زيغود يو�سف، 
وحممد بن طوبال، ]قررت اإذن[ القيام بهجمات �سد مزارع املعمرين وامل�سالح الفرن�سية اأ�سركت فيها الفالحني 
والعمال. فكان لفظاظة ردة الفعل الفرن�سية وهمجيتها اأن ارتكبت فظائع تنكيل باالآالف املواطنني، يف مدينة �سكيكدة 
وما جاورها، مما دفع بال�سعب الحت�سان الثورة نهائيا والوقوف بحزم اإىل جانب امليدانيني. وقد الحظ ل�سرف، باأن 
املعركة،  البوليفيني يف  الفالحني  يقحم  كونه مل  بوليفيا، هو يف  �سي غفارا يف  التي عرفها  املاأ�ساوية  النهاية  �سبب 
فظلوا يف حالة تفرج، حني اأقبلت قوات اجلي�ش الإلقاء القب�ش عليه. نقرتح على القارئ اإذن النظر اإىل املمار�سات 
الع�سكرية و»املكا�سب« املذكورة هنا، من هذا املنظور، حيث اأنها اإن حققت جناحا فعليا يف اإبطال مفعول تنظيمات 
جبهة التحرير الوطني اآنذاك، فاإنها قد خ�سرت االأهم، وهو معركة ك�سب ال�سعب اأو اإبهاره، الأن ممار�ساتها القمعية 
كانت تكري�سا للقطيعة بني الطرفني. و�ساهمت بقدر كبري يف جت�سيد دعوة العربي بن مهيدي اإىل املنا�سلني الذين 

كانوا يف حالة ح�سار مهول: »القوا بالثورة اإىل ال�سارع، يحت�سنها ال�سعب«.] الرتجمة[
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ح- الدرو�س الم�شتخل�شة من »معركة مدينة الجزائر«

وزن الراأي العام
اأخـــذ التنديد »بعدم م�سروعية التواجـــد الفرن�سي في الجزائر«، يفر�ش نف�سه في 
هيئـــة االأمم المتحدة. مقارنة بالفالقة، المنظـــور اإليهم كما كان ينظر اإلى المقاومة 
الفرن�سيـــة اأثناء االحتالل االألماني، »اأي باعتبارهـــم نا�سا كرماء ويحترمون المبادئ 
الحربيـــة«، و�سفت االأ�ساليـــب الفرن�سية في فر�ش ال�سلم، بكونهـــا »ب�سعة، ال اإن�سانية 
وال اأخالقيـــة«: لم يبد الممثلـــون ال�سوريون وال الم�سريـــون وال المغاربة اأو التون�سيون 
اأي ت�سامـــح مع ممثلي فرن�سا)1). بعد اأ�سهر مـــن بداية »معركة مدينة الجزائر«، كانت 
بيانات االإعذار تتهاطل على الحكومة الفرن�سية من كل الجهات، مطالبة اإياها بتقديم 

تو�سيحات لما يقترف من اأعمال عنف غير م�سروعة. 
في فرن�سا، فبعد اأن فرغت ال�سحافة من الحديث عن االنت�سارات الباهرة التي 
حققتهـــا القوات المح�سودة في مدينـــة الجزائر، تحولت لترديـــد اأ�سداء االنتقادات 
المتزايـــدة �سدها، بخ�سو�ش الو�سائـــل التي انتهجتها. بقطـــع النظر عن ال�سحافة 
المنا�سلـــة، فاإن ال�سحافة الوطنية الكبيـــرة، رددت االأخبار الواردة وفتحت مجاالت 
للنقا�ـــش فـــي اأعمدتها. خا�ســـت �سحيفة لومونـــد، ب�سفة خا�سة، غمـــار تنديد، كان 
يكت�ســـي في العديد من المرات �سيغة ت�ساوؤل حول الغاية من الحرب، وباالأخ�ش حول 
القيم النبيلة الممثلة من قبل فرن�سا، والتي ي�ساء اإليها بما يقترفه جنودها. وبالفعل، 

)1( ح�سب ما ورد يف حم�سر جل�سة اال�ستماع التي عقدتها جلنة ال�سوؤون الداخلية يف الربملان مع مار�سيل �سامبك�ش، 
يوم 14 مار�ش 1957، فاإن االأمر يتعلق بكالم قيل اأثناء جل�سة لبع�ش اللجان، ولي�ش يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. 

اأر�سيف املجل�ش الوطني.
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تراكمـــت �سهادات عديـــدة، اأدلى بها المجندون من جديد للخدمة، اأو بعد عودتهم اأو 
اأثنـــاء »معركة مدينة الجزائر«، ظهرت بع�ش الن�سو�ش في ن�سريات خا�سة: »ملفات 
جـــان مولير« )في نهاية فيفري(، و« مدعـــون للخدمة من جديد ي�سهدون« )في نهاية 
مار�ش(، ن�سرت من قبل مجموعة ذات ارتباط بكهان من »البعثة الفرن�سية«. لم يكن 
تقديم تلك الوثائق، الموقع عليه من قبل كثير من المثقفين وال�سحفيين الفرن�سيين، 
وال محتوياتها، لتحدث اأثرا ما على وزير الدفاع الذي �سرح، بعد تحقيق، باأن الحوادث 

»الواقعة، قد تم ت�سخيمها وتحريفها ب�سكل معتبر«. 
تمـــت مواجهة هـــذا الموقف الر�سمي، بانتقادات الذعة فـــي مار�ش 1957. عندها 
تميزت االأخبار المتداولة في و�سائل االإعالم بزمجرة تزايدت حدتها، »�سد التعذيب«، 
م�سداقا للت�سمية التي اأعطيت لكتاب بيير-هنري �سيمون، الذي �سدر في مدة ال تزيد 
عـــن �ستة اأيام من »انتحـــار« العربي بن مهيدي. في ظـــرف اأ�سبوعين، تتابعت اأحداث 
�سارخـــة، اأجبرت الحكومة على رد الفعل. اتخـــذت الكنائ�ش موقفا ال غبار عليه: ففي 
12 مار�ش، »ثارت« الفدرالية البروت�ستنتية الفرن�سية »�سد ممار�سة التعذيب البولي�سي« 

وفي 14، ن�سرت جمعية الكرادلة واالأ�ساقفة ت�سريحا ر�سميا، اأكدت فيه باأنه »ال يمكن 
اأن ي�سمـــح قط باأن يلجاأ فـــي اأية ق�سية ما، حتى ولو كانت نبيلـــة، اإلى ا�ستعمال و�سائل 
�سيئـــة اأ�سال)1)«. بعد مرور اأ�سبوع عن االإعالن عـــن »انتحار« علي بومنجل، قام »روني 
كابينـــون«، وزيـــر �سابق للجنـــرال دو غول، واأ�ستاذ فـــي كلية الحقـــوق بباري�ش، بتعليق 
درو�ســـه احتجاجـــا. في بداية اأفريل، اأطلع الراأي العام بمـــا قام به عميد كلية الحقوق 
بالجزائـــر، من تنديـــد باإعدام تع�سفي كان �ساهدا عليه. �ســـاد التوتر اأجواء الجامعة، 
وكذا المدر�سين، فانتظم بع�سهم في لجنة للدفاع عن الحرية وال�سلم في الجزائر. لم 
يتخلف الع�سكر بدورهم عـــن الم�ساهمة في حركة التنديد، حيث طلب الجنرال جاك 
بـــاري دو بوالرديير، رفيق التحرير بعد معـــارك بير حكيم والحمامات، والمحارب في 

دوالموراندي، بخ�سو�ش  ماالر  اأ.   )l’ACA( و فرن�سا،  كني�سة  ميز  الذي  واحلذر  الغمو�ش  اأنظر بخ�سو�ش   )1(
اال�ستعمار. ج. 2 �ش. 883-881
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الهند ال�سينية �سابقا، ]طلب اإذن[ اأن يقال من مركزه القيادي في االأطل�ش البليدي)1). 
في االأخير، يمكن تلخي�ش فحوى تلك االحتجاجات كلها، من خالل العمل الذي قام به 

»فيركور«، من اإرجاع »و�سام جوقة ال�سرف« في نهاية �سهر مار�ش. 
رغـــم الت�سرع اإلى نعـــت الحركة بحملة �سحفية معادية للجي�ـــش، اأو تم�ش ب�سرفه، 
فقـــد �سكلت باالأخ�ـــش حركة احتجاجية اأخالقيـــة. رددت ال�سحافة اأ�سداء لحوادث 
موؤكدة، من ا�ستقاالت وت�سريحات. لم تحتو على افتراءات، بل على نخب من مقاالت 
وموا�سيع. في مار�ش 1957، قرر رجال، مثل هوبير بوف ميري، وجورج منتارون، ثم 
التحق بهم في �سهر اأفريل، جان ماري دومانيك، اأن يقوموا فعال في �سحفهم، بن�سر 

ما عرفوه من اأعمال عنف غير م�سروعة اقترفت في الجزائر. 
موازاة مع مدينة الجزائر، تحير رجال اآخرون، وحاولوا اإخطار ال�سلطات القريبة 
منهم، بحكم الوظيف اأو االنتماء ال�سيا�سي. واالأكثر تاأثرا من بينهم، بخرق القوانين، 
هـــم اأ�سمى ممثلي هـــذه القوانين اأي: وكيل الجمهورية، النائـــب العام، واالأمين العام 
للمحافظـــة المكلف بال�سرطة. اأدركوا ب�سرعة العواقب الناجمة عن اإ�سدار مر�سوم 7 
جانفـــي 1957. تن�ش المادة االأولى من ذلك المر�ســـوم، على اأن ال�سلطات الخا�سة، 
�ستظـــل بين اأيـــدي المدنيين، اأي نظريا بين اأيدي المحافظـــة باريت، لكن عمليا بين 
اأيدي بول تيتجن. كان على الجنرال ما�سو اأن يلجاأ اإليه من اأجل التاأكد بتعاون ال�سرطة، 
وباإ�ســـدار االإحاالت على االإقامة. فهو المدنـــي الوحيد الذي يح�سر اجتماعات قيادة 
االأركان الم�ستركـــة، وحاول، وفق مـــا ت�سمح به �سلطته وو�سعيتـــه، اأن يفر�ش الرقابة 
على عمليات الجي�ش. فمنذ ح�سوره اإلى مدينة الجزائر في اأوت 1956، كان حري�سا 
با�ستمرار على منع ال�سرطة من ممار�سة التعذيب: ابتداء من جانفي 1957، بدا هذا 

الن�سال �سدى، بعد اأن ا�ستم�سك الع�سكر بزمام العمليات)2). 

)1( خريج �سان �سري، التحق بالقوات الفرن�سية للتحرير، �ساهم يف معارك �سمال اإفريقيا، ثم وقع اإنزاله باملظلة 
عملية  اأي�سا يف  �سارك  اآدرين.  منطقة يل  املقاولة يف  تنظيم  اإعادة  اأجل  من   ،1944 اأفريل  املحتلة، يف  فرن�سا  يف 
»اآمهري�ست« يف اأفريل 1945. لعب دورا كبريا كتيبة SAS فيالهند ال�سينية، قبل اأن يكلف بقطاع االأطل�ش البليدي، 

جنوب مدينة اجلزائر يف �سيف 1956.
)2( حول فرتة بول تيتجن يف مدينة اجلزائر، راجع اإ. �سارتيي، »بول تيتجن«... �ش. �ش. 130-71
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بـــدوره، تدخل وكيـــل الجمهورية بيزو، »بمبـــادرة ومحاولة منـــه الجتناب الكارثة 
 وحر�ســـا على ال�سير العادي للعمليات الجارية«. وقد قـــام بتو�سيح الق�سد من ذلك: 
»عندمـــا تدخلـــُت، �ســـد ت�سرفات الجي�ـــش الخرقاء، لـــم اأكن اأراعي فـــي ذلك �سوى 
م�سلحـــة بلدي؛ لم اعتبرهـــا م�ساألة كرامة �سخ�سية، ولم يكـــن ثمة من خطر يذكر؛ 
كان ق�ســـدي محاولـــة اجتنـــاب ذلـــك)1).« كان يطلع م�سوؤولـــه االأعلى بذلـــك، ب�سفة 
اأخ�ـــش، وكان هذا االأخيـــر، وهو النائب العام غوليكي، يقا�سمـــه وجهة النظر. حاول 
غوليكـــي اأن يدفع في اتجاه تح�سين االأو�ساع، غير اأن الجنرال ما�سو و روبير الكو�ست 
لم يبديا اأي ا�ستعداد لالنفتاح في هذا ال�ساأن، بل اأبديا له عدوانية وا�سحة. كان عليه 
اأن يخطر وزيره فران�سوا متران، الذي كتب اإلى الم�سوؤولين عن العمليات، اأي اإلى كل 
من موري�ش بورجي�ش مونوري، روبير الكو�ست، وغي مولي، ملحا على اأن يتم الكف عن 

انتهاك ال�سرعية ب�سكل �سارخ في الجزائر)2).
بينمـــا كان هوؤالء الثالثة يعملون في �سمت بمدينة الجزائر، احُتفل بذكرى ال�سنة 
االأولـــى ل�سدور القانون المتعلـــق بال�سلطات الخا�سة. تم اإيفـــاد مار�سيل �سامبيك�ش، 
كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية، المكلف بال�سوؤون الجزائرية، اإلى مدينة الجزائر من 
اأجل التاأكد من فعاليته. كانت المذكرة التي حررها عند عودته بليغة. ندد بالتجاوزات 
الملحوظة في ت�سرف المظليين، وكتب يقول: »ال جدال في كون االأ�ساليب الم�ستعملة 
في تنظيف مدينة الجزائر، قد ا�ستخل�ست من ممار�سات البولي�ش النازي. فقد تكون 
عواقبها، في المـــدى الق�سير، وخيمة. فهي تطرح ق�سية مبدئية ينبغي التفكير فيها 
بجدية«. غير اأنه اأ�ساف، باأنه ينبغي االعتراف باأن المظليين قد اأح�سنوا فعال، ولي�ش 

»من الالئق« ال�سعور بال�سفقة تجاه »القتلة«)3).

)1( حم�سر املفت�سية العامة، لكتيبة بيزاجني يف مدينة اجلزائر يوم 22 اأكتوبر اإىل 8 نوفمرب 1957، موجه اإىل 
*316/1 IR ،1958 وزير الدفاع يوم 25 جانفي

)2( بخ�سو�ش جان غوليكي، اأنظر �ش. غوليكي، »ممار�سة الق�ساء...، و �ش. ثينول، »العدالة اأثناء حرب اجلزائر«، 
�ش. �ش. 415-396

 19576AP03 مار�ش   19 اإىل   16 من  اجلزائر  مدينة  اإىل  ب�سفره  املتعلقة  �سامبيك�ش  مار�سيل  مذكرة   )3(
(OURS(
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بدوره كان غي مولي قد اأخطر �سخ�سيا من قبل اأع�ساء في الفدرالية اال�ستراكية 
التابعة لمدينة الجزائر، بعد اأن احتارت لموقف الحكومة و«لما يتعر�ش له الم�سلمون 
مـــن عذاب، قد يعتبر تعميمه، منذ ثالثة اأ�سهـــر، بمثابة »نظام« منتهج. فالو�سعية ال 
تـــدع، ح�سب راأيهم، مجاال لل�ســـك في الم�سير الذي يمكن التكهـــن به: » اإذا لم يكن 
الحـــزب راغبا، اأو قـــادرا على و�سع حد لحالـــة اأو�ساع، يتحمل اأحـــد ذويه في �ساأنها 
الم�سوؤوليـــة االأ�سا�سيـــة، ف�سيتحمل، فـــي م�ستقبل قريب، عواقبهـــا الكارثية. فالتاريخ 
�سوف ي�سجل ما يرتكب من تعذيب واإعدام تع�سفي في ح�ساب الحزب. مهما يكن، فاإنه 
لن يقـــدر على االدعاء باأننا لم نحذره.«. وفي الواقـــع، كان »الفرع الفرن�سي لالأممية 
العماليـــة« SFIO )اأو الحزب اال�ستراكي( يعي�ش ا�سطرابات كبيرة، ب�سبب التوترات 
الداخليـــة التي عرفها. تحدث ممثلو االأقلية فيـــه، منذ نوفمبر 1956، عن »الغيمولية 

اال�ستراكية«)1)، و�سرعوا في التهجم �سراحة �سد ال�سيا�سة المتبعة في الجزائر)2).
تطلبت العملية كثيرا من المرونة من قبل الحكومة، فما ظل الهدف االأول المحدد 
اأ�سا�ســـا، هو االنت�سار علـــى »التمرد«، وما دام الجي�ش قد ُفو�ـــش في اختيار الو�سائل 
الم�ستعملـــة – تحـــت اإ�سراف قيـــادة اأركان م�ستركة في مدينة الجزائـــر. هذا، ولئن 
ت�سببـــت اأعمال العنف التي ارتكبها في تحريك رياح االحتجاج داخل الراأي العام، اأو 
كانـــت �ستدفع بالع�سكـــر نهائيا اإلى هام�ش الم�سروعية بمنطقيـــة لم تعد طاعة اأوامر 
ال�سلطـــة ال�سيا�سية فيها اأمرا بديهيا، فقـــد كان �سروريا القيام برد فعل: ال ينبغي اأن 
يكـــون �سعيفـــا جدا – اإلى درجة عـــدم التمكن من اإطفاء الغ�ســـب ال�سائد، والت�سبب 
فـــي تحريـــك ال�سغب ال�سيا�سي -، وال قويا جدا – اإلى درجـــة الم�سا�ش بعمل الجي�ش، 
مـــن غير �سمان اإخ�ساعـــه لالأوامر. ففي فترة تاأ�ِسي�ش الحـــرب الثورية الم�سادة في 

)1( على غرار حزب »الوطني اال�سرتاكي« الهتلري يف اأملانيا]الرتجمة[ 
1AP044 (OURS(،1956. بخ�سو�ش ممثلي  اأفريل   6 يوم  ديك�سون،  اإىل موري�ش  ر�سالة هرني دومانك،   )2(
االأقلية، اأنظر جيل موران، حول »املعار�سة اال�سرتاكية حلرب اجلزائر يف احلزب اال�سرتاكي امل�ستقل. توجه ا�سرتاكي 
يف ف. ف. اأ. ع. لدى احلزب اال�سرتاكي املوحد«، اأطروحة دكتوراه، حتت اإ�سراف اأنطوان برو�ست، جامعة باري�ش،1 

1990-191، ن�سخة باالآلة الراقنة، خا�سة من �ش. 305 اإىل 312 حول »معار�سة التجاوزات«
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الجزائـــر، كان علـــى ال�سلطـــة المدنيـــة اأن تجد الكلمـــات المالئمة للنطـــق بالقانون 
والو�سائل الكفيلة بتطبيقه. 

بدوره، كان المجل�ش الوطني يعك�ش المخاوف الم�سمرة لدى ق�سم من الراأي العام، 
ظل ماأخـــوذا، منذ بداية »االأحـــداث«، بالنجاح المحقق من قبـــل الجبهة الجمهورية 
وقـــد وعدت باإحالل »ال�سلم في الجزائر« وبنهايـــة تلك »الحرب الغبية التي ال تف�سي 
اإلـــى وجهة ما«. �سفق للنائب فران�سوا ريي-�سولت، في كافة مقاعد البرلمان، عندما 
»ترجـــى« روبيـــر الكو�ست اأن ي�سرح »التدابير التي ينـــوي اتخاذها، من اأجل و�سع حد 
لمثـــل ذلك التع�ســـف، ولعمليات التعذيب اإن وجدت، ولعمليـــات التوقيف اأن توا�سلت، 
حتـــى يو�سع حـــد نهائي لل�سجون ال�سريـــة، ولكي تعرف الجزائر اأخيـــرا تطبيقا فعليا 
للقانـــون الفرن�ســـي في كافة �سموليتـــه، وحتى ال ُيتجراأ على الت�سكيـــك في لجوئنا اإلى 
ا�ستعمـــال االأ�ساليـــب الممقوتة، التي لم نكـــف عن محاربتها اأثنـــاء مقاومة االحتالل 

]النازي[)1)«. كانت الديمقراطية ت�سعى الإثبات قيمها. 
فـــي 27 مار�ش، تولـــى غي مولي الدفاع عن حكومة م�سدومـــة ال تعد في �سفوفها 
» مقاوميـــن فح�سب، بل قدماء المح�سورين في مع�سكـــرات الموت«، حكومة متم�سكة 
بمعاقبة الم�سوؤولين عن »الم�سا�ش بحقوق االإن�سان، والم�سا�ش بكرامته« الذين خالفوا 
»التعليمات التي تكررت مرارا من قبل ال�سيد الوزير المقيم«)2). يوم 28 مار�ش، تقدم 
روبيـــر ِفيردي اإلى المنبر، باعتباره رئي�ـــش المجموعة البرلمانية اال�ستراكية. تعر�ش 
للحديـــث عن تدخل جان جوري�ش، �سنـــة 1908، بخ�سو�ش ال�سوؤون المغربية)3). طلب 
مـــن رئي�ش المجل�ش »اأن ياأمر حاال، بتفعيل كافـــة التحقيقات حول الوقائع التي اأخبر 

عنها. كما طلب منه اأي�سا اأن ال يخ�سى من اإطالع الراأي العام بكل الحقيقة)4) «.

)1( اجلريدة الر�سمية ملداوالت املجل�ش الوطني، 26 مار�ش 1957، اجلل�سة 2، �ش. 1863
)2( اجلريدة الر�سمية، 27 مار�ش 1957، اجلل�سة 2، �ش. 1911.

يتمثل، عندها، يف  لن  �سرف فرن�سا  فاإن  القبيل،  ترتكب جتاوزات من هذا  اأن  امل�سوؤومة  االأقدار  �ساءت  »اإذا   )3(
التكتم عنها، وال يف الت�سرت عنها، وال يف تخطيها، لكن يف كونها اأول من ينربي اأمام العامل للتنديد بها، ول�سجبها 

ومعاقبتها.«
)4( اجلريدة الر�سمية، 28 مار�ش 1957، �ش. 1937
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جلنة حماية احلقوق واحلريات الفردية 
بعد اأن تمت محا�سرته من كل جهة، حتى داخل �سفوف حزبه وداخل الحكومة، اأعلن 
غي مولي يوم 5 اأفريل ت�سكيل عن لجنة لحماية الحقوق والحريات الفردية، مكلفة باإقامة 
الحقيقة، حول »احتمال وقوع التجاوزات المذكورة«. الواقع، اأنه كان على اللجنة اأن تحقق 
في �ساأن الممار�سات التي ال تليق ب�سمعة الجي�ش الفرن�سي، كما كان عليها اأن تبرئ �ساحته 
مـــن االتهامات الملفقة �سده. غيـــر اأن القرار، قد حير ]االأو�ســـاط[ في مدينة الجزائر. 
حـــاول ديوان روبير الكو�ست، جاهدا، اأن يطمئن الع�سكر: فاإن�ساء اللجنة، خير دليل على 
عـــزم الحكومة فـــي الوقوف اأمام االفتراءات الملفقة للجي�ش. مهمـــا يكن من اأمر، »فاإنه 
غير وارد اأن يتم التعر�ش النتقاد المناهج الم�ستعملة من طرف الجي�ش، وال ال�سلوك العام 
لوحـــدة من الوحدات. فالذي �سيخ�سع لتحقيق اللجنـــة، هي فقط الحاالت الفردية التي 
قـــد ت�سكل تجاوزا. بخ�سو�ش تلك الحاالت التي �ستكون ا�ستثنائية، بعد تحقيق ال�سلطات 
الق�سائيـــة اأو االإدارية، فـــاإن اللجنة �ستطلع الوزير المقيم عـــن راأيها في ما �سيقترح من 
تدابيـــر ذات الطابع االن�سباطي اأو القانوني«. قبل اأن يتم تعيين اأع�ساء اللجنة، وقبل اأن 
تحـــدد مهامها بو�ســـوح، والتي يفتر�ش اأن تكون كبيرة، كان روبيـــر الكو�ست، ينظر اإليها 
باعتبارهـــا �ساأنـــا من �سوؤونه. هذا، مع العلـــم اأنه لم يرد اأي احتمال قـــد يجعل منه، باأية 
�سفة من ال�سفات، ال�سخ�ش الذي يعود اإليه القرار االأخير في �ساأن طبيعة التدابير التي 
�ستتخـــذ، بخ�سو�ش التجاوزات المحتملة المندد بها من قبـــل اللجنة، لكن في الجوانب 
التـــي تجعل منه رجال يحب اأن يقنع الع�سكر، ويطمئنهم بت�سامحه في مثل تلك الحاالت. 
تك�ســـف طبيعة رد الفعل ال�سادر من ديـــوان الوزير المقيم، عن مبلغ الحيرة التي اأثارها 
ت�سريـــح غي مولي في مدينـــة الجزائر: هي حيرة تمتد اإلى �سميـــم الدعم الذي تقدمه 

الحكومة اإلى هوؤالء الرجال، ويطرح م�ساألة الم�سوؤولية عن االأ�ساليب الم�ستعملة)1).

)1( تبدو ن�سية البالغ الر�سمي املتعلق باإن�ساء جلنة احلماية، ال�سادر يوم 5 اأفريل 1957 كالتايل: »�سيتم ا�ست�سارة 
و�سيلة  باأية  ي�سكل جتاوزا،  اأن  �ساأنه  وقوع حدث من  امل�سوؤولة معلومات عن  ال�سلطات  اإىل  وردت  كلما  اللجنة،  هذه 
تقت�سر مهمتها يف  ولن  براأيها عفويا؛  تديل  اأن  اأي�سا  و�سعها  الخ(. يف  الو�سائل )�سكاوى، حتقيقات �سحفية،  من 
التعرف على احتمال احلقيقة يف التجاوزات املعلن عنها، لكن اأي�سا يف جوانب الفرية اأو املبالغ فيها ق�سدا، املت�سمنة 
 CAOM : cab يف:  الع�سكر،  اإىل  واملوجهة  الكو�ست،  ديوان  قبل  من  املعدة  بالبطاقة  احتفظ  االأخبار.«  بع�ش  يف 
61، جانفي- العدد  تاريخية«  والع�سرين. جملة  الواحد  »القرن  *12/184. اقرتحنا درا�سة عن جلنة املحافظة يف 

مار�ش 29/14 ،1999.
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وبالفعـــل، ال يوجـــد �سمـــن الن�سو�ـــش المتوفرة لـــدى الجنـــرال اآالر، اأو الجنرال 
�ســـاالن، اأو روبير الكو�ست، وثيقة تو�سي باللجوء اإلى اأعمال عنف غير �سرعية. وعلى 
العك�ـــش من ذلك، فاإن كافـــة الن�سو�ش، تندد »ب�سلوك بع�ش االأفراد في الجي�ش تجاه 
ال�سكان الم�سلميـــن ]...[ العزل – خا�سة الن�ساء واالأوالد ال�سغار؛ �سلوك يمكن نعته 
بجرائـــم حقيقية)1)«. غير اأن زمنية ردود الفعل هـــذه جديرة بالمالحظة، حيث تبين 
بكل و�سوح، كيف لم يكن اأي من هذه الن�سو�ش �سابقا ل�سدور االأخبار المتحدثة عن 
التعذيب واأعمال العنف غير ال�سرعية التي يرتكبها الجي�ش. في الواقع، هي كلها ردود 
فعل، الق�سد منها اجتناب قيام حملة �سحفية اأخرى. كما تعك�ش اإرادة القيادة العليا، 
في اال�ستم�ساك بزمام العقوبة، في الوقت الذي يعبر المدنيون بكيفيات متزايدة عن 

رغبتهم في التدخل)2).
تت�ســـكل لجنة الحماية مـــن اثني ع�سر �سخ�سية مرموقة، تقـــوم بعدة زيارات اإلى 
الجزائر، وتنكب خا�سة على ق�سايا التعذيب وحاالت االختفاء)3). تقدم بع�ش اأع�سائها 
بتقاريـــر كانت تندد بحـــزم ب»التجاوزات« المرتكبة من قبل القـــوات الفرن�سية: اأكد 
االأ�ستـــاذ غار�سون االأمين العام للجنة، وكان له اهتمام خا�ش بما يجري في �سواحي 
مدينة الجزائر، ]اأكد اإذن[ ب�سريح العبارة، على اأنه »وقع الت�سامح اأو التغا�سي عمدا 
عن عمليات تعذيٍب ال مراء فيها« ودعا باالأخ�ش اإلى »الت�سديد في التعامل مع القادة، 

ال مع المنفذين«)4).

*2579/2 1H ،1( ر�سالة اجلرنال �ساالن اإىل قادة اأ�سالك اجلي�ش، يوم 27 اأفريل(
القطاعات  قادة  لدى   ،1957 ماي   7 اآالر، يف  ال�سادرة عن اجلرنال  امل�سلحية  املدونات  اإحدى  تلح  وهكذا،   )2(
الع�سكرية، على تطبيق الر�سالة ال�سادرة يف 13 ماي حول العقوبات التي ينبغي اتخاذها، يف حالة ت�سجيل »اأعمال 

*296 1R .»اعتداء مرتكبة من بع�ش اأع�ساء القوات النظامية، جتاه امل�سلمني
جمل�ش  لدى  حمامي  غار�سون،  موري�ش  للجنة؛  رئي�سا  النق�ش،  جمل�ش  يف  م�ست�سار  بوتيل،  بول  هم:  اأع�ساوؤها   )3(
اإميل  �سابقا؛  الع�سكرية  العدالة  اأودينو، مدير  مار�سيل  �سريف؛  دولة  م�ست�سار  دوالفينيات،  روبري  بباري�ش؛  اال�ستئناف 
بيريي جرار، رئي�ش االحتاد الفرن�سي لقدماء املحاربني؛ �سارل ري�سي، اأ�ستاذ وع�سو اأكادميية الطب؛ جرنال اجلي�ش 
هرني زيلري، حاكم باري�ش الع�سكري �سابقا؛ روبري دو فريجنول، رئي�ش املجل�ش الوطني ل�سلك االأطباء؛ اأدري فران�سوا 
بون�سي، �سفري فرن�سا ورئي�ش ال�سليب االأحمر الفرن�سي؛ بيري دور، عميد جامعة كاين؛ جان مولرياك، نقيب املحامني 
لبوردو؛ بول هاغ، حمافظ ال �سني �سابقا، وري�ش جمعية �سلك املحافظني، واالإداريني املدنيني التابعني لوزارة الداخلية.

(CAC( 304AP701 ،1957 تقرير االأ�ستاذ غار�سون يوم 12 جوان )4(
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كما وجهت كل من اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، واللجنة الدولية المناه�سة لتنظيم 
المحت�ســـدات، نداءا اإلـــى الحكومة تنديدا بما لم�سوه من اآثـــار تعذيب لدى المحبو�سين 
الذيـــن تـــم االلتقاء بهم، في مراكـــز الحب�ش بالجزائر، وبحـــاالت مفقودين. هي بعثات 
ك�سفـــت عن رغبة الحكومة فـــي الح�سول على معلومات من م�ســـادر غير ر�سمية. كان 
مـــن الممكن اأن تكفـــي لجنة الحماية بمفردها فـــي اأداء المهمة، غيـــر اأن البعد الدولي 
الـــذي تمثلـــه منظمتان اأخريان، مكن فرن�سا من اأن توؤكد علـــى اأنه لي�ش ثمة ما يمكن اأن 
تخفيه على الراأي العام، لي�ش فقط على ال�سعيد الوطني، بل العالمي اأي�سا. وفي االأثناء، 
�سكلـــت الجمعية العامة لهيئة االأمم المتحدة اإطارا النتقادات علنية �سد �سيا�سة فرن�سا 
في الجزائر تزداد اأهميته كل يوم اأكثر. فلي�ش من المنا�سب منع تلك المنظمات من اأداء 

مهامها، خا�سة اأن فرن�سا يمكن اأن ت�ستفيد من خال�سات اأعمالها. 
غيـــر اأن تحقيق ذلك، ا�ستوجب التدخل في االأ�ساليب الم�ستعملة من قبل المظليين. 
جـــاء الجنرال بزانجـــي، بو�سف »بـَْعِدي« الأو�ساع ظلت �سائـــدة في ربيع 1957؛ كتب في 
نهايـــة 1957، يقـــول: » بديهي اأننا عدنا من بعيد. ففـــي البداية لم يكن هناك اأية وثيقة 
وال اإ�ســـارة اإلى المظالم المرتكبة. كان االأفراد المقتادون اإلى مراكز الفرز، ي�سلون من 
غيـــر اإجرائية متبعـــة. ]...[ ينجم عن ذلك حاالت توقيف غيـــر قانونية، وطويلة المدى 
فـــي كثيـــرة من االأحيان.« في 12 اأفريـــل 1957، اأ�سار روبير الكو�ســـت اإلى رئي�ش اللجنة 
الدولية لل�سليب االأحمر، اأنه يف�سل اأن يوؤجل ميعاد الزيارة الرابعة للجنة اإلى 15 ماي. 
ادعى باأنه �سرع في اإحداث »تحويرات هامة، خا�سة في مجال العمل ال�سيكولوجي، تجاه 
االأ�سخا�ش المحالين على االإقامة في مراكز االإيواء.« الواقع، اأن الذي حاولت ال�سلطات 
المدنيـــة التحكم فيه وقتها، هي اأ�ساليب العمل المتبعة من طرف المظليين. ال �سك في 
اأن الوزارة كانت تاأمل اأن تكون مدة �سهر كافية الإنهاء اأو للحد من اأف�سح الحاالت خرقا 
لحقوق الم�سجونين، التي تعمل لجنة ال�سليب االأحمر الدولي على مراقبة احترامها)1). 

)1( ا�ستخرجت الن�سو�ش الواردة يف هذه الفقرة، من حم�سر مهمة التفتي�ش التي قام بها اجلرنال بزاجني اإىل 
اجلزائر، من 22 اأكتوبر اإىل 8 نوفمرب 7591، وقد وجه اإىل وزير الدفاع يوم 25 جانفي IR 316/1*( ،1958( ومن 
ر�سالة روبري الكو�ست ردا على ر�سالة ليوبول بوا�سيي، يوم 2 اأفريل، اأي ع�سرة اأيام من قبل: كان الوزير يك�سب الوقت. 

AGM 82 (OURS( ن�سخة من هذه الر�سالة يف
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حالة عجز وحرج في باري�ش
لم يلبث اأن �سرع في تعيين اأعوان لل�سرطة اإلى جانب الع�سكر. يوم 9 اأفريل، اقترح 
روبيـــر الكو�ست اأن يتم تحويـــل االأ�سخا�ش الموقوفين، في مدة االأربع والع�سرين �ساعة 
التـــي تلي توقيفهم، اإلى محت�ســـدات حب�ش، حيث يتولى �سبـــاط ال�سرطة الق�سائية اأو 
الـــدرك وحدهم مهمة م�ساءلتهـــم؛ اإذ من المفرو�ش اأن اإحالتهم اإلـــى النيابة تتم في 
خالل الثمانية اأيام)1). ومع �سدور مر�سوم 11 اأفريل، كان وا�سحا وجود رغبة في ت�سوية 
االأمور، لكن تعوزها ترجمة ذلك ميدانيا. توا�سلت عمليات الحب�ش التع�سفي وال�سري، 
وتوا�سل التعذيب، وكذا حاالت الفقدان. بل و�سل االأمر اإلى حد خرق ال�سرعية جهرا، 
مـــن طرف الع�سكر الذيـــن كانوا يتوجهون اإلـــى مراكز الفرز والتحويل بـــل وحتى اإلى 
ال�سجـــون، بحثا عن اأفراد يخ�سعونهم للتعذيب. لـــم يكن »اإخراج« »اأفراد تم اتهامهم 
بكيفيـــة قانونية وتوقيفهم بموجـــب اأوامر من ق�ساة التحقيق«، من اأجل م�ساءلتهم من 
قبل ال�سرطة اأو من قبل الع�سكر، في م�سائل متميزة عن التي تم اتهامهم بها« ]لم يكن 
ذلـــك اإذن[ يعتبر خرقـــا للقانون، نظرا لعدم وجود اأي ن�ـــش قانوني في هذا ال�سدد. 
هـــذا بالرغـــم من اأنه بـــات وا�سحا باأن تلـــك الممار�سة ت�سهد على حالـــة االإفالت من 
العقوبة التي داأب الع�سكـــر على الت�سرف في كنفها، بمدينة الجزائر. وبتوجههم اإلى 
ال�سجـــن، بحثا عن اأ�سخا�ـــش و�سعهم الحب�ش في ماأمن من العـــذاب، كان الع�سكر – 
يعلمون ال�سجناء وال�سلطات المدنية – باأن تحول االأمور اإلى يد العدالة، لن ي�سع حدا 
لعملهم وال ل�سلطتهم. لم يكن ذلك لينطلي على النائب العام روليكي، فكتب اإلى حافظ 
االأختـــام لف�سح تلك الممار�سة، في اأفريـــل 1957. طلب منه فران�سوا متران، التفكير 
فـــي الو�سائل الكفيلة بفر�ش رقابـــة على تلك التجاوزات، غيـــر اأن �سقوط حكومة غي 
مولـــي، والفراغ الذي اأعقبها، مع تغييـــر الوزير، كلها اأمور تف�سر االأ�سباب الذي جعلت 
مقترحـــات جـــان روليكي، الرامية اإلـــى تاأطير تلك التجاوزات برقابـــة من قبل قا�سي 

التحقيق و�سباط ال�سرطة الق�سائية، لم تتم الموافقة عليها، اإال في 22 جويلية)2).

)CAC( 800543/106* ،1957 ر�سالة خمطوطة اإىل مدير ال�سوؤون اجلنائية والعفو، يوم 9 اأفريل )1(
 800543/104* (CAC( ،1957 ر�سالة حافظ االأختام اإىل النائب العام ملدينة اجلزائر، يوم 31 ماي )2(
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بديهـــي اأن القيام برقابة فعالة على ن�ساط المظليين قد ف�سل في ذلك التاريخ)1). 
مـــع تن�سيب، موري�ش بورج�ش منوري، لم يقع اأي تنـــازل، بعد ذلك، »للذين يظهرون 
البراعة في دغدغة القلب والفكر«. فالرجل الذي كان وزيرا للداخلية في زمن فر�ش 
حالة اال�ستعجال هـــو الرجل المدافع عن هذا بحزم، والرجل نف�سه الذي �سار وزيرا 
للدفـــاع الوطنـــي حين اأ�سبح بديهيـــا باأن العمليـــات الجارية فـــي الجزائر هي حرب 
فعليـــة، والـــذي اأحاط القانون المتعلـــق بال�سلطات الخا�سة بكل اآيـــات التقدي�ش، فلم 
يلبث اأن طلب من النواب تجديد العمل بالقانون وتمديد بع�ش ال�سلطات الخا�سة اإلى 
االأرا�ســـي الفرن�سية بالذات. فبعد المماطلة الذي تميزت بها فترة حكومة غي مولي، 
�ســـار ]الدفـــاع عن وثيقـــة[ االإعالن عن حقـــوق االإن�سان، من جديد حكـــرا بين اأيدي 

معار�سي ال�سيا�سة المتبعة. 
لـــم يكن مفاجئا اأن يوجد نواب �سيوعيـــون وتقدميون في �سفوف معار�سي العودة 
اإلـــى القانون، في 19 جويليـــة. من جملة مائتين وثمانين نائبـــا الذين �سوتوا ل�سالح 
القانـــون، لم يكـــن عجبا اأن يوجد م�ساندين للحكومة فـــي الي�سار – بما فيهم اأقليات 
ا�ستراكيـــة – كمـــا يوجدون في اليميـــن. كان علـــى الحكومة اأن تطلـــب مداولة ثانية 
بخ�سو�ـــش تمديـــد ال�سلطـــات الخا�سة للتـــراب الفرن�سي، تم طرح م�ساألـــة الثقة في 
الحكومـــة ق�سد تحقيق الم�سادقة علـــى القانون. وجود ت�سع وع�سرين من الممتنعين 
والداعيـــن اإلـــى االمتنـــاع، خيـــر دليـــل على اال�سطـــراب الـــذي عرفة بع�ـــش النواب 
الم�ستاءين لما �ست�سمح به ال�سلطات الخا�سة من اأعمال عنف ال يمكن التحكم فيها، 
وكانـــوا غيـــر مقتنعين بما اأقامته حكومة غي مولي �سد ]هـــذه ال�سلطات[ من حواجز 

لفظية في جملها الختامية. 

)1( من اأجل و�سع حد الأعمال العنف املرتكبة ب�سكل وا�سع – الأنه كان متغا�سيا عنها من قبل ال�سلطات العليا يف 
اجلزائر – كان احلل الوحيد هو الذي �سبق اأن اقرتحه مار�سيل �سامبيك�ش بعد �سفر اإىل مدينة اجلزائر يف منت�سف 
مار�ش. بعد اأن عاين الو�سائل امل�ستعملة من قبل املظليني، »املكروهة واملوؤ�سفة« - لكن يجمع الكل على اأنه- ال منا�ش 
منها«، اأو�سى بالقيام بالتحويل التدريجي، حتى ال يقع ف�سحهم، لتلك الوحدات، اإىل داخل »لبالد«. وهو ما حدث 

فعال، يف خريف 1957.
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كان االمتنـــاع ال�سخ�ســـي لفرن�ســـوا متـــران، اأبلغ تعبيـــرا من غيره، عـــن �سدة هذا 
اال�سطراب. يعتبر الرجل، على غرار بوجي�ش مونوري عمادا من اأعمدة الحكومة، منذ 
بدايـــة »االأحداث« وقـــد واكب الذهاب بعيدا في تلك الحرب اإلـــى اأكثر مواقعها اأهمية. 
ففي تقدير ذلك المدافع عن �سيا�سة االإدماج، فاإن ال�سلطات الخا�سة �سرورية من اأجل 
التو�ســـل اإلى قمع »التمرد«؛ فقد وافـــق عليها ووّقع مع كل من غي مولي، روبير الكو�ست 
وموري�ـــش بورجي�ش-مونـــوري، علـــى المر�ســـوم القا�ســـي بتو�سيـــع �سالحيـــات العدالة 
الع�سكرية. ك�سفت »معركة مدينة الجزائر« عن وزير للعدل، محتار، لكنه مت�سامن مع 
الحكومة. عند �سقوط هذه االأخيرة، ف�سل البقاء في البرلمان: يبدو باأن امتناعه دليل 
تحفـــظ تجاه االأ�ساليب التي اأعطت له فر�سة معاينـــة تطبيقها عن كتب؛ غير اأن زعيم 

UDSR، لم يبح ب�سيء في هذا ال�سدد، وف�سل اال�ستمرار في تاأييد الحكومة)1).

وحتى واأن تم تجديد العمل بال�سلطات الخا�سة، فقد ظل التوتر �سائدا، لدى بع�ش 
النـــواب، وفي الراأي العام. في �سهر �سبتمبر، قدمت لجنة الحماية، خال�سات عملها 
للحكومـــة. اأمام الهجمـــات المطالبة بتو�سيـــح اأمر تجاوزات اتهمت بهـــا القوات في 
الجزائـــر، �سمحت الحكومة لنف�سها بمهلة اأعلنت عنها، الأزيد من �سهر عن ذلك. لم 
يـــاأت تكتيك االإرجاء الحكومي بثماره كاملة، حيث �سهد ال�سيف ميالد وتطور ق�سايا 
موري�ـــش اأودان وهنري عالق، التي �ساهمت فـــي اإذكاء االنفعال العمومي. كان تقرير 
اللجنة اإذن منتظـــرا ب�سغف. كان محتواه غام�سا ومحيرا، خا�سة بعد ا�ستقالة ثالثة 
مـــن اأع�ساء اللجنة، فـــي عز اأ�سغالهـــا: »اإن الق�سد من تعيين لجنتنـــا، هو الحماية، 
ولـــدّي اإح�سا�ش بعدم حماية �سيء«، ذلـــك هو ما كتبه موري�ش غار�سون لرئي�سها، وهو 
يرف�ـــش اأن »يوهم كافة األئك الذي عقدوا االأمل فيما يقدمه من عمل، باأنه يوؤدي لهم 

ن�ساطا خا�سا وفعاال)2)«.

»فران�سوا  يف  للمو�سوع،  دوهاميل  اإريك  خ�س�سه  الذي  الف�سل  اأنظر  واجلزائر،  مرتان  فران�سوا  بخ�سو�ش   )1(
مرتان، وحدة رجل«، باري�ش، فالماريون، 1998، �ش. �ش. 174-151

�سبتمرب1957،  24 ــوم  ي احلــمــايــة،  جلنة  رئي�ش  بيتيل،  بيري  اإىل  غــار�ــســون،  االأ�ــســتــاذ  ا�ستقالة  ر�ــســالــة   )2( 
CAOM( 366D ,120 dossier 9 carton,19PA). كما ا�ستقال اأي�سا كل من روبري دوالفينيات، واإميل بيريي 

جرار.
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بعـــد �سقوط حكومة بورج�ش مونوري، طلبـــت حكومة غايار الجديدة، من المجل�ش 
الت�سويت على تجديد العمل بال�سلطات الخا�سة، فكانت النقا�سات التي اكتنفت ذلك 
فر�سة للمطالبة بن�سر تقرير لجنة الحماية. عندها كان كل من بيير كوت وبيير هنري 
تيجتـــن، األمع الممثلين لديمقراطية برلمانيـــة حري�سة على ممار�سة �سلطاتها وتاأكيد 

قيمها)1).
فالتم�ســـك ب�سرية تقرير لجنـــة الحماية، معناه، بالن�سبـــة للحكومة، خرق �سريح 
لمبـــادئ النظام، عن طريق الحيلولة �سراحة دون ممار�سة الرقابة البرلمانية. هذا، 
مع العلم باأن الخطر الحقيقي، يكمن في الممار�سات غير ال�سرعية للعنف الع�سكري، 
تحـــت غطاء محتمل من قبـــل اأع�ساء في ال�سلطة التنفيذية. هـــي ممار�سات ممنوعة 
ومكتومـــة، ي�سير وجودها اإلى ف�ساء �سيا�سي يفلت مـــن رقابة المنتخبين، واإلى وزراء 
ي�ستغلـــون نفوذهم من خالل ال�سلطات المخولة لهـــم، وع�سكر خارجين عن القانون، 

يت�سرفون محررين من كل تبعية، بل بكل راحة �سمير. 
ومـــع ذلـــك، فقد تم الت�سويت على تجديـــد العمل بال�سلطـــات الخا�سة باأزيد من 
%60 من الم�سوتين، غير اأن جل�سات المجل�ش �سهدت بعد ذلك، م�ساعفة المطالب 

الملحة بن�سر تقرير لجنة الحماية. فاإلى جانب معار�سي الحكومة، وجد اأي�سا رجال 
علـــى غرار موري�ش ديك�سون الذي ذّكر الحكومة، بعـــد انق�ساء خم�سة ع�سر يوما عن 
الت�سويت، بال�سفقة ال�سمنية التي التزمت بها اأمام البرلمان )والمتمثلة في تجديد 
العمـــل بال�سلطات الخا�ســـة، مقابل ن�ســـر التقرير(، وطلب عالوة علـــى ذلك، با�سم 
المجموعـــة اال�ستراكيـــة في البرلمان، ن�ســـر تقارير اللجنة الدوليـــة لل�سليب االأحمر 

واللجنة الدولية المناه�سة الإقامة المحت�سدات...)2).

 ،1957 نوفمرب   12 يوم  الوطني،  املجل�ش  ملداوالت  الر�سمية  اجلريدة  يف  كوت  بيري  خطاب  باالأخ�ش  راجع   )1(
اجلل�سة 1.

)2( اجلريدة الر�سمية ملداوالت املجل�ش الوطني، 29 نوفمرب 1957، اجلل�سة االأوىل.
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بعـــد يومين من مطالبة لجنة ال�ســـوؤون الداخلية، بالذات، بن�سر التقرير كامال)1)، 
ا�ستخل�ست جريدة لوموند العبرة من الجمود الحكومي، لن�سر حو�سلة ذلك التقرير. 
ـــت ال�سحافـــة الوطنيـــة والدوليـــة تلك الن�ســـرة، واختلفـــت القـــراءات باختالف  َحيَّ
الجرائد، وكاأن ل�سان حالها قد انطلق من م�سلمة لدى القراء – وباالأخ�ش لدى لجان 
التحرير- تتمثل في كون التقرير تاأكيدا الأ�سياء معروفة. بالن�سبة لجريدة »لومانيتي« 
)ال�سيوعيـــة(، لقد تمـــت البرهنة على �ســـرورة و�سع حد للحـــرب؛ بالن�سبة لجرائد 
اأخـــرى، تاأكـــدت �سفاهة بع�ش الممار�ســـات. غير اأن العديد مـــن الجرائد قد �سجلت 
باالأخ�ش، نزاهة التقرير الـــذي �سي�سمح اأخيرا، باأخذ �سورة حقيقية، عن الو�سعية. 
»الحقيقة تحرر االإن�سان«، ذلك هو كتبه االأب اأنطوان فونجر، في افتتاحية »ال كروا«، 
م�ست�سهـــدا باالإنجيل، وقـــال باأن التقرير مك�سب ثمين، الأنه يقـــدم »الوثيرة الحقيقية 
ل�سيـــر االأمور«)2). هنا تبدو لنا اأهمية ذلك الن�ش، الـــذي و�سعت كلماته بدقة تح�سبا 
لن�سر محتمل: فهو ي�سكل مرجعية، خا�سة بالن�سبة لمن كان يرغب في االقتناع بوجود 
»ممار�سات تعذيب خطيرة، لكن معزولة)3)«، متنا�سيا في كثير من االأحيان، باأن ثالث 

لجان قد �سكلت لهذا ال�ساأن فقدمت ا�ستقالتها. 
يبـــدو، عند قراءة التقرير، بـــاأن لجنة الحماية، قد ا�ستبعـــدت »الجرائم والجنح 
المرتكبـــة في حر المعارك« والمخالفات المرتبكة في حق العدالة الع�سكرية، لتق�سر 
اهتمامها في اأربعة اأنواع من التجاوزات: عمليات التعذيب الج�سدي الرامية اإلى انتزاع 
االعتـــراف، واالأعمال االأخرى التي ال تهدف اإلى هذه الغايـــة المعلنة، التجاوزات في 
اتخـــاذ تدابير الحب�ش، التعذيب داخل محت�سدات الحب�ـــش، واأخيرا حاالت الفقدان، 
المو�سوفـــة بالق�سيـــة »المحيـــرة اأكثر«. اإلـــى جانب التعر�ـــش العتبـــارات عامة، تم 

)1( مقرتح الئحة رقم 5993، قدمه اإيف بريون، �سادقت اللجنة عليه يوم 12 دي�سمرب 1957، ب26 �سوت، �سد 6، 
و4 امتناعات. اأر�سيف جلنة الداخلية يف املجل�ش الوطني.

)2( الكروا، 15 دي�سمرب 1957، عنوان االفتتاحية: »احلقيقة وال�سرف«.
)3( »كما عنونت به باري-بري�ش، يوم 15-16 دي�سمرب 1957.



اإقامة معايري جديدة من 1957 اإىل منت�سف ماي 1958

195

اال�ست�سهـــاد ببع�ش االأمثلة من قبل اللجان، وردت في تقرير الحو�سلة. من جملة تلك 
االأمثلة، »ق�سايا االختناق«، التي تابعها روبير دوالفينيات. 

 تقرير دولفينيات:
 ت�سل�سل حالت الختناق

تعـــود الق�سية االأولـــى اإلى �سهر مار�ش 1957. انطالقا مـــن �سكوى تقدم بها اأحد 
الوجهاء الجزائريين، بعد اأن وجد اثنين من اأقاربه موتى، على اإثر توقيفهم من طرف 
فرقـــة 7 فوج الم�ساة. ك�ســـف التحقيق عن وجود خم�ش واأربعين جثة، على بعد حوالي 
خم�سين كلم، ب»عين ي�سر«. تعلق االأمر باأ�سخا�ش ماتوا اختناقا على اإثر حب�سهم في 
�سهاريج للخمر، ثم �ستتت جثثهم بعد ذلك في منطقة محرمة)1). ا�ستعملت القبوات 
كاأماكـــن وفرتهـــا ال�سدف للحب�ش، لعـــدم توفر االأماكن )2). �سلطـــت عقوبة على قائد 
الفرقـــة، وهو المالزم كوروت�سيت، تمثلت في ثالثيـــن يوما توقيفا �سبطيا، وتم عزله 
مـــن من�سبه القيادي؛ كما �سلطت على القائد الم�سوؤول عنه اأي�سا عقوبة ثالثين يوما 
توقيفا �سبطيا)3). بعد اأن اأطلع كل من المحافظ المبير والجنرال بيدرون على االأمر، 
يبـــدو اأنهما قد اأكدا لل�سحفيين باأن الحدث لـــم يكن مق�سودا، وطلبا منهم االلتزام 

بال�سرية)4).
رغـــم هـــذا، اأطلع دوالفينيات من جديـــد، على ق�سية م�سابهـــة تماما، وقعت على 
بعـــد مائـــة وع�سرين كلم من المكان، بعد �سهر من ذلـــك. ورد في التلخي�ش الق�سير 
لالأحداث. المقدم له من قبل الجنرال �ساالن، جرح �سخ�سين من اإحدى الفرق اأثناء 

(CAOM( *12/93 cab ،1957 تقرير الكولونيل ب. يوم 22 مار�ش )1(
)2( ا�ستعملت الطريقة نف�سها ليلة ذلك اليوم: ليلة 13 مار�ش، احتفظ بواحد وثالثني م�ستبه فيهم بنف�ش الطريقة. 

يوم 14 كان العدد مئة.
»العمل  �سبكة  قائد  لي�سبح  ال�سري  العمل  اإىل  كوروت�سيت،  ماري  جان  انتقل  ذلك،  من  �سنوات  ب�سع  بعد   )3(
جويلية   31 يوم  العام  العفو  قانون  �سدور  بعد  حترير  ومت  عليه  حكم  ال�سري.  اجلي�ش  منظمة  �سمن  واال�ستعالم« 

.1968

)4( ح�سب تقرير الكولونيل ب. الذي ظل متخوفا من احتمال وقوع ت�سرب للمو�سوع.
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بع�ـــش العمليات، على بعد خم�ـــش وع�سرين كلم من مر�سي الكومـــب. »تعر�ش �سكان 
اأحـــد الدواوير، المتيقن باإيوائـــه متمردين، لعملية تفتي�ش اأ�سفرت عن توقيف 23 من 
الم�ستبه فيهم، وت�سليمهم اإلى الدرك التابعين لنف�ش الفرقة. ونظرا لما اأبداه الم�ستبه 
فيهم من موقف متعال، تم االإغالق عليهم في اإحدى قبوات الخمر، باأمر من �سابط 
المخابـــرات التابع للكتيبة؛ على ال�ساعة الثالثة �سباحا، لم ي�سر �سابط ال�سف الذي 
قـــام بجولة التفقد لحـــدوث اأي اأمر غير عادي. في ال�سباح )يـــوم 17 اأفريل(، تمت 
معاينـــة اختناق 16 م�ستبه فيهـــم، بوا�سطة انبعاث غاز SO²، مـــن بين 23 موقوفا.« 

تمت معاقبة �سابط اال�ستخبار وقائده، بتوقيف �سبطي لمدة خم�سة ع�سر يوما.
اأ�ســـار تقريـــر روبير دوالفينيـــات اإلى �سباب ال�سبـــاط الم�سوؤوليـــن )اإذ يبلغ عمر 
كل منهـــم واحدا وع�سرين و�ستا وع�سرين عاما(، موؤكـــدا على ما تمثله هذه »الحرب 
المتميزة جدا« من ثقل يقع على كاهلهم. تك�سف هذه الق�سايا عن طبيعة المنطقيات 
التي ت�سير وفقها الحرب في الجزائر. نحن، في مر�سي الكومب بالخ�سو�ش، ب�سدد 
دوار اعتبـــر �سريكا في الم�سوؤولية على عملية �سد جنديين، فتم توقيف كافة »�سكانه 
الذكـــور)1)«. ت�ســـرف الدرك بتن�سيـــق مع الع�سكـــر، فتركوا لهوؤالء فر�ســـة االحتفاظ 
بال«م�ستبه فيهم« ق�سد م�ساءلتهم، قبل ا�ستعادتهم)2). قام �سابط اال�ستخبار الملحق 
بالفرقة، الذي ا�ستقبلهم، بعملية فرز، واأمر بقمع »الم�ستبه فيهم الذين يبدون �سلوكا 
متعنتا« عن طريق االإغالق عليهم في قبو للخمر. لم يذكر الملخ�ش عدد الموقوفين، 
غيـــر اأن تقريـــر القائم مقـــام الوكيل التابـــع ل�سيدي بلعبا�ش، ك�سف علـــى اأن الكل قد 
حب�ـــش واختنق، تو�سل الطبيب اإلـــى اإنعا�ش �سبعة منهم. يمكن لنا، انطالقا من هذا، 
اأن نت�ســـاءل عما اإذا كان الملخ�ش الـــذي برر عملية التوقيف باعتبارها عقوبة ب�سبب 

)1( اأكد تقرير القائم مقام الوكيل، املوجه النائب العام ملدينة وهران، يوم 20 اأفريل 1957، باأن الثالثة والع�سرين 
»امل�ستبه فيهم«، ميثلون يف احلقيقة كافة �سكان القرية، وباأنهم »اقتيدوا اإىل فرقة الدرك الوطني، لغر�ش التعرف 

(CAC( *800543/106 ،»على هوياتهم وا�ستنطاقهم ق�سد اإثبات تورطهم، يف امل�ساعدة والعون املقدمني للثوار
مل�سلحة  ومتكينا  الفرقة،  حمالت  و�سيق  فيهم  امل�ستبه  عدد  الأهمية  »نظرا  الوكيل:  مقام  القائم  تقرير  اأكد   )2(
التي   ،L القبو  اإىل  الع�سكر  قبل  والع�سرين من  الثالثة  امل�سلمني  اقتيد  الع�سكري من موا�سلة حتقيقها،  اال�ستخبار 

اأخليت واحتلت حمالتها من قبل الع�سكر منذ 1955. من املفرو�ش اأن يعاد هوؤالء الرجال الحقا اإىل الدرك.«
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»التعنت«، يتحدث فعال عن واقع ما: األم يكن االأمر مجرد ممار�سة معهودة تجاه كافة 
»الم�ستبـــه فيهم«، قبل ا�ستنطاقهم مـــن قبل �سابط اال�ستخبار التابع لهذه الفرقة)1)؟ 
يبـــدو اأن اللجـــوء اإلى قبـــوات الخمر، اأمر معتاد فـــي بع�ش الجهات. هـــي تقنية �سبق 
اأن ا�ستعملـــت مـــن قبـــل، حين مـــات جزائريـــون خنقا، بنف�ـــش الكيفية، فـــي زرالدة، 
�سنـــة 1942.)2) بخ�سو�ش ق�سية مير�سي الكومب، فاإن مـــوت ثلثي رجال الدوار يبدو 
ك�سنيـــع حرب تراكمت فيها التجـــاوزات المبدئية المنجرة عن الم�سوؤولية الم�ستركة 
مـــع ال�سلطات العظيمة التي تخولها حرب اال�ستعالم ل�سباط اال�ستخبار. وما العقوبة 
الخفيفة التي �سلطات على �سابط اال�ستخبار وم�سوؤوله، �سوى موؤ�سرا لكون الم�سوؤولين 
في المراتب العليا، لم يكونوا ينظرون اإلى تلك االختناقات اإال من منظور ال�سهو على 

توخي الحذر، مع العلم اأننا في ح�سرة حرب تقاد كلها بتقريبية متفاوتة الخطورة.
مـــن المعلـــوم اأن مدونـــة الم�سلحة الموجهة مـــن قبل قائد اأ�ســـالك الجيو�ش في 
وهران، غداة ق�سية عين ي�سر، قد اأثارت ا�ستياء روبير دوالفينيات. هي مدونة موؤرخة 
بيوم 18 اأفريل 1957، اكتفى محررها بالتعر�ش للحديث عن »حوادث وقعت حديثا« و 
»منع اللجوء اإلى ا�ستعمال قبوات الخمر، حتى واإن تم تنظيفها م�سبقا، كمح�سر مفتوح 
لكافة الفئات: من ع�سكر، اأو م�ستبه فيهم اأو م�سجونين«. ومن الم�ستحيل طبعا اأن نجد 
و�سيلـــة اأف�سل من هذه لدمـــج كافة الفئات تحت غطاء منع م�سترك؛ فالكالم المعمم 
بهذه الكيفية ال ي�سير اإلى حالة م�سبوطة معينة. في نهاية جوان، مات واحد وع�سرون 
»م�ستبـــه فيهم« من جديد، مختنقين، وهذه المرة داخل �سلك االأ�سلحة التابع لمدينة 
الجزائـــر. وقع ما وقع في وهران، حيث انتظر القائد الك�سف عن ق�سية ذات اأهمية، 
ت�سمـــح لـــه بالت�سرف. عند بلوغ الحالة الثالثة المعروفة فـــي هذا النوع، بموزايافيل، 

الرجال  وجد  عندما  اال�ستنطاق،  يف  لل�سروع  ي�ستعد  كان  اال�ستخبار  �سابط  باأن  مقام،  القائم  تقرير  اأكد   )1(
اأمارة  اأية  يوجد  وباأنه ال  االختناق،  اإىل  يعود  الرجال  �سبب موت  باأن  اأكدت  الطبية  الفحو�ش  باأن  وذكر  خمتنقني، 

عنف يف االأج�ساد.
)2( جان لوي�ش بالن�ش، »عنف ووطنية يف اجلزائر )1942-1945(« »االأزمنة املعا�سرة«، عدد 590، اأكتوبر نوفمرب 

.1996
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كان مـــن المفرو�ش اأن تكون مذكرة الجنرال اآالر اأكثـــر و�سوحا: لفتت انتباه الجميع 
فـــي �ســـاأن ظروف اإيـــواء »الم�ستبه فيهم« التـــي »ال ينبغي اأن تقت�سر علـــى اال�ستجابة 
لمقت�سيـــات االأمن فح�سب، بل تتعداها اإلى مراعاة اأب�ســـط المعطيات ال�سحية« كما 
اأكـــد الجنرال على اأن »اأ�سباب االختناق، �سوف يتـــم �سرحها لرجال الفرق« وعلى اأن 
»ا�ستعمال القبوات، �سيكون محظورا ر�سميا، بالرغم مما توفره من مزايا في مجاالت 
حرا�ســـة ال�سجناء«. بل و�سل به االأمر اإلى حـــد تو�سيح م�ساره الجديد، بدعوة اأتباعه 
اإلـــى �سرورة الوعي ب»عواقب« ذلك النوع من »الحـــوادث الموؤ�سفة«، التي من �ساأنها 

اأن تقدم تبريرات للدعاية المعادية«)1).
مـــن �ســـاأن المقارنـــة بين الن�سيـــن اأن تبـــرز اإلى واجهـــة االعتبار، اأهميـــة الراأي 
العـــام في هذه الق�سايا. لم يكن الق�ســـد من ت�سرف القائد هو �سمان القدر االأدنى 
مـــن الحقـــوق لالأ�سخا�ش الموقوفين من قبـــل الفرق، بقدر مـــا كان وقاية لنف�سه من 
اتهامـــات محتملة. فمـــا دامت التغطية اأمـــرا ممكنا، فاإن وقائع كالتـــي �سهدتها عين 
ي�ســـر، مير�سي الكومـــب، اأو موزايافيل، لي�ش مـــن �ساأنها اأن تثيـــر اأي �سعور باال�ستياء 
فـــي اأعلى الم�ستويات القيادية فـــي هذه الحرب. ونظرا لكون �سقـــوط هوؤالء الموتى، 
نتيجة الأخطاء وانزالقات وحوادث، فاإنه لن يت�سبب في القيام باأية مراجعة، مع العلم 
بـــاأن منطق الحرب هـــو الذي يقدم التف�سيـــر الحقيقي، بقطع النظر عـــن ال�سلوكات 

الفردية.
رغـــم اأن ال�سبـــاط الم�سوؤوليـــن قد تـــم تقديمهم اإلـــى العدالة، بتهمـــة القتل غير 
العمـــدي، فاإنه يجدر اأن ن�سيـــر اإلى اأن محاولة التكتم بت�ستيت جثث الموتى، لم ت�سكل 
اأي م�ســـدر اتهام �ســـد الموقوفين. من جهة اأخرى، لقد اأجمعـــوا كلهم، اأثناء االإدالء 
بت�سريحاتهم، على عدم االعتراف بم�سوؤوليتهم في هذا ال�ساأن. حتى واإن لم يتلق كل 
من المالزم كوروت�سيت، و�سابط ال�سف الذي يرافقه، دعما من قبل قائدهم، الذي 

 cab  ،1957 جويلية   1 يوم  اآالر،  للجرنال  امل�ستعجلة  واملدونة  اأفريل،   81 يوم  بيدرون،  اجلرنال  مدونة   )1(
12/160*
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اأكد اأنه قدم موافقتـــه على الحب�ش داخل ال�سهاريج، لكن مع ترك المبادرة الأتباعه« 
في �ساأن تفا�سيل العملية، ظنا باأن االأمر يتعلق ب�سهاريج اأو�سع بكثير«، ]حتى واإن لم 
يدعمـــوا اإذن[ فقـــد �سرحوا بعدم تحمل اأي ن�سيب مـــن الم�سوؤولية في هذه الق�سية. 
مع هذا، فقد �سرح المالزم كوروت�سيت، باأنه لم يكن يقّدر باأية حال من االأحوال باأنه 
مقبل علـــى المجازفة بخطر اختناق محتمل، وباأن �سفحـــات ال�سبائك الموجودة في 
قمـــة ال�سهاريج، قد تم �سبطها من قبل المالزم-االأول«. ا�ستمعت المحكمة الدائمة 

للقوات الم�سلحة، لت�سريحاتهما واأ�سدرت البراءة في حقهما)1). 
فبينمـــا كان الجي�ش في الجزائر، وهو مدعوم من قبـــل ال�سلطة التنفيذية، يتنكر 
با�ستمـــرار الأب�سط الحريات، فاإن الهوة التي كانت تف�سله عن الراأي العام في الوطن 
االأم وفي الخارج، كانت تزداد ات�ساعا)2). ففي الحكومة الجديدة بالذات’ اأبدى روبير 
لوكـــور، حافظ االأختام، حيرته للعجـــز الذي ي�سعر به اإزاء ما يجري من خرق لحقوق 
يفتر�ـــش اأن مهمة وزارته تتمثل في �سمانها. كما قام زميله في الدفاع الوطني، جاك 
�سابـــان ديلما�ش، بتذكير الع�سكر بـــاأن ممار�سة �سلطات ال�سرطـــة »ال يمكن اأن ينجم 
عنها اأي تغيير في القواعد التقليدية الجاري بها العمل بخ�سو�ش االإجرائية الجزائية 
المتعلقـــة بالتحقيق الم�سبق« وبـــاأن »الواجب يقت�سى اأن ت�سلـــط اأق�سى العقوبات على 
كافـــة االنتهـــاكات التي يمكـــن اأن تقترف بالمنا�سبـــة«، ومع هذا، فاإنه لـــم ي�سجل اأي 
تح�سن في المو�سوع)3). وبالفعل، اإذ من االأمور التي تغيب عن االعتبار في تو�سية مثل 
هـــذه، اأنه يوجد اإلى جانب التحقيق الم�سبق، فترة لال�ستنطاق وا�ستغالل المعلومات، 

تن�ش  ال   ،*2579/2  1H  ،1957 دي�سمرب   12 يوم  حررت  لوهران،  التابعة  م.  ق.  د.  للمحكمة،  اتهام  وثيقة   )1(
اأر�سيف روبري دوالفينيات �سوى عن اإبراء املالزم كوروت�سيت، الأنه يبدو باأن املحافظ مل يكن يدري باأن املالزم االأول 

كان متهما.
)2( يف فيفري 1958، ت�سببت قنبلة القرية التون�سية �ساقية �سيدي يو�سف، يف تدخل الواليات املتحدة يف احلرب، 

بوا�سطة جلنة »للم�ساعي احل�سنة«.
 ،1958 25 جانفي  1957، ذكرت من قبل روبري لوكور، يف ر�سالته اإىل جان روليكي، يوم  4 دي�سمرب  )3( ر�سالة 
و�سرية جدا«  �سخ�سية  »مدونة  اآالر، يف  قبل اجلرنال  اأي�سا من  الر�سالة  كما ذكرت هذه   ،(CAC(  *800593/5

.2694/2 1H ،1958 وجهها اإىل قادة املنطقة، يوم 5 جانفي
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تتـــم اأثناءهـــا كافة االنتهاكات التـــي اأ�سار الوزيـــر اإليها. بل ي�سغـــل ا�ستنطاق �سابط 
المخابـــرات، مكانـــة متزايـــدة، باعتباره تحقيقـــا م�سبقا: ففي ال�ســـرق الق�سنطيني، 
اأو�سحـــت اإحدى التعليمات باأن »اأي �سخ�ـــش، اأثبت تحقيق �سابط المخابرات وقوعه 
فـــي اإحـــدى الحـــاالت المن�سو�ش عليها فـــي مدونة القانـــون الجزائـــي، �سيحال دون 
مماطلة اإلى النيابة �ساحبـــة االخت�سا�ش، فور التاأكد من كون مقت�سيات البحث عن 
المعلومة ال ت�ستوجب االحتفاظ به في حالة االإحالة الموؤقتة)1)«. نجم عن هذا الخلط 
بيـــن مهنـــة ال�سرطي ومهنة الع�سكـــري تعميم للخروق المقترفة مـــن قبل الع�سكر في 
مـــادة االإجرائية الجزائية. ال يعود ال�سبب في هـــذا اإلى تعمم تلك الممار�سات، واإنما 

لكون العدالة قد وقع امت�سا�سها تدريجيا داخل المنطق الع�سكري. 
يظل حافظ االأختام، محتفظا بال�سالحية التي تخول له اأن يطلب من النائب العام 
بمدينـــة الجزائر اأن يجد حال ق�سائيا لكافة الق�سايا المتعلقة بالتعذيب اأو بالفقدان 
التـــي قـــد يطلع عليها: غيـــر اأن التما�سا كهـــذا، ياأتي متاأخرا دائما. لـــم يكن في و�سع 
الـــكل اأثناء اللقاء الـــذي جمعه بالنواب العامين في الجزائـــر، �سوى االعتراف بعجز 
الوظيفيـــة الق�سائية اأمام »االإ�ســـرار، اأو اأي �سكل من اأ�سكال التجـــاوز« الذي يرتكبه 
الع�سكـــر، نظرا لكون العدالة الع�سكرية تتبنى دائما تلك الق�سايا)2). في ربيع 1958، 
كان مـــن عبث االأمـــور البحث عن اأي تاأثير للجنة الحماية اأو عـــن اأثر للنقا�سات التي 
تمت في ال�سنة الما�سية. فالحرب، بما تت�سمنه من منطق »م�ساد للثورة« قد امتدت 
بحـــزم اإلى فرن�سا بالذات، حيث كانت تبحث ب�سعوبة عن مكانة لها بين المقت�سيات 
الديمقراطيـــة. فقبل اأن تاأتي الفترة التي ا�ستاء فيها النواب لما عانى منه جزائريون 
مـــن اأ�سرار فـــي باري�ش، كان بع�سهم، في ربيع 1958، ال يـــزال من�سغال بف�سح اأفدح 
االنحرافـــات في فرن�سا، المتمثلة فـــي م�سادرة جرائد، وم�سادرة كتـــاب »الم�ساألة« 
لهنـــري عالق، الذي ن�سر مـــن قبل من�سورات مينوي. تركزت حـــول كتاب »الم�ساألة«، 

.3799/2 1H ،1959 1( تعليمة تتعلق مب�سلحة االأ�سخا�ش املوقوفني، يوم 6 جويلية(
(CAC( *800593/5 ،1958 ر�سالة روبري لوكور اإىل جان روليكي، يوم 25 جانفي 1958، واجتماع 3 فيفري )2(
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حول توزيعه وحـــول نجاحه وم�سادرته، كافة التناق�سات بيـــن الحرب والحرية، كما 
بينـــه األيك�سي�ـــش بير�ساد�سكي)1). ك�سفت هذه الق�سية، قبـــل ال�سربة القا�سية في 13 

ماي 1958، عن نظام متداع، اأنهكه الع�سكر.
منذ 1957، لعب الراأي العام دور الك�ساف الذي يف�سح التخبط الحكومي. ت�سكل 
»الحـــرب الثورية الم�ســـادة« ُمرتقى هاما فـــي العملية المتمثلة فـــي ع�سكرة ال�سلطة 
بالجزائـــر: »وجـــدت ال�سلطـــات المدنيـــة نف�سها، في موقـــف المتعلـــم المبتدئ: لقد 
تو�سلـــت اإلى اإقناع الم�سوؤولين الع�سكرييـــن باأهمية الدور الذي يلعبونه، اإلى درجة اأن 
هـــوؤالء قد طمحوا اإلى تولي زمام االأمـــور، ال بالوكالة، لكن بكيفية اأ�سيلة مبا�سرة)2).« 
دفعـــت »الحرب الثورية الم�سادة« اإلى اأق�سى مدى، التوتـــَر المت�سمن بين الغايتين، 
اللتين تفّعالن حركية ال�سلطـــة الفرن�سية، والمتمثلين في ك�سب الحرب وبناء ال�سلم، 

نظرا لتوجهها في كال الغايتين �سوب نف�ش الجهة، اأال وهي ال�سكان الجزائريين. 
لقـــد جعلتهـــا رغبتها في ك�سب الحـــرب �سدهم، لكن الأجلهم، ثـــم معهم، توؤ�س�ش 
فـــي كافة التراب الجزائـــري لممار�سات خرق م�ستمر لحقـــوق الجزائريين. في ماي 
1958، اعتبـــر القرار الذي اتخذه الجنرال �ساالن ب�سهر االإدارة المدنية والع�سكرية 

فـــي الجزائـــر تحت قيادتـــه، نتيجـــة منطقيـــة للمطامح التـــي تعتبر مناهـــج »الثورة 
الم�ســـادة« الكفيلـــة وحدها ب�سمان االنت�ســـار. هو خيار لم يتم اإقـــدام الع�سكر عليه 
براحـــة �سميـــر تامة، خا�ســـة بالن�سبة لل�سبـــاط الممزقين بين اأخالقيـــة الم�سوؤولية 

واأخالقية القرار)3).

)1( األيك�سي�ش بري�ساد�سكي، »امل�ساءلة« لهرني عالق. كتاب »حدث« يف فرن�سا اإبان حرب اجلزائر، مذكرة اأ�ستاذية، 
حتت اإ�سراف مارك مي�سيل، جامعة اإيك�ش-مر�سيليا، 1992، ن�سرت لدى الرو�ش، �سل�سلة »املواهب اجلديدة«.

.LGDJ، 1972، p. 69 2( مقال ل هيمان، »احلريات العمومية، واحلرب اجلزائرية«، باري�ش(
)3( �سرح اجلرنال �ساالن يوم 14 ماي: ]ال بد من[« تويل ال�سلطات املدنية والع�سكرية، ق�سد التكفل بحفظ النظام، 
حماية االأ�سخا�ش واملمتلكات، وت�سيري العمليات«؛ ثم اأن�ساأ يوم 21 ماي 1958، قيادة مدنية وع�سكرية يف كل منطقة 
وحمافظة باجلزائر. يف 9 جوان، وافق اجلرنال دو غول على تلك القرارات عن طريق تعيينه، مفو�سا عاما وقائدا 
524-58(. بعدها ا�ستمر اجلرنال  اأعلى للقوات يف اجلزائر، م�ستودع ال�سلطات املدنية والع�سكرية )املر�سوم رقم 
�ساالن، با�سم امل�سروعية التي يتمتع بها، يف حرمان ال�سلطات املدنية مبمار�سة اأية �سلطة يف اجلزائر )مر�سوم رقم 

554-58 ال�سادر يوم 28 جوان 1958(.
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 ع�سكر تكدرت اأحوالهم 
»بالحرب الثورية الم�سادة«

�سهدت �سنة 1957، ارتجافا فـــي �سفوف الجي�ش. لقد ت�سببت مقت�سيات التحول 
الذي فر�سته »الحرب الثورية الم�سادة« في هز اأوا�سره، واأحيانا في زعزعة قناعات 
جنـــوده واإطاراتـــه. فالتو�ســـع الذي �سهدتـــه االأبعـــاد البولي�سية في ممار�ســـة ن�ساطه، 
وال�سموليـــة الملحوظة في خـــرق اأب�سط الحقوق الفردية، بت�سجيـــع اأو تغا�ش من قبل 
ال�سلطات ال�سيا�سيـــة والع�سكرية، كلها ممار�سات اأثـــارت �سكوكا وطرحت م�ساءالت. 
تزعزعـــت الثقة التـــي كانت مو�سوعة طبيعيـــا في �سلم ال�سلطـــة القيادية، من خالل 
�سدور اأوامر غير معتادة، عكرت راحة بال الع�سكر. ظهر هذا »اال�سطراب المعنوي« 
جليـــا من خالل تقارير اآخر ال�سنة. ا�سطراب عززه �سعور بمرارة لدى اإطارات ي�سار 
اإليهـــا باالإ�سبع من قبل الراأي العام، ومحرومة من دعم ال�سلطة ال�سيا�سية. فاالأمر ال 
يعتبر ا�سطرابا حقيقيا بقدر ما هو قلق وحيرة ب�سبب ال�سيا�سة المتبعة. اأف�سى هذان 
ال�سعـــوران، االأقل تعار�سا مما قد يعتقد، اإلى ا�ستيقاف ال�سلطات الم�سوؤولية عن �سير 
الحـــرب، وعلى راأ�سها ال�سلطة ال�سيا�سية، التي تـــم تحذيرها ب�سرورة تزويد الجي�ش 

باالإمكانيات التي يعتقد باأنها تعوزه)1).
لئـــن انت�ســـرت تلـــك المطالب الملحـــة لدى االإطـــارات، فقـــد كانت اأقـــل انت�سارا 
لـــدى الجنـــد الذين يواجهـــون باأغلبيـــة اأو�سع ق�سايـــا طرحت في ما يدعـــوه بع�سهم 
ب»�سميرهـــم«، والبع�ـــش االآخـــر »المبـــادئ االأخالقية«، لكـــن ت�سير كلهـــا اإلى نف�ش 
الف�ســـام الموجـــود بين الممار�سة واالأخـــالق. ت�سكل »مهام ال�سرطـــة« التي يقوم بها 
الجي�ـــش، الجزء االأهم من »الحـــرب الثورية الم�سادة«، وتثير ت�ســـاوؤالت كثيرة. وجد 

)1( »ا�سطراب معنوي« هو عنوان مقالة ل جان فابياين، يف �ساأن اجلرنال دوبوالديري )»كومبا«، 30 مار�ش 1957(. 
هو طرح تعر�ست ال�سحافة لتحليله ب�سكل م�ستفي�ش، وقد اأ�سرت على اأن تعيد اأ�سداء التنديد باأعمال العنف غري 
امل�سروعة، املرتكبة من طرف اجلي�ش يف اجلزائر. الحظ ج.ك. جوفري )حرب اجلزائر، من خالل الوثائق، �ش. 
116( باأن اجلرنال �ساالن قد طرب للتح�سن املعنوي الذي وجده يف الناحية الع�سكرية العا�سرة، بني 1956 و1957، 
غري اأنه اأو�سح باأن »اجلي�ش قد ا�ستعاد الثقة ]...[ واأخوف ما يخافه، هو اأن ي�سيع يف باري�ش، ما مت ك�سبه يف اجلزائر« 

.)2415 1H(
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اإلـــى جانب الجنـــرال ما�سو الذي ا�ستـــاء لموقف بع�ش قادة االأ�ســـالك ممن » يل�سق 
المالمـــة بالمهام التـــي تهدف اإلى اإحـــالل ال�سلم وبكل عمل ال يدخل فـــي اإطار قتال 
كال�سيكـــي تجاوزته االأحـــداث«، ]اإلى جانب الجنـــرال اإذن[ وجد اآخـــرون كانوا اأكثر 
حر�ســـا على »م�سائل معنوية يرف�ش معظم االإطارات مواجهتها«)1). وهكذا، فمن بين 
ال�سعوبات التي تعتر�ـــش �سبيل التوافق مع »الحرب الثورية الم�سادة« في قطاع عين 
طايـــة، ما كتبه الم�سوؤول المحلي: »يعتبر الكثير باأن الغاية ال يمكن اأن تبرر الو�سائل؛ 
كمـــا ]يعتبرون[ من جهة اأخـــرى، اأن واجبهم هو القيام بالمهمـــة الموكلة اإليهم. كان 
علـــى �سمائر عـــدد كبير من القادة ومن �سبـــاط اال�ستخبار، اأن تختـــار بين الفعالية 
وبين المعاناة المعنوية التي يكابدونها، ب�سبب اللجوء اإلى و�سائل ا�ستنكرت مرارا في 
ظروف اأخرى. باخت�سار، يظل تعريف الواجب اأمرا �سعبا، الأن االأمر بالن�سبة اإليهم، 
ال يتعلـــق بنقا�ش محايد، لكن بقرارات تراهـــن بحياة نا�ش اآخرين، وبالح�ش المعنوي 
الأتباعهم، وباالأخ�ش منهم ال�سباب المجندون حديثا.« فبينما يرف�ش الجنرال ما�سو، 
فـــي حو�سلة تقريره، االلتفات اإلـــى اأزمات ال�سمير المتولدة عن حرب الجزائر، يجد 
بع�ش اأتباعه في الميـــدان، ا�سطرابا ربما تزايد ح�سوره في اأنف�سهم بن�سبة تتنا�سب 
طردا مـــع تناق�ش الجهود الرامية اإلى تهدئته. في ال�ســـرق الق�سنطيني، تظهر نف�ش 
الفوا�ســـل: الحظ الجنـــرال »لوث« نق�سا في الحما�ش، غير اأنه لم يورد اأي �سدى عن 
ال�سكاوى المختلفـــة بل وحتى المتناق�سة اأحيانا، الموجهة اإليه)2). اأما في الم�ستويات 

العليا، فقد كان يرجى »�سرورة تغيير ذهنيتنا وجهازنا ال�سيا�سي الع�سكري«)3).
فـــي 1957، برز في اأو�ســـاط الجي�ش طرح، عالجته ال�سحافـــة بكيفية م�ستفي�سة 
في الربيـــع، يتعلق ب: انحطاط المعنويات. كتب اإيفون، الذي �سار راهبا، بخ�سو�ش 

2424 1H (7° DMR( تقرير حول معنويات منطقة �سمال اجلزائر، �سنة 1957، وتقرير حول معنويات )1(
2438/1 1H ،1957 2( تقرير حول معنويات قيادة اجلي�ش يف ال�سرق الق�سنطيني، نهاية(

)3( جاك هوغار، »اجلي�ش الفرن�سي يف مواجهة احلرب الثورية«، »ن�سرية الدفاع الوطني«، جانفي 1957. مت ن�سر 
مقتطف عن هذه املقالة، يف جملة »كونتاكت« يف فيفري 1957، ومت تقدميه باعتباره »درا�سة، كان من املمكن اأي�سا 

اأن نعنونها كما يلي: "ملاذا نحارب؟"«.
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فترة حرب الجزائر التي خا�سها في بالد القبائل �سمن �سرية ميدانية تابعة للكتيبة 
ال�سابعـــة للقنا�ســـة االألبيين، متحدثا عـــن »تدني المعنويات«، وعـــن »فقدان المعالم 
االأخالقية«، الأنه "لم يعد يوجد"، في تقديره، »معايير في الجزائر«. كان الالهوتيون 
الحا�ســـرون مثله و�سط فرق الجي�ش، قد تاأثـــروا ب�سفة خا�سة بما تميزت به الحرب 
مـــن عنـــف، ال يمكن حتى لفكرة توما�ش االإكويني عن »الحـــرب العادلة« اأن ت�سهم في 
ا�ستيعابهـــا. فهم في حالـــة »ا�سطراب بما �سهدوه من فظائع الحـــرب، بما فيها التي 
ال منا�ـــش منها، ومن باب اأولى لدى االآخرين)1)«. بعـــد اأن ُكلف فران�سوا دو لي�سبيناي 
بالالهوتيين والرهبان المدعوين للخدمة من جديد، وبعد ترقيته رجل دين بالرئا�سة، 
فتـــح دار ا�ستقبـــال خ�س�سها لهـــم في �سنـــة 1956، وحر�ش علـــى تاأطيرهم روحيا، 
بف�ســـل »ر�سالة اإلى الجنـــود الالهوتيين ورجال الدين« كان يوجههـــا اإليهم بانتظام، 
والتـــي يمكن اأن يجدوا فيها ن�سو�سا للتاأمل. الحظ رجال الدين المكلفين باالإن�سات 
اإلـــى الع�سكر، باأن كثيرا منهم كانوا يعي�ســـون ا�سطرابا معنويا. نتيجة لتلك الو�سعية 
المحيرة، طلبت دار رجال الدين الع�سكر، من االأب فران�سوا كا�ستا، وهو رجل دين في 
الكتيبة 25 للمظليين، تحرير ن�ش، فتقدم في مار�ش 1958، بتقرير يُعد اأربعا و�ستين 
�سفحـــة حول »االأخـــالق الم�سيحية والحرب الثورية«، حاول مـــن خالله »توجيه جهد 
الجنـــدي الم�سيحي المقحم في الحرب الثوريـــة«، غير اأنه وافق على تحميل القي�سر 
الم�سوؤوليـــة الزمنية بخ�سو�ش اإطار الحرب. خالفا لما كان يفعله االأب دوالرو، رجل 
ديـــن في كتيبة مظليين اأخرى فـــي الجزائر، لم يكن االأب كا�ستـــا، يجازف بالذهاب 
بعيـــدا في الميدان العملي، ولم يكن يحكـــم على الحرب من منظور فعاليتها بقدر ما 

كان ينظر اإليها من حيث تاأثيراتها المعنوية)2). 

نوفمرب  الع�سكر،  الدين  ورجال  الدرا�سية  احللقة  يف  ال�سامني  امل�سوؤولني  اإىل  موجه  اإي�سبيناي،  راهب  تقرير   )1(
124 .p ،1979 ،Cana ،1956، ذكر من قبل اأندري نوزيري، »امل�سيحيني يف احلرب«، باري�ش

)2( حول دار رجال الدين الكاثوليك، والالهوتيني، اأنظر كزافيي، بونيفا�ش، »دار رجال الدين الع�سكرية الفرن�سية« 
1914-1962، جامعة ليل1997 ،3، ف�سل 12: »دار رجال الدين يف احلرب اجلزائرية«: وعي اأخالقي ومدين؟ �ش. 

�ش. 469-470
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غيــــر اأن بع�ــــش ال�سبــــاط، وبحكم غو�سهــــم في خ�ســــم الممار�سة، قــــد اختاروا 
اأن يقلبــــوا هــــذه االأولويــــات. وحتى واإن كلفهــــم ذلك في بع�ش االأحيــــان، هتك حرمة 
�سمائرهــــم، فهم يقومــــون بتاأدية ما يرونه واجبا. وفور توفر تبرير لما يقومون به – 
والتبريــــرات وفيرة لدى منظري حــــرب الثورة الم�سادة – تخف كاآبتهم المعنوية)1). 
»تذكرت قولة للكاتب ]االألماني( العظيم »غوت«]...[: »ارتكاب مظلمة اأف�سل عندي 
مــــن الفو�سى«؛ من هنــــا، لم يبق في نف�ســــي اأي تردد اإزاء كل التكاليــــف المحتملة«، 
كذلــــك جاء مثال، تف�سير قائــــد اإحدى الفرق، وهو يقوم بمهــــام ال�سرطة، في مدينة 

بالجنوب الق�سنطيني)2).
بحكـــم قناعتهم بالت�سرف في الوجهة ال�سحيحة، كان على ال�سباط اأن يتحملوا 
اأي�ســـا م�سوؤوليـــة محددة فـــي �ساأن الو�سائـــل. اإ�سافة اإلـــى الجوانـــب النظرية، كانت 
التعليمـــات الر�سمية تف�سح مجاالت وا�سعة للمنفذين: من خ�سائ�ش »الحرب الثورية 
الم�ســـادة« اأي�ســـا، ح�سُر العمل داخـــل ن�سو�ش م�سبوطة. في بع�ـــش تو�سياته الأحد 
اأتباعه من القـــادة، ب�سرورة االكتفاء بتطبيق المبادئ المتمثلة في:« الهدم فالبناء«، 
اأ�ســـار الجنرال اآالر باللجـــوء اإلى » الو�سائل الم�ستعملة في مدينـــة الجزائر«، موؤكدا: 
»اأ�ســـع كامل ثقتي فيك، كي تتكفـــل بهذه العملية االأ�سا�سية بـــكل �سرامة، ولكي تقنع 
اإطاراتـــك باأهمية ذلك، ولكـــي تاأتي على اال�سمئزاز الم�ســـروع المركوب فيهم، ولكي 
تتو�ســـل اإلـــى معرفـــة كيف يمكن اأن ت�ســـع لهم الحـــدود التي عليهـــم اأن يلتزموا بها، 
ويفر�سوها على من يعمل تحت قيادتهم، والغاية من هذا هو اأن ال تل�سق على الجي�ش 
التهـــم المتمثلة في اللجوء اإما اإلى عمليات انتقام �سد المدنيين، اأو اإلى مناهج تم�ش 

"ال منا�ش منها، وال هوادة فيها"، �سد التنظيم ال�سيا�سي واالإداري... ]حلرب  )1( وهكذا يكمن التربير املعنوي 
[، يف واجب �سمان احلماية الفعالة لل�سكان الذين احتفظوا بثقتهم فينا«، ذلك ما ذكر به اجلرنال لوث، لرجاله يف 

*4402/2 1H ،1957 تعليمة عملياتية، يوم 6 دي�سمرب
CHEVS( BM 138). تعر�ش الكاتب،   ،1957 10 جوان  )2( كالم ورد يف ر�سالة اإىل هوبري بوف-مريي، يوم 
لذكر معاناة �سمري عا�سها اأحد ال�سباط بح�سرة »م�ستبه فيهم« مت توقيفهم، والحظ باأنه فور اأن ح�سم القرار يف 
�ساأن الو�سائل، ما كان عليه �سوى اأن ي�سكر �سعيه على النتائج املح�سلة. والعبارة الدقيقة لغوت موجودة يف : »ح�سار 

مايان�ش« )1817(.
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بالكرامة االإن�سانية ل�سخ�ش ما«. مثل الجنرال ما�سو بع�ش الجهات التي وجهت اإليها 
التعليمـــة، فقام بتاأويلهـــا بكيفيته الخا�سة – ومما ي�ساعف مـــن اأهمية هذا التاأويل، 
هـــو اأن هذا الجنرال قد اأ�سرف على �سير العمليات في مدينة الجزائر، التي يعتز بها 
الجنـــرال اآالر. ذّكر قائـــد الكتيبة المظلية العا�سرة، في تقريـــر حول المعنويات، بما 
يلي: »اإذا كانت الغاية ال يمكن اأن تبرر الو�سيلة، فاإنه يمكن لعظمة ق�سية ما اأن تتعالى 
عـــن االطمئنان المعنوي المعا�ش بكيفية اأنانية« ثـــم اأ�ساف محيال بكيفية نهائية كال 
اإلى الم�سوؤوليات التي ينبغي عليه اأن يتحملها: »يريد البع�ش الح�سول على �سند اأكثر 
حزما من قبل القيادة العليا، ولهم الحق في ذلك، الأن طبيعة العمل الذي يقومون به 
لي�ســـت منبثقة من المهمة الموكلة اإليهم؛ وهم مخطئون اأي�سا، الأن ال�سمان الذي قد 

يقدمه االآخر، ال يمكن باأي حال من االأحوال اأن يكفل لل�سمائر تغطية كافية)1).«
يتحمـــل ال�سبـــاط م�سوؤولية مزدوجة: علـــى الرجال الذين يعملـــون تحت قيادتهم 
وعلـــى اأعمالهـــم. فهم اأول من يتهم »بتجـــاوزات« الجي�ش، وهم الجهـــة التي يطالبها 
الـــراأي العام بتقديم الح�سابات. ففي كالمهم يمتـــزج الخطاب النظري الذي تتبناه 
الموؤ�س�ســـة الع�سكريـــة، والم�ساكل الملمو�سة التي يواجهها قـــادة يقحمون رجالهم في 
عمليـــات تفر�ـــش عليهم اأن يتحملـــوا �سخ�سيـــا الم�سوؤولية عنها اأمامهـــم، مما يدرج 

ال�سراعات المحتملة بينهم في حقل الخ�سو�سي الخا�ش. 
يطغـــى علـــى خطابهـــم عن�ســـران يبـــدوان متناق�سيـــن: اإرادة فـــي التهويـــن من 
م�سوؤوليتهـــم ورغبة في تحملهـــا. هي مفارقة ت�سرب جذورها فـــي ظرفية ظهور تلك 
الخطابـــات المتعلقة بم�سوؤولية ال�سباط: اأال وهي ظرفيـــة الدفاع عن الجي�ش. بحكم 
الهجمـــات التي تنهال على ]ما يدعـــى ب»االآلة ال�سخمة البكمـــاء« )اأو الجي�ش([ في 
العديـــد من المقاالت ال�سحفية، في الكتب، وبحكـــم و�سعه في المقام الذي يعر�سه 
الإ�سارة االإ�سبع من قبل بع�ش اأع�سائه، فقد تحتم عليه اأن ياأخذ الكلمة والقلم بدوره. 

)1( تعليمة رقم 2 من اجلرنال اآالر اإىل قائدة املناطق، يوم 23 مار�ش 1957 )IR 296*)، وتقرير خا�ش باملعنويات 
(2424/1 1H( 1957 يف منطقة �سمال اجلزائر �سنة
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وهكـــذا، فلئن ن�سر الجنرال »باري دو بوالرديير« ر�سالة في مجلة »لك�سبري�ش«، ينتقد 
فيهـــا المخاطـــر التي قد تترتب عن الت�ستـــر ب»المبرر الوهمي المتمثـــل في الفعالية 
المبا�ســـرة، للت�سحيـــة بالقيـــم االأخالقيـــة التي تعتبر، اإلـــى حـــد االآن، الوحيدة التي 
�سنعت عظمة ح�سارتنا وجي�سنا)1)«، فقد اعتبر الجنرال الم�سوؤول عن عمليات مدينة 
الجزائـــر، مجبرا بدعم وطماأنة رجاله. يقولون باأن الراأي العام قد �سدم بما يمار�ش 
من تعذيب ؟ كان على الجنرال ما�سو اأن يتحمل ذلك، عن طريق اأخذ زمام المبادرة 
في النقا�ـــش، بوا�سطة اللجوء اإلى تعريف دقيق للكلمـــة وال�ستعمالها، بوا�سطة المزج 
بين الكناية والتبرير. وهذان عن�سران، يمكن اأن نلم�سهما اإلى حد اليوم، في خطاب 

�سباط، ر�سوا بتحمل م�سوؤولية االأعمال التي يقومون بها. 
بعد مرور اأربعين �سنة من ذلك، جاء تف�سير الجنرال ما�سو كالتالي: »تعذيب، هي 
كلمة عامة، لم تكن لتنطبق على ما كنا نقوم به من عمل في الجزائر – ح�سب تاأويلي 
المتوا�ســـع بالطبـــع -، وال عالقـــة لها مع التعذيـــب الذي تمت ممار�ستـــه في مخيمات 
التهجيـــر النازيـــة.« اتهم الجي�ـــش الفرن�سي بالت�سرف كمـــا فعلت فـــرق »غ�ستابو« اأو 
ال�سرطـــة الهتلرية، فـــكان عليه اأن يرد في نف�ـــش الميدان. كانـــت المقارنة مع الفترة 
النازية ح�سا�سة في فرن�سا 1957: ومما �ساعف اآالمها اأنها ممار�سة انفجرت مجرياتها 
داخـــل مجتمع كان ياأمل التخل�ش من ذكرى ذلك الما�سي ومن مختلف اأ�سكال تورطه 
فيـــه. فقد اأ�سابت ال�سباط فـــي القلب. كانوا م�سرين على تفجيـــر تلك المقارنة عن 
طريق تجريـــد خ�سومهم من �سفات المقاومة، مما �سي�سقـــط بالتبع، العن�سر االآخر 
فـــي المقارنة، والمتمثل في ال�سرطة النازية. هذا، ورغم اأن اال�ستدالل كان ه�سا، فقد 

ف�سل الكثير، على غرار ما�سو، االكتفاء بو�سف الفروق في المناهج الم�ستعملة)2). 

)1( لك�سربي�ش يوم 27 مار�ش 1957
)2( ا�ستجواب اجلرنال ما�سو، يف ح�سة باتريك روثمان، »حروق التاريخ«، املخ�س�سة ل«معركة مدينة اجلزائر« 
والتي بثت يف فرن�سا 3، يوم 1 فيفري 1997. يف جوان 2000، وردا على �سوؤال ل�سحفية يف يومية لوموند )الرقم 
املوؤرخ يف 22 جوان(، كان اجلرنال ما�سو اأقل احتياطا موؤكدا على اأن »مبداأ التعذيب كان اأمرا مقبوال«. يف ذاكرة 
من�سورات  باري�ش  يومناهذا«،  اإىل   1944 من  في�سي  من  املرتاكمة  »االأعرا�ش  رو�سو.  هرني  اأنظر  بفرن�سا،  في�سي 

لو�سوي، 1990.
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تبنى اآخرون، لح�سابهم، المبررات التي طورت من قبل القائم بمهام رجل الدين في 
الكتيبـــة المظلية العا�سرة: » بين اإثم يتمثل في: تلويع الل�ش الذي �سبط متلب�سا، وقتيا 
– مع العلم اأنه ي�ستحق االإعدام – من اأجل و�سع حد لتماديه االإجرامي، وذلك باللجوء 
اإلى و�سيلة االإ�سرار في اال�ستنطاق المرهق، واإثم اآخر يتمثل في التخلي عن اإنقاذ اأرواح 
بريئة من التنكيل، عندما كان في المتناول اإنقاذها ]...[ ينبغي اأن ال نتردد في اختيار 
اأهـــون االآثام: ا�ستنطـــاق فعال، دون اللجوء اإلى ال�سلوك ال�ســـادي.«)1) اأ�ساف الكولونيل 
ترانكيي، واالأب دوالرو: واجب ال�سابط هو حماية االأبرياء، ف«حقوقهم اأولى من حقوق 
الجنـــاة«. كان الن�ش الذي حـــرروه بمثابة رد على الحمالت ال�سحفية في ربيع 1957، 
وتـــم ت�سوره باعتباره مدخرا من التبريرات. لم يتـــرددوا في توزيعه على نطاق وا�سع، 
لي�ـــش فقط علـــى �سباط المناطق، لكن يبـــدو اأنه وزع اأي�سا علـــى ال�سباط المر�سحين 

لمدر�سة االأركان، كي يتخذ منه قاعدة للتكوين الفكري الإطارات الجي�ش)2). 
عندمـــا ا�ستبعد التعذيب في الكلمات، عاد من خـــالل فترات ال�سمت والتلويح. تم 
تغيبـــه في الخال�سات، ف�سال ليروي مجـــاري التفكير الذي ي�سر على تاأ�سي�ش فعاليته. 
فالـــذي بدا مفارقا فـــي الوهلة االأولى، قد حل في الواقع: فبعـــد اأن تو�سل ال�سباط من 
جديـــد اإلى �سرح طبيعة الواجب المنوط بهم، الأمة كانت تبدي ال�سك في �ساأنهم، وهم 
حماتها �سد اأعداء مـــن نوعية جديدة، وبعد اأن تو�سلوا اإلى تحديد اإطار �سالحياتهم، 
�سار في و�سعهم اأن يتفرغوا الختيار الو�سائل الكفيلة بتحقيق الن�سر. فكما كتب طبيب 
»فـــي الطب العـــام«، كان ابنه يعمل �سابطا محترفا ويقاتـــل االإرهاب في الجزائر، فاإن 
االأمـــر يتعلق: »بمعرفة مـــا اإذا كنا نرغب في اأن نكون منت�سريـــن اأو مهزومين في هذه 
الحرب التي ال تجروؤ على التلفظ با�سمها ! فاإذا كان الرد بنعم، فعلينا اأن ن�سّخر و�سائل 
ذلـــك، واإال فلن يبقى لنا �ســـوى العودة اإلى الدار بعد مدة ق�سيرة، حيث ناأوي اإلى كنف 

الخزي)3)«.

)1( عجبا لل�سمائر اخلرية التي تريحها الكلمات املنمقة ]الرتجمة[
339/3 IR ،1957 2( ر. ب. دوالرو، »اأفكار راهب حول االإرهاب احل�سري«، 29 مار�ش(

(CHEVS( BM138 ،1957 ر�سالة اإىل هوبري بوف-مريي، 10 جوان )3(
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داخل طيف الخيارات المتاحة لل�سابط في مجال التزود بالو�سائل، ي�سغل التعذيب 
مكانـــة �سفافة، معتـــادة، بعد اأن تم تجريده مـــن نبراته النازية وتقلي�ـــش النظر اإلى 
ممار�ستـــه باعتباره عنفا متحكما فيه، تبرره »الحـــرب الثورية الم�سادة«. وهكذا يتم 
طـــرح الم�سوؤولية في اإطار مهني، حيث ينح�سر التعامل بين مفهومي الخيار والخطاأ 

فقط. 
»مـــن اأجـــل محاربـــة االإرهاب، لي�ش ثمـــة �سوى حل واحـــد: ينبغـــي الح�سول على 
المعلومـــة« كذلك �ســـرح بول. »فالذي كنا ندعوه بـ"معركـــة مدينة الجزائر" قد �سكل 
منعطفـــا ]...[ عنـــد اإلقائك القب�ش علـــى �سخ�ش مدني، وتعلم اأنه مـــن المحتمل اأن 
يكـــون قد و�سع قنبلة �ستنفجر بعـــد �ساعة اأو �ساعتين، وتقتل اأبريـــاء. ]...[ الموؤ�سف 
في الحرب، هو اأنه ال مكانة للم�ساألة االأخالقية.« لقد �سمحت مرجعية »معركة مدينة 
الجزائر« لبول، الذي امتهن اال�ستخبار، اأن يوؤكد باأن التعذيب هو »من اأب�سط االأفعال 
الحربية«. تتمثل م�سوؤوليـــة ال�سابط في خيار الو�سائل الكفيلة بك�سبها. فطالما اقتنع 
ال�سباط ب�سحة النظريات التي توؤ�س�ش »للحرب الثورية الم�سادة« وب�سرورة توفر قدر 
من العنـــف من اأجل ك�سبها، ففي و�سعهم اأن يختاروا العنف واأن يطالبوا بحق اللجوء 
اإليـــه. يمكن لهذا االأ�سلوب في التفكير، الـــذي تبناه ذلك ال�سابط المظلي الع�سو في 
ال�ساعقة 11، بح�سرة اأندريو اأوور، اأن يكون اأ�سلوبا ي�سترك فيه العديد من ال�سباط 
االآخرين: اإن األقيت القب�ش على »�ساحب دار م�ستبه فيه« و« لم ت�سائله بكيفية خ�سنة 
بع�ـــش ال�سيء، فلن يبوح لك ب�سيء، وهذا منطقي. بديهي اأننا نقوم باال�ستنطاق وهي 
الحرب، فاأنا ال اأخجل لكوني قد فعلت ذلك. ]...[ لو فعلت غير ذلك لكنت غبيا، ولما 

كنت جديرا باأن اأكون �سابطا، م�سوؤوال على 40 اأو 50 �سخ�سا.«)1) 
فالخيـــار الذي تبناه ذلك ال�سابط المتمثل في و�سيلة التعذيب – حتى واإن رف�ش 
ت�سميته بذلك – هو من تمام م�سوؤولية كان عليه، باعتباره �سابطا، اأن يتحمل عواقبها 

)1( �سرج يرد على اأ�سئلة اأندريو اأوور، »الذين كانوا يف اجلزائر، ال�سمت والعار«، باري�ش، من�سورات بايو، 1990، 
�ش. �ش. 203-201
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وحده. فبينما كان الجي�ش عر�سة لالتهام، حيث تقررت عقوبات �سارمة �سد »�سباط 
يمار�ســـون م�سوؤوليـــات في �سمال اإفريقيـــا«، فقد ذّكر الجنرال »اإيلـــي« ب�سرامة كافة 
الجنـــراالت قادة الكتائب، بالمبداأ الذي ينبغـــي اأن ي�سود »الحرب المدمرة« والحرب 
الكال�سيكيـــة علـــى ال�سواء: » على القائد اأن يف�سل في االأمـــر ويتخذ قراراته بمح�ش 
م�سوؤوليتـــه. بعبارات اأخرى، اإذا حـــاول اإ�سهام اأتباعه في التفكير، فعليه اأن يخ�س�ش 
لنف�ســـه ]مهمة[ البث فـــي اأزمات ال�سمير وحلها في خ�سو�سيـــة �سمته، الأن ال�سمت 
يمثـــل ال�سرط االأ�سا�سي في العمل. هكذا تحمل الجنـــرال ما�سو م�سوؤولياته. لقد كتب 
وقال ذلك مرات عديدة: »�سريطة اأن يكون قادة االأ�سالك على تمام الوعي با�ستعمال 
ذلـــك، ا�ستعماال ال يمكـــن اأن يوكل اإلى اأحد �سوى خيرة النقباء... في هذه الحالة، لم 
ال ؟ لقـــد تركتهـــم يت�سرفون، بل �سجعتهـــم، بل و�سل بي االأمر اإلـــى حد الحديث عن 
النتائج التي حققها بيجار، واعتبارها مثاال يقتدى به.« وكان هذا االأخير، بعد ق�ساء 
ب�سعة اأ�سهر في مدينة الجزائر، والعودة اإلى »لبالد«، قد حر�ش رجاله على »م�ساءلة 
الجنـــاة الحقيقيين بق�سوة، بالو�سائل المعروفة لـــدى الجميع والتي ن�سمئز بها«، غير 

اأنه اأ�ساف فورا، » بالن�سبة لعمل الفوج، فاإن الم�سوؤول الوحيد هو اأنا)1).«
يوافـــق كافـــة ال�سباط علـــى ذلك: تكمـــن م�سوؤوليتهـــم في �سالحيـــة اتخاذ قرار 
ا�ستعمـــال التعذيب اأو ال. فهم غير قادرين علـــى التحكم في ا�ستعماله اإال بتحمل تلك 
الم�سوؤولية. غير اأن ذلك يدعهم منفردين في وجه لوجه مع �سميرهم. » يتمثل ال�سرط 
االأ�سا�ســـي لمـــا نقوم به من عمل فـــي الجزائر، في تقبل تلـــك االأ�ساليب ]في الن�ساط 
ال�سري والم�ساد للثورة[، وتحمل عواقبها، ب�سمائر مطمئنة، لكونها �سرورية ومقبولة 
اأخالقيا«، كذلك كتب الجنرال ما�سو، في تعقيب لن�ش كتبه االأب »دوالرو«. حين �سئل 
فـــي �سريط وثائقي متلفـــز، رد الكولونيل األلير، الكاثوليكـــي الممار�ش، بعبارات قوية 

)1( مذكرة يف �ساأن ق�سايا القيادة، �سجلها اجلرنال اإيلي، 19 اأفريل 1H 2750/1 ،1957. و�سلت هذه املذكرة اإىل 
اجلزائر، يوم 10 ماي 1957 ون�سرت على كافة امل�ستويات. اأنظر ال�سريط الوثائقي الذي اأجنزه جان لوك هيي�ش، 
 Hoover Institution( غودار  �سندوق  اأنظر  بيجار،  الكولونيل  تو�سيات  بخ�سو�ش  ما�سو«.  عن  يتحدث  »ما�سو 

Archives(. وردت اأي�سا لدى اإ. كوريري، »زمن الفهود«، �ش. 606.



اإقامة معايري جديدة من 1957 اإىل منت�سف ماي 1958

211

جـــدا: » كنـــا نعي�ش اأزمات �سمير. غير اأننا كنا اأي�ســـا نقوم بمهمة. فهل كان علينا اأن 
ن�ستقيـــل ونغـــادر �سفوف الجي�ش؟ ل�ست اأعتقد باأنني قـــد اأ�سعت �سرفي في الجزائر؛ 

ربما قلت باأنني قد األحقت بع�ش ال�سرر بروحي)1)«.
يخـــف تحمـــل العبء على كل واحد مـــن حامليه، اإذا تحملـــت كل حلقة في �سل�سلة 
القيـــادة م�سوؤوليـــة اللجوء المحتمل اإلـــى التعذيب. غير اأن الحالة كانـــت اأبعد عن اأن 
تكـــون كذلك فـــي الجزائر، حيث ي�سكل الجنـــرال ما�سو ا�ستثنـــاءا. كان ال�سباط من 
المراتـــب الدنيا، في م�ستوى المالزمين والنقباء، مجبرين، في معظم االأحيان، على 
تحمـــل م�سوؤولية اتخاذ قـــرار اللجوء اإلى التعذيب، وحدهم. هـــي م�سوؤولية »مخيفة«، 
ح�سب الو�سف الذي لجاأ اإليـــه الليوتنان كولونيل »فو�سي فران�سوا«، اإكبارا »لما يتميز 
بـــه بع�ش القادة من �سجاعـــة �سخ�سية«، اأثناء »معركة مدينـــة الجزائر«)2). لقد كان 
وزنهـــا ثقيال على البع�ش ممن كان يرف�ـــش تحملها ويف�سل المحاربة بو�سائل اأخرى. 
كان البع�ـــش االآخر متوترا حين وجد نف�سه م�سارا اإليه باالإ�سبع: اأال ي�سكلون، رغم ما 
فعلوه، الحلقة االأخيرة في �سل�سلة تخلت حلقاتها عن تحمل الم�سوؤولية؟ فهل يتحملون 
الم�سوؤولية وحدهم على قرار اتخذوه، بعد اأن اقترحته المراتب العليا من غير اأن تعلن 
بـــه �سراحة؟ »ينبغي اأن يتوقـــف التهرب من الم�سوؤوليـــات ]...[« كذلك اأعلن اأع�ساء 
مجموعـــة Milites )3)، ينبغي على البرلمان وعلى الحكومة اأن يقوما بتحديد الهياكل 
ال�سرعيـــة« التـــي تتنا�سب مع هذه االأو�ســـاع اال�ستثنائية، »على القيـــادة الع�سكرية اأن 
تتحمـــل م�سوؤولياتها كاملة فـــي كافة م�ستويات المراتب، بكل نزاهة«. في ربيع 1957، 
حققت مجموعة Milites هدفها: حيث اجتهد الجنرال ما�سو في اإنتاج ن�سو�ش تبرر 
الو�سائـــل الم�ستعملة وادعت ال�سلطات ال�سيا�سيـــة، التي تملك قدرة تحملها، باأنها قد 

اأدرجت عمليات القمع في اإطار م�سروع مراقب.

)1( �سهادة الكولونيل األلري يف »حرائق التاريخ« حول »معركة مدينة اجلزائر«.
2425/1 1H ،2( تقرير حول معنويات الفوج الثاين من املظليني الكولونياليني(

)3( هي ت�سمية م�ستعارة جماعية، ملجموعة من ال�سباط املرتب�سني يف مدر�سة احلربية، التي تن�سر بانتظام، حتت 
اإ�سراف اجلرنال لوكونت، مقاالت يف املجلة الهامة املتمثلة يف ر�سالة القوات امل�سلحة.
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فبينمـــا لم يكن يبدو باأن راأ�َسي الحرب كانتا تتحدثان بلغة واحدة، ت�ساءل �سباط 
عـــن حقيقة موقـــف ال�سلطة ال�سيا�سيـــة: اأال تمثـــل ال�سرعية والحكومـــة، اأي�سا اأعداء 
للع�سكـــر؟ و�ســـواء كانـــوا متزلفين »للحـــرب الم�سادة للثـــورة« اأو متردديـــن في �ساأن 
الو�سائـــل التـــي ت�ستوجبهـــا، كال الحالتين ت�ستوجبـــان جوابا. في الوقـــت الذي كانت 
ال�سحافة تتمتع بحرية في التعبير – هي في نظر البع�ش، بمثابة)1) �سرير بروكو�ست، 
لدعاية معادية -، كان البع�ش يطالب بتو�سيع مجاالت حريتهم في الت�سرف. اإ�سافة 
اإلى الطلبات المعتادة، المتعلقة بمزيد من الو�سائل، جاءت في �سنة 1957، المطالبة 

بت�سريع جديد)2).

في طريق العتراف بالحرب قانونيا ؟
من مكا�سب »الحـــرب الثورية« اأن تم، اأخيرا، االإقرار بحالة الحرب في الجزائر. 
لم ي�سكل ذلك مفاجاأة الأي كان، ولم يفاجئ الع�سكر ب�سفة اأخ�ش، وهم الذين كانوا 
فـــي قتال مع ع�سابات م�سلحة، منـــذ نوفمبر 1954. وهكذا فقد �سرح الجنرال اآالر، 
فـــي مار�ـــش 1955، قائال: »لئن و�سعـــت العمليات الجارية حاليا فـــي اإطار ‘الحفاظ 
علـــى االأمن’ والت�سريع المعمول بـــه في زمن ال�سلم بالتـــراب الفرن�سي، فاإن ذلك لن 
يمنـــع كون اأية عملية ع�سكرية �سد عدو م�سلح يهاجم اأو يدافع عن نف�سه عمال حربيا 
و�ستظـــل كذلك دائمـــا، وينبغي اأن ت�سير باعتبارها كذلـــك، الأن الغاية منها تتمثل في 

اإبطال م�سرة الخ�سم، بتحطيمه اأو باإلقاء القب�ش عليه)3).«
الت�سليم بوجود الحرب، معناه اعتبار االآخر خ�سما، وعدوا. وحتى واإن داأبت كافة 
الحكومات على رف�ش اعتبار الجزائر معنية بمعاهدة جونيف، فقد �سارت ال�سلطات 

)1( بروكو�ست، قاطع طريق اأ�سطوري يف اأت�سيكيا، كان يعرت�ش امل�سافرين، يرقدهم على �سرير من حديد، ثم يقوم 
بتمديد اأج�سادهم حتى تكون وفق مقا�ش ال�سرير. قتلته »تيزي« )الرتجمة(

)2( »ينبغي تقنني الو�سائل الواجب ا�ستعمالها، يف �سري عمليات ال�سرطة االأ�سا�سية يف احلرب امل�سادة للثورة. مل 
يعد كافيا اأن تاأمر بهدم الهياكل القاعدية ال�سيا�سية واالإدارية التي يتمتع بها املتمردون. واإال فاإنه لن يبقى بني اأيدي 

2424 1H (7° DMR( املنفذين �سوى اخليار بني عدم الفعالية وعدم ال�سرعية«، ذلك ما تنباأ به قائد
1944/1 1H ،1955 3( تعليمة اجلرنال اآالر، قائد كتيبة ق�سنطينة، يوم 20 مار�ش(
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الفرن�سيـــة، ابتـــداء من 1957، تلقي على »المتمرديـــن« الجزائريين نظرة اأخرى، اإذ 
�ســـاروا يعتبرون تدريجيا كمحاربين. لقد حر�ش محـــررو معاهدة جونيف، في مادة 
م�ستركة بين المعاهدات االأربعة، على التنبيه اإلى وجود نزاعات م�سلحة، غير دولية، 
ينبغـــي اأن ت�سري عليها تلك الن�سو�ش اأي�سا: ق�سية تطبيقها على حالة الجزائر، في 
محلهـــا اإذن، فـــي نظر القانـــون الدولي)1). فـــي �سهر جانفـــي 1955، اأخطرت اللجنة 
الدولية لل�سليب االأحمر الحكومة الفرن�سية، بطلب لزيارة الجزائر. قام بيير مندي�ش 
فران�ـــش وقتهـــا، بتحديـــد قواعد اتبعهـــا كل من جاء بعـــده: تم الترخي�ـــش لمندوبي 
المنظمة ال�سوي�سرية ب»زيـــارة اأماكن الحب�ش واالعتقال ]بالجزائر، لكن[ تم ح�سر 
هدف تلك الزيارات في النظام المتبع في التوقيف، وال ]يمتد[ باأي حال من االأحوال، 
اإلـــى االأ�سبـــاب)2)«. وهكذا، فقد رخ�ـــش للجنة الدولية لل�سليـــب االأحمر، من غير اأن 
يقال ذلك اأبدا، اأن تتاأكد من احترام فرن�سا لمعاهدة جونيف الثالثة. بهذا االعتراف 
الجزئي، زرعت الحكومة الفرن�سية اللب�ش في �ساأن نزاع م�سلح �سينجم عنه م�ساجين، 
من غير اإلحاق ال�سرر بال�سكان المدنيين، وب�سفة اأخ�ش من دون جرحى في ميدان 
القتـــال. ومع ذلك، فاإن اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، قد قامت اأثناء اأداء مهامها 
]قامت  الفرز والتحويل،  اإن�ساء مراكز  �سنـــة 1956، ومن باب اأولى �سنة 1957’ بعد 
اإذن[ بزيـــارات »لم�ستبه فيهم« و«لمتمردين« األقي عليهم القب�ش؛ بهذا مددت اللجنة 
مجال رقابتها اإلى المدنيين الموقوفين، ثم المحالين على االإقامة، ما دام الع�سكر ال 

يفرقون بين هوؤالء وهوؤالء. 

)1( متت امل�سادقة على تلك املعاهدات يف 1949، وعددها اأربع. تتعلق االأوىل بتح�سني حالة جمروحني ومر�سى 
القوات امل�سلحة يف ميدان القتال، تتعلق الثانية باملجروحني واملر�سى يف البحر، والثالثة مبعاملة ال�سجناء، والرابعة 
اأي�سا على »مواد م�سرتكة« بني املعاهدات االأربعة. لقد قمنا بدرا�سة  بحماية املدنني يف وقت احلرب. فهي ت�ستمل 
اأكرث تدقيقا حول تطبيق معاهدات جونيف اأثناء حرب اجلزائر، يف ن�سني: »اإذا رغبت يف ال�سلم، حتكم يف احلرب. 
اإىل  طريقه  )يف  الع�سرين  القرن  يف  ال�سلم  فكرة  حول  ِليْل3،  ملتقى  مواثيق  اجلزائر«،  وحرب  جونيف  معاهدة 

 )La revue historique، CCCI/1, 1999, pp. 101-125( ويف )االإ�سدار
)2( ر�سالة ويليام مي�سل، ممثل اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر يف فرن�سا، اإىل بيري مندي�ش فران�ش، يوم 1 فيفري 

PMF 1955، اأر�سيف
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»اإن احتـــرام قواعد الحرب، يتم وفق منحنيـــات مختلفة في الجزائر)1).« وهكذا، 
فبينمـــا يمثل رفع االأذرع عرفا دوليا يعني اال�ست�ســـالم، فاإن بع�ش الفرق تبدو جاهلة 
ذلـــك. قتـــُل �سجيـــن، معنـــاه الق�ساء نهائيـــا على »متمـــرد«؛ كذلك يـــرى الكثير، من 
اأجـــل تـــدارك نقائ�ش العدالة. عّبـــر المفت�ش »ويهن« بطريقـــة بيداغوجية عن ذلك، 
فـــي �سبتمبر 1956، حين قال: ينبغي اإن�ساء محت�ســـدات لل�سجناء الذين األقي عليهم 
القب�ـــش وال�سالح في اأيديهم، اأثناء معركة ما« اجتنابا للت�سفيات التع�سفية، وقد برر 
ذلـــك ب�سهادته على وجود »مفارقة فظيعة تق�ش راحة �سمير كثيٍر من ال�سباط: فاإما 
اأن ي�سجنـــوا اأقـــل عدد ممكن مـــن النا�ش والق�سد من هذا مفهوم جـــدا، واإما اإطالق 

�سراحهم، والمجازفة بال�سماح لهم بااللتحاق ب�سفوف الفالقة)2).«
مـــع اإن�ســـاء مراكز الفـــرز والتحويـــل م.ف.ت، واالإحالـــة على االإقامـــة لمدة غير 
محـــددة، تو�سل الع�سكـــر اإلى الح�سول علـــى االإجابة االأولى. غيـــر اأن اأ�سكال العنف 
غيـــر الم�سروع، قد ت�ساعفت مع تو�سع« الحـــرب الثورية الم�سادة«، فقامت ال�سلطات 
فـــي نوفمبر 1957، بتن�سيب »مجموعة عمـــل الم�سروعية والحرب التخريبية« اأوكلت 
للجنـــرال بريبي�سون، قائد منطقة �سابقا في الجزائـــر. اأ�سندت اإلى المجموعة مهمة 
القيـــام باإح�ساء الو�سائل الت�سريعية والنقائ�ش الملمو�سة في هذا ال�ساأن. تعتبر هذه 
المجموعـــة وليدة رغبة الجنـــرال لوريللو، قائـــد �سابقا في الجزائر تحـــول اإلى قائد 
اأركان، فاألحقت باالأمانـــة العامة الدائمة للدفاع الوطني، حيث يرى الوزير اأن »طرح 
الم�ساألة بهذا ال�سكل، يكت�سي اأهمية و�سلت اإلى حد توريط ال�سيا�سة العامة للحكومة، 

من الوهلة االأولى تقريبا)3).«
ب�ســـرف النظر عن الم�سائل القانونية، فـــاإن االأمر يهدف اإلى العمل تدريجيا من 
اأجـــل فر�ش معاملة مغايرة مـــع ال�سجناء الذين األقي عليهـــم القب�ش اأثناء المعارك، 

(CAOM( *12/155 cab ،1956 تقرير بيري ويهن، يوم 10 �سبتمرب )1(
(CAOM( *12/155 cab ،1956 تقرير بيري ويهن، ومي 10 �سبتمرب )2(

*40/1 IR ،7591 3( ر�سالة قيادة االأركان اخلا�سة بوزير الدفاع الوطني، يوم 14 دي�سمرب(
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ومـــع االإرهابييـــن. وهكذا، تـــم التاأكيد على اأن »حالـــة المتمرديـــن الم�سجونين اأثناء 
المعـــارك والذين لـــم ت�سجل عليهم تجـــاوزات، لن ينظـــر اإليها من الجانـــب ال�سنيع 
المرتبـــط بالل�سو�سيـــة واالإرهـــاب«، وقد اأو�ست اإحـــدى المدونـــات الم�سلحية، باأن 
تخ�س�ـــش لهم »معاملة تكـــون اأقرب ما يمكن اإلـــى الطريقة التي يعامـــل بها �سجناء 
الحـــرب، التي التزم بهـــا في البلدان المتح�ســـرة«)1). غير اأنه لوحـــظ تردد كبير في 
اعتبـــار »المتمردين« المحبو�سين �سجناء حرب، خا�سة في ال�سرق الق�سنطيني. فقد 
تر�سخت عـــادات مكت�سبة منذ ثالث �سنوات، لدى ع�سكر لم يكونوا م�ستعدين للتخلي 
عنهـــا، اإال مقابل حل ذي فعالية مماثلة. ف«ما العمل« كما ت�ساءلت مدونة مخطوطة، 
اأرفقـــت بالمدونـــة المذكـــورة »اإذا قـــرر قائـــد القطـــاع اأنـــه وبالرغم مـــن التعليمات 
ال�ساريـــة المفعـــول، اإذا األقى القب�ش علـــى متمرد اأثناء المعركـــة وال�سالح بيده، ولم 
يقتـــل، واعتبر، من جهة اأخرى، »�سجين حرب« »جيد«، »يمكن ا�ستعادته«؟ جاء الحل 
فـــي الجمـــل الموالية : »ينبغـــي اإن�ساء محت�ســـد لم�ساجين الحـــرب م.ح، يو�سع تحت 
ت�ســـرف ال�سلطة الع�سكرية، وال يلحق بالعدالة«. ]بقي الف�سل في[ تحديد نظام تلك 
المحت�ســـدات، اأي: الجهة التي تتكفل بهـــا، والجهة التي تقدم التخ�سي�سات المالية، 
والجهـــة التـــي تخول لها �سلطة تحريـــر، اأو ا�سترجاع »ال�سجنـــاء الجيدين« واإلحاقهم 
بالَحْركة. تلك هي الحقيقة المرت�سمة لدى قيادة االأركان في نهاية 1957. كانت تلك 
المدونـــة المخطوطة قـــد اأحاطت كما ينبغي، بالرهانـــات المنتظرة من المحت�سدات 

التي �ستن�ساأ، وبموا�سفاتها. 
كمـــا ات�ســـح ُبعُدهـــا المندرج فـــي اإطـــار »العمـــل ال�سيكولوجـــي«. فالمعاملة التي 
يخ�ـــش بها ال�سجناء مـــن قبل الخ�سم، تحدث مفعوال دعائيا من الدرجة االأولى لدى 
الجيو�ش – مثلما ت�سكل الهم االأكبر لدى المقاتلين. جاءت المخابرات الفرن�سية في 
هـــذا ال�سدد بمعلومـــات اإيجابية: وهكذا تعتقد بع�ش م�سالـــح المخابرات باأن جبهة 
التحريـــر الوطني تكون قـــد اأ�سدرت منذ فيفـــري 1957، اأوامر بعـــدم قتل ال�سجناء 

3977/2 1H ،7591 1( مدونة م�سلحية للمكتب ال�ساد�ش للمنطقة الع�سكرية العا�سرة، يوم 24 نوفمرب(
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الفرن�سييـــن المدعويـــن للخدمة الع�سكرية، خالفـــا للمنخرطين فـــي الجي�ش. طوال 
مـــدة ال�سراع، كان الفرن�سيون يبحثون بوا�سطة اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، عن 
معلومات تخ�ش جنودهم الم�سجونين. موازاة لذلك، قدرت ال�سلطات الع�سكرية باأن 
تخ�سي�ش �سجناء جي�ش التحرير الوطني بمعاملة ح�سنة، ي�سكل اأف�سل و�سيلة لحماية 
جنودهـــا، لي�ش فقط الواقعين بين اأيدي العدو، لكن اأي�سا اأثناء المواجهات القتالية. 
ما من �سك في كون ق�سوة المعارك التي �سهدتها �سنة 1957، قد ت�سببت في بروز تلك 
العناية باالأ�سرى »المتمردين«. هذا هو على االأقل، ما اقترحه ن�ش وثيقة من المكتب 
ال�ساد�ـــش. جنحت الوثيقة للميل اإلى تف�سير �سببي مح�ش، حين اأكدت باأن ال�سبب في 
تفاني »المتمردين« في القتال يعود اإلى كونهم قد »حذروا ب�سكل جاد، اأثناء تدريبهم، 
مـــن المخاطر التي �ستعتر�سهم في حالـــة اال�ست�سالم، وباأن القـــوات الفرن�سية تنكل 
بال�سجنـــاء بعـــد التعذيب، اأو تقدمهم، في اأف�سل الحـــاالت، اإلى محاكم تحكم عليهم 

باالإعدام اآليا)1)«.
وبالفعل، فقد اأكد اأحد اأعداد جريدة المجاهد لقرائه باأن »عددا كبيرا من �سجناء 
الحـــرب الجزائرييـــن، ممن األقي عليـــه القب�ش وال�سالح بيده، قـــد قتل بعد التعذيب 
المعتـــاد«، كما اأكد باأن »جبهة التحرير الوطني هو الطرف الوحيد في هذا ال�سراع، 
الذي يحترم معاهدة جونيف)2). حين األقى جي�ش التحرير الوطني القب�ش على اأربعة 
جنود، �سكل هذا الطرح دعاية كبيرة الفعالية. في ربيع 1958، و�سل االأمر بعميرو�ش 
وهو القائـــد الع�سكري للوالية الثالثة اأي بالد القبائل، اإلى حد توجيه ر�سائل م�ساومة 
اإلى اأولياء الجنود االأ�سرى، حتى يخطروا الراأي العام ويطالبوا بتدخل اللجنة الدولية 
لل�سليـــب االأحمـــر)3). ي�سكل االأ�سرى فر�سة ال تعو�ش بالن�سبـــة للوطنيين الجزائريين 
الذين ي�سعون للح�سول على اعتراف بهم كطرف محارب. في ربيع 1958، جاء تنفيذ 

.1100/1 1H ،1958 1( مدونة مل�سلحة املكتب ال�ساد�ش للمنطقة الع�سكرية العا�سرة، يوم 19 مار�ش(
(CAOM( *12/174 cab ،1958 املجاهد، رقم 17، فيفري )2(

)3( ر�سالة عمريو�ش اإىل عائالت اجلنود االأ�سرى، مار�ش اأفريل 1H .1958 586/12: »هذه الر�سالة متثل �سرخة 
اإخطار. عليكم باال�ستفادة منها، اإن حر�ستم على عدم فقدان ابنكم.«
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االإعدام على اأربعة جنود من الخدمة الع�سكرية، على اإثر قنبلة �ساقية �سيدي يو�سف، 
ليذكـــر الحكومة الفرن�سية، باأنه ال يمكن اأن تعتبـــر نف�سها طرفا على كل �سيء قدير، 
وبـــاأن الخرق يمكن اأن يواجه بخرق مماثـــل)1). وعلى النقي�ش من ذلك، يعتبر تحرير 
اأربعـــة من المجندين في اإطار الخدمة الع�سكرية، فـــي اأكتوبر 1958، عربونا لح�سن 

النية، وجاء قبل يومين من تجديد دو غول لعر�سه المتعلق ب»�سلم ال�سجعان«. 
ت�سافـــر العمل ال�سيكولوجي، والظرفية الميدانية مع الم�سالح االإ�ستراتيجية، في 
بداية 1958، من اأجل تح�سين معاملة اأ�سرى القتال. وجدت الكلمات �سعوبة في تثبت 
الحقيقـــة، وجاءت الن�سو�ش مترددة بيـــن: »موقوفين اأ�سروا في القتال«، اإلى »اأ�سرى 
تـــم �سبطهم حاملين ال�سالح«، اإلى »اأ�سرى الحـــرب«. هذا، بالرغم من كون الموقف 
الفرن�سي لم يتطور منذ بداية العمليات: » فما دمنا ال نخو�ش حربا في الجزائر، فال 
مجال بالطبع لفتح محت�سدات الأ�سرى الحرب، على االأقل بالمدلول القانوني للكلمة«، 
ذلـــك هو ما ذكـــر به المفت�ش »ويهن« في تقريره المحرر فـــي �سبتمبر )2)1956. اإذن، 
فالمحت�سدات التي اأن�ساأت في مار�ش 1958 لي�ست »محت�سدات محبو�سين ع�سكريين«، 
 :)CMI( »كمـــا تم ت�سور ذلك لبع�ش الوقت، لكن »محت�سدات ع�سكرية للمحبو�سين
هكـــذا تـــم اجتناب و�سف �ساكنيها، الذين يحر�ش الجنـــرال �ساالن على » اأن يعتبروا 
اأ�ســـرى حـــرب«، »وال تطبق معاهـــدات جونيف في حقهـــم«)3). كان الموقـــف الر�سمي 

يهدف دوما اإلى اجتناب فتح ثغرة في تعريف »اأحداث« الجزائر. 
هذا، بالرغم من كون ال�سلطات الفرن�سية، اأثناء الممار�سة الميدانية، تعتبر األئك 
»المتمرديـــن« اأ�سرى حرب: فهم، خالفا لبقيـــة »الم�ستبه فيهم« ي�ستفيدون من بع�ش 

)1( ج.�ش. جوفريت )جنود يف اجلزائر... �ش. 116( قد حدد تاريخ هذا االإعدام، بيوم 4 مار�ش 1958، ويرى يف 
االأمر ردا على قنبلة �ساقية �سيدي يو�سف. اأو�سح البيان الذي ن�سرته جبهة التحرير الوطني يوم 10 ماي، باأن ثالثة 
جنود قد حكم عليهم يوم 25، ونفذ عليهم االإعدام يوم 30. فكما بني �ش. ثينول، يف )العدالة يف حرب اجلزائر، 
�ش. �ش. 456-457(، يعترب ذلك التنفيذ، كرونولوجيا، رد على اإعدام عبد الرحمن طالب، يوم 24 اأفريل، و�ستة 

جزائريني اآخرين، يوم 30.
 cab 12/155* (CAOM( ،تقرير املفت�ش ويهن )2(

1100/1 1H ،1958 3( مدونة م�سلحية للمكتب ال�ساد�ش من الناحية الع�سكرية العا�سرة، يوم 19 مار�ش(
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االمتيـــازات، فمـــن المفرو�ش اأن تكـــون معاملتهم »اأقرب اإلى الطـــرق التي يعامل بها 
اأ�سرى الحرب)1)«. فهوؤالء »المتمردون« الذين لن يلبثوا اأن يطلق عليهم »الم�سبوطون 
وال�ســـالح بيدهم« )PAM( هم محالون على االإقامة لمدة غير محددة، في المراكز 
الع�سكريـــة للحب�ـــش، وال يقدمون للعدالـــة)2). في تلك المحت�ســـدات الم�سيرة من قبل 
ال�سلطـــات الع�سكريـــة، على غـــرار مراكز الفـــرز والتحويل، التي يوجـــدون في بع�ش 
االأحيان داخلها، خ�س�ش لهم عمل �سيكولوجي يهدف اإلى »اإعادة تربيتهم«، بل حتى 
اإلى اتخاذهم اأعوانا. وبالفعـــل، فاإن المراكز الع�سكرية للحب�ش، توفر اأح�سن ظروف 

الحب�ش لل�سجناء، كما �سهدت عليه اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر. 
فـــي نهاية 1957، حـــدث تغير ال جـــدال فيـــه، بخ�سو�ش م�ساجيـــن »م�سبوطين 
وال�ســـالح بيدهم«. في هـــذه المرة، توافقت القيـــادة العليا مع اأمنيـــة الحكومة، وهو 
ال�ســـرط االأ�سا�سي لدخول ال�سرعية في الحـــرب. اأخرت اأحداث 13 ماي 1958 و�سع 
اأولـــى المراكز الع�سكرية للحب�ش، لكن، فور جويلية، وا�سل الجنرال �ساالن، الم�سوؤول 
المدني والع�سكري في الجزائر، تن�سيبها في اإطار ا�ستمرارية �سيا�سة، التي ال تعتبر 

�سيا�سة حكومة غايارد، بقدر ما هي �سيا�سته هو.
تزايد عدد المراكز الع�سكرية للحب�ش �سيئا ف�سيئا، ح�سب تطور العمليات. �ساهم 
تعميـــم القتال، مـــع ق�سوته وطول مدده، واالنغما�ش في حـــرب كانت تزداد تعقيدا كل 
يـــوم، في تحول الفكرة التي اتخذها الفرن�سيون عن اأعدائهم. كما عك�ش بروز مقولة 
اأ�سرى م�سبوطين وال�سالح باأيديهم )م. �ش. اأ( رغبًة في احترام تدريجي تجاه جنود 
جي�ـــش التحريـــر الوطني. لقد كان التمييز بين م. �ـــش. اأ. واالإرهابيين، فر�سة لن�سبة 
م�سوؤوليـــة التجاوزات اإلى »جبهة التحرير الوطني«: ففـــي الحرب الكال�سيكية، كانت 
فرن�ســـا متوافقة مع مبادئها؛ حيـــن دفعت اإلى قتال االإرهـــاب، كان عليها اأن تتالءم. 

)1( مدونة م�سلحية للمكتب اخلام�ش ل)CAC( بتاريخ 10 دي�سمرب 1957، مت تذكريها باملذكرة امل�سلحية التي 
.3800/1 1H ،اأ�سدرها اجلرنال »جيل« يوم 20 جوان 1958، حول اإن�ساء املراكز الع�سكرية للحب�ش

باحلرب  اعرتاف �سمني  ذاته  – وهو يف حد  ملدد غري حمددة  اأي�سا  فيها  االأفراد  يحال  االإيواء،  مراكز  )2( يف 
ومبنطقه، الأن نهاية احلرب، هي يف احلقيقة االأجل املحددة لنهاية حب�سهم.
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حديث بول يلقي اإ�ساءة كافية على تلك الذهنية التي تميز الع�سكر المهنيين القادرين 
على تعذيب ال�سجناء اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك، لكنهم يكنون االحترام للمحارب: 

فـــي معظم االأحيـــان، نعي�ش ظاهرة �سيكولوجيـــة، تحدث عالقة خا�ســـة، وتن�ساأ نف�سية 
جماعيـــة معينة: محاربون، كنا اأعـــداء، اأطلقنا الر�سا�ش على بع�سنـــا البع�ش لحظات من 
قبـــل...، يتحول ]العدو[ فورا اإلـــى واحد من اأفراد عائلتنا. �سعور عجيـــب، ال يفهمه النا�ش 
عمومـــا اإن لـــم يعي�ســـوه. نخرج علبـــة ال�سجائر، ونقـــدم له �سيجـــارة. اإذا حان وقـــت االأكلة 

الخفيفة...
ر.ب: ... يتم التقا�سم.

بول: نعم، فورا. قد يبدو ذلك مفارقا، اإذ لم تم�ش دقائق عن اإطالق بع�سنا الر�سا�ش 
علـــى البع�ش االآخر. فاإذا بال�سخ�ش الذي كان يظـــن، وكان م�سدوما بالقتال – الأن القتال 
ي�ســـدم- والذي يعتقد باأنه قـــد اغتيل، يتبين له في نهاية المطاف بـــاأن االأمر لي�ش كذلك. 
هناك، عندها، غريزة الحياة التي تلعب دورها؛ اإال اإذا وقعنا بح�سرة اإن�سان بطل، واالإن�سان 
البطـــل هـــو �سخ�ش من بيـــن 100.000 �سخ�ـــش، وهو مجنـــون. فكثيرا ما يـــراد �سناعة 
لها، غيـــر اأن ذلك ال ي�سنع الواقع ! اإذن، في كنف هذا ال�سخب،  ال�ســـورة المثالية، اأن نجمِّ
يتكلـــم، عفويا تقريبـــا، من غير – ال اأنفي اأنه يوجد من حين الآخر، �سخ�ش ينبغي اأن يتلقى 
ركلة في الدبر، اأكيد – لكن ال ن�سل اإلى حد ما نطلق عليه »تعذيب«، اأي تلويع ال�سخ�ش من 
اأجل اإجباره على التكلم. ال�سجين الذي يرتدي البذلة الع�سكرية بمنا�سبة القتال، هو �سجين 

حرب، دون م�ساكل.

بالرغـــم من كون اأعـــراف الع�سكري الفرن�سي الممتهن، تمنعـــه من تعنيف اأو من 
قتـــل �سجيـــن، بالرغم من االعتـــراف ب )م.�ش.ي( ومـــن اإقامة المراكـــز الع�سكرية 
للحب�ـــش، هناك، اإلى غاية 1962 �سهادات توؤكد وجود وحدات تقوم بب�ساطة بت�سفية 

�سجنائها.
اإلى جانـــب التطور البطيء الـــذي عرفه احترام بع�ش االأ�ســـرى، وجدت حركتان 
متوازيتـــان، اأقـــوى من ذلك بكثيـــر، كان غر�سها هـــو تاأ�سي�ش اأولويـــة الح�سول على 
المعلومة في الحرب. قبل كل �سيء، �سهد المكتب الثاني تو�سعا في مجال �سالحياته 
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وتعزيـــزا لوزنه في قيـــادات اأركان القـــوات. بعد ذلـــك، تمت اإقامة مفـــارز عملياتية 
للحماية، ذات ا�ستقاللية وا�سعة عن ال�سّلم القيادي الكال�سيكي؛ تت�سكل من مخت�سين 
فـــي التج�س�ش الم�ساد الذي يدعى بالهجومي، يتحول رجالها اإلى ممتهنين في مجال 

اال�ستنطاق. 
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7 - �شابط ال�شتخبار
بين المهام البولي�شية والع�شكرية والق�شائية

�سابط ال�ستخبار و»الحرب الثورية الم�سادة«
مـــن االأدلة الحية التـــي توؤكد تالوؤم الجي�ش الفرن�سي مـــع المناهج الم�ستعملة من 
قبـــل خ�سمـــه، اأن �سابط اال�ستخبـــار )�ش.اإ(، ي�سعـــى الأن يكون، مـــع �سابط العمل 
ال�سيكولوجـــي، تج�سيدا للب الحرب الجديدة التي �سرعـــت اأركان الناحية الع�سكرية 
العا�ســـرة، بدافـــع مـــن النجاح الـــذي حققتـــه »معركة مدينـــة الجزائر«، فـــي تو�سيع 
ممار�ستهـــا عبـــر كل تراب الجزائر)1). تـــم تن�سيب �ش. اإ. في كافـــة القطاعات وفي 
كافـــة االأفواج. لم تعـــد طبيعة ن�ساطهم فـــي اال�ستخبار تمثل هيكلـــة جديدة في نظم 
المعـــارك فح�سب، لكن �سارت هي »الكل في الكل« فـــي المعارك: فال انطالق للفرق 
مـــن غير ح�سول م�سبـــق على معلومات، وال عـــودة للفرق من غيـــر معلومات تح�سل 

عليها في الميدان. 
وجد �ش. اإ. مهامهم وعالقاتهم بمختلف الفاعلين في عملية القمع محددة بدقة: 
ابتداء من مجرد العالقة مع البع�ش والتما�ش المعلومات منهم، اإلى االت�سال بالبع�ش 
االآخر؛ من تحرير محا�سر اإلى تعليمات للقيام ببحث. نمطية محددة، تر�سم تعاقبية 
�سفحات الح�سا�سيات التي ينبغي اأن يعمل وفقها، �ش. اإ. باعتباره �سابطا ع�سوا في 

قيادة اأركان كال�سيكية، لكن اأي�سا باعتباره محور »حرب ثورية م�سادة«.
يتمثـــل ن�ساطه فـــي و�سع البطاقيات، في اال�ستنطـــاق واال�ستغالل. فهو يبحث عن 
نوعيـــن مختلفين من المعلومات: المعلومات المتعلقة بالمنظمة ال�سيا�سية واالإدارية، 

)1( ن�سجل هنا فر�سية غابرييل برييي�ش )يف Mots، رقم 51(، التي تقول باأن الفرق ال�ساعقة، قد عملت باعتبارها 
م�سالح ا�ستخبار، وفق هيكلة منا�سبة لذلك.
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والمعلومـــات التي تدعى ب»العملياتية«. حـــددت له مكانة لدى قائد القطاع اأو الفوج، 
وي�ستفيـــد في معظم االأحيـــان بتفوي�ش في ممار�سة �سلطـــة ال�سرطة ي�سلم له من قبل 
م�سوؤولـــه في ال�سلم القيادي، مما ي�سمح له بالت�سرف من اأق�سى اإلى اأق�سى اأطراف 
�سل�سلـــة اال�ستخبار. له �سالحية التوقيف، الم�ساءلـــة والحب�ش. اأثناء ممار�سة مهامه 
اليوميـــة، يحـــدث ل�سابط اال�ستخبـــار اأن ال يتوفر علـــى الموؤ�سرات الكافيـــة. ا�ستكى 
بع�سهـــم من ذلك فور 1956، وفي 1958-1957، حيـــث تطورت مجال�ش اال�ست�سارة 
الخا�سة ب�سباط اال�ستخبار في المناطق والقطاعات؛ بالمقابل، وعلى �سعيد المنطقة 
الع�سكريـــة، فقد بدت قيادة االأركان متـــرددة في و�سع اإطار تنظيمي م�سبوط. وحتى 
واإن تم ن�سر »دليل موؤقت، لن�ساط �سباط اال�ستخبار في الجزائر« غير اأن ال�سفة الذي 
اختيرت لهذه االأداة، توهن مفعول ما تزعم تحقيقه. فهل في و�سع �سباط اال�ستخبار 
االعتمـــاد عليها، اإن تعر�ست التعليمات لتغيير ما؟ الواقع هو اأن هذا الدليل الموؤقت، 

ظل ن�سا قاعديا اإلى غاية انتهاء الحرب، من غير اإبداء حر�ش على جعله نهائيا. 
نف�ش الت�سرف بحذر، ظهر من جديد �سنة 1958، في تعامل قيادة اأركان الجزائر 
مـــع مقـــال للنقيب اإيرو، ظهر في ن�سريـــة اإعالم وات�سال �سبـــاط المدفعية الفاعلين 
واالحتياطييـــن، في اأفريـــل 1958. ن�سر هذا الن�ش، منفردا فـــي جويلية 1958، وتم 
توزيعـــه في �ســـكل كتيب من قبل المكتب الثانـــي، لكنه حر�ش على تاأكيـــد ما يلي: »ال 
يعتبر هذا الكتيب تنظيما وال ن�سا ر�سميا.« الواقع، اأن ذلك المقال حول تجربة موؤلفه 
باعتبـــاره �ـــش. اإ.، يحتوي على تو�سيات كثيرة ل�سبـــاط اال�ستخبار الجدد. نجد فيها 
تعبيـــرا فكريـــا، يقرب كثيرا بمنظري »الحـــرب الثورية«. وهكـــذا، كان على ال�سابط 
اأن ي�ســـع �سبكة ا�ستخبار في المناطق التي »لـــم ت�ستكمل فيها جبهة التحرير الوطني 
تحكمها التـــام على ال�سكان، بوا�سطة المناهج الم�ستلهمـــة مبا�سرة من ‘الت�سل�سالت 
القياديـــة الموازيـــة’ المعروفة عنـــد ال�سيوعييـــن«، واإال، فعلى ال�سابـــط اأن ي�سرع في 
عمليات ا�ستنطاق، من اأجل تحقيق االنت�سار في كفاح »ي�سعب التمييز فيه بين عمل 
العدالة وعمل الحرب«. غير اأن النقيب اإيرو، الذي تبدو عليه معيارية مبالغ فيها، قد 
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كتب م�سيفا باأن مبداأ �سابط المخابرات، هو اأن ال ي�سائل �سوى الرجال الذي يعتبرون 
خ�سوما فعليين في الميدان«. وفي حالة ف�سل اال�ستنطاق، فال ينبغي عليه اللجوء اإلى 

ا�ستعمال التعذيب »الذي تحرمه ح�سارتنا وقوانيننا وم�سالحنا الحقيقية«)1).
يجـــري العمل بهذا المقـــال - وهو كتيب مـــن واحد وع�سرين �سفحـــة - باعتباره 
ملحقـــا �سبه ر�سمي للدليـــل الموؤقت؛ لكن وخالفا لهذا االأخيـــر، فقد اتخذ موقفا من 
م�ساألة التعذيب: فبينما ال َيعتبر الدليُل منهَج ا�ستنطاٍق �سوى »الكيفيات الكال�سيكية، 
التي يجدر تطبيقها ببراعة و�سيكولوجية«، فقد ت�ساءل المقال عن ف�سل تلك االأ�ساليب 
وعـــن الرغبة في اللجوء اإلى »التعذيب«، الذي تم التنديد به ب�سريح العبارة، بعد اأن 
عـــرف بكونه ا�ستنطاقا �سار »ال-اإن�سانيا«. يمكن مقارنة الف�سل الخام�ش من الدليل 
الموؤقـــت، وب�سفة اأخ�ش فرعه الثاني المخ�س�ش »لل�سلوك العام الذي ينبغي اإتباعه 
تجاه االأ�ســـرى«، ]يمكن مقارنته اإذن[ بالمقاطع التي خ�س�سها النقيب اإيرو لعمليات 
اال�ستنطـــاق. فالن�ش الر�سمي كان حذرا جدا؛ يبدو فيـــه �سابط اال�ستخبار، �سابطا 
موهوبـــا خا�ســـة في الميـــدان ال�سيكولوجـــي، ي�سائل وفـــق قاعدة عمل تمـــت تهيئتها 
م�سبقا. في و�سعه اللجوء اإلى الحيلة، غير اأن ا�ستعمال التعذيب اأمر خارج عن مجال 
�سالحياتـــه، رغم اأنه لم يتـــم التن�سي�ش على هذا ب�سريح العبارة. بالمقابل، هناك 
م�سالـــح اأخرى تم اعتبارها مخت�سة بق�ســـاة الم�ساجين. وهكذا، فقد ارت�سم االإطار 
التنظيمي والت�سريعي لعمل �سابط اال�ستخبار، باللجوء اإلى اأ�سلوبي ال�سمنية من جهة، 
والنفـــي من جهة اأخرى. في معر�ش تحليل هـــذا الن�ش وتحليل تعليمة خا�سة بالعمل 
الم�ساد-لحرب-الع�سابـــات تعر�ست لنف�ش المو�سوع، خل�ش غابرييل بيريي�ش، اإلى 
اأن »التنظيمات ت�سد الباب ب�سرامة اأمام ما تقوم به تلك الم�سالح، مع الحر�ش على 
اإبالغ المق�سود بهذا المعيار بما يتمتع به من هام�ش مناورة في مادة اال�ستنطاق«. لم 
يرد، في مقال النقيب اإيرو، اأي تعر�ش بالكالم عن الم�سالح المخت�سة، الأن �سابط 
اال�ستخبـــار في الواقع هو المكلف بم�ساءلة ذوي العناد من االأفراد. ي�سير هذا الفارق 

)1( النقيب ه. اإيرو، من املدر�سة التطبيقية للمدفعية، »�سابط املخابرات يف اجلزائر«، 1 جويلية 1958.
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اإلـــى الم�سافة التي تف�سل دوما ن�ســـا معياريا، بح�سيلة ناجمة عن التجربة، غير اأنه 
يك�سف دوما، عن النفاق الذي يميز اأكثر الن�سو�ش ر�سمية)1). 

بداأ ن�سر مقال النقيب اإيرو وكاأنه قولة حق. لكن، حتى واإن تم االعتراف به من قبل 
قيـــادة االأركان، فاإنه يظل تعبيرا خا�سا ب�سابط ا�ستخبار عادي: تبدو كلمات النقيب 
اإيـــرو مجردة من المحرمات ومجردة من الكنايات. فهـــي تقدم ل�سباط اال�ستخبار، 
�سيئـــا من الو�ســـوح داخل تعليمات تبـــدو متميزة بكثير من العموميـــة ومنف�سلة على 
الم�ســـاكل اليومية. طرح النقيـــب اإيرو على نف�سه ت�ساوؤالت، كمـــا عا�ش توبيخ �سمير، 
فهـــو يتحـــدث عن ذلك: هو يعلـــم باأنه يقوم بحـــرب، وباأنه مجبر فـــي مواجهة هوؤالء 
»االأعـــداء« المتميزين بخ�سو�سياتهم النف�سية، على اختيـــار و�سائلها. ونظرا لنفاذه 
اإلـــى البعد »الثوري« لهـــذه الحرب، فقد اأدرك باأن اللجوء اإلـــى التعذيب �سيكون خطاأ 
اإ�ستراتيجيا. يعتبر النقيـــب اإيرو، نموذجا للذكاء ال�سيا�سي والعملي: فخياره المتمثل 
فـــي عـــدم ا�ستعمال التعذيـــب، ال ي�سدر مـــن تحليل تجريـــدي، فهو نتيجـــة ا�ستدالل 
وتجربـــة. هكذا، وجد نف�سه واقفـــا اإلى جانب التو�سيات، وهي كثيـــرة اأثناء الحرب، 

التي تلح على احترام القواعد االإن�سانية. 
ومـــع ذلـــك، فاإنه لم يـــرد اأي تن�سي�ش عن �سيء من هذا فـــي الدليل الموؤقت: لم 
يحر�ش موؤلفوه على التذكير باأن على �سباط اال�ستخبار اأن يت�سرفوا بكيفية اإن�سانية. 
يتوفـــر ن�ـــش النقيـــب اإيرو على هـــذه الوظيفـــة، ولي�ش هـــذا باالأمر التافـــه. من �ساأن 
ا�ستعمال مقـــال هذا ال�سابط المثالي في المخابرات، اأن يعين على فعالية مزدوجة، 
باعتبـــاره ن�ســـا هجينا، وليد القاعـــدة، يحمل كالما �سادقا وم�سدقـــا عليه من قبل 
ال�سلطة التي تن�سره. فهو يتميز بتدقيق اأكبر من الدليل، في ر�سم حدود ن�ساط جديد 
داخـــل »الحرب الثورية«. هو يدعي االإ�سارة مـــن غير لف اإلى حد يفر�ش على �سابط 
اال�ستخبـــار اأن ال تتجاوزه اأثناء الممار�سة؛ وهذا الحد هو التعذيب؛ فا�ستعمال الكلمة 

 10 الع�سابات،  امل�ساد حلرب  بالعمل  املخت�سة  بالتعليمة  االأمر  يتعلق   .51 رقم   Mots )1( غابرييل بريي�ش، يف 
B3 ،EM RMK، الطبعة الثانية، نوفمرب 1958.
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هنـــا يـــوؤدي تلـــك الوظيفية، اإذ لم ي�سبـــق لهـــا اأن ا�ستعملت في الن�سو�ـــش الع�سكرية 
ال�سابقة، الأنها تحتوي على نبرة اتهام. 

وفي الواقع، فاإنه ياأذن، في نف�ش الوقت، باللجوء اإلى بع�ش العنف، كما كتب النقيب 
اإيـــرو: » قد يغـــرى �سابط اال�ستخبار بالميـــل لبع�ش التعنيف تجـــاه اأ�سير، قد ننتظر 
منـــه اإعانة ما؛ لكن، حتى في مثـــل هذه الحاالت، فاإنه توجد حدود ال ينبغي تخطيها، 
وينبغـــي اأن نتعلم كيف نتقبل ف�سل اال�ستنطاق، في بع�ش االأحيان، بدل اأن نتحول اإلى 
ال-اإن�سانييـــن«. وبا�ستعمال الكلمة المرفو�سة »التعذيـــب«، والتم�سك بتعيين حدود ال 
ينبغـــي تخطيها«، وبا�ستبعاد االأ�ســـكال الق�سوى، فاإن النقيب اإيرو، يدرج في ممار�سة 
�سابط اال�ستخبار العنف الج�سدي في حق االأ�سير. الأن االأمر يكمن »في هذه الحالة« 
ويكمـــن داخل تلـــك الو�سعية التي ت�سدى للحديـــث عنها. في هـــذه الدائرة، ترت�سم 
الحركات الم�سموح بها والحركات الممنوعة)1). حيثما ي�سمت الدليل الموؤقت، يحمل 
ن�ـــش النقيب اإيـــرو، على العك�ش من ذلك، تدقيقا كبيـــرا )»�ستظل، بال�سرورة من 5 
اإلـــى 10 % من عمليات اال�ستنطاق دون نتيجة، حين نرف�ش التعذيب«(. اإن يتم ن�سر 
هـــذا الن�ش، لـــدى ال�سباط، ينم عن مهارة خا�سة، الأنه ي�سمـــح باإ�سفاء الم�سروعية 
علـــى العنـــف اأثناء عمليات اال�ستنطـــاق. طبيعة الن�ش الذي ن�سره هـــذا ال�سابط في 
اال�ستخبار، تبدو نموذجية اإلى درجة تبعده عن الحقيقة، فهو اإذن، بالن�سبة لل�سباط 
ال�سامين الذين يعتبرون اأنف�سهم معرقلين في عملهم الحربي، ومن باب اأولى بالن�سبة 
للعازميـــن علـــى خو�ش »حرب ثورية م�ســـادة«، ]هو اإذن[ و�سيلة ن�ســـر وا�سع، لتو�سية 

م�سروعة، خارجا عن اأي اإطار قانوني اأو تنظيمي. 
ن�ســـر اأي�ســـا الخطـــاب الر�سمي المتعلـــق باالأ�ساليـــب الم�ستعملة مـــن قبل �سباط 
اال�ستخبار، في نهاية الترب�سات التي كانت تقام بانتظام ابتداء من 1957. ما يفرق 
�سبـــاط اال�ستخبار عن قادة اأ�سالك الجي�ش، هو اأن االأوائل يطالبون بتعليمات، بينما 

)1( اأنظر فلوران�ش بورغات، »منطق اإ�سفاء امل�سروعة على العنف: حيوانية مقابل اإن�سانية« يف فران�سواز اإيريتيي 
)امل�سرف(، حول العنف 2، باري�ش، اأوديل جاكوب، 1999، �ش. 51
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يعتبرهـــا قـــادة اأ�سالك الجي�ش غير ذات اأهمية تذكر، ويف�سلـــون اأبقاء �سباطهم في 
اال�ستخبـــار اإلـــى جانبهم. غيـــر اأن ترب�سات تقـــام بانتظام، حيث تـــم تاأ�سي�ش مركز 
لتكويـــن �سباط اال�ستخبار في ميزون كاري )الحرا�ـــش(. تحتوي التعليمات المقدمة 
لهـــم بخ�سو�ش عمليات اال�ستنطاق علـــى ما ينبغي ل�سابط اال�ستخبـــار »اأن يفتر�ش 
الح�ســـول عليه من اأ�سير تـــم التعرف عليه، وعرفت وظيفته فـــي التمرد« غير اأنها ال 
تحـــدد طبيعة الو�سائل الم�سموح بها، للح�سول علـــى المعلومات. اأق�سى ما يمكن اأن 
يجد �سابط اال�ستخبار نف�سه مزودا به من معلومة تفيد باأن » اال�ستنطاق فن �سعب«، 
»�ســـراع بيـــن اإرادتيـــن«، واأن »الممار�سة قـــد اأثبتت باأن العنف ال يفيـــد في �سيء، في 

معظم الحاالت«)1).
يكت�سب �سباط المخابرات مهنتهم الجديدة في الميدان، ب�سفة اأخ�ش. يمكن اأن 
ت�ســـكل لقاءات اال�ستخبار فر�سة للتبـــادل: فبعد الفراغ من و�سع التوجيهات الخا�سة 
بالبحـــث الأ�سابيـــع قادمة مع ال�سابط الم�سوؤول، يمكن ل�سبـــاط اال�ستخبار اأن يقوموا 
بمقارنـــة اأ�ساليبهم. يذكر بييـــر األبان توما�ش، باأن االجتماع ال�سهـــري، ي�سكل اأحيانا 
فر�سة لـــكل �سابط في اال�ستخبار، كي يعر�ش »اأ�ساليبه فـــي اال�ستنطاق، كما يتبادل 
الطباخـــون المهرة تح�سيرات الطبخ)2)«. اإلى جانب الخطابات الر�سمية والن�سو�ش، 
هنـــاك قواعد اأخـــرى، تنتقل �سفويا؛ غير اأن التجربة هي فـــي معظم االأحيان، اأف�سل 

بو�سلة لالهتداء. 
تتمثـــل المهمة فـــي جمع اأكبر قدر ممكن من المعلومـــات. والمدة، بح�سب �سابط 
اال�ستخبـــار، هـــي اأي�سا �سمان فعالية موؤكـــدة. يعرف الجنـــرال اآالر ذلك جيدا، وهو 
الذي يو�سي باأن يلبث �سباط اال�ستخبار في نف�ش المن�سب �سنة على االأقل. كما يرجو 
اأي�ســـا اأن يعين فيه »واحدا من اأف�سل �سباط الوحـــدة، اإن لم يكن اأف�سلهم«. اأ�ساف 

)1( بطاقة حول عمليات اال�ستنطاق مبركز تكوين �سباط اال�ستخبار، غري موؤرخة )1HTP(. وملف حول الرتب�ش 
*1486/1 1H ،1957 التكميلي ل�سباط اال�ستخبار، اأكتوبر

)2( ب. اأ. طوما�ش، »�سراع داخلي«، �ش. 125
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قائـــد اأ�سالك الجي�ش لمدينة الجزائر، وهي �ساللـــة ال يمكن لها، وهي الم�سوؤولة عن 
ماآل حرب ا�ستخبار بالدرجة االأولى، اأن تعطل نف�سها باعتبارات زائدة، ]اأ�ساف اإذن[ 
بـــاأن الرتبـــة ال تمثل اأهميـــة تذكر في هذا ال�ساأن، لكن غيـــر وارد قط اأن يقع االختيار 
على اأحد المجندين في اإطار الخدمة الع�سكرية)1). من الم�ستحيل بالطبع، اال�ستجابة 
لكافـــة طلبـــات الجنرال اآالر، نظرا لعدد �سباط اال�ستخبـــار الذين وقع عليهم الطلب 
فجـــاأة. ح�سب التقديرات التي يمكـــن اأن نقوم بها، يظل مدلـــول الرتب معلوما بكونه 
مرتبطـــا بمكانة في تنظيم القتـــال. يتقا�سم النقيب مع المالزم والمالزم االأول، وفق 
التـــدرج القيادي، الم�سوؤولية علـــى القطاعات، االأحياء، واالأحيـــاء الفرعية. كثيرا ما 
يتولـــى �سباط برتبة مـــالزم اأول، مهام م�ساعد �سابط اال�ستخبـــار، وهم من �سباط 
االحتيـــاط. من ناحية اأخرى، فـــاإن اأغلبية �سباط اال�ستخبار هـــم �سباط متعاقدون. 
وال تقـــل اأعمـــار الكل، تقريبـــا، عن خم�ش وثالثيـــن �سنة، ويمثل من بلـــغ االأربعينيات 

ا�ستثناء. 
لكي يتخذ منه، روؤو�ش حرب في »الحرب الثورية الم�سادة«، حيث ي�سغل اال�ستخبار 
المكانـــة الرئي�سية، يف�سل انتقاء �سبـــاط التعاقد لتولي المهمة، على �سباط التجنيد 
العـــام. ينبغي اأن تظـــل هذه الحرب، في اأكثـــر مواقعها اإ�ستراتيجيـــة، مجاال للع�سكر 
المحترفيـــن: خيـــار يفر�سه اال�ستقـــرار الوظيفي، كما يف�سر هـــذا الخيار باعتبارات 
مهنيـــة، حتى واأن تعلق االأمر بمميزات عامة، اأكثر مـــن تعلقه باالخت�سا�ش في مهنة 

اال�ستخبار، نظرا لتنوع المهام المفرو�سة عليهم. 

�سابط ال�ستخبار: تكليف بمهمة ال�ستخبار؟
بعـــد �سدور »تـــذكار، لفائدة �سابط العمل ال�سيكولوجي فـــي الجزائر«، حيث كان 
يطلب، في �سنة 1956، من كل جندي اأن يتحول اإلى »داعية ل�سالح الجزائر الجديدة 
الفرن�سية«، دعـــا الجنرال اآالر اإلى تهيئة »ديانة لال�ستخبار« في �سلك الجي�ش بمدينة 

*3088/1 1H ،1957 1( تعليمة خا�سة للجرنال اآالر حول اال�ستخبار، يوم 25 �سبتمرب(
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الجزائـــر)1). من الموؤكـــد اأن الجنرال �ساالن لن يعتر�ش على تلك االإرادة لو طلب منه 
راأيه في المو�سوع. بعد اأن وجدت العقيدة الجديدة المجال ف�سيحا، بف�سل ما حققته 
»معركـــة مدينـــة الجزائر« من انت�ســـار، فقد فر�ست نف�سها فـــي خريف 1957. كان 
فـــي و�سع �سبـــاط اال�ستخبار اأن ياأتوا بالر�سائل التـــي يحملونها، و�سط �سلك ال�سباط 
والع�سكـــر، الأنهم يقدمون اأمثلة ملمو�ســـة تحّملهم �سفة تجعل منهم مب�سرين في هذه 
»الحـــرب الثورية الم�ســـادة«. فالت�سور الجديـــد لال�ستخبار يترجمـــه ذلك الن�ساط 
المتعـــدد االأبعـــاد. يحتـــل �سبـــاط اال�ستخبـــار مواقـــع تجعلهـــم اأبعد مـــا يكونون عن 
بيروقراطييـــن يعتنون بترتيب معلومات وثائقية، ويتفننون في تنميق هياكل تنظيمية؛ 

فهم يبحثون باأنف�سهم عن المعلومة، باعتبارهم رجال اأرك�سترا في حرب جديدة.
فـــي نظـــرة مثالية، يمكـــن القول بـــاأن �سباط اال�ستخبـــار في حـــرب الجزائر قد 
اأثبتوا تمتعهم بمميزات فكريـــة ومميزات ميدانية: فهم يعتبرون من خيرة ال�سباط. 
لقـــد جعل منهـــم، تو�سع مجـــاالت اخت�سا�سهم، فعـــال اأعوانا بامتياز للقـــادة، نظرا 
الهتمامهـــم المـــزدوج بالتنظيـــم ال�سيا�ســـي واالإداري وب»المتمرديـــن« الم�سلحين. 
فبح�سب القطاعات واالأزمنة، يتغلب مجال هذا الن�ساط اأو ذاك، لكن، تتمثل المهمة، 
في كال الحالتين، من جهة في جمع معلومات وثائقية، ومن جهة اأخرى، في الح�سول 
علـــى معلومات يمكن ا�ستغاللها مبا�سرة. ي�سمـــح ن�ساط �سبط البطاقات، عن طريق 
ر�ســـم واإعادة ر�سم الهياكل التنظيمية، بتحقيق فعاليـــة اأكبر: كال نوعيتي المعلومات 

تغذي االأخرى. 
علـــى الم�ستـــوى المحلي، تعتبـــر المطالب التـــي يفر�سها �سابـــط اال�ستخبار على 
االأ�سير ب�سيطة. يمكن اأن يطلب منه في وقت الحق، تقديم معلومات اأكثر تدقيقا، في 
م�ستوى اأعلى، لكن بالن�سبة ل�سابط ا�ستخبار مثل بول، فاإن« المعلومة التي نحتاجها، 
ال تعتبر معلومة مدققة اإلى هذه الدرجة، واإنما اأن نعرف بب�ساطة: ‘’ كم هو عددكم؟ 
اأنـــت تنتمـــي اإلى اأيـــة وحدة ؟ هـــل بحوزتكم �ســـالح اأوتوماتيكـــي؟ ‘’ معلومات ينبغي 

*3088/1 1H ،7591 1( تذكار يف 1 اأ 113. تعليمة خا�سة من اجلرنال اآالر حول اال�ستعالم، يوم 25 �سبتمرب(
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الح�ســـول عليها حاال، مبا�سرة«. يعتبر هذا المطلب ال�سروري االأخير اأ�سا�سيا. اأكده 
بيير األبان توما�ش، ب�سكل نظري اأكثر: »القاعدة المعمول بها، هي اأن المعلومة ال تثبت 
�سالحيتهـــا اإال اإذا تـــم الح�سول عليها فورا، في الحيـــن. اإذا انتظرنا يومين اأو ثالثة 
اأيـــام، ت�سبح عديمة ال�سالحية.« يوؤكد »الدليل الموؤقـــت، لن�ساط �سباط اال�ستخبار 
فـــي الجزائر« بكثرة على م�ساألة االآجال. وحتـــى واإن اقت�سى الحال القيام با�ستنطاق 
معمـــق، ي�ستوجب وقتا كثيرا وموا�سلة ذلك لمدة طويلة بعد التوقيف، فمن ال�سروري 

دائما القيام ب�سرعة با�ستنطاق عابر اأول. 
ي�سمـــح مقت�سى ال�سرعة، باإدراك ال�سر في ال�سبب الذي يجعل �سابط اال�ستخبار، 
تجتمـــع بين يديه مهام عديـــدة. فاالرتباط بين البحث عـــن المعلومة والعمليات، هو 
الـــذي ي�سنع قوة االإ�ستراتيجيـــا التي تم تطويرها ابتداء مـــن 1957. ففي و�سعنا اأن 
نقـــراأ بعد، فـــي تعليمة الجنرال اآالر، في مار�ش 1955، المبـــادئ التي فر�ست نف�سها 
وقتئـــذ: »لكـــي يتاأكد مردود المعلومـــة، ينبغي اأن يتحقق ا�ستغاللهـــا في الحين«؛ على 
الم�سوؤوليـــن اأن يتمتعـــوا باأكبر قدر من المبـــادرة« دون اأن يتم تقييدهـــم بوا�سطة اأي 
اعتبـــار اآخر، غير الهـــدف المق�سود)1). ف«اال�ستخبار ديانـــة تت�سمن تعاليمها« ن�سر 

مقت�سيات اال�ستخبار في مجال �ساحة العمليات.
تقليديـــا، يوجه �سبـــاط اال�ستخبار لقادة الفرق اأوامر بالبحـــث. فهم، في مثل هذه 
الحـــاالت، ينتظـــرون اأن يوؤتـــى اإليهم بالمعلومـــات المطلوبة والتي تنـــدرج �سمن توزيع 
كال�سيكـــي لـــالأدوار. غيـــر اأن الحرب التـــي جرت في الجزائـــر لم تعباأ كثيـــرا للفوارق 
المعتـــادة، فـــكان �سابط اال�ستخبار في كثيـــر من االأحيان في مراكـــز قيادة العمليات. 
كما اأن الروابط التي تجمع التنظيم ال�سيا�سي االإداري بالع�سابات الم�سلحة )الروابط 
اللوج�ستيـــة، وكذا العائلية والقرويـــة( كثيرا ما توؤدي اإلى تفجيـــر التوزيع الذي اأقامته 
الحـــرب في المدينـــة: في داخل »لبـــالد«، يميل »الكفاحـــان« اإلى االمتـــزاج. من جملة 

)1( تعليمة عامة للجرنال اآالر، موجهة اإىل قادة املناطق والقطاعات العملياتية لل�سرق الق�سنطيني، يوم 20 مار�ش 
1944/1 1H ،1955



230

التعذيب وممار�سات  اجلي�ش الفرن�سي اأثناء  ثورة  التحرير اجلزائرية

المبـــادرات التي قـــام بها فوج الم�ساة 91، هناك مبـــادرة ت�سمح بفهم تلك التداخالت 
المتعددة: بتعاون مع مدفعيين وقنا�سة جزائريين، �ساهم رجالها في عملية كان هدفها 
المعلن يتمثل في »تاأكيد التواجد الفرن�سي في منطقة جبلية �سعبة حيث اأظهر التنظيم 
ال�سيا�سي واالإداري ن�ساطا متميزا، اإيقاف اأع�ساء التنظيم ال�سيا�سي واالإداري، تفتي�ش 
المنطقة ق�سد العثور علـــى المخابئ المحتملة، الق�ساء على م�سادر تزود الثوار، عن 
طريق م�سادرة القطعان«. يعـــود �سبب هذه العملية اإلى تقرير حول التنظيم ال�سيا�سي 
االإداري حـــرره اأحد �سبـــاط اال�ستخبار. اأ�سفـــرت العملية عن توقيـــف واحد وخم�سين 
�سخ�سا، اأدت عمليات ا�ستنطاقهم اإلى اكت�ساب معلومات جديدة، مفادها: وقع اجتماع 
للتنظيم ال�سيا�سي واالإداري للقطاع، وغادرت الدوار ع�سابة م�سكلة من مئة رجل م�سلح. 
هنا، امتزج كل �سيء، ما تعلق بالمعلومات المرجوة من �سابط اال�ستخبار اأو بن�ساطات 

المجموعة: »ديانة اال�ستخبار« تن�سر الحرب في كافة االأرجاء)1).
غيـــر اأن هنـــاك مجال ظـــل، نظريا، مـــن خ�سو�سيـــات �سابط اال�ستخبـــار، هو: 
عمليـــات ا�ستنطاق االأ�ســـرى. اأرغمت عجالة القيام بها من اأجل الح�سول على توجيه 
اأف�ســـل للعمليـــات، �سابـــَط اال�ستخبـــار على مغادرة مكتبـــه وفي بع�ـــش االأحيان على 
اأن ُينقـــل بالمروحية اإلى مناطـــق القتال. وهذا التداخل المتزايـــد، ناجم عن عالقة 
ات�ســـال متبادل بين تطور م�سالـــح المخابرات في الجي�ش، وتزايـــد االأهمية الموالة 
لال�ستخبـــار في �سيـــر العمليات. ففي ال�سرق الق�سنطينـــي، فر�ش الجنرال لوث ذلك 
على اأتباعه دون لف وال دوران: ال يمكن القيام بعمليات بحث عن المعلومة دون توفر 

اخت�سا�سيين في الميدان)2).
تبـــرر �سرورة الح�ســـول على المعلومـــة ب�سرعة، اإن�ساء كوماندو�ـــش تابع ل�سابط 
اال�ستخبـــار، داخـــل االأفـــواج، وب�سفـــة اأخ�ـــش داخـــل القطاعـــات واالأحيـــاء. يو�سع 

179/2 7U ،1958 1( يوميات االأركان، خمطوطة، و ]...[ ليوم 22 فيفري(
)2( تنبيه يف �ساأن التقنية التي ينبغي تطبيقها يف البحث عن املعلومة، مت حتريره من طرف املكتب الثاين، يوم 24 

*4402/2 1H ،جانفي 1958، ووجهت من قبل اجلرنال لوث، يف فريي
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الكومندو�ـــش تحت ت�سرفه التام؛ يتكفل بتحقيق »االختراقات القوية«، وهي خرجات 
محـــددة تهـــدف اإلى اإلقـــاء القب�ش علـــى �سخ�ش معيـــن، اأو التحقق مـــن معلومة تم 
الح�ســـول عليهـــا اأثنـــاء ا�ستنطاق ما. لقـــد �سمحت عمليـــة �سبر االأر�سيـــف، بمعاينة 
تن�سيـــب تدريجي لهوؤالء الكومندو�ش. ففي قطـــاع القل، حيث �سهدت الحرب ن�ساطا 
كبيرا، وحيث كان الكولونيل من�سغال بالح�سول على مردود جيد لم�سالح اال�ستخبار 
التقليديـــة، اأ�سير بتن�سيب كومندو�ش »متخ�س�ش في البحث عن المعلومة«، لكن في 
نهاية �سهر 1957 فقط)1). يبين هذا القرار »ال�سرورة الحيوية المتمثلة في الح�سول 
علـــى معلومـــة االت�سال« وقد جـــاء مرافقا لتحول فـــي قيادة اأركان القطـــاع، اإذ �سار 
قائـــد الكتيبة م�ساعد قائد الحي، م�سوؤوال عـــن اال�ستخبار في كل حي. بذلك، حر�ش 
الكولونيل على اإبراز االأهمية الق�سوى التي يوليها لال�ستخبار، وتدل على ذلك اإرادته 
فـــي ا�ستبـــدال الم�سوؤول عن المكتـــب الثاني في القطـــاع، وهو نقيـــب، ب�سابط برتبة 
ليوتنان-كولونيـــل)2). مـــن الوارد جـــدا اأن يكون تن�سيب اأوائـــل الكومندو�ش في نهاية 
1957، ثـــم في 1958. لكن يبدو بـــاأن 1957، هي ال�سنة التي �سهدت، بف�سل االأعوان 

بالخ�سو�ش، اإن�ساء اأغلبية فرق الكومندو�ش هذه.
يترجـــم هذا التطـــور االأهميـــة المتزايد المـــوالة ل�سبـــاط اال�ستخبـــار، ولوظيفة 
المعلومـــة في الحرب ب�سفـــة اأعم: مكانة تزايدت با�ستمرار منـــذ بداية المواجهات، 
وكانـــت مرفقة بن�ســـر للقيم، لل�سعـــارات ولممار�ســـات اأتعبت ال�سرعية فـــي كثير من 

االأحيان، مع فر�ش نف�سها كواقع بديهي.
اإلـــى جانب االأ�ساليـــب الكال�سيكية المتبعـــة من قبل م�سالـــح اال�ستخبار، خا�سة 
اللجـــوء اإلـــى العمالـــة، لـــم يكن بع�ـــش �سبـــاط اال�ستخبـــار يتـــرددون فـــي ممار�سة 
التعذيـــب، بل حتـــى في الت�سفية الج�سديـــة لالأ�سخا�ش الم�ستنطقيـــن. لم يكن ذلك 

 1H ،1957 1( يوم 23 اأوتer et 2/15e RTS et 43e BIC( تعليمة �سخ�سية و�سرية من الكولونيل، لقادة )1(
*4402/1

)2( مل يتحقق �سيء من ذلك عند مغادرته، ففي �ستى 1959، مت ا�ستبدال نقيب بنقيب اآخر.
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من�سو�ســـا عليـــه في القانـــون اأو التنظيمـــات، لكن يوجد كثير ممـــن يجد في »واجب 
توفيـــر حماية فعالـــة لل�سكان الذين ا�ستمروا فـــي و�سع ثقتهم فينـــا« »تبريرا معنويا« 
»للحـــرب المحتومة بال هوادة«؛ كما ورد على ل�سان قائد �سلك الجي�ش في ق�سنطينة، 
فـــي دي�سمبر )1)1957. ُتـــرك ال�ساأن فيما يخ�ش الحكم على هذا الواجب، للمنفذين، 
وكذلك االأمر بالن�سبة لتاأويل معظم الن�سو�ش الملتب�سة، الغام�سة، بل حتى الخر�ساء 
المتعلقة بمناهج اال�ستنطاق. لم يكن التعذيب نتيجة ال منا�ش منها، وحتمية »للحرب 
الثوريـــة الم�سادة«، وال لالأولوية التي اأعطيـــت لال�ستخبار اأو لن�سو�ش غام�سة، لكنه 
نتيجـــة من جملـــة نتائجهـــا المحتملة. فالثقـــل الناجم عـــن ظرفية العمليـــات، وعن 
تمكـــن الوطنيين من ب�ســـط نفوذهم على ال�سكان، وعن �سخ�سيـــة �سباط اال�ستخبار 
وقادتهـــم، كلها معطيات ذات تاأثير فـــي توجيه قرار �سابط اال�ستخبار نحو الم�ساءلة 

»تحت ال�سغط« اأو ال. 
يمكن للبحث عن المعلومة اأن يت�سمن التعذيب. ي�سهد على ذلك الم�ساعد ال�سابق 
ل�سابط المخابرات فـــي تيزي-غنيف؛ فهو يرجو، بعد مرور خم�ش وثالثين �سنة، اأن 
»يتوحد العالـــم، ق�سد اجتناب الحرب، مهما كانت و�سيلتهـــا، خا�سة ‘اال�ستخبار’«، 
لقـــد عا�ـــش دوامة االإرهاب واال�ستخبار فـــي الجزائر. فالنقاط التـــي �سجلها الرقيب 
ال�ســـاب، وهـــو مقتنع بواجـــب القيام بالحـــرب، وا�سحـــة الداللة عن هـــذا: »�سيدوم 
اال�ستنطـــاق لمدة طويلة، الأن الح�سول على الحقيقة اأمر �سعب وقا�ش، ينبغي اللجوء 
اإلـــى ا�ستعمال اأ�ساليـــب )هكذا( مقرفة، غير اأنها �سرورية رغـــم ذلك.« اأثناء الجمع 
بيـــن اثنين من »الم�ستبه فيهم« لمقارنة مقالهم، اعترف باأن كالم اأحد الرجال، »لم 
يكن �سوى هراء بدافع من الخوف. هم فعال اأغبياء م�ساكين، غير واعين بما يقولون.« 

ثم اأ�ساف يقول »اإنني محطم االأوا�سر هذا الم�ساء«)2). 

)1( تعليمة عملياتية لقائد �سلك اجلي�ش الق�سنطيني، حول ال�سراع �سد اجلهاز ال�سيا�سي االإداري للتمرد، يوم 6 
*4402/2 1H ،1957 دي�سمرب

)2( يوميات �سري الرقيب بول فو�سون«، 8 فيفري 1957.
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فالخـــوف معطى بديهي لـــدى الجزائريين. لقد اأرجع قائد �سلك الجي�ش لوهران، 
�سدى ذلك بنف�سه، في �سبتمبر 1957. ففي ر�سالة توجيهية عامة، حر�ش الفرق على 
»القيـــام باأ�سر اأكبر عدد ممكن«، »م�سدر رائـــع للمعلومة، ولعله االأف�سل«؛ ثم اأ�ساف 
يقـــول باأن دعاية جبهـــة التحرير الوطني »توؤكد على اأن ]الجنـــود الفرن�سيين[ يقتلون 
كافة االأ�ســـرى، بعد القيام بتعذيبهم«. لذلك، فاإنه ينبغـــي اأن ُنفهم »المتمردين« باأن 
يوجـــد بيـــن الموت اأو موا�سلة كفـــاح ال طائل منه، خيار اآخر، يتمثـــل في اال�ست�سالم، 
والنجـــاة من الموت«)1). ولئن كانت دعاية جبهـــة التحرير الوطني فعالة في مثل هذه 
الحالـــة، فالأنها كانـــت موؤ�س�سة علـــى وقائع معروفة لـــدى ال�ســـكان الجزائريين. في 
منطقـــة بو�سط الغـــرب الوهراني، وزعت اأكيا�ش طبية �سغيـــرة، تحتوي على م�سحوق 
�سام، يمكن اأن يقتل �سخ�سين »على كافة الم�سوؤولين، اإلى غاية رتبة رقيب اأول ]...[ 
مـــع تو�سيتهم بتناول تلك الغبرة، في حالة وجودهـــم محا�سرين، وغير قادرين على 
النجـــاة من االأ�سر)2). وبالفعـــل، فقد قتل اأفراد، بعد اأن تم تعذيبهـــم، اأو األقي عليهم 

القب�ش. عندها يتخذ ا�ستغالل المعطيات العملياتية وجها دمويا. 
يف�سي الح�سول على معلومات اإلى القيام »بخرجات« تهدف اإلى الح�سول ب�سرعة 
على تاأكيد ما نطق به �سخ�ش ما. اأحيانا يكون الع�سكر مرفقين بهذا ال�سخ�ش ق�سد 
توجيههم. لقد تعر�سنا �سابقا للحديث عن هوؤالء المرافقين الذين قتلوا الأنهم حاولوا 
الفرار: يتعلق االأمر هنا دائما، باال�ستغالل العملياتي. تمثل هذه الحاالت، وهي كثيرة 
جـــدا، نتيجة اأمرين، هما االأ�ساليب الم�ستعملة وعدم و�سوح اأبعاد ال�سلطة التي يتمتع 
بهـــا �سباط اال�ستخبـــار. فالق�ساء على �سخ�ـــش، تحت غطاء التـــذرع بعملية لم يتم 
ل لهم الن�ساط  ا�ستغاللها علـــى الوجه المرجو، يدل على وجود �سباط ا�ستخبار، يخوِّ
الـــذي يقومون به م�ســـدر حق في حياة اأو موت �سخ�ش ما. وبعبـــارة اأدق، فاإن و�سيلة 
التعذيب، تدفع اإلى مثل ذلك االنحراف. فالقيام بتعذيب �سخ�ش ما، معناه التمتع في 

7803 1H ،1957 1( تعليمة عامة للجرنال ريثوري، يوم 17 �سبتمرب(
*1661 1H ،يف 7 �سبتمرب على اإثر عملية ا�ستنطاق DOP/ZCO 2( معلومات من(
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�ساأنه ب�سلطة مطلقة، ما دام االأمر يتعلق بالتالعب بحياته. فممار�سة التعذيب، لي�ست 
مجـــرد محطـــة في �سّلم تتدرج فيه مراتـــب االألم اأو االإكراه؛ ولي�ســـت انزالقا، �سجلت 
محتويـــات برمجتـــه في �سلب الحرية اأو في واقع يتمثل فـــي القيام بم�ساءلة فوقية من 
موقـــع القوة تجاه اأحد االأ�سرى، الخ. هـــي ا�ستباحة حركات تحتوي على اإمكانية موت 
االآخـــر، هي تحويـــل عالقة القوة اإلى عالقـــة هيمنة مطلقة. فالقيـــام ب»بعث« بع�ش 
االأ�سخا�ـــش، ممن »ف�سدت اأو�ساعه الج�سدية، اأو اعتبر حالة ميئو�ش منها« »اإلى جنة 
الـــرب«)1)، لـــن يمثل عندها حقيقة تعديـــا على بع�ش قواعد الحـــرب اأو القانون: فقد 

�سبق اأن حدث ذلك م�سبقا، عند القيام بحركات التعذيب.
تعتبر عمليات االإعدام التع�سفي لالأ�سرى، اأثناء اال�ستغالل العملياتي، نتيجة حتمية 
للجوء اإلى و�سيلة التعذيب، ولن�سر العتمة في مدلوالت القانون. فالمنطق المنبثق من 
البحث عن المعلومة، هو الذي يحرك ويعطي الم�سروعية للجنود الذين يطلقون النار. 
لقد ن�سرت »ديانة اال�ستخبار« عقائدها، وما رتبته من اأو�ساع تجاه ال�سمير والقانون. 
وبالفعـــل، يجد الع�سكر م�سقة كبيرة في االعتراف بكيفيات عمل العدالة في الجزائر 
عدالـــة يعتبرونها، في كثير من االأحيان، متراخية كثيرا وُمخ�سية. اأثناء قيام �سباط 
اال�ستخبـــار بالن�ساط الموكل اإليهم، فهـــم يفر�سون تاأويالتهم وي�ساهمون في �سياغة 
�سرعيـــة »م�سادة للثورة« ال تتوافـــق دائما مع قواعد الحرب والقانـــون. كذلك ال�ساأن 

ب�سفة اأخ�ش، في مراكز الفرز والتحويل. 

 �سابط ال�ستخبار، 
مكانة المركز، داخل م�سروعية مجندة

ابتـــداء مـــن 1957، تحولـــت العدالـــة اإلى »اأداة حـــرب ثورية م�ســـادة« في خدمة 
الجي�ـــش. فـــي هذا ال�ســـدد، ت�سكل تعليمة الجنـــرال �ساالن، ال�سادرة فـــي 30 اأفريل 
1957، برنامجـــا حقيقيـــا؛ اإذ كتـــب ما يلي، بخ�سو�ـــش محاربة التنظيـــم ال�سيا�سي 

)1( ب.اأ. طوما�ش. »�سراع داخلي«.
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االإداري: »اإن الطابـــع التخريبي للتمرد، يدفع الجي�ش اإلى ت�سخير الو�سائل المنا�سبة، 
ذات الطابع االإداري والق�سائـــي«. ت�ستجيب الن�سو�ش االإدارية والقانونية للحاجيات 
المعبر عنها من قبل الع�سكر في الميدان اأو التي تبينت الحاجة اإليها عند الممار�سة، 
وتتمحور حول نقطتيـــن: االإ�سراع ب�سير العدالة، وت�سويـــة اأو�ساع محت�سدات الم�ستبه 
فيهـــم. بينت »�سيلفي ثينول« اإلى اأي حـــد ال تعتبر ت�سرفات المدنيين �سوى ردود فعل 
للطلبات التي يتقدم بها ع�سكر تح�سلوا على �سرعية ح�سب مقا�سهم. اأعيدت �سياغة 
العدالة الع�سكرية تماما، وتتكفل كلية بعبء محاكمات الوطنيين. يعتبر قرار االإحالة 

على االإقامة، ت�سوية لعملية توقيف تمت خارج االإطار قانوني)1).
بحكـــم ت�سييرهـــم لمراكـــز الفـــرز والتحويـــل )م.م.ت. CTT(، ي�سغـــل �سبـــاط 
اال�ستخبـــار مكانتهم فـــي قلب تلك ال�سرعية الجديدة الم�سخـــرة للع�سكر. فكما يفعل 
ال�سرطـــة، يقوم �سباط اال�ستخبار بتوقيف االأفراد الم�ستبه فيهم، وبرمجة مواجهات 
بيـــن ال�سجنـــاء. فهم فـــي كل الحاالت، ال يبحثـــون عن اعترافات، بل عـــن معلومات، 
وكثيرا مـــا تاأتي عمليات اال�ستنطاق التي ُيجُرونها تكملة للتي تقوم بها ال�سرطة. وفي 
الواقـــع يبدو التمييـــز بين نوعي اال�ستنطـــاق نظريا جدا: فلي�ش ثمة مـــا يميز �سباط 
اال�ستخبـــار عن ال�سرطـــة في المناهج وال فـــي االأ�سئلة المطروحـــة. ب�سرعة �سرع في 
الدعـــوة اإلى اإقامة مراكز ا�ستنطاق م�ستركة. مـــوازاة لذلك، وجد �سباط اال�ستخبار 
اأنف�سهم قد رقوا اإلى مرتبة م�سوؤولين عن مراكز الفرز والتحويل؛ وللتذكير فقد تقرر 
اإن�ساوؤهـــا الإ�سفاء ال�سرعية على مراكز ح�سر الم�ساجين، التي اأقيمت في عز »معركة 

مدينة الجزائر«. 
بعـــد مـــرور �سهرين من اإن�ساء تلـــك المراكز ر�سميا، جـــاءت التنظيمات الخا�سة 
ب�سيرها: اإذ تو�سع تحت اإدارة �سابط اال�ستخبار التابع للقطاع، وتخ�سع الأوامر قائد. 

 1H  ،1957 اأفريل   30 يوم  �ساالن  تعليمة اجلرنال   .1927/1  1H  ،1957 اأوت   5 يوم  الثاين،  املكتب  دار�سة   )1(
3799/3. حول هذا املنعطف يف دور العدالة، راجع الف�سل 3 من اأطروحة �ش. ثينول، »العدالة يف حرب اجلزائر« 

»ب�سرعية تامة«.
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يحتـــوي كل مركز فـــرز وتحويل، على مركز ا�ستنطاق م�ستـــرك »يو�سع تحت ت�سرف 
اخت�سا�سيين من الجي�ـــش وال�سرطة والدرك«. يعتبر �سابط اال�ستخبار �سيد المركز 
حقا. تخ�سع م�سالحه لترتيب وا�سح في �سلم الم�سوؤوليات: تحتفظ ال�سلطة الع�سكرية 
بالت�سرف المطلق في م�سمون »التحقيقات غير الر�سمية« التي ُتجرى فيه: »ال ينبغي 
تحويـــل الق�سايا التي عولجت فيه اإلى العدالة، اإال بعد اأن تعلن ال�سلطة الع�سكرية عن 
موافقتهـــا على ذلك«. اأهمية العبارات هنا ملفتـــة للنظر، اإذ ت�سكل مجاالت الغمو�ش 
التابعة ]للن�ساط[ »غير الر�سمي« مرتكز مراكز الفرز والتحويل وعمليات العنف التي 
تتـــم فيهـــا. ال اأحد يدري ما الذي يجري فيها، ولي�ش ثمـــة من يجهله من جهة اأخرى. 
فبـــدال من اإجبار الع�سكر على احتـــرام ال�سرعية، يتم تكييفهـــا ل�سالحهم واتخاذها 

�ستارا لتبرير ممار�ساتهم)1).
يمر الم�ستبه فيه في مركز الفرز والتحويل، بمرحلتين هامتين: قبل و�سوله وبعده 
االأولى. يفتر�ش  المرحلة  تقلي�ش مدة  اإلى  اأ�سا�سا  المراكز  تلك  تاأ�سي�ش  – ويهدف 
اأن ير�ســـل �سبـــاط اال�ستخبـــار، اإلى قادتهم، التما�ـــش االإحالة علـــى االإقامة، وبطاقة 
معلومـــات اأولية، وهذا خالل االأربع والع�سرين �ساعـــة الموالية للتوقيف. اأحيانا تجبر 
الم�ساحة الفا�سلة بين ال�سابط وقائده، على تمديد المدة اإلى ب�سعة اأيام، خا�سة في 
حاالت توقيف اأو ا�ستنطاق المعني في ميدان العمليات الكبيرة. والواقع، اأن القادة قد 
توافقوا على مدة ق�سوى تبلغ ثمانية اأيام، قبل الو�سول اإلى مراكز الفرز والتحويل. 

فـــي مار�ش 1957، وقف النقيـــب بيانكوني، القائم بمهمة لـــدى الحكومة العامة، 
اأمـــام الم�سوؤوليـــن المدنييـــن والع�سكرييـــن الحيـــارى، لير�سم بقطعية تامـــة الم�سار 
الـــذي ينبغي اإتباعه م�ستقبـــال: » من الم�ستحيل اأن يقع منعهـــا]م.ف.ت[، فلو وافقنا 
علـــى هذا الحل فالمحذور هنا هو اأن ندفع الجي�ـــش اإلى ت�سفية الم�ستبه فيه بو�سائل 
اأخرى.« تعتبر مراكز الفرز والتحويل التي وافقت عليها ال�سلطات المدنية، من الوهلة 

 *12/160  cab  ،1957 3 جوان  يوم  للمدفعية،  الع�سكرية  للمدر�سة  التابع  املكتب اخلام�ش  )1( مدونة م�سلحية 
.2750/1 1H ،1957 ر�سالة للجرنال اآالر، اإىل قادة املناطق، يوم 20 اأفريل .(CAOM(
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االأولـــى، محت�ســـدات مدمجة وظيفيا ب�سير العمليات الع�سكريـــة: فهي بمثابة اعتراف 
بخ�سو�سية ظروف وليدة الحرب، كما تمثل دليال على الرغبة في و�سع بع�ش القواعد 
القانونية. فبينما اأكد كل من النقيب بيانكوني والكولونيل جيغور، في تقريرهم الذي 
�سبـــق مر�سوم 11 اأفريل، علـــى اأن المراكز »تعتبر، مبدئيـــا، تع�سفا، في نظر العدالة 
والقانـــون الدولي« وال يمكن تبريرها اإال باعتبارهـــا »معبرا يق�سي فيه االأفراد الوقت 
ال�ســـروري لفرزهم«، اعتقدت ال�سلطات المدنية من جهتها، اأن في و�سعها اأن تفر�ش 
بع�ـــش ال�سوابط. هكـــذا، كان بول تيجتن، �سخ�سيا يعتبرهـــا �سمانا �سرعية انتهكت 
دائمـــا. فهو يقدر باأن »�سرعة عمـــل ال�سرطة« في مراكز الفرز والتحويل غير معر�سة 
للخطـــر »وهي ]مو�سوعة في مكان ي�سمح لهـــا باالحتفاظ[ بطابعها ال�سرعي« م�سيفا 
بـــاأن »اإلزامية م�ساءلة الموقوفين في تلـــك المراكز فقط، ُيك�سب عمليات اال�ستنطاق 

اأي�سا، من كافة اأوجه النظر، طابعا �سرعيا«)1).
والحقيقـــة اأن »المحت�سدات الميدانية المفتوحة مـــن قبل الجي�ش » لم تحول كلها 
اإلـــى مراكز للفرز والتحويـــل؛ فقد نجدها اأي�سا مراكز لتوقيـــف موؤقت )CDP(، تم 
اإن�ساوؤهـــا اأثناء العمليات، وحلت بعد انتهاء هذه االأخيرة. فت�سمية )»مراكز توقيف«( 
غيـــر كافية للتغطية على مـــا يمكن اأن يقترف فيها، دون قيد، مـــن اأعمال ال �سرعية: 
داخـــل هذه المراكز، يجد الع�سكـــر اأنف�سهم منفردين باأنف�سهـــم؛ فالقواعد ال�سائدة 
هنا ال تتاأ�س�ـــش على مقت�سيات �سرعية، لكن على مقت�سيات العمليات. بهذا ال�سدد، 
يعتبر حديث اإيفون، حول هذا النوع من المراكز، �سهادة ثمينة جدا. عند و�سوله اإلى 
الجزائـــر فـــي جويلية 1957، تم تعيينـــه في بالد القبائل. كانت الحـــرب فيها قا�سية 
جدا، واكت�سبـــت الفرقة ال�سابعة )لكتائب القنا�سة االألبييـــن( �سهرة بكونها مخيفة. 
كانـــت ذكريـــات اإيفون دقيقة جدا: تعلق االأمر باأولى تجربـــة له في عملية كبيرة، ومع 
التعذيـــب، بعـــد �سهر من و�سوله. من تاريخ 3 اإلى 15 اأوت، تم اإر�سال الفرقة ال�سابعة 
 .(CAOM( *12/160 cab ،1957 حم�سر ذلك االجتماع الذي عقدته م�سلحة مراكز االإيواء، يوم 19 مار�ش )1(
 ..2573/1 1H ،1957 تقرير جلنة االإعالم املختلطة، املكلف بالتحقيق حول مراكز الفرز والتحويل، يوم 22 مار�ش
تقرير االأمانة العامة للمحافظة املكلفة ب�سرطة مدينة اجلزائر، املوجه اإىل حمافظ مدينة اجلزائر، حول زيارة بول 

.(CAOM( *12/160 cab ،1957 غازل، يوم 1 اأفريل
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)ك.ق.اأ( »في مهمة الترحال الطويل االأمد«. ت�سمنت يوميات �سير العمليات خا�سة، 
تخييما بالقرب من »راأ�ش ال�سالطـــة«. اقت�ست العمليات تجنيد المدفعية والطيران؛ 
ا�ستبكـــت الفرق مع عدة ع�سرات مـــن »المتمردين« وقامت بتم�سيط المنطقة. عالوة 
علـــى اأ�سر البع�ش اأثنـــاء العملية، »تم اإلقاء القب�ش على العديـــد من الم�ستبه فيهم«. 
لـــم تت�سمن يوميات �سيـــر العمليات على اأي تدقيق يتعلق بظـــروف توقيف وا�ستنطاق 
األئـــك الم�ستبه فيهم. يذكر اإيفون باأنه: »كلف بجمع كافة الرجال في محت�سد حب�سوا 
فيـــه«؛ كما يذكر اأنه كان لديهم في »اليوم االأخير، عدد معين لكل فرع، وباأنه محظور 
عليهـــم اأن ياأتـــوا باأي رجل حي اإلى المخيم ]يتعلق االأمر بمخيم جنود الفرقة ال�سابعة 
)ك.ق.اأ( ال بمخيـــم راأ�ـــش �ساّلطة[«. حيـــن �سئل، اأو�سح اإيفـــون: »كان في و�سعنا اأن 
نطلق �سراحهم« غير اأننا كنا نقتلهم رميا بالبنادق، واأ�ساف الالهوتي ال�سابق يقول: 
»اأ�سعـــر بت�سامنـــي الأن هنـــاك اآخرون، ما لم اأفعلـــه اأنا، فعله اآخـــرون.« ظلت يوميات 

ال�سير والعمليات �سامتة في �ساأن وجهة الم�ستبه فيهم واالأ�سرى.
فمراكـــز الحجز الموؤقت هذه، وتلك المحت�ســـدات المقامة موؤقتا في عز الجبال، 
هـــي ملكية تامة للحرب التـــي يخو�سها الع�سكر: فنحن اأبعد مـــا نكون هنا عن عملية 
لت  »حفظ للنظام« اأو عملية قانونية لقمع »التمرد«. يعتبر المحت�سد هنا �سالحا، ف�سّ
مقا�ساته ح�سب مقت�سيات الحرب: تعتبر المعلومة فيه القيمة العليا، الهدف االأ�سمى، 
وغنيمـــة المنت�سر. ففي �ساّلطـــة، اعتبر االأ�سرى مجرد م�ســـادر للمعلومة، ال حاجة 
ال�ستعمالهـــا بعد الفراغ من ا�ستغاللهـــا. وجهة نظر قائد الفرقـــة ال�سابعة )ك.ق.اأ( 
بخ�سو�ـــش »القوائـــم المطلوبة من �سابـــط اال�ستخبار، حـــول االإحالة علـــى االإقامة 
وملفـــات المحبو�سين« تلقي ال�سوء على طبيعة الـــروح ال�سائدة في هذه الكتيبة: » كل 
�ســـيء قـــد تم وكاأن الق�سد منه هـــو اإحباط ميلنا اإلى حب�ـــش المتمردين، اأمام خليط 
اأوراق كان علينـــا اأن نعدها لكل واحد منهم في �ست اأو ثمانية ن�سخ. ]...[ اأثناء ذلك، 

ال يمكن لنا اأن نقوم بمهنة اال�ستخبار ونحن نرزح تحت اأكدا�ش االأوراق)1).«

2425 1H ،1957 يوم 12 دي�سمرب ،)BCA( تقرير حول االأو�ساع املعنوية للفرقة ال�سابعة )1(
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فـــي جهات اأخـــرى، كان فـــي االإمكان االأمـــل في »ا�سترجـــاع« الم�ساجيـــن، اأو في 
»اإعـــادة تربيتهم«، واأي�سا تقديمهـــم اإلى العدالة اأحيانا. ينتقـــل االأ�سرى اأو »الم�ستبه 
فيهـــم« عندها من المخيم الموؤقت اإلى مركز للفـــرز والتحويل، يتقرر فيه م�سيرهم 
نهائيـــا. يوؤ�سر وجود ال�سرطة والدرك في مراكز الفرز والتحويل اأي�سا اإلى قطيعة مع 
ا�ستغـــالالت عملياتية كانت تتم بعيدا عنهم. نظريـــا، امتالأت الجزائر بمراكز للفرز 
والتحويـــل ابتداء من جـــوان 1957، بمعدل مركز لكل قطاع ومركز لكل قطاع فرعي، 
م�سيـــر من قبل كولونيل. في نهاية ال�سنة، كانت القائمة بعد مهمة – وهو الدليل على 
اأن االأمـــر يتعلق فـــي معظم االأحيان بمراكز وجدت من قبل، تم ت�سويتها بتحويلها اإلى 
مراكـــز فرز وتحويل. تعد بع�ش القطاعـــات العديد منها، بينما كانت قطاعات اأخرى 
مجردة منها: في و�سعنا اأن ناأخذ بذلك فكرة عن ن�ساط »الحرب الثورية الم�سادة«.

احتـــل �سلك الع�سكر التابع لمدينة الجزائر، مقام الريادة في مادة مراكز البحث 
والتحويـــل)1): تمت موا�سلة العمـــل لتحقيق مراد الجنرالين �ســـاالن واآالر بفعالية في 
كافة المناطق )وبن�سبة اأقل في منطقة جنوب مدينة الجزائر(. كانت منطقة مدينة 
الجزائر مليئة بالمراكز: 11 في قطاع الجزائر ال�ساحل، واأربعة في قطاع عين طاية. 
تمت اإقامتها ب�سرعة اأي�سا في كل من بالد القبائل وفي منطقة �سرق الجزائر التابعة 
للجنرال غيران: كان قطاع فور نا�سيونال يعد ت�سعة، قطاع عزازقة �سبعة، قطاع بويرة 
�ستة، برج منايل ثالثة، ذراع الميزان ثالثة، اأربعة في تغزرت وواحد في بالي�سترو. في 
منطقـــة غرب الجزائر التابعة للجنرال بريبي�سون، وجدت اأي�سا �سبكة كثيفة: خم�سة 
فـــي اأورليان فيل، خم�سة في تن�ـــش، ثالثة في �سر�سال، ثالثة في ثنية الحد، واحد في 

مليانة وواحد في دوبيري. 
كانـــت اأو�ســـاع ال�سرعيـــة فيها �سعيفـــة. يبدو باأن مراكـــز الفـــرز والتحويل كانت 
ت�ستجيب لقواعد اأ�سا�سيـــة معمول بها في احترام حقوق االأ�سخا�ش؛ كما افتر�ش باأن 

)1( يف نهاية 1957، وجد منها حوايل 41 يف مركز اجلزائر الو�سطى، 34 يف مركز اجلزائر الغربية و9 يف اأرا�سي 
/(CAOM( *12/160 Cab .»اجلنوب، اإذا اأخذنا بعني االعتبار بع�ش املراكز »النائمة
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مقت�سيـــات اإدارية قد حدت من حالة التع�سف. الواقع، هو اأن تلك القواعد قد خرقت 
اأي�سا، من غير اأن يكون في و�سع المدنيين اأن يتدخلوا قط.

باعتبـــاره م�سوؤوال عن مراكز الفرز والتحويـــل، كان �سابط اال�ستخبار ي�سهر على 
فـــرز االأ�سرى )اأي علـــى ا�ستنطاقهم(، وعلى تحويلهم )اأي اإلـــى الوجهة التي حددت 
لهم بعد الفرز( وعلى احترام المدة الق�سوى المفرو�سة بوا�سطة مر�سوم 11 اأفريل. 
راأينا كيف األح مدنيون على فر�ش ُمـقام ال يتعدى ال�سهر: يتعلق االأمر بتحقيق اأف�سل 
تاأطير ممكن، في حرب ولود الأو�ساع ال �سرعية كثيرة؛ حرب غير وارد اأي�سا تعطيلها 
بقوة. غير اأن تلك المدة التي ترك فيها لتقدير �سباط اال�ستخبار وحدهم �ساأن البث 

في احترام ال�سرعية المهياأة، قد تم تجاوزها في كثير من االأحيان.
عالوة على »االأ�سخا�ش المحرو�سين، بعد العملية الع�سكرية، بدون اأي قرار اإداري 
ر�سمـــي، وفي معظم االأحيان بمجـــرد قرار من قائد منطقة ع�سكريـــة«، اأ�سار النواب 
العامـــون في كل من وهران والجزائر اإلى ا�ستعمـــال تع�سفي لمراكز الفرز والتحويل، 
واتخاذها اأماكن للحب�ش عند امتالء مراكز الحب�ش)1). يوؤدي تزايد اأعداد الموقوفين 
اآليا اإلى اكتظاظ الهياكل وتكد�ش لم�ستبه فيهم في مراكز الفرز والتحويل. يود الع�سكر 
اإبعاد »المتمردين« لمدد تدوم: ال يمكن القبول بحب�ش موؤقت لمدة ثالثة اأ�سهر، اإال في 
حالـــة ما اإذا كانت �ستف�سي اإلى حب�ش لمدة اأطول. الأجل هذا، كان �سباط اال�ستخبار 
يبحثون عموما على جمع معطيات تمكن من االحتفاظ بهم تحت الرقابة، اأي حب�سهم 

في مركز اإيواء. 
فـــي ال�سرق الق�سنطيني، لم يكن الوكيل العـــام برتراند راغبا في اإحراج الجي�ش، 
فلـــم ي�سر اإلـــى وجود اأي م�سكل لوزيره، مـــع العلم اأن الو�سعية هنـــاك كانت اأ�سواأ من 
�سلكـــي الجي�ش االآخرين، نظرا لوجود مركز اإيواء واحد فقط الحتواء كافة المحالين 
على االإقامة عند خروجهم من مراكز الفرز والتحويل، مقابل خم�سة في �سلك الجي�ش 
فـــي الجزائر واأربعة في �سلك الجي�ش في وهران. هـــذا بالرغم من كون الحرب فيها 

.(CAC( * 800293/5،1958 اجتماع مع الوكالء العامني، يف وزارة العدل يوم 3 فيفري )1(
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حـــادة ب�ســـكل متميز، وعدد االأ�ســـرى المحتملين هاما. فور �سبتمبـــر 1957، احتارت 
ال�سلطـــات المدنية لذلـــك، الأن مركز »الجـــرف« كان مكتظـــا. كان المفت�ش العام... 
يدعـــو اأتباعه بانتظام اإلـــى ق�سر عدد المحالين على الحـــاالت »التي تبدو خطورتها 
]...[ موؤكـــدة«. بدا ان�سغال الع�سكر باإبطال مفعول ال�سرر المت�سمن في ‘المتمردين’ 
المحبو�سيـــن موؤقتا في مراكز الفرز والتحويل، مـــن جهة، ونتائج ذلك على ال�سرعية 
مـــن جهة اأخـــرى، ]بدا هذا االن�سغال اإذن[ بو�سوح تام فـــي ر�سالة من محافظ »بونا« 
)عنابة( اإلى قائد منطقة ال�سرق الق�سنطيني. فباعتباره مكلفا بالتوقيع على قرارات 
االإحالـــة علـــى االإقامة، كان في و�ســـع المحافظ، نظريا، اأن يوؤثـــر في مجريات حركة 
االإحـــاالت، وحـــاول فعل ذلـــك، حين طلب من الجنـــرال رودان، كبح اندفـــاع اأتباعه، 
الذين كانوا يوجهون له التما�سات اإحاالت »بوثيرة �سريعة للغاية و]...[ مبررة بكيفية 
مقت�سبـــة ن�سبيا«. تر�سل له ملفات، توؤكد دوما على وجـــود »ن�ساط ُيدين المعني« لكن 
مـــن غيـــر اأن تتاح اإمكانية تقدير »مبلـــغ ال�سرر«. مع العلـــم اأن ال�سلطات المدنية في 
ق�سنطينة، توافق علـــى »اإيواء« االأفراد االأكثر خطورة فقط، بدعوى عدم توفر بديهي 

وحقيقي لالأمكنة. 
تميز الع�سكر في منطقة بونا، بتكرار اللجوء اإلى االإحالة على االإقامة)1)، وقد تزايدت 
اأكثـــر في الخريف، حين التم�ست االأركان المختلطة من ال�سلطات المدنية والع�سكرية 
و�ســـع »قائمة عامـــة لالأ�سخا�ش المعتبرين م�ستبـــه فيهم« ت�سمل االأ�سنـــاف المعتادة 
و«االأفـــراد المنتميـــن اإلى عامة ال�ســـكان، حتـــى واإن كانت ممار�ســـة ن�ساطهم ل�سالح 
جبهة التحرير الوطني محدودة«، مع �سمان اأن ي�ستهدف »االأ�سخا�ش الموقوفين، بعد 

اال�ستنطاق ]...[ بمقترحات تدابير اإدارية اأو ق�سائية تتخذ في �ساأنهم«)2).

)1( من فاحت جويلية اإىل بداية �سبتمرب 1957، تلقى موري�ش بابون، 663 التما�ش االإحالة على االإقامة يف اجلرف، 
منها 462، من حمافظة بونا وحدها، 126 من حمافظة ق�سنطينة، 43 من �سطيف، و32 من باتنة. ر�سالة املفت�ش 

.3799/2 1H ،1957 العام اإىل املحافظني، 28 اأكتوبر
اإىل قائد  بونا، ذكرت من قبل املحافظ يف ر�سالته  اإىل حمافظ  الق�سنطيني،  لل�سرق  العام...  املفت�ش  )2( ر�سالة 
منطقة ال�سرق الق�سنطيني، يوم 26 دي�سمرب 1957. ر�سالة حمافظ بونا اإىل قائد منطقة ال�سرق الق�سنطيني، يوم 

3799/2 1H ،1957 26 دي�سمرب 1957. مدونة م�سرتكة بني اجلرنال فانوك�سيم، وحمافظ بونا، يوم 15 اأكتوبر
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يبدو التناق�ش بين المنطقين �سارخا هنا: يقوم الع�سكر باعتقاالت وا�سعة )توؤكد 
مالحظـــة لمكتب قائـــد المنطقة، م�سجلة في تلـــك الر�سالة، على �ســـرورة »موا�سلة 
عمليـــات التوقيـــف، الأنه من االأف�ســـل اأن يبذل الجهد في اتجـــاه تكثيف التوقيف بدل 
تمديده في الزمن«( وياأمل ]الع�سكر[ اأن تف�سي عمليات التوقيف تلك اإلى حب�ش عدد 
هـــام؛ بينما يبرمـــج محافظ بونا – وهو، مع ذلك، ع�سو في قيادة االأركان الم�ستركة 
– ل�ســـن �سيا�ســـة اأكثر انتقائية، ال تتاأ�س�ش فقط على »قاعدة قمعية«. مع العلم اأنه 
اقترح على القائد البحـــث عن »و�سائل اأخرى«، »جديدة، اأكثر مردودية، في م�ستقبل 

قريب اأو بعيد«. 
يبـــدو بـــاأن التناق�ش قد طـــال المفت�ش العـــام نف�سه الذي اأمـــر، ح�سب المالحظة 
الخطيـــة الم�سجلة في الر�سالة، بموا�سلة عمليات التوقيف، بينما يود اأن يقل�ش عدد 
االأ�سخا�ش المقترحين »لالإيواء«. وفي الواقع، يمكن حل هذا التناق�ش، لو تتم عملية 
الفـــرز هذه بكيفية �سريعة، بكيفية تف�ســـي اإلى تحقيق دوران فعال الأعداد الموقوفين 
في مراكز الفرز والتحويل، ولو اأف�سى ذلك الفرز اإلى الح�سول على عدد �سعيف من 
حـــاالت االإيواء. لقد عدت ال�سلطـــات في هذه المنطقة، األفـــا ومائتي �سخ�ش يمرون 
�سهريـــا في مراكز الفرز والتحويل. منهم �سبعـــون حولوا اإلى العدالة، ومائة في حالة 
اإحالـــة علـــى االإقامة)1). مهما بـــدا العدد محـــدودا، فاإنه يعتبر دائما هامـــا اإذا امتالأ 
مركـــز االإيواء: تكتظ مراكز الفرز واالإيواء في بدايـــة ال�سل�سلة، فكان �سروريا اإيجاد 
حلـــول محلية. ففي بونـــا، اأ�سارت مالحظـــة مخطوطة في هام�ـــش ر�سالة المحافظ، 
اإلـــى اأنـــه اقترح االإبـــادة الج�سدية. وبالفعل، فقـــد راح محالون علـــى االإقامة �سحايا 
اإعـــدام تع�سفي، لكـــن ال يمكن لهذه الفر�سية االأخيرة )حتـــى واإن بدت كمجرد تعليق 
خطـــه محافظ واقع تحت تاأثير الغ�سب؟( اأن تطـــرح بكيفية ر�سمية، كما تبدو �سعبة 
التنفيـــذ با�ستمرار. فما هي »الو�سائل االأخرى« التـــي يمكن ت�سورها، اإر�ساء للع�سكر 

وللمدنيين؟

 1H ،1957 1( معطيات رقمية حملقة، من قبل منطقة ال�سرق الق�سنطيني، بر�سالة حمافظ بونا يف 26 دي�سمرب(
3799/2
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فـــي ال�سرق الق�سنطيني، جاء اإن�ساء مركز اإ�سافي للفرز والتحويل في قطاع بونا، 
ليحل موؤقتا م�سكلة اكتظاظ المراكز الموجودة – في انتظار القيام باإ�سالح حقيقي 
للنظام، وهـــو البديل الوحيد للت�سخم الالمتناهي الـــذي عرفته اأعداد المحبو�سين. 
اإذا وا�ســـل الع�سكـــر حمـــالت التوقيـــف المكثف وملء مراكـــز الفـــرز والتحويل، فاإن 
االإ�ســـالح �سين�سب حينئذ اأ�سا�سا على طرفـــي ال�سل�سلة االإدارية: الو�سول اإلى مراكز 

االإيواء والخروج منها.
�سبق للجنرال رودان اأن اقترح في �سهر جوان، اأن ي�سهم عمل العدالة في التخفيف 
عـــن االإدارة بف�ســـل التقديـــم المبا�سر. فـــي هذه الحالـــة �سيتم اإيـــداع »المتمردين« 
و«االإرهابييـــن« في الحب�ش ب�سرعـــة، مما �سيخفف على مراكز الفـــرز والتحويل، الأنه 
لـــن يبقـــى فيها �سوى من ال يمكن تقديمه مبا�سرة اإلـــى المحاكمة. ظهر الجنرال هنا 
فـــي ثـــوب داع الإقامة عدالة تمثـــل �سالحا بيد »الحـــرب الثورية الم�ســـادة ال�ساملة«، 
وفق النمـــط المعرو�ش من قبل الجنرال �ساالن في التعليمة التي اأ�سدرها بتاريخ 30 
اأفريل. تاأ�سف في مدونة الم�سلحة التي اأ�سدرها، اأن »ُيحتفظ باالأ�سرى لمدد طويلة، 
مـــن طرف قادة الوحدات اأو �سباط اال�ستخبار، بل وفـــي بع�ش االأحيان »ُين�سون« اإلى 
درجـــة التردد في الوجهة التي يراد اإر�سالهم اإليهـــا«. غير اأن تلك الممار�سة تتنا�سب 
مـــع الرغبة فـــي الح�سول على المعلومات: فـــاإذا اعتقدوا باأن التقديـــم المبا�سر اإلى 
العدالـــة قد ي�سع حدا لتلك المـــدة المطاطية التي يحتفظ �سابط اال�ستخبار اأثناءها 
بالم�سجـــون، فاإنهم اإذن يخلطون بين ن�ساط �سابـــط اال�ستخبار والتحقيق الق�سائي. 
عندهـــا، تتحول المعلومات المح�سل عليها مـــن قبل �سابط اال�ستخبار اإلى تهم تثقل 

كاهل الم�ستبه فيهم، في محاكمات �سريعة. 
مـــن الممكن اأن يف�سي ذلك اإلى حـــل ال�سعوبة الناجمة عما اأبداه كل من النقيب 
بيانكونـــي والكولونيل جيغـــور من ان�سغال: »ال يبدو على ال�سلطـــات الع�سكرية المعنية 
]بالمعلومـــات المح�سل عليها في مراكز الفـــرز والتحويل[ اأن ت�ستعجل اإطالق �سراح 
اأو ت�سريـــح الم�ستبـــه فيهم »المهميـــن« في نظرهم، ويبدو اأنها تاأمـــل في ا�ستدراجهم 
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»اإلـــى االعتراف بالذنب« في اآجال قد تطول اأو تق�ســـر. هذا، مع العلم باأن الع�سكري 
�سيتـــردد دوما فـــي ت�سريح م�ستبه فيه، قبل التيقن من اأنـــه لن ي�سكل بعد ذلك خطرا 
على رفاقه)1).« بالتقديم المبا�سر اإلى العدالة – وما يت�سمنه من �سدور اأحكام- فاإن 
هـــذا االن�سغال �سيزول اإذن؛ نف�ش الحركة كانـــت �ستمكن من الح�سول على المعلومة 
والحكـــم، لـــو اأمكن الح�ســـول على المعلومـــة في ظـــروف اال�ستعجال، ولي�ـــش االأمر 
كذلـــك... هذا هو ال�سبب في انتفاخ االأعداد فـــي مراكز الفرز والتحويل، الأن �سباط 

اال�ستخبار يف�سلون »اإن�ساج« �سجنائهم قبل ال�سروع في م�ساءلتهم من جديد)2).
فبينمـــا يخرج االأ�سرى المحكوم عليهم من نطاق �سلطـــة �سابط اال�ستخبار، فاإن 
االأمـــر على خالف ذلك بالن�سبة للم�ستبه فيهم بمراكز الفرز والتحويل. ي�سكل �سبط 
�سجـــل للداخلين والخارجين �سمانا �سد اأي غياب مفاجئ. فالتجاوزات المبالغ فيها 

محدودة اإذن. غير اأن اأعمال العنف غير ال�سرعية ظلت �سارية داخل المحت�سد. 
اأ�ســـارت بع�ـــش يوميـــات �سير العمليـــات في مراكـــز الفـــرز والتحويل اإلـــى وجود 
ممار�ســـات م�سبوهة: عمليات انتحار اأ�سخا�ـــش في »قف�ش �سابط اال�ستخبار« – هي 
الت�سمية التي اأطلقـــت على مركز اال�ستنطاق -، وب�سفة اأخ�ش اإلى اإطالق النار على 
اأفـــراد اإثر محاولة الفرار. هـــي معطيات اأكدتها مالحظات مندوبـــي اللجنة الدولية 
لل�سليـــب االأحمر: بينما الحظوا في ربيـــع 1957، تح�سنا في اأو�ساع ال�سجون ومراكز 
االإيواء الم�سيرة من قبل مدنيين، كما اأ�ساروا اإلى »تلويع اأكد بع�ش الموقوفين التعر�ش 
لـــه، اأثناء ا�ستنطاقهم«. يمكن اأن توؤدي اأعمال العنـــف الم�سلطة، برجال الدرك، اإلى 
تحريـــر محا�سر وفاة. وهكـــذا ورد اإلى علم وكيل الجمهوريـــة لمدنية �سيدي بلعبا�ش 
ق�سية في منتهى الخطـــورة. تم اإخطاره »بارتفاع عدد االأفراد الذين تم »اإ�سقاطهم« 
ب�ســـكل ملفت للنظـــر، في تراب الدائـــرة الق�سائية لتالغ، في منطقـــة الغور، ماجنتا 
وكرامبـــل، وقد تاأكـــد موتهم من قبل رجال الـــدرك التابعين لمدينة بيـــدو و�سلي�سن، 

2573/1 1H )1(
1100/1 1H .2( من اأوت 1957 اإىل مار�ش 1958، ت�ساعف العدد يف مراكز الفرز والتحويل ثالثة مرات تقريبا(
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باالأخ�ش )اأزيد من 150 كما يبدو(« بين ماي 1957 وبداية 1958. في تقريره ل�سهر 
�سبتمبـــر 1958، تبنـــي النائب العـــام ماندفيل، مخاوف م�ساعده. مذكـــرا باأنه تحير 
اأي�سا لمحتوى »مح�سر حرره درك مدينة بيدو، ورد فيه معاينة ]...[ اأربع حاالت وفاة 
بجـــروح �ستبدو م�سبوهة في ظروف اأخرى«. مـــن البديهي بالن�سبة اإليه اأن »تجاوزات 
خطيرة جدا قد ارتكبت«. بالرغم من ال�سعوبات التي وجدت اأثناء التحقيق – نظرا 
لتحيـــز بع�ش الم�سالح -، اأكت�ســـف النائب العام باأن ع�ســـرات الم�ساجين المحتفظ 
بهـــم في مراكـــز عبور موجودة في محا�سر ع�سكرية، قـــد قتلوا، بعد تعر�ش معظمهم 
للتعذيـــب: بلغـــت الق�سية درجة من الخطـــورة جعلت وزارة العدل تقـــول باأنه ي�سعب 

عليها اأن تغ�ش الطرف عنها)1). 
من خالل المظاهر، تبدو حالة قطاع تالغ ق�سية ا�ستثنائية: نظرا لعدد ال�سحايا 
اأوال، لكـــن باالأخ�ـــش لما اأبـــداه الق�ساة من عـــزم على التحقيق فـــي المعلومات التي 
احتوتهـــا مالحظة عابرة، وردت من وزارة العدل في بداية 1958. ففي حين �سرعت 
الوزارة في تهيئة محاور للتعاون بين الجي�ش والعدالة في الحرب، جاءت هذه الق�سية 
لتذكر اإلى اأي درجة و�سل احتقار العدالة من قبل الع�سكر؛ بات من الم�ستحيل �سرف 
النظر عن ذلك. هذا، بالرغم من اأن �سحايا تالغ لم تاأت بها ال�سدف، اأو ت�سبب فيها 
حادث اأو اإن�سان مجنون: فلئن وجدت، فاإن ذلك ي�سكل دليال على كون النظام المتبع 
فـــي هذه الدائرة الق�سائية قد �سار ممكنا بـــاإرادة ال�سلطات المدنية والع�سكرية. لم 

تكن الق�سية اإذن ا�ستثنائية، بل نموذجية.
بف�ســـل اإدارة مراكز الفرز والتحويل، يتوفر �سباط اال�ستخبار على حرية ت�سّرف 
تجعـــل مراقبـــة ممار�ساتهم �سعبـــة التحقيق. جـــاء المر�سوم المتعلـــق بمراكز الفرز 
والتحويـــل م�سّويـــا الأو�ساعهـــا القانونية وم�ساعفـــا لعدد المحت�ســـدات التي يمكن اأن 
يتحفظ فيها ب»الم�ستبه فيهم« في انتظار م�ساءلتهم. المفارق هو، اأن ت�سوية اأو�ساع 
اأماكـــن تنمو خارج دائرة القانون، قد اأحلـــت ال�سلطات المدنية بمنطقة ال-قانون في 

. (CAC( *800293/5 ،1958 مالحظة الأندري تورين، تعليقا على تقرير النائب العام، يوم 13 اأكتوبر )1(
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قلـــب ف�ساء �سار االآن ر�سميا ومعترف بـــه. فقد اأ�س�ست لظروف �سرعية لي�ست عمياء 
فح�ســـب، بـــل ُتعمي من ينظر اإليهـــا من الخارج: فمـــا دامت مراكز الفـــرز والتحويل 

�سرعية، فكيف يمكن اأن ترتكب فيها اأعمال غير �سرعية؟
هـــذا، رغم اأن المنت�ســـر في مراكز الفـــرز والتحويل، لي�ش هـــو القانون بقدر ما 
هـــي »الحـــرب الثورية الم�ســـادة«، اأو التزوير المنطقي. من �ســـاأن تحليل دور �سباط 
اال�ستخبـــار اأن يركز االهتمام على التحـــوالت االأ�سا�سية الناجمة عن تطبيق نظريات 
»الحـــرب الثوريـــة الم�سادة« فـــي الجزائر. لم تعـــد الحرب عبر كافـــة التراب، تقيم 
فرقـــا بيـــن التنظيـــم ال�سيا�ســـي واالإداري، والع�سابـــات الم�سلحـــة، وتهـــدف بنف�ش 
االإ�ســـرار اإلى تحطيم االثنين. �سارت المعلومة و�سيلة وغاية في المهمة الم�سندة اإلى 
�سابـــط اال�ستخبار؛ فهو يفرز مقت�سياته الخا�سة، وتنت�ســـر ]افرازاته[ تدريجيا عبر 
القطاعـــات. تجد ال�سرعية والعدالة نف�سها مجبرة على اتباع تلك التطورات، وتخرج 
مـــن ات�سالها بتلك الحرب متطورة. في 1958-1957، انقلبت الجزائر �سوب حرب 

�ساملة. ي�سهد على ذلك اأي�سا، اإقامة وتطوير مفارز ميدانية للحماية. 
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 8 - المفارز الميدانية للحماية جهاز وفق مقا�س
»الحرب الثورية الم�شادة«

مهمة من نوع خا�ش
في �سنة 1957، ظهر في الجزائر مركز عادي، كلف بالتن�سيق بين الجيو�ش. تعلق 
االأمر في الحقيقة بعملية تغطية على جهاز وا�سع لتنظيم التج�س�ش الم�ساد، مخت�ش 
فـــي: اال�ستعالم، العمل والحمايـــة )RAP(. ارتبطت به هياكل �سغيرة، تعددت �سيئا 

)DOP( .ف�سيئا عبر التراب الجزائري، واحتفظت بت�سمية غام�سة: م.م.ح
الواقـــع اأن م�سلحة اال�ستعالم العمـــل والحماية )اإ. ع. ح.( هي وليدة حرب الهند 
ال�سينيـــة، وهي ثمرة عملية تفكير وا�سع، تمت المبادرة بها عند الخروج من الحرب 
العالمية الثانية، حول تنظيم م�سالح المخابرات. في �سنة 1944 �سحبت عن الع�سكر 
وظيفـــة ت�سيير وتوجيه التج�س�ش الم�ساد، و�سغلت اإدارة االأمن االإقليمي )DST( بعد 
اإن�سائهـــا مـــن جديد، مكانة مهيمنـــة، بف�سل كفاءاتها في عمليـــات البحث وا�ستغالل 
معلومة التج�س�ش الم�ساد، واعتبرت في ال�سابق مهام يخت�ش بها الع�سكر)1). �سمحت 
حرب الهند ال�سينية للجي�ش با�ستعادة اأهميته، خا�سة انطالقا من التحليل الذي تم 
ال�ســـروع فيه وقتها حول طبيعـــة ال�سراع. اأف�ست تلك االأفكار فـــي جانفي 1951 اإلى 
اتخـــاذ قرار باإن�ساء م�سلحة تكلف بتن�سيق عمل الم�سالح الخا�سة، غير اأن م�سلحة 
اإ. ع. ح، لم تبرز اإال في جوان 1956. توؤكد المدونة الوزارية التي اأعلنت عن اإقامتها، 
بـــاأن االأمر يتعلق، بجهاز �سبق اختباره في الهند ال�سينية، من تنظيم م�سالح خا�سة 

)1( حول اإعادة تنظم التج�س�ش امل�ساد، بعد التحرير، اأنظر. بريتراند وارو�سفيل، »تاريخ تنظيم التج�س�ش امل�ساد 
الفرن�سي، بني 1871 وcahiers du CEHD »1945 رقم 1996 1، �ش. �ش. 13-14
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م�ستركـــة بين الجيو�ـــش، داخل »منطقة في حالـــة تمرد)1)«. يخ�ســـع قائدها مبا�سرة 
الأوامـــر الجنرال قائـــد الجيو�ـــش الم�ستركة؛ ويتعلق االأمـــر بالكولونيـــل �سيمونو �سان 

ليجي. 
باعتبارها انعكا�سا الأو�ساع جزائرية اعتبرت بمثابة حرب تمردية، جاءت م�سلحة 
اإ.ع. ح، للـــرد علـــى التقنيات الم�ستعملة من قبل الخ�ســـم، وتعوي�سا لالمباالة م�سالح 
اال�ستخبار. اعتبرت اأي�سا بمثابة ثاأر اأخذه الع�سكر من المدنيين في هذا المجال. غير 
اأن اإن�ســـاء تلك الم�سلحة، قد لقي اأ�سداء مختلفـــة في االأو�ساط الع�سكرية، نظرا لكون 
رئي�سها مخوال الأن يحتفظ لنف�سه ببع�ش االأ�سرار، من غير تبليغها لقائد المكتب الثاني 
الذي ي�ستجيب لطلباته في مجاالت المعلومة. هناك من وجد في هذا فورا، تق�سيما بين 

الو�سائل والغاية: ال يتدخل المكتب الثاني �سوى بوا�سطة تحديد الغاية، اأي المعلومة. 
 ،»P« تـــم تق�سيم هـــذه الم�سلحة اإلى ثالثة فـــروع مختلة االأحجام. لـــم يلبث فرع
الم�سيـــر مـــن قبل قائد ال�سرية كليمـــان رووا، اأن تحول اإلى فـــرع اأ�سا�سي في م�سلحة 
اإ. ع. ح: بـــه ترتبـــط المفارز الميدانيـــة للحماية. فكما ورد فـــي المدونة الوزارية، تم 
اإن�ساء هذا الفرع من اأجل اأن يكيف »ل�سالح القيادات الع�سكرية، نظما كفيلة بالقيام 
بحـــرب تخرج عن االأرثوذك�سية بو�سائـــل غير تقليدية)2)«. اأثناء ندوة وزارية م�ستركة، 
اجتمعـــت تحديدا في وقت ال�سروع، بمدينة الجزائر، في تحويل �سلطات ال�سرطة اإلى 
الجنـــرال ما�سو من اأجل محاربة االإرهاب والوطنيـــة، تلقت م�سلحة اإ. ع. ح الو�سائل 
التـــي تكفل لها االنطـــالق. لقد تم دعـــم الم�سلحة من قبل قائـــد الناحية الع�سكرية 

العا�سرة الجديد، عند و�سوله في دي�سمبر 1956.
لي�ـــش ثمة من �سدفة في تـــالزم االأحداث بهذه الكيفية: ف�سواء تعلق االأمر بطبيعة 
عمليات الجي�ش في مدينة الجزائر �سنة 1957، اأو بعواقبها على الجي�ش وعلى الراأي 
العـــام، فـــاإن ال�سر في ذلـــك يعود اإلى النجـــاح المحقق مـــن قبل المفـــارز الميدانية 

*1466/1 1H ،1956 1( مدونة وزارية يوم 25 اأوت(
*1466/1 1H ،1956 2( مدونة وزارية يوم 25 اأوت(
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للحمايـــة. لقد بلغ لب�ـــش الو�سعية الجزائرية ذروته في بدايـــة 1957، مما مكن قائد 
المفـــرزة رووا، مـــن اإعطاء اأكثـــر التبريرات فعاليـــة لفرعه. فقد اأظهـــر البراعة في 
تقديم »معركة مدينة الجزائر«: لقد نجم عن الطابع البولي�سي للعمليات، لدى بع�ش 
ال�سبـــاط »اأزمـــات �سمير، يتفـــاوت مبلغ ال�سدق فيهـــا«، »ولم تفـــّوت بع�ش الجهات 
ال�سحفيـــة فر�سة اإبداء رد فعلها«. اأخيـــرا، تبين باأن العمل المنجز من قبل ال�سباط 
الذيـــن انتهجـــوا الميدانية في اإ�ســـراك م�سالح االأمن والقـــوات، كان غير كاف. ومع 
ذلك، فقد اعتبر باأنه حقق مك�سبا من خالل عن�سرين اأ�سا�سيين: »هناك عدد معين 
مـــن االأهداف، لم يكن في و�ســـع م�سالح االأمن معالجتها، فتكفل بها الجي�ش، ور�سي 
بتحمل تبعـــات التدابير الذي ظهرت بالن�سبة للبع�ـــش، تع�سفية وغير �سرعية« – هي 
النقطـــة االأولـــى. »لقد تم تحقيق هـــدف ملمو�ش« – وهذه هي النقطـــة الثانية. فكما 
هو الحال لـــدى اأفراد الكتيبة المظلية العا�سرة، تعتبـــر الفعالية »االن�سغال االأ�سا�سي 
والدائم للمفارز الميدانية للحماية«)1). لقد كانت في مثل �سرعتهم، لكنها فاقتهم في 

قدرتها على التكتم، بل على ال�سرية. 
فـــي �سهر اأفريل 1957، بينما كانت عملية الحفـــاظ على االأمن في منطقة �سمال 
الجزائـــر، فـــي عـــز اإعـــادة تنظيمها، تلقـــى فـــرع »P« اأول تكليف بمهمـــة: تعلق االأمر 
بالم�ساهمـــة فـــي تحطيم التنظيم ال�سيا�ســـي واالإداري للمنطقة 1 مـــن الوالية 4. في 
ظرفيـــة اال�سطراب الذي اأثارته الحملة �سد التعذيـــب، فقد اأبدى الفرع تكتما اأكبر، 
وظهر بمثابة االأداة المثلى لتنفيذ االإرادة الموؤكدة منذ قرابة عام من قبل ال�سلطات: 
اأولويـــة الكفاح �ســـد التنظيم ال�سيا�سي واالإداري. وما يوؤكد ذلـــك، هو اأنه عند انتهاء 
 P معركـــة مدينـــة الجزائر« في اأكتوبـــر 1957، »تقرر ال�سروع في زيـــادة اأعداد فرع«
بالمـــوازاة مع تخفيف اأعـــداد المظليين« – ممـــا يوؤكد الدور الذي لعبـــه هذا الفرع، 

كبديل)2).

*1466/1 1H ،1957 1( مدونة م�سلحة ب24 �سفحة، موجهة اإىل م. م. ح.، يف ملحق تقرير 25 اأفريل(
)2( ن�ش منطقة �سمال اجلزائر، ليوم 3 اأكتوبر 1957، ذكر من قبل ليوتنان كولونيل رووا يف فيفري 1960.
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فـــور تحقيق المفارز الميدانية للحماية اأولى نتائجهـــا، ت�سامن الم�سوؤولون معها: 
يـــوم 31 اأوت، اأكدت مدونة م�سلحة تم التوقيع عليها من قبل الجنرال دوالك، رئي�ش 
اأركان �ساالن، باأن »التعرف على التنظيم ال�سيا�سي واالإداري، وتحطيمه« يعتبر المهمة 
االأ�سا�سيـــة للفرع P. و�ســـل االأمر باأحد الجنراالت اإلى درجة اعتبـــاره المعني اأ�سا�سا 
بالتعليمـــة العامة رقم 5، ال�سادرة من قبل الوزير المقيم: »اأطلب منكم اأن تت�سرفوا 
دون رفـــق وباإ�سرار ]...[، ينبغي ا�ستعمال كافة المحـــاوالت، وكافة المبادرات، حتى 

واإن بدت ثورية.« في خريف 1957، اأقلع الفرع P الأداء رحالته المهنية)1).
لـــم يكن لذلك التو�سع العددي والجغرافي اأن يتحقق دون تاأثير على �سيره، وب�سفة 
اأخ�ـــش على عالقاته مع بقية الع�سكـــر المكلفين بمحاربة التنظيم ال�سيا�سي واالإداري، 
اأي: اأع�ســـاء المكتب الثاني. تعتبـــر »التعليمة حول �سير عمليات البحث واال�ستغالل في 
اإطار "عمليات اال�ستعالم" »الموجهة اإلى قادة اأ�سالك الجي�ش، لهدف ن�سرها االأو�سع، 
اإلى غاية م�ستوى الحي، ]تعتبر اإذن[ الن�ش القاعدي التي يحدد العالقات بين المفارز 
الميدانيـــة للحماية وبين الجي�ش، نظـــرا لمرافقته الأولى عمليـــات تو�سعها عبر التراب 
الجزائـــري. فهو يعتبر المفارز الميدانية للحماية، بمثابة عون للمكتب الثاني، اإذ تقوم 
بترتيب وفرز وتنظيم المعلومات المح�سل عليها، قبل اإر�سالها، تح�سيرا »لقرار القائد«، 
كمـــا يفعل الكاتب الجيد. بحكم موقعها كو�سط بين الوحدات و�سباط اال�ستخبار، فاإن 
م. م. ح، �ستبتدع م�ستوى اإداري جديد، ي�سهل دوران دواليب م�سلحة اال�ستعالم التابعة 
للجي�ش. نظرا لكبر حجم النفاق، لم يكن ثمة من كان قادرا على الت�سديق باأن االأمر هو 
كذلك. فالتعليقات التي و�سعها اأحد اأع�ساء قيادة �سلك الجي�ش الوهراني في التعليمة، 
ت�سير اإلى اأن النا�ش، في وهران على االأقل، ال ينطلي عليهم ذلك: فالمهام التي تو�سف 
بكونها من خ�سو�سيات م. م. ح، هي نف�ش مهام المكتب الثاني، وبدال من اإن�ساء هيكلة 

اإ�سافية، ينبغي »تمكينها من الو�سائل« واإن�ساء »مكتب ثان معزز«)2).

*1472/1 1H ،1957 1( مدونة م�سلحة، للجرنال دوالك، قائد اأركان اجلرنال �ساالن، يوم 31 اأوت(
مالحظات  التعليمة  هذه  تت�سمن   ..*1466/1  1H  1957 �سبتمرب   30 يوم   ،EMI ل  الثاين،  املدنية  تعليمة   )2(

خمطوطة يف �سلك اجلي�ش الوهراين.
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ذلـــك اأن م. م. ح ت�ســـكل هيكلـــة متميزة عـــن المكتب الثاني وترتبـــط اأي�سا ب�سلم 
قيـــادي خا�ـــش بهـــا. بخ�سو�ـــش العمليات التـــي تقوم بها باأمـــر من المكتـــب الثاني، 
فهـــي تتمتع با�ستقاللية ثقيلـــٌة عواقبها. اأف�سل دليل على ذلك هـــي محتويات تقارير 
الحو�سلـــة التي توجهها اإلى المكتب الثاني. ينبغـــي اأن تت�سمن اأرقاما عن ثالثة: عن 
عـــدد االأ�سخا�ش الموقوفين من قبل م. م. ح، عن عدد االأ�سخا�ش الم�ستنطقين وعن 
عدد النا�ش الذين تم العثور عليهم. فورا يت�سمن الرقم االأول مخالفة للتوزيع النظري 
الم�سار اإليه اأعاله: تعمل م. م. ح باعتبارها تنظيما مكلفا باال�ستغالل، ما دامت تتولى 

بنف�سها مهمة توقيف االأفراد وال تترك المهمة الآخرين، وباالأخ�ش للمكتب الثاني.
اأكـــد الجنـــرال دوالك، الموؤيد المتحم�ـــش ل م. م. ح بو�سوح تـــام على هذا البعد 
فـــي مدونة م�سلحة �سدرت يـــوم 31 اأوت 1957: هو »تنظيم ع�سكري متخ�س�ش في 
التج�س�ـــش الم�ساد، يخ�سع ميدانيا الأوامر القائد الع�سكري لالإقليم الذي اأقيم فيه«. 
توجـــه م. م. ح »ن�ساط ال�سرطة والدرك«، »تجمـــع المعلومات«، »ت�ساهم في العمليات 
الع�سكرية«، »ت�ستغل المعلومات المتح�سل عليها« و«وتوجه، بعد اال�ستغالل، االأ�سخا�ش 
الذيـــن ا�ستنطقتهم، اإلى التنظيمـــات الموؤهلة.«. عليها اإذن اأن تبّلغ مجمل المعلومات 
المح�ســـل عليهـــا للمكتب الثاني، وعك�ش ذلـــك �سحيح. من �ساأن قـــراءة هذا الن�ش 
 اأن ت�سمـــح اأي�ســـا بقراءة التردد لدى بع�ـــش الع�سكر: تعتبر الن�ساطـــات الم�سندة اإلى
 م. م. ح، هـــي نف�سهـــا التـــي يكلـــف بها اأي مكتـــب ثان تقليـــدي يخول لـــه مزيدا من 
ال�سلطـــات. اأفـــال تعتبر م. م. ح المو�سوفـــة من قبل الجنرال دوالك فـــي نهاية اأوت، 
فعال »المكتب الثاني المدعم« المرجو من قبل بع�ش االأع�ساء في اأركان �سلك الجي�ش 

في وهران)1)؟ 
وجـــدت م. م. ح نف�سها اإذن، مكلفة بعمليات ا�ستنطـــاق االأ�سرى الع�سكريين ومن 
يفتر�ش انتماوؤه اإلى التنظيم ال�سيا�سي واالإداري. يكلفون اأي�سا بمهمة ال ينازعون فيها 
كثيرا: القيام با�ستنطاق المن�سمين والمخبرين – يعمل المكتب الثاني، على غرار ما 

*1472/1 1H ،1957 1( مدونة م�سلحة للجرنال دوالك، يوم 31 اأوت(
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تقوم به م. م. ح، بف�سل رجال ات�سال �سرفاء. يتم اقتياد كافة هوؤالء االأ�سخا�ش اإلى 
م. م. ح من قبل مختلف الم�سالح التي ت�ستوقفهم: من �سرطة ودرك وجي�ش)1).

تثير اإقامة اإحدى م. م. ح في معظم القطاعات، مخاوف. يخ�سى القادة المحليون 
»التعاي�ـــش مـــع ت�سل�ســـل قيادي يقال عنه "مـــواز" غير اأنه يتلقـــى االأوامر من �سلطات 
عليـــا من غيـــر اأن يطلـــع القائد المحلـــي بمحتوياتهـــا«. حين وردته هـــذه المخاوف، 
 كان رد فعـــل روبيـــر الكو�ست، هو ن�سر ن�ـــش، يوم 18 جانفـــي 1958، يو�سح فيه باأن

 م. م. ح »هـــي تابعـــة لمختلف القيادات الع�سكرية التي تنتمـــي اإليها« و«ال يتعلق االأمر 
باأجهزة ذات ت�سل�سل قيادي خا�ش، يفلت من رقابة ال�سلطات المحلية، بل هي و�سائل 
اإ�سافية تم اإن�ساوؤها من قبل القيادة الع�سكرية ق�سد �سمان تن�سيق اأح�سن لن�ساطات 
قـــوات حفظ النظام اأثناء العمليات«. تعتبر هذه اأول مـــرة يتخذ فيها الوزير المقيم، 
موقفـــا بخ�سو�ش م. م. ح؛ ي�سير ن�سه بالخ�سو�ش اإلى مبادئ كانت تجد �سعوبة في 
ترجمتها اإلى ممار�سة. في ذلك التاريخ، وقف اأهم م�سوؤولي الحرب اإلى جانب فعالية 

م. م. ح؛ لقد مرت بفترة انفراد فعلي، في مجال الممار�سة)2).
قبـــل �سنـــة من ذلك، لـــم تكن م. م. ح �ســـوى مجرد كلمات فـــي ورق. كان عددها 
خم�سة في �سهر مار�ش)3). في خريف 1957، عد منها في ثمانية ع�سر منطقة وثالثة 
ع�ســـر قطاع. اأخيـــرا تمت ترجمة تطور اأعـــداد اأفرادها وقد ت�ساعـــف بمعدل خم�ش 
مـــرات خالل �سدا�ســـي واحد، بتعميـــم م. م. ح، عبر كافة التـــراب الجزائري)4). في 

1486 1H ،1958 1( مدونة تقنية من املكتب الثاين، موجهة اإىل كافة قادة اأ�سالك اجلي�ش، يوم 24 فيفري(
)2( تقرير الفرع P اإىل الكولونيل �سيمونو، يوم 18 جانفي IR ،1958 338/1*. ن�ش موجه من قبل روبري الكو�ست 
 1H ،1958 اإىل املفت�سني العامني..، املحافظني، ومدراء االأمن االإقليمي واالأمن الوطني يف اجلزائر، يوم 18 جانفي

*1467/1

)3( يف تلم�سان، يف اأوليانفيل، املدية، بونا، وتب�سة، مل ينح�سر جمال ن�ساطهم يف املدينة بل امتد اإىل املنطقة. مل 
تكن م. م. ح. التي مت اإن�ساوؤها يف منطقة �سمال اجلزائر، يف اأفريل، متثل حقا ما يقوم به فرع P من عمل، وهو يعطي 

االأولوية للعمليات يف املدن ال�سغرية وامل�ستات.
)4( يتم تن�سيب م. م. ح. دعما لعمليات ع�سكرية، مما يف�سر عدم وجود اأي منها يف تراب اجلنوب، وواحدة فقط 
يف �سلك اجلي�ش بوهران. خطط التطور املوافق عليه من قبل باري�ش يف �سيف 1957، الأقامة م. م. ح. واحدة لكل 
منطقة عملياتية، فاأدى الوعي باأهمية الكفاح �سد التنظيم ال�سيا�سي واالإداري يف املدن، بال�سلطات اإىل الرغبة يف 

اإقامة م. م. ح. يف االأحياء احل�سرية.
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مـــاي 1958، ت�سخم عدد الفرع P ب�سكل معتبر: اأزداد عدد ال�سباط و�سباط ال�سف 
باأكثر من ال�سعف منذ دي�سمبر 1957، و�سار الفرع يعد ما مجموعه 1502 �سخ�ش، 
موزعيـــن علـــى اأربعة مراكـــز، 24 م. م. ح و38 ملحقة)1). تتمتـــع م. م. ح فعال بهيكلة 

داخلية خا�سة بها: 
يلحـــق ب: م. م. ح ملحقة اأو عـــدة ملحقات، متحركة اأو قارة، ت�ساعد على اإ�سفاء 

الليونة على هذا الجهاز الجديد.

تركيبة متميزة
يوزع العاملون، وفق الحاجة، لدى مختلف الملحقات التي تم اإن�ساوؤها في المنطقة 
اأو القطاع. تقوم م. م. ح تجاهها بوظيفة ما يمكن ت�سبيهه بالمركز القيادي: هي تجمع 
وتـــوزع المعلومات، وتتكفل اأحيانا با�ستغاللها. هي ترتبط بها ب�سبكة راديو مخت�سة. 
يخ�سع تن�سيبها اإلى منطقيـــة محلية: اإذ يتعلق االأمر باال�ستجابة ب�سرعة لمقت�سيات 
الوحـــدات المكلفة بحفظ النظام. يتم تن�سيب هذه الملحقات لوقت محدود اأحيانا، 
وتك�ســـب م. م. ح مرونـــة كبيرة. تت�ســـكل الملحقة من رجليـــن اأو ثالثة فح�سب. تعتبر 
م. م. ح التابعـــة للقطـــاع نف�سها فرقة تت�سكل من قرابة ع�ســـرة رجل. يعين فيها نا�ش 
يتـــم انتدابهم من اأ�سالكهـــم االأ�سلية. تظل كافة االأ�سول مفتوحـــة، �سواء تعلق االأمر 
العدد  بالجيو�ـــش اأو بال�ســـالح؛ غير اأن القوات البرية مجبرة علـــى تقديم %85 من 
االإجمالـــي. يتـــم التوظيـــف عن طريـــق توجيه نداء اإلـــى المتطوعين، ثـــم يتم اللجوء 
اإلـــى اال�ستقطـــاع من مختلف االأ�ســـالك اإذا تبين باأن التطوع لم يكـــن كافيا. وتح�سبا 
العترا�ـــش الجيو�ش على حرمانها من �سباطها، خا�ســـة منها القوات الجوية، برزت 
ب�سرعـــة فكرة الموافقة علـــى توظيف �سباط و�سباط �سف مـــن بين �سفوف مختلف 

القوات، �سريطة اأن يتم انتقاوؤهم بعناية)2).

)1( وفق القوائم امل�سبوطة يف ماي 1958، واردة يف ر�سالة من الكولونيل �سيمونو اإىل اجلرنال �ساالن، يوم 17 ماي 
.*1473/1 1H ،1958

اأركان  اأبدتها جمموعة العمل، قيادة  IR 338/1*. مالحظة ثانوية   ،1958 18 جانفي  P يف  )2( تقرير حول فرع 
.*1468/1 1H ،1957 اجليو�ش، ومن الوارد جدا اأن تكون موؤرخة يف بداية
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وفي الحقيقة، فاإن الم�سافة بين المثال والواقع بعيدة: كان بود �سباط هذه الم�سلحة 
اأن ال يو�ســـع تحت اإمرتهـــم �سوى �سباط تخرجوا من الم�سالح الخا�سة، غير اأن هوؤالء 
كانـــوا فـــي الواقـــع اأقل عددا: من بيـــن �سبعين �سابطـــا، في جانفـــي 1958، لم يح�ش 
منهـــم �سوى خم�سة ممن عملوا فـــي م. م. ح بالهند ال�سينية، اأربعة جاوؤوا من م�سلحة 
التج�س�ش والتج�س�ش الم�ساد، وثالثة من االأمن الع�سكري، اأي بن�سبة ال تتجاوز %15 من 
المجموع، اإال بقليل. وهذه الن�سبة تبدو اأقل من ذلك فيما يخ�ش �سباط ال�سف، الأننا ال 
نجـــد فيهم �سوى خم�سة جاوؤوا من الم�سالح الخا�سة، وهي ن�سبة اأقل من %5. الواقع، 
هـــو اأن الجـــزء االأكبر من التكوين يتحقق في الميدان، وقد قـــدر الكولونيل �سيمونو باأن 

مدة تتراوح بين �سهر وثالثة اأ�سهر، تعتبر �سرورية للح�سول على »مردود فعال)1)«.
تعـــد م. م. ح اأي�سا في �سفوفها �سرطة، ودركيين باالأخ�ش، يلعبون دورا هاما في 
تن�سيـــب الفـــرع. بقطع النظر عن الفـــروق الموجودة بين هـــذه االأ�سالك الخارجية، 
فـــاإن الكل ي�سهـــم بالرجال، بالمعلومـــات، باالأ�ساليب وبنوع من ال�سرعيـــة. فال�سابقة 
الهند ال�سينية، ت�سفـــي الم�سروعية على تواجدها؛ وهذا هو ما جعل دركيين يعينون 
فـــي فرع P فور تن�سيبه: ففـــي 12 اأكتوبر 1956، رخ�ش مدير الـــدرك، انتداب �ستة 
»مـــن الحائزيـــن على الرتب ومن الدرك لهـــدف العمل فـــي م. م. ح«، من منطلق اأن 
عددهـــم قد ي�سل اإلى قرابة الع�سرين في 1957، وهو ما ح�سل فعال وب�سرعة. فاإلى 
غايـــة 1958، كان فـــي و�سع م. م. ح اال�ستفادة مـــن خدمات ع�سرين دركيا، وكان من 
ال�سروري انتظار هذا التاريخ، و�سدور التما�ش جديد من قبل الكولونيل �سيمونو، لكي 
ينتقل عددهـــم، بقرار وزاري، اإلى خم�سين. يبدو باأن قيادة الدرك كانت مترددة في 

تقديم هذه المفارز)2).

االأرقام  اأخذت   .*1466/1  1H  ،1957 �سبتمرب   26 يوم  �ساالن،  للجرنال  معدة  �سيمونو،  للكولونيل  بطاقة   )1(
 IR  ،1958 الكولونيل �سيمونو يف جويلية  5 بتقرير  1958، ملحق رقم  18 جانفي  من تقرير رووا، قائد �سرب، يف 

*338/1

)2( تعليمة من مدير الدرك ومن العدالة الع�سكرية التابعني لوزارة الدفاع الوطني، والقوات امل�سلحة اإىل اجلرنال 
قائد الدرك الوطني، للناحية الع�سكرية العا�سرة، يوم 12 اأكتوبر 1H ،1956 1466/1*. تعترب هذه التعليمة الوزارية 

الن�ش املرجعي الذي يحدد كيفيات ا�ستعمال الدرك يف م. م. ح.
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علـــى العك�ش من ذلك، كان مدير االأمن الوطني موؤيدا متحم�سا للفرع P، اإذ بادر 
اإلـــى انتـــداب �سابطيـــن لكل م. م. ح فـــور 1957. فبعـــد اأن عبر في �سهـــر جوان عن 
»�سعادتـــه، بـــاأن التجربة قـــد اأكدت �سداد راأيـــه« حين دافع عن ق�سيـــة م. م. ح، قرر 
فـــي �سبتمبر 1957، اإلحـــاق مجمل الخم�سيـــن �سابطا القادمين مـــن فرن�سا لتعزيز 
م�سلحته، بال م. م. ح لمدة ثالثة اأ�سهر. ا�ستمرت هذه الممار�سة اإلى غاية منت�سف 
1959. على االأقـــل، نظرا لتلقي مركز التن�سيق الم�ستـــرك، خم�سين �سرطيا قادمين 

من فرن�سا كل ثالثة اأ�سهـــر، لمختلف م�سالح ال�سرطة. غير اأن تحفظات الم�سوؤولين 
فـــي فرن�سا، مع مقدم الكولونيل غـــودار ليعين على راأ�ش االأمن الوطني بالجزائر، قد 
اأحدثت، ابتداء من ال�سيف، تغييرا في تلك الممار�سة: منذ ذلك الوقت، �سار ينتدب 
فـــي م. م. ح لمـــدة �سهرين، �سباط مـــن الجزائر. اأثناء انتدابهـــم للعمل في م. م. ح 
يرتبـــط ال�سرطة تقنيا، كما هو ال�ساأن بالن�سبة للـــدرك، بالم�سالح التي ينتمون اإليها 
اأ�ســـال، غير اأنه يطلب منهم ارتداء زي ع�سكـــري، وحمل ال�سارة التي تعدل رتبهم)1). 
تعتبـــر م�ساهمة الدرك وال�سرطة، اأهم مما قد يبدو بالنظر اإلى اأعدادهم، الأن كثيرا 
منهم هم �سباط. وهكذا ففي نهاية دي�سمبر 1957، كان الفرع P يعد �سبعين �سابطا 
مـــن جملة �سبعين دركي و�سرطي منتدب. كان وزنهم جد معتبر اأثناء تن�سيب الفرع، 
الأن جاهزيتهـــم كانت فورية، مما �سجـــع الم�سوؤولين على تكليفهـــم »بمهام يكلف بها 
عـــادة �سغار العاملين)2)«. يعود الف�سل اإلـــى �سالف روابطهم مع م�سالحهم االأ�سلية، 
فـــي ت�سهيل عمليات البحث عـــن المعلومة. اأخيرا، تعتبر المعرفـــة الميدانية، و�سبكة 

اال�ستخبار التي تتوفر لدى الدرك، كذلك هامة جدا. 
بالرغـــم من تعدد اأ�سول م. م. ح.، فهي تعمل على دمج الجميع، وعلى الجميع اأن 
يتالءم مع مناهجها المحددة. لذا، فاإن عودة ال�سرطي والدركي اإلى اأ�سالكهم االأ�سلية، 

 IR P يف العمليات الع�سكرية«. يوم 29 جوان 1958، حررت من قبل فرع.CEO 1( درا�سة حول م�ساهمة مفارز(
*338/1

 1H  ،1957 اأفريل   10 يوم  العا�سرة،  الع�سكرية  للناحية  االأول  املكتب  قائد  اإىل  �سيمونو  الكولونيل  مدونة   )2(
1468/1*. تاأ�سف الكولونيل �سيمونو من هذا االأمر، وا�ستغل الفر�سة من اأجل املطالبة برفع عدد م. م. ح.
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ال تتم دون اأن تطرح عليهم م�ساكل تالوؤم جديدة. لقد �سجل قائد ال�سرية »روث« ذلك 
فـــي تقرير لـــه في جانفي 1958. تحدث عن رجال ال�سرطـــة المترب�سين قائال: »لما 
تـــم اإر�سالهـــم فورا اإلـــى �ساحة العمليـــات« كان »لهم ات�سال خ�سن مـــع وقائع الحرب 
الم�سادة-للتمـــرد«. كانت معنوياتهم »متدنية جـــدا في اأول االأمر. لم ياألفوا الحرب، 
وكانوا يحملون في اأنف�سهـــم �سخاء النظريات االإن�سانية تجاه ال�سعوب "الم�ستعبدة"؛ 
كمـــا كانوا اأوفياء لتكوينهم على احتـــرام نظم االإجراءات القانونية، فكان اللجوء اإلى 
ا�ستعمال ال�سلطات الخا�سة تجاه االأ�سخا�ش قد فاجاأهم، وقد فزعوا وا�سماأزوا لذلك 
في اأول االأمر. تخوف الكثير منهم من اأن يجبر على الم�ساهمة في تلك العمليات التي 
تف�ســـي اإلى الم�سا�ش بال�سخ�سيـــة الب�سرية، الذي �سكل مو�سوع العديد من الحمالت 
االإعالميـــة �سد مرتكبيه«. غير اأن الم�سوؤول قـــد امتدح تطور االأمور بقوله، »مع مرور 
الوقت، انتهى االأمر بالتالوؤم، حيث تالحمت فرق م. م. ح بينها، وبف�سل النتائج التي 

ما فتئت تتحقق، انتهى اأمر المالمة بالزوال«)1). 
كمـــا اأن تلك المواجهة مـــع م. م. ح تترك ب�سماتها اأي�سا فـــي رجال الدرك. وقد 
تاأ�ســـف م�سوؤول الـــدرك في مدينـــة اأورليان فيل، قائـــال: »من ال�سعـــب فر�ش طاعة 
االأوامـــر على رجـــال الدرك المنتدبين في م. م. ح ومـــن ال�سعب تالوؤمهم من جديد 
عنـــد عودتهـــم للعمل �سمن فـــرق الـــدرك«. ارتفعت العديـــد من االأ�ســـوات من اأجل 
الح�ســـول على اأن يحتفظ بالدركي وال�سرطي بمعزل عن ممار�سات، اأ�سير اإليها دون 
ت�سميتها)2). وهكذا، حذر �سابط في الدرك، ال�سباط الذين �سيعملون م�ستقبال �سمن 
م. م. ح: �ســـوف يجبر الدرك علـــى القيام »بمهام مجهولة غام�ســـة، على ال�سروع اأو 
الم�ساهمـــة في تحقيقـــات اأو في عمليات ا�ستنطاق قد ال تتم وفق ال�سروط القانونية«. 
بـــل وختـــم عر�سه بنداء حما�سي لكـــن تنق�سه الواقعية: »�سوف لـــن اأخفي عنكم باأن 
اخت�سا�سنـــا، وتقاليدنـــا، ودورنا في مجال ال�سرطة الق�سائيـــة وال�سرطة الع�سكرية، 

*338/1 IR ،1958 1( تقرير قائد ال�سرية، رووا، يوم 18 جانفي(
*316/1 IR ،1957 2( حم�سر املفت�ش العام لكتيبة بزاجني، يف اجلزائر من 22 اأكتوبر اإىل 8 نوفمرب(
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تفر�ش علينا بع�ش النظم في العمل، من الم�ستحيل خرقها ]...[ اإنني اأكل اإليكم اأمر 
دركيينا ال�سباب الذين يعملون معكم مبا�سرة. كونوهم، اأحملوهم على العمل، لكن ال 

تن�سوا باأنهم رجال درك)1).
تف�ســـر هذه المحاذير وهذه الحيـــرة لماذا يظل عدد من رجـــال الدرك في حالة 
جمـــود مهني، و�ســـط م. م. ح، مدة قرابة عامين. يتناق�ـــش دورهم ب�سكل مح�سو�ش؛ 
فبينمـــا اعتبروا بمثابـــة اأهم مدد بالرجال، عند انطالقة الفـــرع، �َساهَم ارتفاع عدد 
الرجال الذيـــن ي�سكلون الفرع، في تهمي�سهم تدريجيا. ونظـــرا لالأ�ساليب الم�ستعملة 
في م. م. ح، فاإن تواجدهم هناك يعتبر �سالحا ذا حدين، نظرا ل�سعوبة جعله يتالءم 

مع الال�سرعية ال�سائدة.

  مناهج مدموغة
بختم التع�سف والال�سرعية

لئن اأ�سركت م.م.ح في عمليات اال�ستنطاق التي تجريها م�سالح اأخرى، فقد كانت 
حري�ســـة دوما على اأن تهيئ لنف�سها مجاال خ�سو�سيا. بدعوى ال�سفة التي تتمتع بها 
م.م.ح باعتبارهـــا تنظيما للتج�س�ش الم�ساد، فهي تواقة اإلى الح�سول على امتيازات 
عديـــدة لدى مختلف ال�سلطات؛ و ال يعتبـــر الح�سول على محالت �سوى واحدة منها. 
فهي ت�سكل اأول حيز ي�ساعد على فهم حركات العنف، ما دام هذا االأخير م�سطرا الأن 

ي�سغل حيزا زمنيا ومكانيا. 
فال�سرية هي ال�سفة التي تميز ن�ساطات م.م.ح التي تحتفظ لنف�سها بحق االإبقاء 
في م�ستواها على االأ�سخا�ش الذين يجري ا�ستنطاقهم؛ وهو حب�ش غير وا�سحة معالمه: 
عنـــد الممار�سة، تقوم م.م.ح بتو�سيع مجـــال تدخلها، في بدايته )بوا�سطة التوقيف( 
وفي اآخره )بوا�سطة الحب�ش(. تعـــودت م.م.ح التابعة لمدينة غرداية على االحتفاظ 
ب�سجنائها في م�ستواها. ومع ذلك، فقد فر اثنان من هوؤالء في جانفي 1959، فاتخذ 
قائد م.م.ح ذلـــك الفرار مبررا لمطالبة حاكم القطاع الفرعي برجال اإ�سافيين من 

)1( نف�ش امل�سدر
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اأجـــل حرا�ســـة الملحقة التـــي لم تكن تعد �ســـوى ثمانية رجال. كان اختيـــار المنا�سبة 
في غيـــر محله، اإذ ت�سبب في توبيخ قائد االأركان: تعتبـــر م.م.ح »اأمكنة لال�ستنطاق، 
لكـــن ال يمكن اعتبارها باأي حال من االأحـــوال اأمكنة للحب�ش)1)«. وفي الحالة الخا�سة 
بغرداية تحديدا، فقد ك�سفت الق�سية عما و�سفه اأحد اأع�ساء المكتب الثاني لالأركان 
ب»الخلط في الدور الذي تدعى م.م.ح القيام به«، ولم يكن في الحقيقة، �سوى تاأويال 
م�سرفـــا لمـــا تتمتع به من �سالحيات في الجزائر. ختم محـــرر المدونة يقول: » ُتنفذ 
العمليات التي تف�سي اإليها تلك المعلومات، تحت اإمرة القيادة. فلي�ش من �سالحيات 
م.م.ح اتخـــاذ القـــرار بخ�سو�ش ال�سلوك الـــذي ينبغي اإتباعه تجـــاه االأ�سرى. هناك 
�سجـــن في غرداية«)2). الواقع، هـــو اأن م.م.ح تفر�ش حب�سا تحتفظ ب�سريته على كافة 
االأ�سخا�ـــش الم�ستنطقين في محالتها، من غيـــر اأي تدخل لقائد القطاع، نظرا الأنها 

تحقق نتائجها بتلك الكيفية.
عـــالوة على االأ�سخا�ش الم�ستبه فـــي انتمائهم اإلى التنظيـــم ال�سيا�سي واالإداري، 
تف�سي المهام الم�سنـــدة اإلى م.م.ح بها اأي�سا اإلى ا�ستنطاق �سجناء الفرق الع�سكرية 
اأثنـــاء العمليات؛ فاإما اأن يوؤتى بهـــم اإلى محالت م. م. ح، واإما اأن تنتقل هذه االأخيرة 
اإلى ميدان العمليات. فهي ت�سكل في هذه الحالة »فرقة ا�ستغالل تو�سع تحت ت�سرف 
الفـــرق المقاتلة«. يتم هذا التعاون في اأغلب االأحيـــان بكيفية محددة: يمكن اأن تكون 
منتظمة، كما كان عليه الحال بين م.م.ح التابعة ل�سوق اأهرا�ش والفيلق التا�سع ل�سلك 
المظلييـــن فـــي بداية 1958، اإذ »تقـــرر انتداب دائم الإحدى الفـــرق« لدى المظليين، 
بح�سب قائد الكتيبة. في هذه الحالة، ال مجال لال�ستنطاق في محالت م.م.ح: تجرى 

اأولى عمليات اال�ستنطاق في الميدان، وي�سعب االحتفاظ هنا بال�سرية)3). 

)1( مدونة م�سلحة للجرنال دو بوا�سو، يوم 26 فيفري 1959، وجهت اإىل قائد )CCI( مع ن�سخ اإىل قادة اأ�سالك 
.*1658/2  1H 1 1479/1* وH ،اجليو�ش

)2( مالحظات خمطوطة يف بطاقة اليوتنان كولونيل رووا، ليوم 12 فيفري 1H ،1959 1658/2*. بطاقة حمررة 
)*1658/2 1H( على اإثر طلب �سفوي من الكولونيل �سيمونو

)3( بطاقة فنية، يوم 9 اأكتوبر 1957 )1H 3088/1*) ور�سالة قائد الكتيبة 11، اإىل قائد منطقة ال�سرق الق�سنطيني، 
(*1472/1 1H( 1958 يوم 26 فيفري
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كان اأن�سار م.م.ح جد حري�سين على نمو تلك الفرق المتحركة، وي�سجعون كل ما 
من �ساأنه اأن يمكنها من احتكار اأولى عمليات اال�ستنطاق، من بينهم الكولونيل بويي، 
قائد منطقة جنوب مدينة الجزائر، الذي كان يرى باأن م.م.ح مخت�سة في »عمليات 
اال�ستنطـــاق الميداني«، حتـــى تجاه »االإرهابييـــن«. تك�سف المدونـــة الم�سلحية التي 
اأ�سدرهـــا في مار�ش 1957، عن مبلغ ا�ستراكه فـــي القناعة باأن الكفاح �سد التنظيم 
ال�سيا�ســـي واالإداري والكفـــاح �ســـد »الع�سابـــات المتمردة«، ال يعتبـــران معركتين بل 
معركـــة واحدة. وفي حالـــة اإلقاء القب�ش على االإرهابي اأثـــر عملية ما، فهو يوؤكد على 
اأن م.م.ح »هـــي الوحيدة المخولـــة للتدخل« وباأنها تحتفظ ب�سجينهـــا طوال المرحلة 
العملياتيـــة)1). غير اأن محدودية االإمكانيـــات الب�سرية المتوفرة لدى م.م.ح، مع تردد 
بع�ـــش القـــادة الع�سكرييـــن وم�سوؤولي المكتـــب الثاني، قـــد جعلت العمليـــة م�ستحيلة 
التحقيق عبر كافة التراب الجزائري. وفي العديد من الحاالت، ي�ستنطق االأ�سرى من 
قبل الفرق، ويقتادون اإلى م.م.ح بعد ذلك، مع العلم اأن تواجد م.م.ح في الميدان قد 
ي�سمـــح باخت�سار مرحلة في ت�سل�سل عملية اال�ستخبار، حيث من الوارد اأنه �سُيتمكن، 
فـــور تلك اللحظة مـــن ح�سر »الم�ستبه فيهم« الجديريـــن باالهتمام. مهما يكن، فاإن 
هـــذه العملية تتـــم على العموم في وقـــت متاأخر، داخل محـــالت م.م.ح اأو في مراكز 

الفرز والتحويل. 
نظريـــا، يتولى المجندون فـــي م.م.ح، بم�ساعدة رجال مـــن ال�سرطة ومن الدرك 
خارجيـــن عنها، فـــرز االأ�سخا�ش في اأحد مراكـــز الفرز والتحويل. يتـــم الف�سل بين 
»الم�ستبـــه فيهم المعديـــن للمراجعة« و»غيـــر الم�ستبه فيهم« الموجهيـــن اإلى مراكز 
اإعـــادة التربية)2). يتم االحتفـــاظ باالأ�سخا�ش الذين تقـــرر م.م.ح االحتفاظ بهم في 
�سريـــة باإحـــدى الزنزانات ويجـــري ا�ستنطاقهم، قبـــل تقديمهم اإلـــى ال�سرطة اأو اإلى 

)1( مدونة م�سلحة للكولونيل بويي، يوم 22 مار�ش 1957، ملحقة بتقرير رووا، قائد ال�سرية يوم 25 اأفريل 1957، 
*338/1 IR

 17 اأ�سالك اجلي�ش، يوم  1H 1957 3088/1*. بطاقة موجهة اإىل قادة  اأكتوبر   EM/B2، 9 )2( بطاقة فنية ل 
اأكتوبر 1957.
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�سابـــط اال�ستخبار. وفي الواقع، يوجـــه االأفراد الموقوفون اإلى مركز الفرز، عادة في 
مرحلتين: يمرون اأوال بين اأيدي م.م.ح ثم يقادون اإلى المركز. هناك نوع من التعالي 
عن »الترابية« لدى م.م.ح التي تقوم باأداء مهمة الفرز الموكلة اإليها داخل محالتها. 
تبدو يوميات �سير م.م.ح مليئة بعبارات : » موقوف تم تحويله بعد اال�ستنطاق بمركز 
الفـــرز والتحويل« وبعبارات ناذرة جدا، هي »تحريـــر«. في مدينة القالة، كان الجهاز 
مرو�سا للغاية: لقد حازت ملحقة م.م.ح على ثقة قائد الكتيبة 25 للقنا�سة االألبيين، 
والتزم �سابط اال�ستخبار التابع للفوج بعدم مناف�ستها في محاربتها للتنظيم ال�سيا�سي 
واالإداري. كان يوؤتـــى اإليهـــا »بالزبائن« من قبل الدرك، �سبـــاط اال�ستخبار، والفرق، 
وكانـــت عمليات اال�ستنطاق تتوا�سل دون انقطاع. و�سل االأمر اإلى حد اإ�سافة فرقتين 
لال�ستنطـــاق في عين المـــكان. ال تتم اإعادة »الم�ستبه فيهـــم« اإلى �سابط اال�ستخبار، 
اإال بعـــد الفراغ مـــن ا�ستنطاقهم من قبـــل الملحقة التي هياأت زنزانـــة ت�سع لخم�سين 
�سخ�سا. عندها، »ينقل« »الزبائن« اإلى مراكز الفرز والتحويل. يتم تنظيم ات�ساالت 
نحـــو موري�ـــش اأو بونا كل خم�سة ع�سر يومـــا. ح�سب ما ورد في يوميـــات ال�سير، يحول 
موقوفو غـــرب ال�سرق-الق�سنطيني نحو مراكز فرز وتحويـــل بجاية، موقوفو الجنوب 
نحـــو مزرعة لوكا�ـــش واإلى ماك ماوون، وموقوفـــو ال�سرق اإلى مركز فـــرز وتحويل لي 

�سالين، وموقوفو ال�سمال ]في ال�سرق الق�سنطيني دائما[ اإلى الميلية. 
بعـــد اأن يبعث الموقـــوف اإلى مركز الفـــرز والتحويل، يمكـــن اأن ي�سترجع من قبل 
م.م.ح لغر�ـــش ا�ستنطاقه من جديد، اإما فـــي المركز، اأو في محالت م.م.ح. ت�سبط 
ح�سابـــات الموقوفين من قبل مكتب اال�ستقباالت. هكذا، ورد اإلى علم م�سوؤول م.م.ح 
منطقـــة غـــرب ال�سرق-الق�سنطينـــي، المقامـــة في فيـــال »ليفي« ب�سطيف، بـــاأن اأحد 
»الزبائن �سيخرج مـــن الم�ست�سفى، وفورا �سياأتي ات�سال الأخذ المعني«. كل �سيء يتم 
فـــي م.م.ح وكاأنها نوع من مراكز فرز وتحويل م�سغر، اأي مرحلة و�سط بين التوقيف 
االإحالـــة اأو التحريـــر. عبارة عن مركز مواز للمركز الر�سمـــي، ت�ستغله م.م.ح كمكان 
الإيـــداع موقوفيها، وكمجمع لعمليات اال�ستنطـــاق. ففي بجاية مثال، »اكتظت الملحقة 
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بالموقوفين )حوالي اأربعين(. تمـــت عمليات التحويل اإلى مركز الفرز والتحويل« في 
بدايـــة جوان 1959 وفـــي نهاية جوان، بعد عملية تحويل جديـــدة الثني ع�سر �سخ�سا 
»تمـــت معالجتهـــم«، واأعيـــد اأربعـــة ع�سر اآخريـــن، »في حالـــة انتظار بمراكـــز الفرز 

والتحويل«، اإلى الملحقة)1).
اإلى جانب عمليات اال�ستنطاق، التي تجريها م.م.ح داخل مراكز الفرز والتحويل، 
ا�ستمرت محالتها في احتواء اأفراد قررت االنفراد »بمعالجتهم«. مهما كانت ظروف 
العمـــل الـــذي تعمل فيهـــا م.م.ح فهي حري�سة علـــى الحفاظ بال�سريـــة في مناهجها 
الم�ستعملـــة، وعلى العمـــل بعيدا عن االأنظـــار. اإلى جانب تعاملها مـــع بقية الم�سالح 
االأخـــرى، فهـــي تبدى، في نف�ـــش الوقت، عزما علـــى العمل بكل ا�ستقالليـــة وانعزال. 
و�ســـواء عملت في مراكز الفرز والتحويل اأو لـــدى فرق ميدانية، فهي ال تت�سرف اأبدا 
باعتبارها عونا خا�سعا. فال تكتفي بمجرد ]التمتع[ بحريتها المطلقة في اأداء مهمتها، 

لكن تحاول زيادة على ذلك اأن تفر�ش على االآخرين، مرادها، وثيرتها واأ�ساليبها. 
» يعتبـــر اأي كان مـــن ال�ســـكان م�ستبه فيـــه، بحكم ح�سولـــه اإيجابـــا اأو �سلبا على 
معلومات حول الن�ساطات التمردية، �سيا�سية كانت، اأو اإدارية اأو ع�سكرية«: مع م�سلمة 
كهـــذه، ي�سكل كافـــة الجزائريين مادة اأولية ل م.م.ح، وبف�ســـل تذرعها بال�سفة التي 
تميزها باعتبارها هيئة للتج�س�ش الم�ساد، فهي تحر�ش على اجتناب اأن »تقام دعاية 
وا�سعـــة فوق اللزوم، حـــول اأ�ساليبها. اتقاء لتالوؤم الخ�سم، عليهـــا اأن تعمل في كَنِف 
الهـــدوء«)2). والواقع، هـــو اأن االأمر بالن�سبة اإليها هو اأي�ســـا االحتفاظ باالإ�سراف على 
التنقيـــب عن المعلومـــة، بتحديد توزيـــع للمهام - يـــوكل للمكتب الثانـــي مهمة تاأويل 
المعلومـــة المقدمة – اإذ ال يحق ل�سابـــط اال�ستخبار اأن يتدخل في المجال »التقني«. 
وعلى العك�ش مما كان عليه االأمر في الهند ال�سينية، فاإن عدد المخبرين في الجزائر 

)1( يوميات �سري م.م.ح منطقة غرب ال�سرقي-الق�سنطيني، يوم 24 فيفري 1959، ويوميات �سري ملحقة بجاية، 
*4601/7 1H ،1959 جوان

 1H  ،1957 اأكتوبر   9 يوم  فنية،  بطاقة   .*1466/1  1H  ،1957 ماي   21 يوم  �سيمونو  للكولونيل  مدونة   )2(
.*3088/1
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قليل جدا، وت�ستقى معظم معلومات م.م.ح من عمليات اال�ستنطاق: فهي التي تحر�ش 
على �سرورة القيام بها بكل حرية. 

» ت�ســـم فـــرق اال�ستنطاق حـــول قائد الفرقـــة: ترجمان، كاتب، م�ساعـــد اأو اثنين 
يمكن اأن يت�سكال من المتمردين التائبين)1).« يعتبر ان�سجام الفرق في غاية االأهمية، 
ونالحـــظ في يوميات ال�سير اأن نف�ش الرجال يعملون معا، في معظم االأحيان. كما هو 
ال�ســـاأن بالن�سبـــة ل�سباط اال�ستخبـــار، تفتقر م.م.ح اإلى المترجميـــن – من هنا جاء 
اللجـــوء اإلى المتمردين التائبين. يعتبر المترجمـــون، موؤ�سر خ�سو�سية م.م.ح، دليل 
اأهمية عمليات اال�ستنطاق الموجهة دوما من قبل �سابط اأو �سابط �سف. يتم اإطالع 
كافـــة المَعينين في م.م.ح عند التحاقهم، »بمهـــام الم�سلحة، بمناهجها، بالو�سعية 
وبتنظيم التمرد« في المنطقة)2). تقدم »لمحة عن المناهج الم�ستقبلية في اال�ستنطاق« 

من قبل قائد المركز)3). 
يذّكـــر اأحد قدماء م.م.ح بالن�سائح المقدمة مـــن قبل ال�سباط: »ابقوا رجاال. ال 
تجنحـــوا اأبدا اإلى اال�ستمتاع بعمليات اال�ستنطاق. اعتبروها فقط �سرورة ال بد منها. 
فـــاإن ا�ستعملتم الخ�سونة، دون غاية اأخرى غير الخ�سونة، ف�سيتم اإبعادكم من قاعات 

اال�ستنطاق)4).« 
ينبغـــي اأن تتـــم عمليات اال�ستنطـــاق بفطنة وح�ســـن تقدير. يمكـــن لطبيب ما اأن 
يكـــون �سببـــا في اجتنـــاب ارتكاب خطاأ فـــادح؛ كما كان عليـــه ال�ســـاأن بالن�سبة لذلك 
الرجـــل الموقـــوف في 5 فيفري 1958 في غرب تلم�ســـان، »حين جيء به اإلى م.م.ح، 
اأبـــدى ا�ستعـــدادا وا�سحا للكذب. بعد فح�ســـه من قبل الطبيب بحقنـــة منع�سة، الأنه 

)1( بطاقة فنية ليوم 9 اأكتوبر 1957.
* 4601/2 1H ،1959 2( يومية �سري م.م.ح/ م. �ش. �ش-ق، يوم 12 جانفي(

*4601/7 H1 ،1959 3( يومية �سري م.م.ح/ م. غ. �ش-ق، يوم 2 جانفي(
Ramsay، 1962 �ش.  )4( جان بيري فيتوري، »اعرتافات حمرتف يف جمال التعذيب. حرب اجلزائر... باري�ش 

.56
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كان منهـــكا، �ُسرع فـــي ا�ستنطاقه من جديـــد: وقع التغلب على تـــردده ب�سرعة، وعلى 
ال�ساعة 3 �سباحا، تم ا�ستكمال عنا�سر المعلومات االأ�سا�سية)1)«. وفي جنوب ال�سرق-

الق�سنطينـــي، انتدب طبيب مـــالزم اأول، انتدابا تاما في م.م.ح، من اأجل ال�سهر على 
الموقوفين، بينما تركز االن�سغال في ال�سمال في اإقامة �سيدلية. ت�سكل هذه العالجات 

الطبية اأول موؤ�سر الأ�ساليب اال�ستنطاق الم�ستعملة في م.م.ح.
كيـــف كانت مجرياته ؟ نظريا، يقع التح�سير لها في بداية االأمر بوا�سطة التعرف 
الجيـــد على طبيعة االأر�سية، وبعمل توثيقي ي�سمح بطـــرح االأ�سئلة الجيدة، وبال�سروع 
في مقاطعة المعلومات. ت�سرع م.م.ح في عملية اال�ستنطاق في اأقرب وقت ممكن، اأي 
فور االعتقـــال. تعتبر اأولى عمليات اال�ستنطاق تهيئة تهـــدف للح�سول على معلومات 
يمكـــن ا�ستغاللهـــا ميدانيا فورا. تتبع بعمليات ا�ستنطاق اأخـــرى، في محالت م.م.ح. 
و�سفـــت هـــذه المرحلة في بع�ش البطاقـــات »ا�ستنطاقا قمعيا«؛ ت�ستغـــرق المدة التي 

تراها م.م.ح �سرورية لذلك)2).
ـــل م.م.ح ت�سمية االأ�سخا�ش الموجودين تحـــت ت�سرفها ب»الزبائن«. ناذرا   ُتف�سِّ
مـــا يتحدث هوؤالء عفويا. مقابل وثيقة معلومات واحدة، تحمل عبارة » تحدث المعني 
دون اإكـــراه«، تفي�ش االأر�سيف بوثائق تتحدث عن: »زبائن محجمين« وعن »ا�ستنطاق 
�سعـــب«، »زبون قا�ش جدا في ردوده«، »زبـــون محجم جدا«، »زبون �سعب جدا«، زبون 
»تحـــدث بتحفظ كبير«، زبون لـــم يتحدث »اإال بعد اأن اأجبرتـــه العديد من ال�سهادات 
على ذلـــك«، زبون »اعترف ب�سعوبـــات جمة«، زبون »محجم جـــدا، ا�ستوجب ]حاله[ 
عـــدة عمليات ا�ستنطاق ومواجهـــة من اأجل التعرف على جزء �سئيـــل من ن�ساطاته«، 
الـــخ. للتغلب على ذلك االإحجام، يّدعي رجال م.م.ح التوفر على اأ�ساليب اأكثر فعالية 
من التي في حوزة م�سالح اال�ستخبار االأخرى. ففي معر�ش و�سفه لن�ساط فرعه، في 

 1H ،1958 يوم 27 فيفري B2 / CAO اإىل «P«/ CAO 1( بطاقة معلومات ا�ستنطاق، موجه بوا�سطة راديو(
*1655/1

*1472/1 1H ،1957 2( بطاقة تتعلق بحاالت يف م.م.ح/منطقة غرب اجلزائر. ماي(
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اأفريـــل 1957، تم�ســـك رووا، قائد ال�سرية، في تقريره، بو�ســـف عمليات اال�ستنطاق، 
ب: »الجزء االأكثر �سعوبة في هذا العمل... ومن بين االأكثر اأهمية«. جاء و�سفه مليئا 
بالتناق�سات]مثـــل عبـــارة[: ال يكت�ســـي »اال�ستنطـــاق اأي طابع قانوني« غيـــر اأنه جرى 
فـــي ظروف »نظيفة و�سرعيـــة«. ]اأو عبارة[ مهم جدا، ومع ذلـــك، فاإن الح�سول على 
معلومـــات مـــن جهة اأخرى بف�ســـل التج�س�ش الم�ســـاد الهجومي، جعلـــه »مجرد عمل 
�سكلـــي«؛ ]واأي�سا[ »يطرح في العديد من المرات، اأزمـــات �سمير تتفاوت حدتها لدى 
االأ�سخا�ـــش المدعوين لممار�سته« فـــي حين »يبدو« باأن احتـــرام ال�سخ�ش االإن�ساني، 
ينبغـــي اأن يتخـــذ كمبداأ قاعـــدي. وفي جـــوان 1958، اأي�سا، اأرادت بع�ـــش الن�سو�ش 
الراميـــة اإلى تعريف ال�سلطـــات بن�ساط م.م.ح، اأن تكون مقنعه: » ي�ساهم ركام وقيمة 
الوثائـــق المجموعة ]من قبـــل م.م.ح[ بق�سط كبير في حل م�سكلـــة احترام ال�سخ�ش 
االإن�ساني التي »تنطرح« بمنا�سبـــة عمليات اال�ستنطاق.« كان يعتقد االإقناع، حين اأكد 
علـــى اأنـــه بف�سل »دفـــع المفارقة اإلى اأق�ساهـــا، يمكن القول باأنـــه ال ينبغي اأن نكتفي 
بمعرفـــة طبيعة ال�ســـوؤال الذي ينبغي طرحه فح�سب، لكن ينبغـــي اأي�سا معرفة طبيعة 
الجـــواب الذي يجـــب الح�سول عليه«. وا�ســـح اأن هذا اال�ستـــدالل متناق�ش تماما مع 
مهمة م.م.ح، التي ال تدرج ن�ساطها في المنطقية القانونية لالعتراف المح�سل عليه، 
لكـــن في البحث عن المعلومة ]الميدانيـــة[، مف�سولة عن اعتبارات االتهام والبراءة. 
لقـــد اأثبتت حالـــة الجزائر، اأكثر مما كانـــت عليه حالة الهند ال�سينيـــة، اأنه لي�ش في 
و�سع م.م.ح اال�ستغناء عن عمليات اال�ستنطاق، وهذا هو بالذات، ال�سبب الذي جعلها 

تجرى دون تلطف«)1).
يمكن اال�ستعانة باللغة ال�سريحة الم�ستعملة في يوميات �سير ملحقة القالة، كدليل 
لفـــك رموز المناهج الم�ستعملة من قبل م.م.ح)2). حظي رئي�ش الملحقة بالثقة التامة 
لـــدى قائد القطاع، غير اأنـــه ا�سطدم ببع�ش �سباط كانوا يف�سلـــون ا�ستعمال مناهج 

*338/1 IR ،1958 يف العمليات الع�سكرية«، يوم 29 جوان CEO 1( درا�سة حول م�ساهمة مفارز(
*4601/4 1H ،2( يومية �سري ملحة القالة(
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مختلفـــة، ]من بينهم[: المالزم قائد اأحد االأبراج، الذي كان يرى في »اإحالل ال�سلم« 
بكل ما ي�ستوجب ذلك من مقت�سيات، اأهم عن�سر في حرب الجزائر«؛ واأي�سا �سابط 
الفـــرع االإداري المخت�ـــش )SAS( »الذي لـــم يكن يتوانى في التدخـــل، فور ح�سول 
عمليـــة توقيف«. انتدب رجل م.م.ح الإقناع المالزم الذي يريد فر�ش ال�سلم: »�ستكون 
منـــاورة �سعبـــة وجريئة، اأن نتو�سل اإلـــى و�سعه في »مدارنـــا«، الأن المكان ‘’متعفن’’ 
وكان مفيـــدا اأن ن�ستفيد مـــن م�ساعدته. مهما يكن من اأمر، فمـــن ال�سروري اأن يغير 
اأفـــكاره«. بعـــد �سهرين من ذلك، تبيـــن باأن »زبائن« البرج، قـــوم »�سعاب جدا« بحق، 
�سجل قائد المحلقة: »�سيكلف التو�سل اإلى فر�ش هيبتنا عليهم، الكثير؛ ]كما اأ�ساف 
بـــاأن من ال�سروري[ معهم اأن نغير مناهجنـــا في اال�ستنطاق، راأ�سا على عقب«. كانت 
مذكـــرة �سير الملحقة دون لب�ش في هذا ال�سدد: تقوم م.م.ح بحرب قمعية، وهو اأمر 
علـــى نقي�ش »اإحالل ال�سلم«. �سالحها االأ�سا�سي هو عمليات اال�ستنطاق. وباعتبارهم 
مهنييـــن، فـــاإن رجـــال م.م.ح يكيفون تلك العمليـــات وفق االأفراد: »فـــي ظرف اأ�سهر 
قليلة مـــن الممار�سة، �سرت اأح�ش اللحظة المحددة التـــي ي�سرف فيها ال�سجين على 
االنهيـــار، والجزء من الثانية التي يهم فيها باإطـــالق ما بيده«، تلك هي �سهادة رقيب 

م.م.ح ردا على اأ�سئلة جان بيير فّتوري)1). 
كانـــت الو�سائـــل الم�ستعملة عنيفـــة: »�سرب، كهربـــاء، �سرخات، تهديـــد بالقتل 
بوا�سطـــة التلويح بم�سد�ش. الهدف الوحيد هو: حرمـــان الرجل من التفكير، حرمانه 
بـــكل الو�سائل من ا�ستعادة لبه)2).« يتحول رجال م.م.ح اإلى اخت�سا�سيين في عمليات 
التعذيـــب. ت�سهد ن�سريات المعلومات، عـــن بع�ش العادات في هذا المجال، مثل عادة 
م.م.ح مدينـــة م�سريـــة، حيث تـــم التنبيه اإلى اأنـــه: »كان من "ال�سعـــب جدا" القيام 
با�ستنطاق الثوار االأ�سرى« مع الحر�ش على و�سع المزدوجات، كي ينبه اإلى خ�سو�سية 
عمليـــة اال�ستنطـــاق، م�سيفا اأنه »من النـــاذر التعامل مع اأ�سرى ]مـــن الخارجين عن 

)1( ج-ب فتوري، »اعرتافات ممتهن التعذيب« �ش. 56
)2( نف�ش املرجع
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القانـــون[ يرف�سون التكلم، كما فعل هوؤالء«. يف�سر المحرر تلك المقاومة اال�ستثنائية 
تجاه عمليات اال�ستنطـــاق، بالمعنويات المرتفعة جدا لدى »المتمردين« وخوفهم من 
قادتهـــم. هذان عن�سران يوؤخذان دوما بعين االعتبار من قبل م.م.ح التي تحاول اأن 
توهـــن معنويات االأ�سخا�ش الم�ستنَطقين، وتزرع ال�ســـك في نفو�سهم، وتخوفهم اأكثر 
مما يفعله الموجودون في الجهـــة المقابلة. والم�سلمة المتمثلة في كون االنخراط في 
�سفـــوف »التمـــرد« هو بدافـــع الخوف، جزئيا علـــى االأقل، تبرر اللجـــوء اإلى مثل هذه 

االأ�ساليب، المرعبة بالمعني الحقيقي للكلمة)1).
يمكـــن العثور على اآثـــار ذلك، في تعدد عبارات »اإحجـــام« ال�سابق ذكرها. اأحيانا 
تبـــدو عمليـــات العنف الج�سدي ب�سفافيـــة اأكبر في بع�ش ن�سريـــات المعلومات. بقطع 
النظر عن المعلومات وقيمتها، ينبغي على تلك الن�سريات اأن تحتوي على راأي م.م.ح 
الذي يبرر قيمة المعلومات وظروف الح�سول عليها. تبدو هذه العبارات جد مقت�سبة 
بالن�ســـب لمـــن يريد اأن يقراأ فيها �سيئـــا غير االإكراه. تكون في بع�ـــش االأحيان اأو�سح 
مدلـــوال: وهكذا، ففي و�سعنا اأن نقراأ باأن ]متمـــرًدا[  كاتبا في مركز قيادة »المنطقة 
ال�سابعـــة« قـــد و�ســـف ب» المعلم والذكـــي، ]مع[ �سعـــور بالكرامة، لكـــن يحتوي على 
�سجاعـــة اأدبية اأكثر منها ج�سدية«)2). هنـــاك حالة �سجين في )الفوج االأول للمظليين 
االأجانـــب( ُتلقي اأ�سواء على الكيفية التي تتو�سل بهـــا م.م.ح اإلى قهر التردد: التحق 
هـــذا الرجل ب�سفوف »التمرد« في ماي 1955؛ عمـــره االآن �ست وع�سرون �سنة، فهو، 
منـــذ جوان 1958، برتبـــة مالزم مكلف باالعـــالم واالت�سال بال«منطقـــة«. »بعد اأن 
اأظهـــر اإحجاما كبيرا في اأول اأيـــام ا�ستنطاقه، لم يبد المعني بعـــد ذلك، اأية �سعوبة 
في الك�سف عن المعلومات التي بحوزته«؛ ذلك ما اأكدته م.م.ح التي ترى، رغم هذا، 
بـــاأن االأمر يتعلـــق ب»وطني، مقتنع وخطير«. الواقع، اأنه مـــن باب االحتمال ال�سعيف 
اأن يكـــون الرجل، الذي التحـــق مبكرا بالكفاح �سد الفرن�سييـــن، و�سغل من�سبا هاما 

*1657/1 1H ،1958 1( ن�سرية املعلومات م.م.ح ل:م�سرية، اأكتوبر(
*1656/2 1H ،1958 2( ن�سرية املعلومات م.م.ح منطقة جنوب الغرب الوهراين اأوت(
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فـــي المنطقة، قد تحـــدث دون �سعوبة تذكر. لئن ك�سف لرجال م.م.ح عن المعلومات 
التـــي بحوزتـــه ب�سهولة، فالأنه قد تعر�ـــش في االأيام التي تلت عمليـــة توقيفه، لتعذيب 
كان يحمـــل اآثاره عندما و�سعته م.م.ح تحت ت�سرف الكتيبة: »اأثر جرح في الحاجب 

االأي�سر. اأثر حروق في االأذن االأيمن وفي اإبهام اليد اليمني)1).« 
ظاهريا، يبدو عمـــل م.م.ح متوافقا مع االأ�سكال القانونية، ومتطابقا مع المبادئ 
القاعديـــة لعمل م�سالح اال�ستعالم، والتج�س�ش الم�ســـاد: تقطيع الم�سادر وال�سرية، 
التـــي تبرر انعدام اأوامر مكتوبة، في العمليـــات التي ت�ساهم فيها م.م.ح، في المدينة 
خا�ســـة. وفي الواقع، فاإن م.م.ح ال تكلف نف�سها عنـــاء التزام ال�سرعية: ف«ان�سغالها 
االأ�سا�سي والدائم، ينبغي اأن يقت�سر على الفعالية«. فهي التي تزود الرجال بالعقرب 
الموؤ�سر، »الأن النتائج هي التي ت�سمح بتقدير م.م.ح«. ما عدا ذلك، فاإنه يظل عقبات، 

خا�سة منه ال�سرعية التي تظل واقفة على اأعتاب م.م.ح)2).
عندمـــا يكـــون االأ�سخا�ـــش فـــي محـــالت م.م.ح ويو�سفـــون فـــي معظـــم االأحيان 
ب»الزبائـــن« اأو ب»الطرود«، فهم يعتبرون في منطقـــة الال-قانون. ال معنى هنا الأي 
مـــن الحـــدود المفرو�سة على ا�ستعمـــال العنف، كمـــا ال توجد �سوابـــط اإدارية تتعلق 
بمـــدة الحجـــز. غير اأنها خـــروق للقانون تتمتـــع بمكانة خا�ســـة، اإذ تحظى باعتراف 
يـــكاد يكون ر�سميا. في هـــذا ال�سدد، يعتبر الحديث الذي يروي تبادل التعليمات بين 
القائد المغادر والقائد القادم اإلى ملحقة اأقبو، نموذجا يعبر عن ذلك ب�سدق. مكان 

*1659/1 1H ،9591 1( ن�سرية املعلومات م.م.ح منطقة غرب الو�سط مار�ش(
]اأرجح اأن يكون حتليل ال�سابط اأ�سدق، الأنه كان يقراأ اخلطورة يف �سلوك رجل »اأفرج« عن معلومات، كان قد احتفظ 
على �سريتها مدة ثالثة اأيام، وهي مهلة متعارف عليها اأثناء الثورة، يف حالة وقوع اأحد ال�سباط يف االأ�سر: هي مدة 
كافية لتغيري معطيات العمل. املوؤ�سف هو اأن ال�سابط مل ي�سر اإىل �سالحية ما ك�سف عنه االأ�سري من معلومات. اأما 
اأ�سد على االأ�سري، الذي يكت�سب قدرة على التحمل بتعاقب  عن التعذيب، فاإن من املعلوم اأنه يكون يف اأيامه االأوىل 

ممار�سة التعذيب. ]الرتجمة[[ 
1H 3087/1*. ومدونة   ،1958 CCI فرع »P«، 10 جويلية  االأحياء،  )2( مدونة بخ�سو�ش عمليات يف املدن ويف 

م�سلحة موجهة اإىل م.م.ح حول املهمة امل�سندة اإليها، يف ملحق تقرير قائد �سرية رووا،
*1466/1 1H ،7591 اأفريل
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و�سفته يوميات ال�سير بالمكان ال�سعب، نظرا »لكثرة الزوار«، بينما اكتفى الكولونيل، 
قائد القطاع، بالت�سريح بما يلي: »�ساأحكم عليكم عمليا في الميدان« واأي�سا »لح�سن 

الحظ، اأننا ال نتميز بتاأثر كبير«)1)...
هذا التغا�سي عن خروق �سارخة للنظم والقوانين، اأمر معلوم ومعروف اإلى درجة 
اأن يوميات ال�سير ال تتردد في الحديث عن اأفراد حب�سوا لمدة �سهور عديدة في م.م.ح 
وت�ســـوى اأو�ساعهم االإداريـــة بتاأخر قد يدوم ف�سال كامال اأو اأكثـــر. كل �سيء يتم هنا 
وكاأن الال-�سرعية التي تكتنف ت�سرف م.م.ح كانت اأمرا مقبوال، فر�سته مقت�سيات 
الحرب. بين تاريخ التوقيف واالإحالة على االإقامة ]اأو[ االتهام، وهي فترة يفتر�ش اأنها 
معروفة، يمكن االإطالع عليها وت�سغل، نظريا، حيزا بارزا في الن�سو�ش، ]بين هذين 
التاريخيـــن اإذن[ يغيب االأفراد مـــدة مرورهم في م.م.ح. فال يمكـــن اأن نتعرف على 
مكنون الال-�سرعية في هذه المدة، اإال من خالل ما يبرزه تاريخ البداية والنهاية. ال 
�سرعيـــة مقبولـــة، وكاأنها تمثل جانب الظل في حرب، يبـــدو ك�سبها م�ستع�سيا كل يوم 

اأكثر.
والملفت للنظر، هو اأننا نجد الع�سكر يرغبون في ا�ستعمال فرع P كعن�سر م�ساعد، 
بينما ينظر الفرع اإلى كيانه باعتباره م�سلحة تج�س�ش-م�ساد للهجوم، كاملة، تطالب 
خا�ســـة با�ستقالليتها في ت�سييـــر مكا�سبها الميدانية. فور �ســـدور الن�سو�ش االأولى، 
طرحت م�ساألة ا�ستغالل المعلومات المح�سل عليها من طرف م.م.ح بوا�سطة اإن�ساء 
كوماندو�ـــش م.م.ح؛ معناه اإذن، ا�ستغالل يتـــم بمح�ش اإمكانيات الهيكل، با�ستقاللية 
تامـــة عن الفرق وعن المكتب الثاني. هي الباب مفتوحة اإذن على م�سراعيها لحرب 
موازيـــة بحـــق، ي�ستنكرها العديد مـــن الم�سوؤولين الع�سكريين. ومـــع ذلك، فقد عمل 
روؤ�ساء م�سالح اال�ستعالم العمل والحماية اإ. ع. ح )RAP(، تدريجيا على فر�ش هذه 
الفكـــرة وهذا الواقع؛ وبالفعل، فقد بدت �سرورة توفـــر كوماندو�ش، اأمرا بديهيا، اإذا 

وافقنا على كون فعالية م.م.ح تعود اإلى جوانب ال�سرية وال�سرعة في اأداء مهامها.

*4601/7 H1 ،1959 1( يوميات ال�سري، يوم 25 اأوت(
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طلـــب فـــرع P اأن يعمل بتوا�سل منتظم مع كوماندو�ـــش مخت�سين، يتمتعون بميزة 
ثالثية االأبعاد، هي، الجاهزية والفعالية وال�سرية. بدال من قيام م.م.ح باإعداد فرقة 
كوماندو�ـــش خا�سة بها، مما قد يك�سف عن هوية رجالهـــا، ففي و�سعها اأن تتعود على 
العمل بات�سال مـــع فرقة كوماندو�ش خ�سو�سية: �سيظل ]الطرفان[ متالزمين تالزم 
الذراع والراأ�ش)1)«. تك�سف العبارة عن اأفكار �ساحبها. يود قائد ال�سرية رووا اأن يقلب 
التبعيـــة التـــي تربط فرعه بالجي�ش، في�سبـــح راأ�سا عو�ش اأن يكـــون ذراعا. فالرهان 
الحقيقـــي، قد تم تو�سيحه في تقريره ل�سهر اأفريل 1957: » ال تطرح الق�سية ]تزويد 
م.م.ح بكوماندو�ـــش متخ�س�ش[ لغاية تكتيكيـــة للتنفيذ المبا�سر فح�سب، لكن ب�سبب 
حالـــة ال�سلم، التي ت�ستوجب احتراما دائما لل�سرعيـــة في كافة المجاالت)2).« فتفاعل 
ممار�ســـات غير �سرعية مع فرق يفتر�ش اأنها تحتـــرم ال�سرعية، اأمر اإ�سكالي بالفعل. 
فـــاإن �سّلمنا باأن ال�سير الح�سن ل م.م.ح يمر عبر اللجوء اإلى كوماندو�ش، فاإن م.م.ح 
هي التي تفّعل االأمر وتحدد كيفيات العمل. المحذور اإذن، هو اأن منطقة الال-�سرعية 
التـــي تعمل داخلها، قد تتو�سع لت�سمل الفرق التـــي تعمل ل�سالحها. و في نهاية االأمر، 
فـــاإن عجز ال�سلطة عـــن تحمل تبعات هذا االنـــزالق هو الذي يدفع الفـــرق اإلى الال-

�سرعيـــة. لقـــد اأدى ت�سخم اأعداد م.م.ح اإلـــى وفاق تمثل في اإن�ســـاء كوماندو�ش لدى 
م.م.ح. وهكذا، فاإن الثغرة المفتوحة باللجوء اإلى اأ�ساليب ا�ستنطاق غير قانونية، قد 
تو�سعـــت، اإذ يتمتع فرع P باإمكانيات تتزايد با�ستمـــرار، توؤدي اإلى تحرره واإطالق يده 

من اأجل القيام بالحرب الخا�سة به. 
وبينمـــا ت�سرب اأ�سول م.م.ح جذورها في اكت�ســـاف االأهمية المطلقة التي تمثلها 
الحـــرب �سد التنظيـــم ال�سيا�سي واالإداري، فاإن مقت�سيـــات ك�سب هذه الحرب جعلت 
الهيـــكل لم يكد يفرغ من ترتيب اأموره، حتى �ســـار ال ير�سى بمجرد محاربة التنظيم 
ال�سيا�سي واالإداري، لكن دخل في كافة قطاعات الحرب. تم التح�سير للمناورة بحزم: 

* 338/1 IR ،1958 يف العمليات الع�سكرية«، يوم 29 جوان CEO 1( درا�سة حول م�ساهمة مفارز من(
*1466/1 H1 ،1957 2( تقرير 25 اأفريل(
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فمن م�سلحة مخت�سة داخل حرب جديدة، تحول اإلى مناف�ش للمكتب الثاني في كافة 
المجـــاالت، اإذ لم يعـــد ير�سى بجمع المعلومـــات حول التنظيـــم ال�سيا�سي واالإداري، 
مـــن اأجل ملء فراغات الهياكل االإداريـــة ل�سباط اال�ستخبار. بل اأكثر من ذلك، حيث 
تـــم كل �ســـيء وكاأن م.م.ح قد جذرت الفر�سيات والمناهـــج المتبعة من قبل م�سالح 
اال�ستخبـــار المعتادة، عن طريق الذهـــاب اإلى اأبعد مدى في الت�سل�سل المنطقي الذي 

يفّعل تفكير منظري الحرب الجديدة المفرو�سة ابتداء من �سنة 1957. 
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9 - »معركة مدينة الجزائر« كمبرر 

»معركة مدينة الجزائر« داخل لبالد؟
ا�ستقطبـــت »معركـــة مدينة الجزائر« تجـــارب عديدة. مع هـــذه المعركة، �سارت 
»الحرب الثورية الم�سادة«، التي تم ت�سورها في قيادة االأركان، واقعا، و�سارت واقعا 
اأي�سا الو�سائل الم�سخرة لمكافحتها. تمثل االنبهار بالحدث، في هذا البروز المزدوج. 
ومـــع ذلـــك، فهي تعتبر خطاأ مزدوجـــا، الأن قنابل الجزائر، لم تكـــن اأكثر تخريبا من 
التي انفجـــرت �سنة 1956، كما ينبغي اإدخال الن�سبية فـــي فعالية المظليين، بالنظر 
اإلـــى الظرفية الجزائرية – فحتى واإن كانت مدينـــة الجزائر هي العا�سمة، فاإنها لم 
ت�سكل �سوى مدينة واحدة في بلد �سملته الحرب. غير اأن هذا لم يمنع »معركة مدينة 
الجزائـــر« من تبوء مكانة حولتها فـــورا اإلى مرجعية. فكما ُت�ستمد »الحجرة ال�سوداء« 
]اأو حجـــرة تعييـــر الذهب[ من منجمها، �سارت كافة اال�ستـــدالالت الرامية اإلى و�سع 
الكفـــاح �ســـد التنظيم ال�سيا�ســـي واالإداري في قلـــب المعركة، في المـــدن وفي داخل 
»لبـــالد«. وحتـــى قبل اإلقـــاء القب�ش على اآخـــر م�سوؤول)1)على منطقـــة مدنية الجزائر 
الخا�ســـة، وهو يا�سف �سعدي، فقد دعت النجاحات االأولى التي حققها المظليون اإلى 

اتخاذها نموذجا لجي�ش الجزائر. 

)1( لعل من املفيد اأن ننبه اإىل كون اأهم امل�سوؤوَلني اإىل جانب ين مهيدي، عن الثورة اجلزائرية وهما عبان رم�سان 
)رئي�ش جمل�ش التن�سيق والتنفيذ( وبن يو�سف بن خذه الذي �ستوىل رئا�سة احلكومة املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية بعد 
فرحات عبا�ش، كانا حا�سرين يف عز ما �سمي ب«معركة مدينة اجلزائر« فاأفلتا من »حلقات ال�سبكة« برباعة كبرية، 

راجع كتاب مدينة اجلزائر عا�سمة املقاومة لنب يو�سف بن خده. ]الرتجمة[
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فـــور ربيـــع 1957، �سكلـــت عمليـــة NK3، فر�ســـة لجعـــل تلـــك االأفـــكار الجديدة 
واالأ�ساليـــب، حيز التطبيق. كان على القوات الفرن�سية اأن ال تقف عند حدود مواجهة 
اأعداء اأ�سلهم من منطقة االأطل�ش البليدي، لكن اأي�سا مواجهة »خارجين عن القانون، 
طردوا اإلى الجبال ب�سبب معركة الجزائر«. ح�سب رواية قائد العملية، »فاإن واد ي�ّسـر 

قد اأعيد ت�سميتها ب»�سارع �سي لخ�سر«، كما �سميت اأي�سا »رو ديزلي)1)«. 
لـــم يكـــن الوطنيـــون وهم يفـــرون من الجزائـــر، يمثلـــون وحدهم مـــن تبنى هذه 
النظـــرة؛ حتى الجنـــرال اآالر نف�سه، قد اعتبر هـــذه العمليات بمثابـــة امتداد للنجاح 
الـــذي تحقـــق في مدينة الجزائر: كان فـــي االإمكان االقول بـــاأن الن�سر قد تحقق في 
مدينـــة الجزائر فـــي نهاية �سهر مار�ش، وباأنـــه قد حان وقت تو�سيـــع رقعة العمليات. 
ك�سفـــت تعليمته ال�سخ�سية وال�سرية رقم 1، عن مخطـــط حقيقي الإعادة التمكن من 
فـــرق �سلك جي�ش الجزائر، وفق النمط الذي اتبع في مدينة الجزائر. تمثل االأمر في 
القيـــام بعمل في العمـــق، لي�ش فقط باقتالع »التمرد« من جـــذوره، لكن بو�سع قواعد 
للتعاون المخل�ش بين ال�سكان والجي�ش، تج�سدت ميدانيا في ]مكاتب[ الفرع االإداري 
المخت�ـــش )SAS(، وقبـــل هـــذه االأخيرة، فـــي مراكز اإعـــادة التربيـــة. كان الهدف 
المحـــدد من عملية كورون )Couronne( ]التاج[ هو اإحالل ال�سلم في المنطقة قبل 
حلـــول ال�سيف: تم الهجوم على الكتلة الجبلية بوا�سطة عمليات ثالثة. �سمن كورون، 
تعتبـــر عملية NK3 اأتم محاولة لتجربـــة مناهج »معركة مدينة الجزائر«. للعلم، فاأن 
الجنـــرال ما�سو قد اأوفد اإليهـــا بع�ش �سباط اأركانه. بدوره جند قائدها وهو الجنرال 
هـــووي، تحت اإمرتـــه اأفواجا من الكتيبـــة المظلية العا�سرة. ولكـــي ال يقع الحياد عن 
تقاليـــد الع�ســـر، فقد تمثلت خ�سو�سيـــة الع�سكر القادمين من مدينـــة الجزائر، في 
مجـــال اال�ستخبار. لـــم يتوقف هذا عند حد اعتبار م.م.ح مركـــزا قياديا مكررا، الأن 
الوحدات المظلية قد انتزعت من »تجربة معركة مدينة الجزائر« الحق في الح�سول 

على اخت�سا�سين في اال�ستخبار اإلى غاية الرتب الدنيا. 

3453 1H ،NK3 1( تقرير عملياتي للجرنال هووي، حول عملية(
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هنـــا، نجد الهيكلة التي �سبق وجودها في مدينة الجزائر، حيث كانت اأدنى �سرية 
تتولـــى عمليات اال�ستنطاق الخا�سة بها، وتقرر طبيعـــة العمليات التي ينبغي اأن تقوم 
بها. كان ي�ست�سف اأي�سا التناف�ش المحتمل بين م.م.ح وم�سالح اال�ستخبار التقليدية. 
فكمـــا كان االأمر بالمدينة البي�ساء، كان الهدف مـــن عملية كورون، يتمثل في تفكيك 
الهيكل القاعدي ال�سيا�سي االإداري، بف�سل تفاعل عمليات التم�سيط المكثفة، وعمليات 
اال�ستنطـــاق وجمـــع المعلومات. تمثل دور م�سالح اال�ستخبار فـــي التح�سير للعمليات 
الع�سكرية، اأي�ســـا بوا�سطة م�ساءلة االأ�سخا�ش الملتقطين اأثناء العمليات االأولى. كما 
كان عليـــه الحال في الجزائر، تمثلت المرحلة االأولى في القيام بتم�سيط تقليدي. ثم 

�سرع في عملية فرز للم�ستبه فيهم، متبوعة بعمليات ا�ستنطاق.
ي�ســـكل �سباط اال�ستخبـــار، اأ�سغر حلقة فـــي »�سل�سلة اال�ستخبـــار«. هذا، بالرغم 
مـــن اأن م.م.ح قـــد فر�ست طابعها في اإ�سفـــاء الوجهة البولي�سية علـــى تلك العملية. 
وحتـــى واإن تكلف المكتب الثاني بجمع المعلومـــات الميدانية وتحويلها اإلى الوحدات، 
فـــاإن كافة الرجـــال الموقوفين يوجهون دائما، بعد ا�ستنطـــاق �سريع في الميدان، اإلى 
مراكـــز الفرز الم�سير من طرف م.م.ح. تتكفل هذه االأخيرة هنا بعمليات اال�ستنطاق 
التكميليـــة، وتقرر م�سير االأفـــراد الموقوفين. فهي تتولى عمـــال اأ�سا�سيا و�سفه قائد 
العمليـــات ب»اأعمـــال تمهيدية خا�ســـة بالحرب التخريبيـــة)1)«. وبالفعـــل، فاإن عملية 
NK3 هـــي قبل كل �ســـيء عملية تقوم بها ال�سرطة و�سط الجبـــل: وال يعود ال�سبب في 

ذلـــك اإلى المعلومـــات المكت�سبة فح�سب، لكـــن لكونها تندرج في منظـــور »بولي�سي«، 
يتمثـــل فـــي محاربة التنظيم ال�سيا�ســـي واالإداري. فهي فعال تمثـــل اأح�سن تمثيل نوعا 
جديـــدا من العمليات، يتم فيه �سرورة تهمي�ش دور المكتب الثاني، الأن البعد المتمثل 

في »الحرب الثورية الم�سادة« قد اأ�سند اإلى هذه الهياكل الجديدة: م.م.ح. 
تذكر المرافعة المثيرة التي قام بها الجنرال هووي دفاعا عن م.م.ح، بالمبررات 
التي جيء بها دفاعا عن االأ�ساليب التي ا�ستعملت في مدينة الجزائر. فقد قام بح�سن 

1H 3453 ،بطاقة 71 املتعلقة بالتنظيم واال�ستخبار NK3 1( تقرير عملياتي للجرنال هووي حول عملية(
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تقديرها الأ�سباب و�سفها بال�سرعة والكمية، اأي باالإنتاجية. والجانب المبهر في �سرعة 
م.م.ح كما ذهب اإليه الجنرال هووي، هو اأن المهمة »ثقيلة بحق«. واالأرقام تعتبر خير 
دليل على ذلك: تمت م�ساءلة اأزيد من األف ومائتي �سخ�ش اقتيدوا اإلى المراكز، في 
مـــدة ال تكاد تتعدى الثالثة اأ�سابيـــع. هنا يقع المزج بين اال�ستعارة المقتب�سة من علم 
النف�ش الع�سبي، والقائلـــة: »تعتبر �سل�سلة اال�ستخبار بمثابة الجهاز الع�سبي للحرب 
التـــي نقـــوم بها في الجزائـــر. ينبغـــي اأن تتميز النب�ســـات الم�ستقة منهـــا، بال�سرعة 
وال�سداد« ]تمتزج اإذن[ باال�ستعارة ال�سناعية، بل المنجمية: حيث يتم تحليل وتقييم 
»المردود«. كيف تو�سلت تلك الم�سلحة التي تقوم بعملها في »االأعماق« اإلى ا�ستخراج 
»لب المادة االأولية«؟ يعود الف�سل في هذا اإلى المترجمين طبعا، لكن اأي�سا اإلى توا�سل 
اأعمالها دون حدوث اأي انقطاع. يتم و�سف هذه اال�ستمرارية با�ستعارة جريئة، تغري 
بنـــا اإلى اأن نقراأ فيها انك�سافا لحقيقة كامنـــة في المناهج الم�ستعملة، بقلم الجنرال 
هووي الذي كتب: » ي�ساهم ع�سو اال�ستخبار في المحافظة على عمليات توا�سل ل�سيق 
بالواقـــع؛ مج�ش في اأو�ســـاط ال�سكان، بوا�سطة م�سالح العمـــل االجتماعي، وبوا�سطة 

العمل ال�سيكولوجي. خيط كهربائي اأر�سي، لدى الوحدات العاملة.« 
باعتبارهـــا عن�سرا في �سل�سلـــة، فقد وفقت م.م.ح في تجـــاوز مفارقة تمثلت في 
عـــدم ارتباطهـــا؛ بل عك�ش ذلـــك هو الـــذي تحقق، حيـــث اعتبرت حريتهـــا المطلقة 
مـــن جملة المعطيـــات التي ت�سمن فعاليتهـــا. بدافع من الحما�ش، دعـــا الجنرال اإلى 
م�ساعفـــة اأعداد العاملين في م.م.ح، ولـــو بتذويب وحدات اأخرى اإذا اقت�سى الحال. 
هي بالن�سبة اإليه نتيجة منطقية لالأولوية التي اأعطيت لال�ستخبار. وحتى واإن لم ت�سفر 
عمليـــة NK3 عن نف�ش العبر، في نظر الجميع، حيث لم يكن الكل ينظر باإيجاب اإلى 
الـــدور المركزي التي تلعبه م.م.ح، فاإن البطاقة الفنيـــة التي تحدد كيفيات التعاون، 
م�ستقبـــال، بين الفرق وبيـــن م.م.ح م�ستلهمة مبا�سرة من تلك العملية االأولى: وجدت 
م.م.ح نف�سها مزودة بمركز قيادي، بفرق متحركة، وبمركز للفرز)1). وبنف�ش الكيفية، 

*3088/1 1H ،1957 1( بطاقة فنية ليوم 9 اأكتوبر(
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يبـــدو اأن تدخل فرق النخب، في مدينة الجزائـــر، قد اتخذ نموذجا في قمع االإرهاب 
الح�سري ابتداء من 1957.

»معركة مدينة الجزائر« في المدينة ؟
فور حلول �سهر مار�ش، اأكد قائد �سلك جي�ش مدينة الجزائر، الأتباعه على �سرورة 
اإعطـــاء االأولوية لتحطيـــم التنظيم ال�سيا�ســـي واالإداري، عن طريـــق اللجوء »في كافة 
المراكـــز التـــي لم يتم تطهيرهـــا بعد من هيكلهـــا ال�سيا�سي-االإداري التمـــردي«، اإلى 
»ا�ستعمال نف�ش االأ�ساليب التي ا�ستعملت في مدينة الجزائر، والتي قدمت الدليل على 
فعاليتها«. بدوره هناأ الجنرال �ساالن نف�سه اأي�سا، على النجاحات المحققة في منطقة 
الجزائر، متمنيـــا اأن ُيتمكن من تعميم ذلك النجاح، بمراحل متعاقبة، على الجزائر. 
دعا اإلى »الذهاب بعمليات اال�ستنطاق اإلى اأبعد مدى، وا�ستغاللها فورا« حيث ات�سحت 
فعاليتها، »خا�سة في المدن«، بف�سل »تجارب حديثة اأجريت في بع�ش المناطق«، وفي 
6 مـــاي اأر�سلـــت اإلى كافة قادة اأ�سالك الجي�ش درا�سة حـــول التنظيم الح�سري لجبهة 
التحريـــر الوطني وجي�ش التحرير الوطني. تمت مجاراة رغبة القيادة العليا في ترقية 
المناهـــج الم�ستعملة بمدينـــة الجزائر، من قبل الوزير المقيـــم، الذي اأ�سدر، يوم 21 
�سبتمبـــر، مر�سوما بموجبه يمكن ل�سباط اأ�سالك الفـــرق العاملة في الجزائر، بقرار 
من الوزير المقيم وبعد تاأدية اليمين، اأن يبا�سروا مهام ال�سرطة الق�سائية » عبر كافة 
التـــراب الجزائري، لغر�ش معاينة الجرائم والجنح الـــوارد �سردها في المادة االأولى 
مـــن مر�ســـوم 17 مار�ش 1956«. وهكذا، تمـــت تلبية الرغبة التي عبـــر عنها الجنرال 

ما�سو في بداية العمليات بمدينة الجزائر، في كل التراب الجزائري)1).
لتمكيـــن الوحدات مـــن اال�ستلهام من تجربـــة »معركة مدينة الجزائـــر«، لم تكن 
مدونـــات الم�سلحة وال التعليمات كافية: كان من ال�ســـروري القيام بتكوين الع�سكر. 
وهكـــذا، فبعد مغادرته مدينة الجزائر مبا�سرة، نظـــم اليوتنان كولونيل بيجار، ندوة 

)1) تعليمة رقم 2 من اجلرنال اآالر، اإىل قائدة املناطق، يوم 23 مار�ش IR 296( 1957). تعليمة عامة رقم 6 ليوم 
)1H 3087( 1957 1957، ومدونة م�سلحة للجرنال �ساالن، يوم 11 مار�ش مار�ش   5
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حـــول اأ�ساليبه بالمدر�سة الحربيـــة العليا. تم توجيه درا�سة حـــول التنظيم الح�سري 
لجبهـــة التحرير وجي�ش التحرير الوطني، اإلى قائد مركـــز التكوين باأرزيو، وهو دليل 
عـــزم على اإبـــراز اأهمية هذا الجانب مـــن الحرب، في تكوين ال�سبـــاط المعنيين في 
الجزائـــر. مـــوازاة مع ذلك، قام الوزيـــر المقيم باإخطار كل محافـــظ بالحر�ش على 
اأن يبعـــث �سابطا اإلـــى مدينة الجزائر، كي يقـــوم بترب�ش لدى قيـــادة اأركان الكتيبة 
المظليـــة العا�سرة. طـــوال �ستة اأيام، �سهد هـــوؤالء ال�سباط عر�ســـا لمعطيات اأو�ساع 
مدينـــة الجزائـــر وكذا المناهج الم�ستعملـــة في محاربة التنظيـــم ال�سيا�سي االإداري. 
ثـــم ق�سوا بعد ذلك يوميـــن في فوج المظليين، مـــن اأجل القيـــام ب»درا�سة واقعية«، 
قبل االإطالع على »تدابير الوقاية الح�سرية« والعمل ال�سيكولوجي االإجباري. اإثر هذا 
الترب�ـــش، اأر�سلت اإليهم »تعليمة با�ستئ�سال جـــذور التنظيم التمردي«، تم تحريرها 

من قبل المكتب الثاني للكتيبة المظلية العا�سرة. 
تعر�ـــش الن�ش للحديث عن » ‘’الجدار’’ المنيع، الموجود بين ال�سكان الم�سلمين 
والفرن�سييـــن االأ�سلييـــن«، والذي يعتبر اأكبر حائل اأمام عمل قـــوات االأمن. فكما كان 
عليـــه ال�ســـاأن بالن�سبـــة لمدينة الجزائـــر، لم تلبث مدينـــة ق�سنطينـــة اأن عرفت هذا 
الجـــدار بدورهـــا: فبعد م�ســـي اأ�سهر من الهـــدوء، �سهد �سهر فيفـــري 1958 مالمح 
عودة اإلـــى عمليات االغتيال، فـــي المدينة الكبيرة بال�سرق الجزائـــري. »مهما كانت 
الحـــاالت، يبدي ال�سكان »جـــدارا من ال�سمت«، علـــى اإثر عمليـــات المتمردين، كما 
امتنعوا عن القيام باأي اإخبار م�سبق بتواجد المتمردين.« ان�سغلت ال�سلطات لت�ساعد 
تلـــك االأعمـــال االإرهابية، وربما لم تكـــن من�سغلة بعدد تلك العمليـــات، قدر ان�سغالها 
بطابعهـــا الفتاك الدموي)1). طرحت اإذن م�ساألـــة ا�ستعمال نف�ش االأ�ساليب الم�ستعملة 

)1( �سجلت 135 عملية يف 120 ،1956 �سنة 111 ،1957 يف 1958، غري اأن عدد ال�سحايا )من القتلى واجلرحى 
معا(، الذي تراجع �سنة 1957 لينتقل من من 419 اإىل 266، قد ارتفع من جديد يف 1958،ليبلغ 353 يف كل ال�سنة. 
ال ي�سمح امل�سدر مبقاربة �سهرية لالأعمال االإرهابية. راجع ملحق التقرير حول »تطور التنظيم التمردي يف مدينة 
ق�سنطينة من 1 نوفمرب 1954 اإىل 9 جانفي 1961« للكولونيل قائد قطاع ق�سنطينة، موجه اإىل قائد منطقة �سمال 

* 1479/1 1H ،1961 ال�سرق الق�سنطيني، يوم 10 جانفي
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فـــي مدينة الجزائـــر)1). في �سهر اأفريل، انتهى ارتكاب خم�ـــش وع�سرين عملية، منها 
عملية �سيدي مبروك الفتاكة جدا، باإقناع القائد الذي، قام في 29، بتوجيه دعوة اإلى 
الفوج الثاني للمظلييـــن الكولونياليين، ق�سد ال�سروع، ح�سب الكلمات التي ا�ستعملها 
اأحـــد الم�سوؤولين الحقا، في »"معركة ق�سنطينة"، في ظروف مماثلة للتي اأجريت بها 
"معركـــة مدينة الجزائـــر«)2)«. كانت المدينة التي تعـــد 170.000 �ساكن، اأ�سغر من 
مدينـــة الجزائـــر، وتعد عددا اأقل بكثير مـــن االأوروبيين. اأعاد الفـــوج االأمن ب�سرعة، 
لكنـــه اأجبـــر على مغـــادرة المدينة في منت�سف جـــوان، ومن المحتمل جـــدا اأن يكون 
ذلك ب�سبب اأ�ساليبه. بالن�سبة لقائد القطاع، الذي قيم العملية بعد ثالث �سنوات من 
وقوعها، فاإن » تلـــك العملية العنيفة، �سبيهة ب"طلقة نار في �سجرة كرز، لتخلي�سها 
نهائيـــا من طيورها" » وكمـــا كان عليه ال�ساأن في مدينة الجزائـــر �سنة من قبل، لكن 
بعنـــف اأكبر، فور مغادرة الفوج، تجددت العمليات: 12 في �سهر جوان، و24 في �سهر 

جويلية.
مهمـــا يكـــن من اأمر، فاإنـــه من ال�سعب جـــدا تقدير فعالية ذلك القمـــع. ال يعتبر 
في�ســـان اأو رتابة االإرهاب، نتيجة الأعمال القوات النظامية وحدها: فهو اأي�سا مرتبط 
بتجديد هيكلة الوطنيين والخيارات االإ�ستراتيجية والتكتيكية التي تم تبنيها. واالأهم 
هنـــا، هـــو اأن تقا�ش الفعالية في المدى الطويل، وهكـــذا، فكثيرا ما يعتبر تهليل بع�ش 
الن�سو�ـــش لما �سهـــده التنظيم ال�سيا�سي واالإداري من تحطيـــم كلي في مدينة ما، اأو 
للق�ساء على خاليا اإرهابية، �سوى موؤ�سرات محددة زمنيا، وق�سيرة النظر. من �ساأن 
اإلقـــاء نظرة اأ�سمل، اأن ت�سمح دون �سك بمعاينة ت�سكيل ال�سبكات من جديد، في مدى 
يطـــول اأو يق�سر: ففي تيارت مثال، قدرت ال�سلطات باأن التنظيم ال�سيا�سي واالإداري، 
قـــد تمت زعزعته ب�سدة، قبل اأن ت�سيف، بعد �سهر من ذلك، باأن »التنظيم ال�سيا�سي 

)1( يف تقريره لنهاية فيفري، اأ�سار القائد املوؤقت لفرع الدرك التابع ملدينة ق�سنطينة، بعدم االإفراط يف العنف يف 
عملية ا�ستئ�سال التنظيم ال�سيا�سي واالإداري، الأن ذلك يف راأيه يعر�ش، يف راأيه، ملحذور متثل يف تعزيز �سعبية جبهة 

*1462/2 H1 .التحرير الوطني. وهذا دليل على وجود نقا�ش يف ق�سنطينة حول اأ�ساليب القمع التي ينبغي توخيها
*1479/1 H1 ،1959 ملدينة ق�سنطينة، يوم 11 جوان ،CRA 2( ر�سالة النقيب روديي، قائد(
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واالإداري الـــذي تم تفكيكـــه با�ستمرار، ي�ستعيد �سيره دائما« ويمكن »اأن نقدر باأن مدة 
ثالثة اأ�سهر، هي مهلة كافية الإعادة ت�سكل خلية ما«)1).

بالرغـــم من هذا، فقـــد اأف�ست الفعالية المزعومة التي ميـــزت المناهج المتبعة، 
اإلـــى تاأ�سي�ـــش مركز تكوين، اأطلق عليه »مدر�سة الحـــرب التخريبية« تمت اإقامتها في 
قريـــة جان دارك، بالقرب من مدينة فيليب-فيل ]�سكيكدة حاليا[. قام �ست وثمانون 
�سابطا، منهم �سبعون من قدماء الهند ال�سينية، معظمهم برتبة نقيب، بتد�سين اأول 
ترب�ش فيها، ليلة 13 ماي)2). كان على راأ�ش تلك المدر�سة، الكولونيل بيجار، الذي فرغ 
من اإ�سدار كتاب )لح�ساب الموؤلف(، يعتبر عنوانه برنامج عمل، »حرب-الع�سابات 
الم�ســـادة«. تمثلـــت اأهدافه، كما و�سفها حنين اأحد اأن�ســـاره في ماي 1960، في »اأن 
ـــب على قيادات االأركان والفرق، مجموعة من ال�سباط من المقتنعين بالمناهج  ين�سَّ
الجديـــدة، اإذن قادرين علـــى تحريك الركود العـــام. والحر�ش قـــدر الم�ستطاع على 
تعييـــن قادة كتائب ذوي كفاءات عالية، على راأ�ش الوحـــدات، مع تزويد ذوي الخبرة 
من النقباء بتكوين تكميلـــي)3)«. بتاأييد من وزير الدفاع الوطني جاك �سبان ديلما�ش، 
نظم الكولونيل بيجار تكوينا عمليا اأ�سا�سيا، لمدة اأربعة اأ�سابيع، م�ستلهما من تجاربه 
في الجبل اأكثر من المدينة)4). �ساعده في ذلك اأقرب مروؤو�سيه اإليه )غريللو، لونوار، 
مار�سيال، �سوفاليي، وبيتو( وكذا قدماء من الهند ال�سينية )اتراب، كليديك، مارتان، 
وروبان( الذين �ساهموا في تدري�ش �سعار، تم تعليقه خفاقا ذهبيا في اأر�سية �سوداء، 

)1( ن�سرية �سهرية ال�ستخبارات قطاع تيارت، موجهة اإىل قادة القطاعات املجاورة، والقطاعات الفرعية، يف منطقة 
1H 4741bis/2* ،جنوب الغرب-الوهراين

و�سيكون  23 جويلية، �سم مئة وع�سرين مرتب�سا،  اإىل  25 جوان  الثاين من  7 ماي.  يوم  االأول  الرتب�ش  بداأ   )2(
االأخري امل�سري من قبل الكولونيل بيجار.

 Ir  ،1960 ماي   30 يوم  نيكو.  اجلرنال  اإىل  موجهة  االأول،  للوزير  الع�سكري  الديوان  من  ت.  القائد  مدونة   )3(
316/5*

)4( يف كتابه »مذكرات ليوم الغد«) باري�ش، فالماريون، 1997، �ش. 302(، و�سف جاك �سبان ديلما�ش الكولونيل 
بيجار، باعتباره »الرجل ال�سروري لكي يفر�ش على ال�سباط االأتباع، �سدمة كهربائية �سيكولوجية حقيقية، قد تغري 

نهائيا كيفياتهم يف ت�سور العمليات«.
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بقمـــة برج يهيمن باإطالله على المدر�ســـة: »االإيمان والجراأة«. غير اأن �سقوط حكومة 
غايـــار قد حرم الكولونيل بيجار من ال�سند القـــوي الذي تمثل في رئي�ش بلدية بوردو. 
كان علـــى قائد المدر�سة الذي ال تلقى »وقاحته اللفظية« اإجماعا تاما، اأن يغادر، مما 

اأفقد المركز اإذن مدر�سيه الثوريين)1).
فكمـــا ت�سهد عليـــه مختلف هـــذه التجارب المجه�ســـة، فمن الم�ستحيـــل ت�سدير 
نمـــوذج »معركة مدينة الجزائـــر« كما هو، بعد االإثارة التـــي اأحدثها هذه االأخيرة في 
الـــراأي العام. هذا بالرغم من اأن مبادئهـــا قد ن�سرت في اأو�ساط الجي�ش، وظلت تلك 
اللحظـــات مرجعية مثلى، لكافة محاربي الجزائر – بما فيهم األئك الذين لم يحملوا 
اإلـــى هناك للقتال فيـــه. زيادة على ذلك، فهو يوفر ا�ستدالال منطقيا لمن حاول تبرير 
المناهـــج الم�ستعملـــة، لي�ش فـــي مدينة الجزائـــر فح�سب، بل اأي�ســـا وب�سفة اأعم في 

الجزائر باأكملها.

 »معركة مدينة الجزائر« 
معركة الجزائر؟

حقـــق العمل الذي قام به المظليـــون في مدينة الجزائر نجاحـــا ال يمكن نكرانه. 
رغم ذلك، فاإنه لم تم�ش مدة طويلة حتى �سار لزاما اأن يقدم للراأي العام، تو�سيحا 
عن خ�سو�سية هـــذه »المعركة« وخ�سو�سية الحرب. ظهـــر الخطاب التبريري الذي 
ب�سطت ال�سلطات المدنية والع�سكرية تفا�سيله، بمثابة تحليل عقالني للو�سعية: فمن 
الطريقة التي تو�سف بها االأمور، تنبثق طبيعيا تقريبا، الو�سائل التي وجب ا�ستعمالها. 
هكـــذا وجد اللجوء اإلـــى التعذيب اأثناء عمليات اال�ستنطاق �ســـرورة تبرره في منتهى 

ت�سل�سل و�سفي، ال جدال في منطقيته. 
لـــم تكن الفكرة القائلة ب�ســـرورة اللجوء اإلى التخويف واإلـــى �سرورة العنف �سد 

)1( مالحظة خمطوطة، نقدية مرفقة مبالحظة الرائد ت. *IR 316/5. يف »يف �سبيل رقعة من املجد« )باري�ش، 
364( ف�سر اجلرنال بيجار، باأن االأمر هنا يتعلق باأمور  1997 1، �ش.  2، باري�ش، طبعة رقم  1975، طبعة  بلون، 

اأ�سرها جلان الرتيغي، الذي ن�سرها، يف /Paris-Presse. راجع اأي�سا م. بيجار. »حربي يف اجلزائر«.
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ال�سكان، باالأمر الم�ستجد في الجزائر. فقد �سبق للع�سكر، اأثناء ال�سنتين ال�سابقتين، 
اأن لجـــوؤوا لتبريـــر لجوءهم اإلى ذلـــك، و»ال يهم كثيرا، اأن ياألـــم بع�ش الرعايا، وحتى 
اإن كان االأمـــر ظلما اأحيانا، اإذا كان الق�سد هـــو اإنقاذ الجموع)1)«. مع »معركة مدينة 
الجزائـــر«، �ســـار الخطـــاب مهيـــكال اأكثر ور�سميـــا اأكثـــر. وكان الخطـــاب التبريري 
المب�ســـوط فـــي االأ�سهر االأولـــى ل�سنة 1957، ي�ستنـــد اإلى خلفية واإلـــى م�سلمة �سمنية 

ا�سمها الفعالية، للدفاع عن العمل الذي قام به المظليون. 
كانـــت ال�سلطات التـــي اأقدمت على خو�ش »معركة مدينـــة الجزائر« مقتنعة بكون 
طبيعـــة الحـــرب ]المفرو�ســـة[ تلد الو�سائـــل الكفيلـــة بالت�سدي لها �ســـرورة. » لي�ش 
فـــي و�سعنـــا اأن نقاوم »الحـــرب الثورية والتدميريـــة« التي ت�سنها ال�سيوعيـــة العالمية 
وو�سطائهـــا، باأ�ساليـــب القتـــال الكال�سيكية فقط، لكـــن اأي�سا باأ�ساليـــب عمل �سرية، 
وم�سادة للثورة)2).« ياأتي تبرير الو�سائل الم�سادة للثورة مدعما دوما بفكرة فعاليتها. 
»تخلف قنبلة ما 30 �سحية بين قتيل وجريح. فاإذا �سادفُت �سخ�سا اأمامي، واأنا اأعرف 
اأنـــه ما�ش لرمي قنبلة، فهل ترانـــي اأتركه يهرب؟ كال !« بذلك �ســـاح روبير الكو�ست 
اأمام برتراند بوارو-ديلبي�ش. وا�سل يقول: »لقد اأ�سَكَنْت نيلي فورجيت، ريمود ب�سارد 
التي األقت قنبلة، ثم قادتها اإلى دير ن�ساء »لي كالري�ش«، »لقد اأ�سجعتها في فرا�سها«؛ 
»كان علينـــا اأن نعلم اأي�سا اأين ذهبت بي�سارد«، كذلك عّقب الوزير المقيم، مت�سامنا 
تعبيريـــا، مع فرق الفوج المظلي العا�ســـر. ثم اأ�ساف يقول: »كان من ال�سهل اأن يقال: 
ب )قال الكو�ســـت تحديـــدا: »اأن ُت�سلم« نف�سهـــا للتعذيب( لمدة  َلـــْت اأن ُتعـــذَّ لقـــد َف�سّ
�ساعتيـــن بالكهربـــاء«، ملقيـًا على المراأة ال�سابة كامـــل الم�سوؤولية عما تعاني منه، ما 
دامت قد »اأ�سلمـــت نف�سها« للعمليات، وكان في م�ستطاعها اأن تتكلم ب�سهولة...«كانت 
ت�سلـــي وهي ت�سقـــط، متو�سلة الم�سيح كي ي�ساعدها على التحمـــل. "جان دارك" "يا 
اإلهـــي". ثم انتهـــت باالعتراف«، بذلك ختم الوزير، في نهايـــة عر�سه، قبل اأن يتوجه 

1956، 1H 2423/1 29 (، يوم 12 نوفمربBTA( تقرير حول معنويات، قائد )1(
339/3* IR ،1957 2( مدونة م�سلحة للجرنال ما�سو، يوم 29 مار�ش(
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اإلى ال�سحافيين: »واأنا، اأَو تظنون اأن ذلك ال يثير ا�سمئزازي؟ لدي قلب، بدوري، لدي 
روح. لكـــن ما العمل في مثل هذه الحاالت؟ هل ترانـــي اأتركها تجوب ال�سوارع، وتاأوي 
اأخريـــات؟ كال.« وحتى واإن اأجبر الوزير المقيم على االعتراف باأن ريموند ب�سارد لم 
يعتـــر لها على اأثر )لقـــد اأحدث خلطا بين ق�سيتها وق�سية نيلي فورجيت(، فهو يمدح 

فعالية االأ�ساليب الم�ستعملة)1).
فـــور فيفـــري 1957، كان المحافـــظ باريـــت، فرحـــا حيـــن قـــال: »اإن الطريقـــة 
الم�ستعملة، تبرُرها روعـــة النتائج التي �سمحت بالح�سول عليها«)2). بعد ت�سعة اأ�سهر 
مـــن ذلك، وقف روبير الكو�ست في المجل�ش الوطني، لكـــي يتهجم على م�سفهي عمل 
المظلييـــن: هل هم واعـــون حقا »بالمعطيـــات االأ�سا�سية للحرب الثوريـــة والتدميرية 
المعلنـــة �سدنا«؟ »حـــرب 1957، هي حـــرب �ساملة، �ُسنت �سد �ســـكان باأكملهم؛ هي 
حرب ال ت�سن بالعمليات الع�سكرية فح�سب، لكن بعمليات �سرطة، وبفي�ش من الدعاية 
ال�سيا�سيـــة. مهمة الع�سكر هي اأن يت�سدوا للحرب، كما تفر�ش عليهم. األم نقل عنهم 
اأنـــه يحدث لهـــم اأن يتاأخروا عن ركـــب االأمم بم�سافة حرب كاملـــة؟ لقد قام الجي�ش 
الفرن�سي، الجي�ش الفرن�سي في الجزائر، ال�ساب المتقد، بحرب 1957، التي ُفر�ست 

عليه، من غير زهو، لكن بعزم)3).«
بعد الـــذي اأظهرته ال�سلطـــات ال�سيا�سية من حرج اأحيانا، ومـــن ال�سعور باالإهانة 
اأخـــرى، ب�سبـــب عمليات التعذيـــب الممار�سة في مدينـــة الجزائر، اأكـــد العر�ش التي 
تقـــدم به الوزيـــر المقيم حول طبيعة »حرب 1957«، عك�ش ذلـــك، اأي اأن الكفاح �سد 
االإرهـــاب الح�سري والتنظيم ال�سيا�سي واالإداري، قد �ســـرع فيه بكيفية مطردة، ومع 
العـــزم على ك�ســـب المعركة بكافة الو�سائـــل »الثورية الم�ســـادة« ال�سرورية. ممار�سة 

)1( مدونة لبريتراند بوارو ديلبي�ش، حول حديثه مع روبري الكو�ست، يوم 17 اأفريل 1957، موجهة اإىل هوبري بوف-
(CHEVS( 138 BM ،مريي

)2( مدونة املحافظ باريت، يوم 25 فيفري 1957، قدمت من قبل بري بولوت، نائب حمافظ، رئي�ش ديوان املحافظ، 
304AP701* (CAC( ،اإىل ال�سيد غار�سون

)3( روبري الكو�ست، يف املجل�ش الوطني، اجلريد الر�سمية، اجلل�سة االأوىل، يوم 12 نوفمرب 1957.
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التعذيب هو جزء من تلك الو�سائل. فالخطاب التبريري الذي تم ب�سطه �سنة 1957، 
جـــاء بعـــد اأن تم الفراغ من و�ســـع اللم�سات االأخيرة على ديكـــور )»الحرب الثورية«( 
ومن تقديم الظروف اال�ستثنائية المفرو�سة من قبل الخ�سم على الجي�ش الفرن�سي. 
باعتبـــاره و�سيلة ا�ستثنائية، فاإن التعذيب، لم ي�سكل �سوى ردا طبيعيا تولد عن ظرفية 
تتميـــز في مدينة الجزائر، بعن�سرين: االإرهاب الح�سري، وال�سكان المت�سامنين مع 
»المتمردين« اأو المن�سوين في �سبكاته. كان على الع�سكر الفرن�سيين اأن ال يترددوا في 
ا�ستعمال العنف. في ربيع 1957، تلقي �سباط منطقة �سمال الو�سط-الجزائري، عن 
طريق ال�سّلم القيادي ن�سا لالأب دوالرو ولليوتنان كولونيل ترانكيي، يطمئنهم في �ساأن 
العمل الذي يقومون به �سد االإرهاب الح�سري: »بين �سررين ]ينبغي[ اختيار االأهون« 
و»التلويـــع« اإذا اقت�ست ال�سرورة، ما دام »التلويع – اإذا كان الو�سيلة الفعالة الوحيدة 
لغاية التفهيم، لغاية المداواة، هي اأ�ساليب �سربت جذورها بحق  المعاقبة،  – لغاية 
فـــي تقاليدنا«. تمت مقارنة الع�سكري اأحيانا بالجّراح الذي عليه اأن يعالج مري�سا – 
حتـــى واإن ا�ستع�ســـى بروؤه )لكنه الم�سوؤول الوحيد عـــن ا�ستع�ساء برئه( – ومقارنته 
اأحيانـــا بالراهب الذي تْعلقت به مهمة الهدي، بـــاأب راع يعاقب ولدا م�ساغبا مراعاة 
لم�سلحتـــه، اأو باأ�ستـــاذ يلجاأ اإلى ا�ستعمـــال لغة الولد من اأجل تفهيمـــه جيدا. يقا�سم 
الكولونيل اأرغود هذا الراأي، با�سطا القول في م�سمونه: كتب في 1974 عن التعذيب: 
»يمكـــن اأن يتحول بمح�ش طبيعته، اإلى فعل قانونـــي، اإذا ا�ستهدف الجناة)1)«. الواقع 
هـــو اأن الجنايـــة المذكورة، هـــي جناية مح�ش نظريـــة. خالفا للم�ســـاب بمر�ش، اأو 
لل�سخ�ـــش الذي يوؤمـــن باإله اآخر، اأو للطفل الذي يرتكب غبـــاوة اأو ال يعي ما يقال له، 
فـــال وجود الأي عامل مو�سوعي، ي�سمح، عند توقيـــف اأحد الجزائريين، بالتاأكيد باأنه 
جان. اأق�سى ما يمكن اأن يكونه، م�ستبه فيه اأو يفتر�ش اأنه م�ستبه فيه. فاال�ستدالالت 
التي تبرر التعذيب باعتباره نوعا من ا�ستباق االآالم المتكبَدة، تعتبر في الواقع بمثابة 
قمـــة التمرد �سد النظام القائم: فهم ال يكتفون بالدفع اإلى الترهيب بتعميم ممار�سة 
العنـــف على ال�ســـكان، واإنما يحلون الجي�ش محل العدالة، حيـــث ي�سبح عمل الع�سكر 

)1( اأ. ارغود »االنحطاط، الدجل واملاأ�ساة، �ش. 148
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غايـــة اأحلتها في البلد عملية �سبه قانونية، اأعلنـــت عن فر�ش �سلطتها وتكت�سي طابعا 
غير قانوني من جميع اأوجه ذلك)1).

وبوعي موؤكد بهذا البعد، اختارت الخطب التبريرية اأن ت�سرب اأمثلة بحاالت تبدو 
فيها جناية الم�ستبه فيه اأمرا ال مراء فيه: » قاتل تاأكد جرمه ينتمي اإلى ‘’ع�سابة’’« 
اأو »�ساهـــٌد في جريمة اأو عملية تم التعرف عليـــه ولو كان دوره �سلبيا«، اإرهابي يعرف 
مو�ســـع قنبلة تو�سك علـــى االنفجار. على الع�سكر عندهـــا اأن يت�سرفوا ب�سرعة: »فور 
اإلقـــاء القب�ش على مجرم متلب�ش ]ينبغي[ اأن يتكلم عفويا اإن اأمكن، اأن يجبر على اأن 
يقول ما ي�سمح باجتناب �سقوط مزيد من ال�سحايا البريئة.« و�سُك وقوِع الخطر يبرر 
اللجوء اإلى التعذيب: هنا اأي�سا ت�سدق مقولة: »االأو�ساع اال�ستثنائية ت�ستوجب معالجة 
ا�ستثنائيـــة!« وقد �سبق، منذ عهد الملـــوك الكروالنجيين)2)،اأن �سمح مفهوم »الجريمة 
الظاهـــرة« بارتكاب تجـــاوزات في حق االإجرائية العادية فـــي عملية التحقيق، ولجوء 
اأ�ســـرع اإلى محاكمـــة بوا�سطة التعذيب يبررهـــا اال�ستعجال. وعند قـــراءة الن�سو�ش 
المنتجـــة من قبل ال�سلطـــة الع�سكرية والمدنية، نجد باأن اال�ستعجـــال اأي�سا هو الذي 
يجثم على ت�سرف الع�سكر ويبرر ا�ستعمال التعذيب. توافقا تاما مع الت�سور المب�سوط 
مـــن قبل ال�سلطات وقيادة اأركان الكتيبة المظلية العا�ســـرة، اأكد الناطق با�سم روبير 
الكو�ست، بـــاأن االأمر »ال يتعلق بخيار بين ال�سرعية والال-�سرعية، لكن بين عدالة قد 
تكـــون ال �سرعيـــة، وعدالة ظالمة بـــل ومجرمة«. يتوجه ميله بالطبـــع، نحو »عدالة قد 

تكون ال �سرعية« ي�سيرها الع�سكر، وتمليها »الو�سعية«)3).
اعتمـــادا علـــى الم�سلمة التـــي تت�سمنها فعاليـــة العملية التي تم القيـــام بها، فقد 
فر�ـــش الخطـــاب التبريري نف�سه �سنة 1957: »لو قمتـــم بتوقيف اإرهابي يعرف مخباأ 

اأن نقراأ: غابرييل برييي�ش، »�سروط ا�ستعمال م�سلحات ا�ستنطاق و تعذيب يف  )1( حول »بني �سررين...« ميكن 
(Mots, n° 51, juin 1997, pp. 41-56( »اخلطابات الع�سكرية اأثناء حرب اجلزائر

)2( �ساللة ملكية حكمت فرن�سا وجزءا من جرمانيا يف القرن الثامن، خلفا ل�ساللة املريوفاجنيني. ]الرتجمة[
)3( رد الناطق با�سم روبري الكو�ست )م�سال غورالن دون �سك( على جان فابياين، رئي�ش حترير »كومبا«، وكاتب 

.cab 12/181* (CAOM( ،1957 مقال عنوانه: »�سيق اأخالقي«، كومبا، 30 مار�ش
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قنبلـــة، تو�ســـك على االنفجار وعلى قتل الع�سرات، ينبغـــي اأن يرغم على الكالم مهما 
كان الثمـــن. اإنقـــاذ حياة العديد مـــن االأبرياء، يبرر عذاب جـــان.« يمكن تفكيك هذا 

اال�ستدالل اإلى ثالثة عنا�سر: قيا�ش، �سف�سطة، وتوقع. 
فالقيا�ـــش هو النمط التبياني واالإ�ستراتيجـــي الذي يقود منظري »الحرب الثورية 
]الم�ســـادة[«: ي�ستمـــد الجي�ـــش الفرن�سي من الخ�ســـم مناهجه من اأجـــل محاربته. 
وهكذا، تقلب التهم: فبينما تندد العديد من المقاالت والن�سريات بممار�سات التعذيب 
فـــي الجزائر، منذ بدايـــة الحرب وب�سفة اأخ�ش في مدينـــة الجزائر، فاإن ال�سلطات 

ل في اآخر االأمر عدوها كامل الم�سوؤولية عن العذاب الم�سلط عليه. الع�سكرية، تحمِّ
يتمثـــل العن�سر الثاني الذي يت�سمنه الخطاب التبريـــري، في اال�ستدالل الكاذب 

الذي يوؤ�س�سه �سمنيا، والذي يمكن تفكيكه كالتالي: 
المقدمة الكبرى: كل جزائري يعرف ع�سوا في جبهة التحرير الوطني

المقدمة ال�سغرى: الإرهابي هو ع�سو في جبهة التحرير الوطني
النتيجة: كل جزائري يعرف اإرهابيا.

هـــذا ا�ستدالل كاذب بالطبع، الأنه من النـــاذر اأن يقع بين اأيدي الع�سكر الذين زج 
بهـــم في الحرب �ســـد االإرهاب الح�سري، وا�سع قنبلة، عاد لتـــوه من مهمة فتاكة)1). 
لكـــن مـــا دام االأمر يتعلـــق دائمـــا بالح�سول علـــى معلومـــات ت�سمح بتق�ســـي اأ�سول 
التنظيـــم، فهـــم ي�سائلون نا�ســـا يفتر�سون ارتباطهـــم بالوطنية وباالإرهـــاب. وهكذا، 
ينتقل مبرر اال�ستعجال، بالتجاور، من االإرهابي الذي فرغ من و�سع قنبلة فتاكة، اإلى 

)1( يف اإمكاننا اأن ن�سري بكيفية عامة اإىل مو�سع »اخلدعة« يف هذا اال�ستدالل كما يلي: فهو يرتكز يف نف�ش الوقت 
اأي�سا »وجود عالقة  اأن »عرف« يت�سمن عالقة تعارف، فهو يحمل  على فعل »عرف« ويف املقدمة ال�سغري. وحيث 
مع«. ي�سمح اإدخال اللب�ش يف ا�ستعمال هذا الفعل بتطبيع العالقة بني »كل جزائري« وبني »ع�سو يف جبهة التحرير 
الوطني« وتقدميها باعتبارها �سيئا واقعا )»وجود عالقة معه«( بينما العالقة املن�سودة هي عالقة اأيديولوجية )»وجود 
ت�سلم املقدمة ال�سغري بوجود موازنة  اأخرى،  الوطني«(. من جهة  التحرير  اإىل جبهة  انتماء فالن  معلومات حول 
املنطقيني،  بف�سل هذين اخلطاأين  التحرير«.  و »ع�سو يف جبهة  »اإرهابي«  الكل  م�سبوطة، لكن �سمنية فقط، بني 

ميكن التو�سل النتيجة املرجوة.
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كل جزائـــري. في اآخر المطاف، يرتكز الخطاب التبريـــري المب�سوط هنا على ذلك 
التاأكيـــد على �سرورة ال�سرعـــة والفعالية فقط – ما دام التهديد الذي يمثله االإرهاب 

- تربة هذا االإح�سا�ش باال�ستعجال - يبرر اللجوء اإلى التعذيب. 
بدوره، تم تبرير هذا االأخير من زاوية اأخرى، وهي ا�ستباق الحكم. بف�سل اللجوء 
اإلى خلـــط بين ال�سجالت، ينبري الجي�ش ليقترح نف�سه ذرعـــا للعدالة، يبدو اأنه يحق 
له اأن يت�سرف... لكن قبل اأن تنطق العدالة. وهكذا تم ا�ستكمال م�سار االنزالق، من 
الجزائـــري اإلى االإرهابي، مـــرورا بمفهوم الم�ستبه فيه الغام�ش جـــدا، �سنف�سي اإلى 

الجاني)1).
في خ�سم هذه العنا�سر كلها، تظل حقيقة ثابتة، تتمثل في: جو التهديد الذي تعمل 
فيـــه القوات التي زج بها فـــي مدينة الجزائر. فهذا التهديـــد ال يتمثل في قنبلة باأحد 
المالعـــب، لكنه يتمثل، وب�سفة اأ�سمل، فـــي معار�سة التواجد الفرن�سي. لكن، ما دام 
التنظيم ال�سيا�سي واالإداري لم ي�ستاأ�سل، يظل هذا الخطر جاثما، بثقل يعدل عمليات 
حقيقية. فالتهديد كاف ليحدث الخوف ويعر�ش النظام للخطر: »خالفا للحرب التي 
تجعـــل من الن�سر رهانا، فـــاإن االأمر ]في عملية حفظ النظـــام[ يتعلق بعنف ممار�ش 
ق�ســـد اإحالل ال�سلم المدني من جديد«؛ في هـــذه الحالة، فاإن الو�سائل الم�ستعملة ال 
تتنا�ســـب طـــردا« مع الهجوم، اأو مع الحرب، لكن ]مـــع[ التهديد«. فالتحليل الذي قام 
بـــه اأنطوان كارابون حول الحفـــاظ على االأمن، يدعو اإلى الت�سديـــق بحرفية العبارة 
الم�ستعملـــة في الجزائر: ربما اعتبرت العمليات التي يقوم بها المظليون في الجزائر 

معركة، حتى واإن كانت اأقل مما قد يحدث في اأية لحظة من لحظات الحرب)2). 

)1( اأنظر ه. �سو، »تعذيب«، �ش. 141: »م�سداقا للعبارة الواردة يف فقه اللغة والتي مفادها: اأن احلاالت ال�سيئة، 
تف�سي اإىل قوانني �سيئة، ففي و�سعنا اأن نت�سور اأي�سا يف الفل�سفة باأن احلاالت املفتعلة تف�سي اإىل االأخالق ال�سيئة. 
فاإذا اعترب املثال الذي مت اختياره ا�ستثنائيا مبا فيه الكفاية، ميكن اأن نخل�ش منه، بكل اطمئنان اإىل اأن التعذيب 
انطالقا من حاالت  العادية،  للحاالت  ب�سهولة، خال�سات �ساحلة  ن�ستخل�ش  اأن  ن�ستطيع  ال  اأننا  قبوله. غري  ميكن 
ا�ستثنائية؛ لكن، ونظرا لكون هذه الو�سعية اأقرب اإىل االحتمال، فاإن اخلال�سة التي تفيد باأن التعذيب مقبول، ت�سبح 

مو�سوع رف�ش كذلك.« )ترجمة املوؤلف، ]اإىل الفرن�سية[(.
)2( اأ. كارابون، »ما الذي يعنيه احلفاظ على النظام؟«.
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لئن بـــدت معظم ال�سلطات المدنيـــة والع�سكرية الحا�سرة فـــي الجزائر، مقتنعة 
بتاأ�سي�سيـــة اللجوء اإلى التعذيب، فهي، رغم كل �سيء، تتردد في تبني ذلك بالكلمات. 
فعبـــارة »تعذيـــب« غير واردة �سوى في �سجل الذين ي�ستنكرونـــه. هذا، رغم اأن منطق 
االأمور، يتطلب اأن تتم المطالبة بها. الواقع، هو اأن الكلمة مخيفة، وهي مرفو�سة حتى 
مـــن األئك الذين حرروا ن�سو�سهم »بيـــن �سررين«، ل«اختيار االأهون«، بف�سل تعريف 
�سخ�ســـي جدا لعبارة، يلجوؤون فيها اإلى المزدوجتين مـــن اأجل اإبقائها في موقع ناء، 
حين كتبوا باأن »االإيالم، ال يعني "التعذيب" – مهما بلغت حدة ومدة االألم – ما دمنا 

ال نملك خيارا اآخر، وما دام هذا االألم متنا�سبا مع الهدف المق�سود.« 
وحيـــث اأن رف�ـــش عبارة »تعذيب«، مـــع تبني التعريف، ي�سمحـــان بو�سع قناع على 
الحقيقـــة اأو بالكناية، فاإنهما يبعـــدان كتاب الن�سو�ش الر�سميـــة عن مجال االتهام. 
غيـــر اأن هـــذا الرف�ش، يعتبـــر في الحقيقة، اأكثـــر من مجرد اإ�ستراتيجيـــة دفاع تجاه 
الـــراأي العـــام. لقد اعتبرت عبـــارة »تعذيب« في راأي معظـــم الم�سوؤولين عن الحرب، 
غيـــر مالئمة لو�سف الحقيقـــة الجزائرية. فال تزال اإلى اليـــوم، تت�سبب في ا�ستفزاز 
العديد من الع�سكر، وتف�سي اإلى تبرير جاهز، اإذ يلقي بالعنف االأول على خ�سومهم، 

من »اإرهابيين« اأو »متمردين«. 
لكـــن العنف اأمـــر م�سلم به: »ال نملك من خيار بين العنـــف والال-عنف، لكن بين 
�سكليـــن من العنف«، كذلك جـــاء تف�سير الناطق با�سم روبيـــر الكو�ست. يتظاهر هذا 
االأخير بالت�سديق باأنه احتفظ ب»مبادئ االإن�سانية، واحترام ال�سكان« في الحل الذي 
تـــم اختياره، بينما يبدو باأن الوزير المقيـــم، على غرار وزير الدفاع الوطني، موري�ش 
بورجي�ش مونوري، وكاتب الدولة المكلف بالقوات البرية، ماك�ش لوجون، ]هذا الوزير 
المقيـــم اإذن[ قد وافق »�سواء في الم�ستوى القيادي اأو في و�سط ال�سفوف، ]...[ على 

اال�ستعمال المنتظم للتعذيب بحثا عن المعلومة«)1).

 1960. اأكتوبر   10 اأودان،  بيان جلنة   .1960 اأكتوبر  روليكي، يف  ملدينة اجلزائر، جان  العام  النائب  �سهادة   )1(
)RG1/3 (CHEVS. يبدو باأن روبري الك�سوت يكون قد رف�ش مع ذلك اإ�سدار اأي اأمر مكتوب. يف م�سائية لوموند 
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فاالأولويـــة التي اأعطيـــت للح�سول علـــى المعلومة، والمبررة بوجـــود عدو من نوع 
جديـــد، مند�ش في قلب ال�سكان، قد غيرت جذريا معالم الحرب. �سار خيار الفعالية 
بـــكل الو�سائـــل مهيمنا في جي�ـــش الجزائر، بتوافق مـــع ال�سلطـــات ال�سيا�سية. اأو�ساع 
اأف�ســـت منطقيا اإلى اإ�سدار مر�ســـوم 28 جوان 1958، ويعتبر اآخـــر �سنوان تنظيمي 
»لمعركـــة مدينة الجزائـــر«، يمنح ال�سلطة الع�سكرية �سالحيـــات ال�سلطة المدنية في 
مجـــاالت ال�سرطة، كـــي تقرر اأن تو�سع اإلى كافة التـــراب الجزائري، العمل بالظروف 

الم�سموح بها للجنرال ما�سو في مدينة الجزائر.
 ت�سكل �سنة 1957، بحق منعطفا في الحرب، وفي نف�ش الوقت، نقطة الال-رجوع. 
لـــن يحدث اأبدا اأن تجرى الحرب كما كانت مـــن قبل؛ لن يحدث اأبدا اأي�سا اأن تجري 
كمـــا جرت في مدينـــة الجزائر. فر�ست �ســـرورة التزام تكتم اأكبر حـــول ممار�سات 
خرقت فيها حقوق االإن�سان وحقوق ال�سجناء، وتعتبر م.م.ح في ذلك اأكبر الموؤ�سرات 
الملمو�سة. تولى رجالها عملية ت�سدير مناهج اأريد لها اأن تكون في طليعة الممار�سات 

الحربية، اإلى غاية اأق�سى ال�سعاب ال�سحراوية.
قفزا فوق مقت�سى اال�ستمرارية، جاءت طريقة اأخرى في ت�سور الحرب وممار�ستها، 
لتنت�ســـر انطالقا من مدنيـــة الجزائر. لقد اأحلت م.م.ح في مكانـــة مركزية، ووفرت 

لبع�ش الممار�سات، ظالال جديدة تغطيها. 

جوان 2000، اأكد ما�سو على تاأييد الوزراء الثالثة. اأنظر ف�سل 21.  22
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يعتبـــر �سهـــر مـــاي 1958، منعطفا فـــي التاريـــخ ال�سيا�سي الفرن�سي. لـــم تت�سبب 
�ســـوؤون الجزائـــر في مجرد �سقـــوط حكومة، لكن في حلول نظام جديـــد. بالنظر اإلى 
اأعمـــال العنف غير الم�سروعة المرتكبة من قبـــل الجي�ش الفرن�سي، فقد تميزت هذه 
المرحلـــة بتطورات هامة، مرتبطة جزئيا برجال جدد و�سلـــوا اإلى الحكم وقتها، في 
مدينـــة الجزائر وفي باري�ش. غيـــر اأن التوجه االأ�سا�سي، قد �سلك م�سارا ميزه التعمق 

واال�ستمرارية، اإلى غاية �سنة 1959.
في تاريخ 10 ماي 1958، اأعلنت جبهة التحرير الوطني اأنها نفذت حكم االإعدام 
على ثالثة جنود فرن�سيين، حكم عليهم من قبل »محكمة خا�سة تابعة لجي�ش التحرير 
الوطنـــي«. فمنذ نهاية »معركة مدينة الجزائر«، ت�ساءلـــت فر�ش االغتباط، بالن�سبة 
الأن�سار »الجزائر فرن�سية«. ثم جاءت الَقنَبلُة الخرقاء للقرية التون�سية »�ساقية �سيدي 
يو�سف«، بررتها الرغبة في اإ�سابة مع�سكرات جي�ش التحرير الوطني الم�ست�ساف في 

البلد المجاور، لتحدث مفعوال معاك�سا تمثل في تدويل خطير للو�سعية. 
بدافع من الحيرة على الم�ستقبل، ا�ستغل المتطرفون فر�سة الحزن الذي ت�سبب فيه 
موت االأ�سخا�ش الثالثة، للقيـــام بتنظيم مظاهرات �سخمة من الخ�سوع، واالحتجاج 
ب�سفة اأخ�ش. ففي مدينة الجزائر، ا�ستولى المتظاهرون على مبنى الحكومة العامة، 

مطالبين بتبني �سيا�سة اأخرى، داعين اإلى تعزيز الجزائر الفرن�سية. 
بعـــد اأن دفعـــت به الحركة ليتراأ�ـــش »لجنة الخال�ش العمومـــي«، وقد �سهدت هذه 
االأخيـــرة غمرة تدريجية من قبل العديد من اأن�سار الجنرال دو غول، تم توجيه نداء 
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اإلـــى »رجـــل كولومبي« ]دو غول[. بلـــغ االنق�سام بين �ساطئي المتو�ســـط اأوجه. ا�ستمر 
اإن�ســـاء »لجـــان للخال�ش العمومي« عبـــر كافة الجزائر. في 15 مـــاي، توجه الجنرال 
�ســـاالن �سخ�سيـــا بنداء اإلـــى الجنرال دو غـــول. ولمدة اأ�سبوعين تواجـــد �سكالن من 
ممار�ســـة ال�سلطة. تواجه خطابان؛ كان احدهما يدعو اإلى تغيير النظام، بينما يدعو 

االآخر اإلى احترام ال�سرعية.
بعـــد اأن خـــرج من عزلـــة اأعد لها باإحـــكام، عر�ش الجنرال دو غـــول، �سخ�سه – 
وتحليلـــه ال�سيا�ســـي – علـــى الراأي العـــام. لم تحل االأزمـــة اإال في نهايـــة ال�سهر، بعد 
ا�ستقالة رئي�ش الحكومة، بيير بفليمالن، وا�ستبداله ب�سارل دو غول، الذي عرف كيف 
يتقدم اإلى ال�سلطة باعتباره ال�سور االأخير الواقي من �سلطة الجي�ش، ملتم�سا في نف�ش 

الوقت من المجل�ش الوطني، الح�سول على �سلطات عامة لمدة �ستة اأ�سهر. 
ابتـــداء مـــن �سهر جوان، اأنـــاخ وزن الهيئـــة التنفيذية بـــكل اأثقاله علـــى ال�سيا�سة 
الجزائرية با�ستمرار. وجد الجنرال �ساالن نف�سه م�ستم�سكا بجملة ال�سلطات المدنية 
والع�سكريـــة فـــي ال�سفة االأخـــرى للمتو�سط – طوال مـــدة، ا�ستغلهـــا رئي�ش الحكومة 
الجديـــد، لتقليب النظر في الم�سكل الجزائـــري، دون اأن يغفل عن بعث اإ�سارات قوية 
بمـــا فيه الكفايـــة، اإلى الجزائر، كي يطمئن مختلف الفاعليـــن الذي ت�سببوا في اإثارة 

عا�سفة �سهر ماي. 
وهكـــذا، فبعـــد اأن �ساهم الجي�ش فـــي االإ�سراع ب�سقوط اإحـــدى الجمهوريات، كان 
ح�سوره ثقيال على الجمهورية الموالية، طيلة اأ�سهرها االأولى. الواقع، هو اأن الجزائر، 
اإلى غاية اإر�ســـال طلقات تحذير مكررة في نهاية 1959، كانت اأر�سا موعودة لع�سكر 
كانـــوا يحلمـــون بالممار�سة ال�سيا�سية. فمن جـــوان اإلى دي�سمبـــر 1958 كانت هيمنة 
الع�سكـــر على �سير مجريات الحرب في الجزائر مج�سدة في �سخ�ش الجنرال �ساالن 
الـــذي جمع بين وظيفتي القائـــد االأعلى والوزير المقيم)1). لـــم يت�سبب و�سول بول دو 

لوفريي والجنرال �سال، في تفوق ال�سلطة المدنية اإال جزئيا.

)1( لكنه كان يحمل ت�سمية »القائد االأعلى واملفو�ش العام«، ومل يكن يدعى بالوزير املقيم.
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تم تب�سيط ال�سيا�سة المتبعة في الجزائر، حول ب�سعة اأفكار تتقا�سمها الم�ستويات 
القياديـــة مـــن فوق اإلى تحت؛ اأفكار بـــدا تطبيقها المعمم اأمـــرا محتمال. فبينما كان 
الجنـــرال دو غول من�سغـــال بتنظيم الو�سائـــل الكفيلة بمقاتلة كتائـــب جبهة التحرير 
الوطنـــي، ظل اال�ستخبار حجرة الزاوية فـــي المعركة. �سخر كل �سيء من اأجل تطوير 
البحث في �ساأنه. تم ت�سجيع م.م.ح برعاية تامة من قبل وزير الجيو�ش بيير ِغـييوما، 
ومن طرف القائد االأعلى. جاب الرجالن اأر�ش الجزائر، ليقوما بو�سع �سبكة دائمة، 
�سيقة الحلقات. ارتفع اأعداد فرع P، وت�سخمت نتائجه كذلك، حتى واإن تم تحقيقها 

خارجا عن االأ�سكال القانونية. 
موازاة مع ذلك، �سجعت قيادة االأركان، تطوير هيكل لتن�سيق عمل مختلف القوات 
النظاميـــة التي زج بها في قمـــع التنظيم ال�سيا�ســـي واالإداري؛ اأطلق على هذا الهيكل 
ت�سميـــة: )م.اإ.ع( مراكز اال�ستخبار والعمل )CRA(. باعتبارها �ساهدة على التفوق 
المطلـــق للجي�ش في هذا المجـــال، ك�سفت م.اإ.ع عن حر�ش كبير على عقلنة الحرب. 
فكمـــا كان عليه ال�ساأن في مدينة الجزائر �سنـــة 1957، تم ت�سور مكافحة االإرهاب، 
وب�سفـــة اأهم مكافحة دعائمه ال�سيا�سية االإدارية، في �سكل �سل�سلة الإنتاج المعلومات. 
للتو�ســـل اإلـــى اإنتاج اأكبر قـــدر ممكن من تلك المـــادة كان �سروريـــا تح�سين كل اأداة 
مـــن االأدوات. ولتطويـــر المـــردود كان مـــن ال�ســـروري تقلي�ش الوقـــت ال�سائع، مدد 
االت�سال، واأ�سكال ال�سياع الذي تت�سبب فيه ال مباالة الجند، اأو عدم مالئمة المناهج 
الم�ستعملة، اإلـــى اأدنى قدر ممكن. كان النظر اإلى ال�سرعية في هذا المنظور مب�سطا 
كالتالي: اإن �ساهمت ]ال�سرعية[ في تطوير هذا االأداء، فهي مرجوة ومحمودة من قبل 
الع�سكر، واإال فهي تعتبر عقبة ينبغي االلتفاف حولها. اإن لم ي�ساهم كافة الرجال في 
خـــرق القانون، واإن لم يلجوؤوا جميعا اإلى و�سيلـــة التعذيب، فاإن هذا لم يمنع اأن تكون 

ممار�سته مقبولة في اأعلى م�ستويات القيادة.
تك�ســـف درا�ســـة التعذيب عن جهاز اختبـــر اأداوؤه. فحتى واإن كانـــت ممنوعة، فاإن 
ممار�ســـة التعذيـــب قد ا�ستعملت ورخ�ش بها في مواطن كثيـــرة اإلى درجة اأن الحدود 
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بين ال�سرعية والال�سرعية تبدو وكاأنه قد تم تو�سيعها. وبف�سل غلبة ال�سلطة الع�سكرية 
ابتـــداء من جـــوان 1958، تم تو�سيـــع المنطقيات التي تتحكم فيها اإلـــى اأبعد النقاط 
الممكنـــة، وبقـــدر اأدنـــى من القيـــود. وبالفعل، فاإلى غايـــة �سنـــة 1959، كان الجي�ش 
هـــو الذي ي�سبط الموازين فـــي الجزائر. واأكثر من اأي وقـــت م�سى، ظهرت في هذه 
الفتـــرة رغبـــة �سمولية في ك�سب ال�ســـكان. فاإلى جانب العـــادات المكت�سبة منذ بداية 
المواجهـــات، واإلى جانب التبريرات المنمقـــة في 1957، واإلى جانب اأ�سكال ال�سراع 
الجديـــدة التـــي تم اختبارها منذ تلك الفترة، اإلى جانـــب هذا كله، تمت اإ�سافة نزوع 

�سامل اإلى التنظيم. 
كان حجـــم المنجـــزات ظاهرا للعيـــان في كافـــة المجاالت. بينما غيـــرت فرن�سا 
نظامها ال�سيا�سي، و�ساهمت الجزائر الأول مرة في انتخابات داخل فئة موحدة، �سرع 
الجي�ـــش في عمـــل اأريد له اأن يكون منهجيـــا، جذريا ونهائيا. حـــاول بجهد جهيد، اأن 
يحيط بكافة ال�ســـكان، وفي نف�ش الوقت اأن يخنق التنظيم ال�سيا�سي واالإداري وجي�ش 
التحريـــر الوطنـــي. تغير وجه الجزائر ب�سفـــة دائمة؛ كما تغيرت حيـــاة الجزائريين 

اأي�سا.
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10 - ال�شلطة بين التحكم والعجز 

باري�ش في البعد البعيد
علـــى اإثـــر انقـــالب 13 ماي، �ســـرح الجنـــرال �ســـاالن باأنـــه »�سيتولـــى ال�سلطات 
المدنيـــة والع�سكرية، كي ي�سمن حفظ النظام، حماية االأ�سخا�ش والممتلكات، و�سير 
العمليات)1)«. اعتبر هذا الجمع بين ال�سلطات موؤقتا. ي�سمح الد�ستور الجديد لل�سلطة 
التنفيذية الباري�سية باأن تفر�ـــش نف�سها تدريجيا، باعتبارها الجهة الوحيدة �ساحبة 
ال�سيـــادة على ال�سيا�سة الجزائريـــة)2). اإزاء مدينة الجزائـــر، اأحدثت هذه ال�سرامة 
تاأثيـــرات تك�ســـف عنها بالخ�سو�ش ق�سيـــة التعذيب، حيث �سرح اأنـــدري مالرو، فور 
�سهـــر جوان 1958، باعتباره مندوبا برئا�سة المجل�ش: »]ال ينبغي اأن يقترف[ اأي فعل 

من اأفعال التعذيب)3)«.
�سكلت لجنة خا�سة لدى رئي�ش المجل�ش، ثم لدى الوزير االأول: هي اللجنة ال�سابقة 
المكلفة بحماية الحقوق والحريات الفردية، ظلت في �سبات من خريف 1957. اأظهر 
الجنـــرال دو غول ب�سرعة رغبته في تن�سيطهـــا. كان يرجو اأن يعين على راأ�سها رئي�سا 
الأحدى غرف مجل�ش النق�ش، معتبرا باأن ]اتخاذ مثل[ »هذا التدبير، �سيبرز االأهمية 

)1( ت�سريح اجلرنال �ساالن، يوم 14 ماي 1958
16، يف بع�ش الظروف، باإ�سناد ال�سلطة الت�سريعية  1958، وكذا املادة  اأكتوبر   4 92 من د�ستور  )2( ت�سمح املادة 
األغي  اأمر  اأ�سدر   .1958 اأكتوبر   7 66-49. يف  اأ هيمان، »احلريات العمومية«... �ش. �ش.  التنفيذية. راجع  للهيئة 

مبوجبه الواجب املفرو�ش على كل حكومة جديدة بطلب جتديد العمل بال�سلطات اخلا�سة.
)3( رد اأندري مالرو على اأحد ال�سحفيني يوم 24 جوان 1958، ذكر يف ب. فيدال ناكي، »مقت�سيات الدولة« �ش. 

.203
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التـــي تحر�ـــش الحكومة علـــى اإعطائها للجنة الحمايـــة)1)«. عادت هـــذه الوظيفة اإلى 
موري�ـــش باتان، رئي�ش الغرفة الجنائيـــة في مجل�ش النق�ش، المديـــر ال�سابق لل�سوؤون 
الجنائيـــة والعفـــو لـــدى الجنرال، غـــداة التحرير. تمـــت اإحاطتـــه بمحافظين جدد، 
اأ�سيفـــوا اإلـــى ال�سابقين الذين احتفظـــوا بوظائفهم، بينما رف�ش اآخـــرون العودة اإلى 
اللجنـــة المعدلـــة. كذلك كان �ساأن روبيـــر دوالفينيات الذي كتب اإلـــى الرئي�ش باتان: 
»تغيـــرت الحكومة. لكن هل تغيرت االأمور؟«، بينمـــا ف�سل اأندري فران�سوا بون�سي، اأن 
يت�ســـاءل متهكما، عن مبلغ جدية الطلب، نظرا لكونه يظن » بعد ت�سريح مالرو ]...[ 

اأنه لم يبق هناك تجاوز في الجزائر)2)«.
�ســـدر اأمر تم بموجبه االإعالن عـــن االعتراف الر�سمي بلجنة الحماية، كما �سدر 
مر�ســـوم بتعيين اأع�ساءها االأحد ع�سر الملزميـــن بال�سرية المهنية)3). بذلك، �سارت 
الهيئـــة التنفيذيـــة، ابتداء من خريـــف 1958، تتوفر على قنـــال لال�ستعالم موثوق به 
ومتحفـــظ. اأنجزت »لجنة باتان«، كما تعود النا�ـــش ت�سميتها، عمال �سخما في مجال 
مركزيـــة ال�ســـكاوى. كانت تطالب الع�سكـــر بتقديم الح�سابات، كمـــا حاولت االإ�سراع 

بعمل العدالة، حين تجد ذلك �سروريا. 
كمـــا كان عليه ال�ساأن �سنة 1957، كانت اللجنة تعمل اأي�سا انطالقا من تحقيقات 
ميدانية، يقوم بها في معظم االأحيان قادة في الدرك. توجه موري�ش باتان، �سخ�سيا، 
فـــور 1 �سبتمبـــر 1958، اإلـــى مدينـــة الجـــزائـــر، و�ساهم عـــّدة مــــرات فـــي تنقالت 
محافظيه. كان يقرر كافة التوجهات التي ينبغي انتهاجها ويختار الحاالت التي ينبغي 

)1( ر�سالة اجلرنال دو غول، للرئي�ش بيتيل، يوم 8 اأوت 1958، ن�سخة يف �سندوق موري�ش 
(CAC( *304AP702 ،غار�سون

 *366M  120K  dossier  9  carton  19PA اأوت،   28 يوم  باتان،  موري�ش  اإىل  دوالفينيات،  روبري  ر�سالة   )2(
1958، وبلغت اإىل روين برويي،  )CAOM)، وعبارات رد فران�سوا بون�سي على الرئي�ش بيتيل، بلغته يف بداية اأوت 
الذي عر�ش معه الرئي�ش بيتيل وقتها، ظروف عودة اللجنة اإىل اأ�سغالها. ذكر هذا كله يف ر�سالة اإىل موري�ش غار�سون 

(CAC( *304AP702 ،1958 يوم 1 �سبتمرب
)3( االأمر رقم 739-58، ال�سادر يوم 20 اأوت 1958، ومر�سوم 6 �سبتمرب
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تف�سيل البحث فيها؛ كما اأبدى كثيرا من الحذر في ا�ستخال�ساته. وهكذا، وعلى اإثر 
التحقيـــق في موت اثنين من الم�ستبه فيهـــم، اأعلن عنهما من قبل نفي�سة �سيد-قاره، 
اعتـــرف اأنـــه »ُيخ�سى اأن يكـــون ال�سخ�سان قد اغتيال �سرا، اأو هلـــكا في ظروف ظلت 
غيـــر محددة«، غير اأنه اجتهد دومـــا من اأجل اجتناب م�سادمـــة الع�سكر)1). يحتفظ 
الجنرال �سال في �ساأنه بذكرى »رجل نزيه جدا، جيد جدا، خلوق، كان ياأتي لمقابلتي 
مرات عديدة، وكنت اأقول له: "اأخبرني بكافة الحاالت التي في حوزتك، لكن ال تاأتني 
بالحـــاالت التي تنبهك جبهة التحريـــر اإليها، اأرجـــوك ]...[. اإن وجدت جناة، فاإنني 
اأ�سمن لك باأنهم �سوف يقالون من وظائفهم" »، غير اأن القائد االأعلى االأ�سبق �سارع 
اإلـــى التنبيه فورا: »فعلـــت ذلك مرة اأو اثنتين، لكن كان االأمر �سعبا، الأن ذلك كله قد 

تعر�ش لت�سويه �سخم)2).«
ب�ســـرف النظر عن حاالت محددة، فاإن المبادئ هي التي كانت ت�سترعي اهتمام 
موري�ش باتان. نبه الجنرال دو غول ووزيره االأول مي�سيل دوبري، واأوكل اأمره اإليهم كي 
ي�سمـــن حماية الحقوق والحريات ال�سخ�سية بكيفيـــة مهيكلة. لم يكن ممثلو ال�سلطة 
فـــي الجزائـــر، على اإطـــالع بتقاريره. كان موري�ـــش باتان، يعتبرهـــم مكلفين بت�سيير 

االأمور الجارية، فلم يكن ي�ستعين بهم اإال في حاالت محددة)3). 
�ساهـــم هـــذا االأ�سلوب فـــي الت�سيير فـــي تعزيـــز ال�سرية التـــي تحيـــط بال�سكاوى 
الم�ستقبلة، وفـــي دعم موقف الجنرال دو غول ومي�سيل دوبري، تجاه جي�ش الجزائر. 
بحكـــم اإطالعهم علـــى ممار�سات العنف غير الم�سروعة، وحـــاالت خرق التنظيمات، 
فهـــم يتوفـــرون علـــى اأداة موازنة في عالقات القـــوى التي لن تخلو تلـــك الممار�سات 
مـــن تفعيلها بين ال�سلطـــة الع�سكرية وال�سلطة ال�سيا�سية. ربمـــا كان اأ�سدق دليل على 
ذلك، هو توقف الزيارات التي تقوم بها اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر منذ �سبتمبر 

(CHEVS( BM 145 ،1960 ر�سالة جانفي )1(
)2( حوار اجلرنال �سال مع امل�سلحة التاريخية للقوات اجلوية، ما 1976.

لن�ساط  اإح�سائية  مبعاجلة  اأي�سا  ورمبا  تدقيقا،  اأكرث  بتحليل  احلماية،  جلنة  اأر�سيف  اإىل  النفاذ  ي�سمح  قد   )3(
اللجنة.
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1958: تـــم االحتفاظ بكافـــة المخالفات المحتملة المرتكبة �ســـد النظم، التي يكون 

هذا التنظيم الدولي قد �سجلها، لُتخ�ش بمعرفتها لجنٌة �سرية، ال تقدم ح�ساباتها اإال 
لقمة الهيئة التنفيذية. 

في 15 اأكتوبر 1959، و�سلت اإلى الجزائر بعثة جديدة من اللجنة الدولية لل�سليب 
االأحمـــر: كانت ال�سلطة ال�سيا�سيـــة وقتها واثقة بنف�سها، فـــاأرادت اأن تبين بحزم اإلى 
الجي�ـــش، من الذي ي�ستم�ســـك بزمام االأمـــور. فبينما تراجعت قوة حركـــة »التمرد«، 
بف�سل ن�ساط قمعي منظم ب�سكل اأكثر عقالنية واأكثر منهجية، و�ّسع، من جهة اأخرى، 
من الهوة التي تف�سل الفرن�سيين عن الجزائريين، عزم الجنرال دو غول على فر�ش 
الفكرة التي مفادها باأن فكرة الجزائر فرن�سية التي كانت واردة في المنظور ال�سائد 
�سنة من قبل، لم تعد ممكنة. ظهرت اأولى موؤ�سرات ذلك في دي�سمبر 1958، بذهاب 
الجنرال �ساالن)1). تم تعوي�سه من قبل بول دو لوفريي، والجنرال �سال، نظرا لخ�سوع 
القائـــد االأعلـــى للمفو�ش العام. مـــن ثمة، فاإن اأحـــد المبادئ االأ�سا�سيـــة في القانون 
الفرن�ســـي الذي يقرر بـــاأن ال�سلطة الع�سكرية وال�سلطة المدنيـــة منف�سلتان، وتخ�سع 
االأولى للثانية، قد اأعيد اإلى ن�سابه)2). الجدير بالذكر، هو اأن مر�سوما اتخذ من قبل 
بـــول دولوفري، فور 19 دي�سمبر 1958، ذكر باأن تلـــك العودة تقف في حدود الرجوع 
اإلـــى الو�سعيـــة ال�سابقة ل�سهر مـــاي 1958، ال اإلـــى مار�ـــش 1956، الأن كافة �سلطات 
ال�سرطـــة، كما تم تحديدهـــا في مر�سوم 17 مار�ش 1956، قد تـــم تفوي�سها من قبل 

ممثل ال�سلطة المدنية اإلى القائد االأعلى.
ابتداء من خريف 1959، ارت�سم منعطف جديد و�سار وزن القب�سة التي تمار�سها 
ال�سلطة علـــى الجي�ش اأثقل. غير اأن ح�سيلة محاربة التعذيب، والتوقيف واالإعدامات 
التع�سفية كانت ال تزال �سعيفة. اأثناء زيارة الجنرال دو غول لقوات الجزائر، في اأوت 

1958، بقرابة مئة حتويل لل�سباط. نف�ش  16 دي�سمرب  )1( ح�سب جريدة لوموند، كانت هذه املغادرة مرفقة يوم 
ال�سهر �سهد ن�سر تعليمة للجرنال دو غول حول ظروف توقيف امل�ستبه فيهم، ذكرت من قبل بيري غيوما يف تعليمته 

ال�سادرة يوم 23 دي�سمرب 1959.
)2( اأنظر اأ. هيمان، احلريات العمومية... �ش. 70



الع�سكر من منت�سف 1958 اإىل نهاية 1959 حالة ال-عقاب وا�سعة 

299

1959، طـــرح عليـــه بول دولوفري اأمام العموم، �سوؤاال فـــي هذا ال�سدد. كان في و�سع 

المفو�ش العام، فعال اأن يقدر كل يوم مبلغ ال�سعوبات المطروحة.

 هام�ش المناورة المتروك
للمفو�ش العام

كان التناق�ـــش بين و�سعية بول دولوفريي وو�سعيـــة الجنرال �ساالن وحتى و�سعية 
روبيـــر الكو�ســـت، �سارخا: لـــم يعد المفو�ـــش العام �سوى منفـــذا لل�سيا�ســـة التي يتم 
تقريرها في باري�ش. ر�سخ بول دولوفري لهذا المطلب ال�سروري لكافة اأعوان الدولة، 
غيـــر اأنـــه كان يعاني من عدم اإطالعه دائما على طبيعة الم�ساريع الجارية. كان يرفع 
المعلومـــات اإلـــى الم�ستوى الحكومي، غيـــر اأنه كان يتعب في الح�ســـول على قرارات 
يراها هامة: بدءا من تحويل النقابي عي�سات اإيدير اإلى فرن�سا، موؤكدا باأنه طلب ذلك 
مرات عديدة، اإلى تنظيم وا�سح في �ساأن عمليات اال�ستنطاق، اأو تعليمات �سارمة في 
�ساأن التعذيب. بدا له باأن كافة الوزراء يواجهونه بنف�ش ال�سمم. كانت زيارة الجنرال 
دو غـــول اإلـــى الجزائر فـــي نهاية �سيـــف 1959، اأولى الفر�ـــش ال�سانحة لـــه الإجراء 
»محادثـــات جادة« مـــع رئي�ش الدولة ووزيـــره االأول. غير اأن ذلك لـــم يحل دون بقائه 
في حالة عزلة ن�سبية في الجزائر، يواجه �سغوطا قوية: وهكذا، فقد تردد في تحويل 
الكولونيـــل غودار، نظرا لكونـــه » ي�ستم�سك بكافة م�سالح اأمـــن مدينة الجزائر، ]وال 
يدري مـــا الذي �سيحدث[ لو، عادت، غداة مغادرته، القنابل لالنفجار من جديد)1).« 
حاول العثور عـــن محاورين في كافة االأو�ساط، وهو جهد تعك�سه ت�سكيلة ديوانه: فمن 
جـــورج ِهـيرتـــز وهو فرن�سي من الجزائـــر تربطه عالقات بكبار الوجهـــاء المحليين، 
اإلـــى اإيريك وي�ستفال، ابن رئي�ش مجل�ـــش فدرالية البروت�ستنتيين الفرن�سيين)2) مرورا 

)1( حورا هوبري بوف-مريي مع بول دولوفريي، يوم 2 اأفريل BM 139 ،1959 )CHEVS). غادر الكولونيل غودار 
مدينة اجلزائر يف فيفري 1960، بعد اأ�سبوع املتاري�ش. مت تعوي�سه من قبل املحافظ اأوبري.

)2( جاء �سارل وي�ستفال خلفا ملارك بونيي، على راأ�ش جمل�ش فدرالية بروت�ستانتيي فرن�سا، يف نوفمرب 1960. راجع 
1988، �ش. �ش.  اأكتوبر   ،Les cahiers de l’IIHTP ، n° 9 بيري بول »الربوت�ستنتية الفرن�سية وحرب اجلزائر«، 

59-47
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بمي�سيـــل بيكار، وهو كاثوليكي قريب من اللبرالييـــن، خريج المدر�سة العليا لالإدارة. 
جـــان مي�سيل مافار هو رئي�ش دواوينه المدنية والع�سكرية؛ كما اأعيد تن�سيب محافظ 
على راأ�ش كبريات المناطق الجزائرية الثالثة: ماك�ش موالن، في ال�سرق الق�سنطيني، 
مار�سيل غي في الغرب الوهراني، وجان بول �سابيل في الو�سط الجزائري)1). ا�ستعاد 
ال�سبـــاط ال�سامون كفـــاءات مح�ش ع�سكرية. كانت العالقات بيـــن المندوبية العامة 
وقادة اأ�سالك الجي�ش تبدو جيدة في �سرق وغرب البالد؛ بينما تدهورت مع الجنرال 

ما�سو، اأثناء �سنة 1959. 
بمعيـــة القائد االأعلـــى �سكل المندوب العـــام، في معظم الق�سايـــا، جبهة موحدة 
تجـــاه باري�ش وتجاه الجي�ش: كانـــت وحدتهما تقوي من جانب ال�سلطة التي يج�سدانها 
علـــى راأ�ش الجزائر. �سكل تح�سين اأو�ساع العدالة مطلبا هاما ي�سعيان لتحقيقه، وهو 
انعكا�ـــش لرغبـــة تم التعبيـــر عنها بقوة داخـــل الجي�ش. لم يكن بـــول دولوفريي ينمي 
االأوهـــام بخ�سو�ـــش المناهج الم�ستعملة من قبل الع�سكر: وهكـــذا فقد اأو�سح لهوبير 
بوف-ميـــري باأنه اإن مال اإلى القول باأن وفاة عي�سات اإيدير في الحب�ش، تعتبر عر�سا 
غيـــر مق�سود، فالأن »جريمـــة الفرار« ب�سيطة ومخل�سة« اإلـــى درجة اأن تنظيمها كان 
اأمـــرا ب�سيطا. »من جهة اأخرى لوحظ باأن باطن االأرجل واالأع�ساء التنا�سلية لم تم�ش 
ب�سوء«، مما ي�سمح بالقول باأن الحروق قد ت�سببت فيها النيران التي �سبت في فرا�سه... 
مع ذلك، فقد حاول الحد من الممار�سات الممنوعة، وهو ما ي�سميه بالقيام »بمراقبة 
اأ�ساليب القمع في الجزائر«. و�سل االأمر بالجنرال �سال اإلى حد توقيع مدونات لغر�ش 
محاربة » وجود �سالالت ]...[ كان من الممكن اأن تزول لو طبقت التعليمات ال�سابقة« 
فـــي مراكز الفـــرز والتحويل. في �سهـــر جويلية 1959، اأكد القائـــد االأعلى والمندوب 
العـــام في مدونة م�ستركة على »الوجهة التي ينبغي اأن ي�سلكها التعامل مع المتمردين 
الموقوفيـــن وال�سالح في اأيديهم«، موؤكدا على ال�سفة القانونية التي اأدت اإلى تاأ�سي�ش 

)1( حول م�ساعدي بول دولوفريي، راجع روزلني �سينو، بول دولوفريي اأو العمل بحما�ش، باري�ش من�سورات لو�سوي، 
1994، �ش. 188. مت ا�ستبدال جان مي�سيل مافار بجان فوجور يف مار�ش 1960.
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مراكز الحب�ش الع�سكرية اأزيد من �سنة من قبل، ولم تحترم بعد كما ينبغي)1).
والـــذي اأدى اإلى هذا العمل هـــو ان�سغال المندوبية العامة باأو�ســـاع كافة المراكز 
الجزائريـــة: والمتمثلـــة في مراكز االإيـــواء الم�سيرة مـــن طرف ال�سلطـــات المدنية، 
ومحت�ســـدات المحبو�سيـــن التابعـــة للع�سكـــر )م. ف. ت. / م. ع. م.(؛ ت�ســـاف اإليها 
محت�ســـدات التجميع الخا�سة ب�سكان القـــرى المحرمة، اأي مليون �سخ�ش في 1959، 
واأزيـــد مـــن مليوني �سخ�ش عند نهايـــة ال�سراع. هو واقع �سمل، وفتهـــا، اأزيد من ربع 

�سكان الجزائر)2).
لغر�ش تح�سين االأو�ساع المادية واحترام ال�سرعية والعدالة، ا�ستعادت المندوبية 
العامـــة ت�سيير ال�سوؤون التي تعتبر مـــن خ�سو�سياتها المبا�سرة، وناورت مع ال�سلطات 
الع�سكريـــة في البقية. وهكذا، فر�ش اإيريـــك وي�ستفال، وقد كلفه بول دولوفريي بتلك 
الملفـــات، ]فر�ـــش اإذن[ على لجنة النظر في االإحاالت علـــى االإقامة عقد اجتماعات 
اأقـــرب دورية، مما �ساهم في تح�سين مردودها واالإ�ســـراع بوثيرة ت�سريح محبو�سين. 
في ظرف �ستة اأ�سهر، قامت اللجنة با�ستعرا�ش اأزيد من 5.500 ملف – اأي ما معدله 
قرابـــة 1000 ملـــف موقع عليه فـــي كل دورة. �سمح هذا العمـــل بالك�سف عن ممار�سة 
اإحالة تع�سفية الأ�سخا�ش لم توجه اإليهم اأية تهم معينة: قررت اللجنة، في �ساأن قرابة 

ن�سف الملفات، ت�سريح االأ�سخا�ش المعنيين)3).

بول  ر�سالة   .(CHEVS(  BM 139  ،1959 �سبتمرب   5 يوم  دولوفريي،  بول  مع  بوف-مريي  هوبري  حديث   )1(
دولوفريي اإىل م�سال دوبري، يوم 26 اأوت CAOM *14/30 cab ،1959). مدونة للجرنال �سال )حررت من قبل 
اجلرنال بويي-فيدال(، يوم 30 ماي 1H ،1959 3799/2*. مدونة القائد االأعلى واملندوب العام، يوم 23 جويلية 

.1H 3799/2* ،1959

اأثناء احلرب اجلزائرية«، باري�ش،  )2( حول حمت�سدات التجميع، اأنظر مي�سال كورنا�سيون، »حمت�سدات التجميع 
Editions ouvrières 1967، اأعيد ط. باري�ش الرماتان، »تاريخ واآفاق متو�سطية«، 1998، مع الت�سحيح الذي جاء 
اأبعاد احلرب اجلزائرية«، يف ج. �ش. جوفري، و م. فاي�ش  ال�سكان’’: بعد من  ‘’جتميع   « اأجرون:  به �سارل-روبري 

)م�سرف( ع�سكر وثوار يف احلرب اجلزائرية، �ش. �ش. 362-327 
وقادة  االإقليميني، حمافظني  العامني  املفت�سني  املحافظني  الع�سكرية،  املراكز  قادة  اإىل  العام  املندوب  ر�سالة   )3(

2758/1 1H ،1959 املناطق، يوم 23 �سبتمرب
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زيادة على ذلك، تعر�ش كثير من االأ�سخا�ش للتوقيف، فتم ا�ستنطاقهم وا�ستغاللهم 
مـــن غير اأن ي�سرح بهم ر�سميـــا قط. من خالل ت�سريح الكولونيل ترانغومان، مفت�ش 
مراكز الفرز والتحويل، يمكن اأن ن�ست�سف نوايا الع�سكر الم�سوؤولين، في هذا ال�سدد: 
»ينـــزع الحـــي الذي يلقـــي القب�ش على �سخ�ش، اإلـــى االحتفاظ به طـــوال المدة التي 
يعتقـــد فيها اأن فـــي و�سعه اأن ينتزع منه معلومات. فهو يرى بـــاأن ال�سخ�ش الموقوف، 
اإذا تـــم تحويلـــه اإلى مركز الفرز والتحويل في م�ستوى القطـــاع، ف�سيتم التكفل به من 
قبل قومه، ولن يعود ممكنا الح�سول منه على �سيء، حتى واإن اأعيد موؤقتا اإلى م�ستوى 

الحي)1).«
هـــذا اال�ستـــدالل، الـــذي يحـــاول به البع�ـــش تبرير البـــطء المالحظ فـــي تحويل 
االأ�سخا�ـــش فـــي مراكز الفـــرز والتحويل، �سائـــد في الم�ستـــوى االأدنـــى، وي�ستعان به 
للتغطيـــة على تجـــاوزات. يعتبر هذا التوقيـــف في م�ستوى الحي، اإجـــراء غير قانوني 
�سارخ، يفلت من اأي �سكل من اأ�سكال الرقابة. لحظة من لحظات ممار�سة العنف في 

حق المحبو�سين، بامتياز. 
حتى واإن ظل المحبو�سون مجهولين، فاإنه يمكن التعرف عليهم، عن طريق مالحظة 
الوجبات الغذائية الم�سرح بها من قبل الوحدات الع�سكرية. هكذا، فمن جانفي اإلى 
اأوت 1959، �سرحـــت مراكـــز الفرز والتحويـــل بتلقي 19.950 وجبـــة غذائية، مقابل 
17.440 �سخ�ـــش تم االإعالن عن حب�سهم ر�سميا. حين كلـــف فيليب روفيلوا المفت�ش 

المالي الم�ساعد، و«مايي« م�سوؤول التموين الع�سكري، بالتحقيق في �ساأن فارق 2.510 
وجبـــة، وجـــدوا مراكز �سرية حقيقية، »دون محا�سبة جديـــة )بدون ت�سجيل وال اإحالة 
للمحبو�سين على االإقامة(«. تعلق االأمر بمراكز حب�ش ي�سيرها الع�سكر، تدفع تكاليف 
وجباتهم الغذائية من قبل الجي�ش، ويوجدون في مناأى عن اأي رقابة اإدارية. ال تعتبر 
هـــذه المراكز مجرد اأمكنة تجميع لل�سجناء من اأجل اال�ستنطاق واال�ستغالل فح�سب، 

دي�سمرب   28 يوم  الع�سكرية...  احلب�ش  ومراكز  والتحويل،  الفرز  مراكز  مفت�ش  ترانغومان،  الكولونيل  تقرير   )1(
*3800/2 1H ،1959
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بل ت�سمح اأي�سا باالحتفاظ باأ�سخا�ش، قد يخ�سى الع�سكر ت�سريحهم اإن اأحيلوا ر�سميا 
علـــى االإقامة، للمـــدد الزمنية التي يرجونهـــا. زيادة عن م.م.ح التي تتـــم فيها تغذية 
ال�سجنـــاء وفق هـــذا المبداأ، ذكر المحققـــان، اإلى جانب المائـــة والثالثة ع�سر مركز 
للفـــرز والتحويـــل م�سرح بها ر�سميا، ما ال يقل عن اأحد ع�ســـر مركزا �سريا: اثنان في 
غـــرب الو�سط-الجزائر، ثالثة في �سمال ال�سرق-الق�سنطينـــي، و�ستة حول تيزي وزو 
وبـــرج منايـــل. �سنجد م�سطلح المركز هنا في محله، حيـــن يتبين لنا باأن االأمر يتعلق 
بحب�ش عدة ع�سرات من االأ�سخا�ش، بل اأزيد من مئة بالن�سبة للكتيبة الثانية من الفوج 
التا�ســـع للم�ساة، مما ا�ستوجـــب تعوي�سا غذائيا يتنا�سب مع عدد يومي من االأ�سخا�ش، 

بمعدل مائة واأحد ع�سر �سخ�سا، بين 1 اأوت 1959 اإلى 31 جانفي )1)1960.
يتجلـــى الغمو�ش الذي يكتنف الن�ساطات الع�سكرية، من خالل �سبه ال�سرية هذه. 
ح بتلك المراكز ر�سميـــا، فاإنها لي�ست �سرية تماما، الأن  وبالفعـــل، فحتى واإن لم ُي�سرَّ
الم�سوؤوليـــن قد طالبوا بدفـــع فوارق النفقات. نالحظ مرة اأخـــرى نتيجة الت�سرفات 
الغام�سة، التي تجعل الم�سوؤولين ي�سدرون ت�سريعات لغر�ش التقييد من جهة، وت�سمح 
بدفـــع فوارق النفقات من جهة اأخرى)2). دعا المفت�ش روفيون والم�سوؤول على التموين 
الع�سكـــري مايي، اإلى و�سع حد لهذا النفاق، »باتخاذ موقف وا�سح، يوؤدي اإلى تمكين 
هـــذه المراكز ر�سميا بالو�سائل المالية اإن اعتبرت جيدة، وحرمانها من كل و�سيلة اإن 
اعتبـــرت �سيئة. الأن رف�ش القيام بخيار كهذا – كما اأح�ست به الم�ستويات المحلية - 
هو الذي ت�سبب في ارتكاب اأخطر االأخطاء«. كان الجنرال كازنوف، مفت�ش المراكز، 

اأكثر واقعية في قوله » يبدو باأن �سعوبة االعتراف بها، ت�ساوي �سعوبة اأزالتها)3)«...

)1( تقرير فيليب روفيلو اإىل م�سوؤول التموين الع�سكري مايي، يوم 2 اأفريل 1H ،1960 1100/2*/. اأقامت هذه 
الكتيبة يف منطقة برج منايل.

)2( من قائل يقول باأن حمرري التنظيمات واملكتب املكلف بدفع النفقات، هيئتان متميزتان، ال توا�سل بينها، وباأن 
املراكز ال�سرية ت�ستغل فر�سة هذه الثغرة يف نظم ال�سلطة، لكن كل �سيء يدل على اأن اأعلى ال�سلطات مطلعة على هذا 

الواقع، وهو ما دفع ببول دولوفريي اإىل رد الفعل، يف خريف 1959
*3800/2 1H ،1959 يوم 15 اأكتوبر CAC 3( تقرير اجلرنال كازنوف، مفت�ش مراكز احلب�ش الع�سكري يف(
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فــــي مدونات �سير الوحدة التي ت�ســــكل �سند هذه المراكز، تبدو مفارقة اأو�ساعها 
القانونيــــة �سارخــــة، اإذ ورد ذكرها في المدونات ب�سريــــح العبارة: وهكذا، ورد ذكر 
مركــــز "بوجميــــة"، مرة اأولى فــــي �سبتمبر 1958، عندما ُقتل فيهــــا �سخ�سان حاوال 
الفــــرار. وفي جوان، تم اإطــــالق �سراح �ستة ع�سر �سخ�سا، و�سفــــوا »بالمحالين على 
االإقامــــة في الحي«، وهــــذا بمنا�سبة العيد الكبير. في 14 جويلية، بقي في الحي ت�سع 
وع�ســــرون موقوفا. منذ ذلك الحين، تكررت عبــــارة »موقوف« لت�سير اإلى �سخ�ش تم 
قتلــــه اأثناء محاولــــة الفرار، واآخر، يبلغ مــــن العمر ثمان وع�سريــــن �سنة، مات بنوبة 
�سدريــــة فتاكــــة. فاإلى غاية �سهــــر اأوت، كان المحــــرر ال يزال يتعر�ــــش للحديث عن 
 »مــــوت موقوف )عمره ثالث وع�سرون �سنة( فــــي محالت االن�سباط ببوجمية« بينما 
في 14 �سبتمبر، كان المولد ]النبوي[ منا�سبة لت�سريح اأربعة ع�سر موقوفا. لي�ش ثمة 
مــــا يميز حياة هــــذا المركز، عن اأي مركــــز فرز وتحويل ر�سمــــي – ممار�سات عنف 
واردة فــــي الداخل، قرارات ت�سريح تتخلل حمالت العمــــل ال�سيكولوجي – اإال لكونها 
غير م�سرح بها ر�سميا كمراكز للفرز والتحويل. تعتبر ال�سرعية والنظم اأطرا بعيدة 
عــــن األئك الع�سكر المــــزج بهم في فر�ش ال�سلم يوميا. وت�سيــــر �سفافية يوميات �سير 
العمليــــات، اإلى اأجواء االأن�ش التي تكتنف اقتراف تلك االأعمال الم�ستنكرة. فال�سرية 
والال�سرعيــــة موجودتــــان كاأمر واقــــع، وحتى واإن لم يكن من ال�ســــروري اأن ي�ست�سعر 

باأنها كذلك)1).
تواجـــه المندوبيـــة العامة، اإلـــى جانب محاربـــة الال�سرعية، م�ســـكال جديدا من 
الحجم الكبير، يتمثل في محت�سدات التجميع. اأثناء الترب�ش الذي ق�ساه م�سال روكار 
باعتبـــاره خريجا �سابا من المدر�ســـة العليا لالإدارة، قام بتحقيـــق حول المحت�سدات 
التـــي لم تكن االإدارة المدنية، التي اأقيمت حديثا في الجزائر، تعرفها تمام المعرفة. 
تحت غطاء القيام بعمل حول النظام العقاري الخا�ش باأرا�سي الم�سلمين، كان يعاين 

(408(RAA 7U 1233* يوميات �سري عمليات املجموعة 1 التابع ل )1(
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الظروف التي يعي�سها المح�سودون في قرابة خم�سة ع�سر مركز)1). كانت اللوحة التي 
اأعدهـــا ل�سديق طفولته، اإريك وي�ستفال، مدعـــاة للحيرة. في حوار مع اأحد �سحفيي 
جريـــدة لوموند، ك�سف هذا االأخير، فور نهاية �سهر فيفـــري 1959، عن اأهم النتائج 
التـــي خل�ـــش اإليها التقرير: تـــم تجميع مليون �سخ�ـــش، يعي�ش ن�سفهم فـــي »اأو�ساع 
يوؤ�ســـف لهـــا«. غير اأنه طلب من الجريدة اأن ال تن�سر �سيئا من هذا ال�سدد. في اأفريل 
1959، ك�ســـف ال�سيد روذاين االأمين العام، ل »الغوث الكاثوليكي«، لجريدة »ال كروا« 

ما �سهده بنف�سه في الجزائر، وخل�ش مذكرا »بما ل�سلطة هذا البلد من واجب القيام 
حاليـــا لمعالجـــة اأو�ساع نق�ش التغذيـــة التي يوجد فيها جزء معتبـــر من بين المليون 
�سخ�ـــش الذيـــن يطلق عليهم "الجئون" فـــي الجزائر«. بعد اأ�سبوع مـــن ذلك، ن�سرت 
م�سائية لوموند منتخبات مـــن تقرير م�سال روكار، احتفظ ب�سرية محرره، ثم ن�سرته 
الجريـــدة الملتزمة »�سهادات ووثائق« كامال، في اأعدادهـــا ل�سهري ماي و جويلية)2). 

ترددت اأ�سداء االأو�ساع المحيرة التي يعي�سها »المجّمعون«، عبر ال�سحافة كلها.
ت�سيـــر تلـــك الن�ســـرات ال�سحفية، اإلـــى وجود تطور فـــي عمل المندوبيـــة العامة. 
ا�ستعملـــت ال�سحافة من اأجل الم�سا�ش بال�سلطـــة الع�سكرية وال�سغط عليها. وهكذا، 
طلـــب بول دولوفريي من دانيال مايير، رئي�ـــش رابطة حقوق االإن�سان، اأن ين�سر فحوى 
المرا�ســـالت المتبادلـــة بينهمـــا، بيـــن �سهـــري اأفريـــل و جويلية 1959، حـــول ق�سية 
التجميع)3). وفي �سهر جويلية بالتحديد، رافق اإيريك وي�ستفال، اأحد �سحفيي جريدة 

اأن نقراأ مدخل هذا التقرير الذي  )1( وجدت املراكز يف عمالتي تيارت واالأ�سنام، ويف دائرة البليدة. يف و�سعنا 
اأبعاد حرب  اأو�سح �ش. ر. اأجرون )»بعد من   .210-204 حرره بول فيدال ناكي، يف »م�سروعية الدولة«، �ش. �ش. 
اجلزائر...« �ش. 135( باأن م�سال روكار، قد اأجنز، يف واقع االأمر، تركيبا حتريريا م�سكل من تقارير حررها �ستة 

من امل�سوؤولني ال�سامني، كلفوا بالقيام بزيارات.
)2( ا�ستجواب �سماحة االأ�سقف روذان، يوم 11 اأفريل 1959. مت ن�سر تقريره يف �سهادات ووثائق، رقم 12، ماي 
1959. تعلق االأمر مبجمعني، ولي�ش بالجئني. �سهادات ووثائق، رقم 12 و 14، ورد من جديد يف ب. فيدال ناكي، 

»م�سروعية الدولة«، �ش. �ش. 234-211
تاريخ  يعود  االإن�سان.  حقوق  رابطة  اأر�سيف   ،1959 جويلية   31 يوم  مايري،  دانييل  اإىل  دولوفريي  بول  ر�سالة   )3(
الر�سائل االأوىل املحرر من قبل رابطة حقوق االإن�سان، حول حمت�سدات التجميع، اإىل �سهر اأفريل، كانت موجهة اأي�سا 

اإىل خمتلف الوزراء، ومنهم مي�سال دوبري.
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لوفيغارو، اإلى اأحد المخيمات في �سبه جزيرة القل: بالرغم من الر�سالة التي وجهها 
بـــول دولوفريي اإلى قائد اأ�سالك الجي�ـــش بق�سنطينة، لير�سم بها حدود م�سوؤوليته في 
�ســـاأن ما ين�سر، فـــاإن اأقل ما يمكن اأن نقوله عن الزيارة اأنهـــا لم تكن لتحدث دون اأن 
تحـــوز ر�سا المندوب العام. هـــذا هو ما جعله ي�ستغل فر�سة تلـــك الر�سالة، كي يوؤكد 
»ان�سغالـــه باأو�ساع تلك المجمعات غير الالئقة«. وبالفعل، فقد و�سف ال�سحفي كيف 
يعي�ـــش 2774، بق�سط يومي يبلغ 120 غ من الطحين يقدم من طرف الفروع االإدارية 

المخت�سة، المحلية)1).
من المعلـــوم اأن الفروع االإدارية المخت�سة، ت�ســـكل الو�سيلة التي ت�سمح لل�سلطات 
المدينـــة بالنفـــاذ اإلـــى اأقـــرب نقطة ممكنة فـــي �ســـوؤون الع�سكر. تتكفل تلـــك الفروع 
االإداريـــة المخت�ســـة، بال�سهر علـــى راحـــة ال�ســـكان الجزائريين، وترتبط بـــاالإدارة 
المدنيـــة. حتـــى واإن اعتبـــرت من اإنجازات الجي�ـــش، فهي ت�سكل الزخرفـــة المل�سقة 
بالعمليات الع�سكرية، وتكملة لها في كثير من االأحيان. لقد �سرع في اإقامتها بال�سرق 
الق�سنطينـــي، اأي فـــي المنطقة التـــي ت�سهد اأ�سد المعـــارك. ابتداء مـــن 1957، اأدى 
التاأكيـــد علـــى اأهمية الح�سول على المعلومـــات، اإلى الرفع من �ساأنهـــا داخل القرى: 
كلف �سباط م�سالح العمـــل االجتماعي )م. ع. اإ( بتزويد القيادة الع�سكرية المحلية 

بالمعلومات، كما دعيت اإلى الم�ساهمة في تح�سير العمليات الع�سكرية)2).
اأحيانـــا تتلقى تكليفا بالتكفل التام ببع�ـــش القرى، لتتولى مهام ال�سلطات المدنية 
والع�سكرية محليا؛ وتقوم اإذن بتنظيم العمليات الع�سكرية، بمهام االأ�سر واال�ستنطاق، 
الخ. في ماي 1959، تم اإن�ساء مفهوم »م.ع.اإ. المعززة« تاأكيدا لهذا الواقع. في �سهر 
�سبتمبـــر، تولى مئة وواحد من قـــادة م.ع.اإ مهمتي قائد الحي والحي الفرعي الإحالل 
ال�سلم. هذا بالرغم من المن�سور ال�سادر في ذلك التاريخ، موؤكدا »نظرا للنجاح الذي 

)1( ر�سالة بول دولوفريي اإىل اجلرنال اأوليي، يوم 12 اأوت 1959، )*1H 1269/3). مقال بني ماكاين، لوفيغارو، 
22 جويلية 1959.

1H 2556/1 ،1957 2( تعليمة اجلرنال �ساالن بتاريخ 20 ماي(
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حققه الجي�ش، ينبغي اأن تتحول جميع مهام قادة م.ع.اإ. اإلى مهام مح�ش مدنية: فهم 
معفون منذ االآن من كافة الن�ساطات الع�سكرية)1)«.

مـــن مميـــزات تلك االأزمنـــة، اأن الن�ساط والنجـــاح الع�سكري يحـــدد وثيرة ات�ساع 
وانح�سار مجاالت تدخل م.ع.اإ. تنا�سب هذا التراجع في مهامها االأ�سلية مع تن�سيب 
بعثـــة عامة للتفتي�ش. بحكم وجودها منذ اأ�سهر من قبل، �سارت البعثة دائمة في اأوت 
1959: وبينما كانت م.ع.اإ تفقد ات�ساالتها بالحقائق االأكثر عنفا في الحرب، تمركزت 

الرقابـــة ميدانيا. فاالأمـــر يتعلق قبل كل �سيء باجتنـــاب االختال�سات المالية، خا�سة 
وجـــود �سناديق �سرية، ولم تكن تلك الرغبة عبثـــا، الأن فر�ش الرقابة على التدفقات 
الماليـــة، تمكن من بلوغ قلـــب الجهاز الم�سيـــر للنظام: بتقلي�ـــش ال�سناديق ال�سرية 
واالأ�ســـكال االأخرى مـــن ازدواجية المحا�سبـــة، يمكن اأن تحد من تو�ســـع الممار�سات 

الخفية. 
ولكـــي ت�سرب فـــي اأقرب نقطة مـــن اال�ستنطـــاق والتعذيب، كان علـــى المندوبية 
العامـــة اأن تتكفـــل ب�سوؤون مراكز الفـــرز والتحويل، والمراكـــز الع�سكرية للحب�ش. في 
خريـــف 1959، جاءها الدعم من قبل اأهم الم�سوؤوليـــن الع�سكريين، مع العلم اأن كل 
عمـــل يعتبر، بدونهم، الغيا. كتب الجنـــرال اأوليي ذلك، في �سهر نوفمبر: »في الوقت 
الذي يتمثل العمل االأهم في �سحق الخ�سم، فاإن بع�ش المواقف الخ�سنة تجاه ال�سكان 
قـــد يكـــون من ال�سعـــب اجتنابها. غير اأن االأمـــر االآن ف�ساعدا، مـــع ا�ستمرار اإظهار 
قوتنـــا وفر�ش احترامنـــا، ين�سّب في الح�سول قبل كل �سيء على تحقيق ان�سمام تام 

لل�سكان)2).«
كان مـــن نتائج ال�سعـــور بقرب تحقيق انت�سار ع�سكري، وب�ســـرورة ك�سب ال�سكان 

)1( من�سور تطبيقي للمر�سوم 019-59 املوؤرخ يف 2 �سبتمرب 1959، املحدد للمهمة العامة امل�سندة اإىل قادة م. ع. 
اإ.، تاأمر قائدة م. ع. اإ. بالكف عن مهامهم العملياتية، قبل نهاية دي�سمرب. يف اأر�ش الواقع، احتفظ قادة م. ع. اإ. مثل 

*3088/1 1H .تلك املهام اإىل اأبعد من ذلك التاريخ
)2( تعليمة اجلرنال اأوليي اإىل قائد منطقة �سمال ال�سرق الق�سنطيني، يوم 2 نوفمرب 1959، ذكرت من قبل االأب 

بينونو، يف »الدم العميق« )مل ي�سدر(
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الجزائرييـــن �سيا�سيا، اأن يتغير من االأعماق الت�سور الذي اتخذته ال�سلطات المدنية 
والع�سكريـــة عن طبيعـــة ال�سراع. »اأزيد مـــن 100.000 من ال�ســـكان، يمرون �سنويا، 
)بع�سهـــم لعدة مـــرات( بين اأيدي قـــادة المراكز«، ذلـــك هو ما كتبه اأحـــد م�سوؤولي 
العمـــل ال�سيكولوجي، وهو ياأ�سف لغياب عمل �سيكولوجي جيد، في اأزيد من %90 من 
مراكـــز الفـــرز والتحويل. لكنه، اأ�ساف يقول: ال عجب في هـــذا »الأن الق�سوة المتبناة 
با�ستمـــرار اأثنـــاء اال�ستنطـــاق، في عـــدد كبير من المراكـــز، تحول دون اأيـــة اإمكانية 
للعمـــل ال�سيكولوجـــي«. فبقطع النظر عـــن الكناية المعهودة، فاإن الظـــرف ال�سيا�سي 
والع�سكـــري، قد اأف�سى اإلى اعتراف ر�سمي بتعميـــم التعذيب في معظم مراكز الفرز 

والتحويل والمراكز الع�سكرية للحب�ش في الجزائر: هي ثورة اإذن)1). 
من اأ�ســـداء ذلك، اإ�سدار المندوب العام، في 1 اأكتوبر، مر�سوما اأن�سئ بمقت�ساه 
من�ســـب مفت�ش عـــام لمراكز الحب�ش في الجزائر. وجد الجنـــرال بويير فيدال نف�سه 
مكلفـــا بالقيام »بكافة التحقيقات والمراقبات المتعلقة باأ�ساليب اال�ستنطاق وظروف 
الحب�ش والتوقيف«. تقرر اأن تتاح له اإمكانية »الدخول في كل وقت اإلى مراكز االإيواء، 
مراكـــز الفرز والتحويل، وفي كل مكان ُي�ستوقف فيـــه اأ�سخا�ٌش للم�ساءلة اأو للحب�ش«. 
الأول مـــرة تم تنظيم وظيفة دائمـــة لمراقبة ممار�سات الحب�ـــش واال�ستنطاق: الح في 
االأفـــق اأمل في اأن تطبق الن�سو�ـــش، وهو ما لم يكن، بكل معقولية، ممكنا ت�سوره من 
قبـــل. �سبق اأن لفت الجنـــرال بويير انتباه الجنرال �سال اإلى هـــذه الم�سائل في بداية 
ال�سنة: وبحكم وظيفته المتمثلة في التفتي�ش المحدد، فاإنه لم يكن في و�سعه �سوى اأن 
يعايـــن عدم تطبيـــق الن�سو�ش. كما اأ�سف اأي�سا لوقـــوع حوالي %20 من االأ�سخا�ش 

الموقوفين، خارج مجال المراقبة، »بين اأيدي الم�سالح المخت�سة)2)«...
فـــي الميدان، وجد �سعوبة في اإقناع الم�ســـوؤول المحليين ب�سرورة احترام المهمة 

)1( بطاقة العمل ال�سيكولوجي، يف مراكز احلب�ش، حمرر من قبل الكولونيل لو مانيي، )الديوان الع�سكري للمندوب 
1959، 1H 1100/1 العام، وللقائد االأعلى(، يوم 30 �سبتمرب

)2( مدونة للجرنال �سال، حررت من قبل اجلرنال بويري-فيدال، ووجهت اإىل قادة املراكز االإدارية، يوم 30 ماي 
1959، 1H 3799/2*
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الم�سنـــدة اإليهـــم؛ طلب من الجنرال �ســـال اأن يذكرهم بذلك، ملحـــا على اأن »يتوجه 
مبا�ســـرة اإلى االأماكن الموؤقتة المعدة للحجز، والتـــي تحوم في �ساأنها �سكوك �سادقة 
اأو كاذبة، ت�سيء �سمعتها)1)«. كان على المفت�ش العام لمراكز الحب�ش )م.ع.م.ح.( اأن 
ي�ستعمـــل الحيلة، اأن يلح واأن يواجه بالرف�ـــش. كانت االأمور ت�سير وفق منطقية جعلت 
الغاية من اإن�ساء موؤ�س�سة التفتي�ش هي اأن توجد ال اأن توؤدي مهمة ما. مع العلم اأنها لم 
تزود �سوى بالقدر االأدنى من الو�سائل الب�سرية والمادية. قدر كاف لكي يطمئن ال�سلطة 

ال�سيا�سية، وبعيد جدا عن التو�سل اإلى حد م�سايقة اأغلبية ال�سلطات الع�سكرية)2).
هـــذا، بالرغم من كون م�سوؤولـــي المراكز مجمعين على نقطة يجدون فيها لزيارة 
م.ع.م.ح فائـــدة: تعتبـــر تح�سيـــرا لزيارة اللجنـــة الدولية لل�سليـــب االأحمر وتجنب، 
بف�ســـل التنبيه اإلى النقاط التي تحتاج اإلى تح�سين، التعر�ش لف�سائح التنديد. اأثناء 
تلـــك الفترة الو�سيطة، المتمثلة في خريف 1959، تعددت التحذيرات �سد ما ترتكبه 
القوات النظامية من اأعمال غير قانونية، ومن جديد تم االإذن للممثلين ال�سوي�سريين 
بزيـــارة الجزائر. قامـــوا بزيارة اثنين وثمانين مركز للحب�ـــش، وحتى واإن لم يتمكنوا 
مـــن زيارة كافة المراكز التي كانـــوا يرجون روؤيتها، وكانـــت القائمة التي قدمت لهم 
مـــن قبل ال�سلطـــات غير مكتملة، فقد الحظـــوا تح�سنا مح�سو�سا لظـــروف العي�ش في 
المراكـــز الع�سكرية للحب�ش، ومراكز االإيواء. بالمقابل، اعتبرت و�سعية مراكز الفرز 

والتحويل، �سيئة دائما، حيث وردت اإليهم اأخبار عن حاالت كثيرة من التعذيب)3).

1100/3 1H ،1960 1( مدونة اجلرنال بويري فيدال للجرنال �سال، يوم 2 مار�ش(
)2( �سنجد مثال يف مدونة �سري عمليات م.م.ح فرع بجاية، ترقبا لزيارة م. ع. م. ح.، مت االإعالن عنها كما يلي: 
»جميء حمتمل للجنة مراقبة املحبو�سني )�ستكتفي بزيارة مركز الفرز والتحويل، �ستمتنع من القدوم "اإىل م. م. 

*4601/7 1H ،»."ح
)3( كانوا مرفقني يف معظم االأحيان من قبل الكولونيل لو مانيياأو اجلرنال بويري فيدال، غري اأن هوؤالء يرتكون لهم 
حرية التحدث دون �ساهد مع املحبو�سني- كما ن�ست عليه بنود زيارة اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، منذ الزيارة 
ا�ستنطاق  مركز  وجود  اكت�سفوا  املحبو�سني،  ت�سريحات  وبف�سل   .1955 �سنة  الدويل  التنظيم  بها  قام  التي  االأوىل 
م�سرتك، موجود يف مكان اآخر، يف »معمل ال�سابون«. اأنظر تقرير اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، يحتوي على 270 

�سفحة، ن�سرت منتخبات منها يف يومية لوموند، 5 جانفي 1960.
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في نف�ش الوقت، ن�سرت مجلة االأزمنة المعا�سرة ] تحت اإ�سراف جان بول �سارتر[ 
قائمة من مائة وواحد وثالثين مفقود جزائري، تم �سبطها من قبل المحاميين جاك 
فيرج�ـــش وم�ســـال زافريان. �سبطت بطاقـــات �سغيرة ا�سمية، ت�ستمـــل على معلومات 
تتعلـــق ب: تاريـــخ ميـــالد المفقود، عنوانـــه ومهنتـــه، والتاريخ والظـــروف المفتر�سة 
اأنهـــا اكتنفت فقدانـــه، واأحيانا رد ال�سلطات على االلتما�ســـات العائلية اأو المحامين. 
لـــم يتـــم اإح�ساء �سوى ثمان حاالت تتعلق برجال فقـــدوا بعد 13 ماي 1958، واثنتين 
منـــذ و�سول الجنرال �ســـال)1). اإ�سافة اإلى ذلك، نجد باأن �ســـكان الو�سط الجزائري، 
كانـــوا ممثلين بكثـــرة في تلك القوائم، خا�ســـة بين فيفري وجويليـــة 1957. بالرغم 
من النقائ�ش المت�سمنة في الم�ســـادر الر�سمية لتعداد المفقودين، فقد اأف�ست اإلى 
نف�ـــش اال�ستخال�ـــش. في �سنة 1957 بلغـــت مدينة الجزائر، النقطـــة العليا في تعداد 
المفقوديـــن الجزائريين اأثناء الحـــرب)2). بالرغم من اإلحاح لجنة الحماية، في �ساأن 
المفقوديـــن من خالل حو�سلة تقاريرها، معتبرة »اأنهـــا الق�سية االأكثر تكديرا«، فقد 

ظلت ال�سلطات خر�ساء في هذا ال�ساأن. 
بو�ســـول الجنـــرال دو غـــول اإلى باري�ـــش، وباالأخ�ش بو�ســـول بـــول دولوفريي اإلى 
مدينـــة الجزائـــر، �سهـــد الموقـــف الر�سمي تطـــورا ملحوظا؛ اأمـــا الممار�ســـات فقد 
توا�سلـــت. اأ�سيف اإلى عدد الجزائريين المفقودين بيـــن اأيدي الع�سكر، عدد متزايد 
مـــن اأوروبيين مدنيين، اختطفوا من قبـــل الوطنيين الجزائريين، اأو الجنود االأ�سرى: 

دراق  علي   ،)1958 دي�سمرب  )كا�ستغليون  بركان  حممد   )1958 اكتوبر  )اأومال،  بلوني�ش،  بعلي  االأمر  تعلق   )1(
دي�سمرب  1958(، ح�سن جداعي )مدينة اجلزائر،  )فوكه، جوان  1958(، حممد جعفر  )مدينة اجلزائر، جوان 
1958(، حماند ماوان )القبة اأوت 1958( حممد م�سطفى )املدية، جوان 1959، م�سلحة ال�سرطة(، بوعالم بن 

غانا )مدينة اجلزائر، مار�ش 1959(.
)2( نظرا لعدم اإمكانية الو�سول اإىل كافة امللفات، فاإننا نوؤ�س�ش حتليلنا على حاالت املفقودين، املعاجلة يف املندوبية 
 ،1962 نهاية  يف  اجلزائرية  احلكومة  قدمتها  التي  القوائم  على  وكذا  موران،  وجان  دولوفريي  بول  حتت  العامة، 
وبالرغم من   .)1498  1H( الع�سكرية لل�سلطات  قدمت  الوطني،  التحرير  اأع�ساء جبهة  من  مفقودين  بخ�سو�ش 
املبالغة الوا�سحة يف ال�سكاوى املودة من قبل منا�سلني، فمن البديهي اأن اللجوء اإىل الفقدان، كانت ممار�سة تكررت 

ب�سفة خا�سة يف »معركة مدينة اجلزائر«.
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عندما انتهى ال�سراع، اأح�ست اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر 594 فرن�سي مفقود، 
مـــن بينهم 330 ع�سكري)1). في جويليـــة 1958، كان عددهم 171: ت�ساعف عددهم 
اأكثـــر مـــن مرتين في اأقل من اأربع �سنوات)2). ال �سك اأن هذه االأرقام المقدمة من قبل 
ال�سلطات الفرن�سية مكتملة، بقدر ما كانت االأرقام المتعلقة بالمفقودين الجزائريين 

منقو�سة. 
�سعيـــا الإيجـــاد المفقودين، فر�ســـت ال�سلطـــات الفرن�سية حدا اأدنـــى من احترام 
ال�سرعيـــة. لئن تفجر للعيان العجـــز الن�سبي الذي ميز ال�سلطـــة ال�سيا�سية، فاأن هذا 
التدخـــل المركـــز على اأكبـــر ف�سيحة ميزت ممار�ســـات قوات االأمن، قـــد �سكل، رغم 
كل �ســـيء، تح�سنا. �سبق منذ عهد الجنرال �ســـاالن، اأن اأدت ر�سائل تبحث عن اأخبار 
اأ�سخا�ش مفقودين، اإلى فتح تحقيقات لدى الع�سكر المعنيين، لكن، مع و�سول اإيريك 
وي�ستفال اإلى ديوان المندوب العام، �سار هذا الن�ساط اإحدى اأولويات ال�سلطة، و�سغل 

فعليا، ن�سف الجدول الزمني للم�ست�سار. 
» كل �سباح، ترد خم�سة، ع�سرة ر�سالة تقول: "زوجي قد اقتيد من قبل الع�سكر اإلى 
ذلـــك المكان، فلم نره منذ ذلك الوقت." كل هذه الر�سائل... كنت اأعد لها تدخالت 
يوقـــع عليها دولوفريي. هـــذه الر�سائل، يتوجه بها اإلى قائد ع�سكـــري ليقال له: "لقد 
اأُلفت انتباهي اإلى حالة �سيدي محمد فالن، الذي غاب في اليوم الفالني، في المكان 
الفالني في الظروف الفالنية، اأطلب منك اأن توافيني بتقرير عن الو�سعية في اأقرب 
االآجـــال الممكنة". وهكذا، ففي ظرف �سنتين اأر�سلت قرابـــة األفي ر�سالة، وقع عليها 

المندوب العام)3).«

)1( اأكدت جبهة التحرير الوطني بخ�سو�ش 36 منهم، اأنها اأ�سرتهم يف وقت ما من ال�سراع. ح�سب وثيقة للجنة 
الدولية لل�سليب االأحمر » ل.د. �ش. اأ. وال�سراع اجلزائري«، جونيف، 1962، من حمتويات اأر�سيف وزير الدفاع، 

(SHAT( *41/4 IR

20 �سباط  7 :1958 �سباط،  1 جويلية  اأو املفقودين يف تاريخ  )2( قائمة الع�سكر الفرن�سيني االأ�سليني، ال�سجناء 
(CAOM( *13/51 Cab .سف، 142 جندي�

)3( حوار اإيريك وي�ستفال مع املوؤلف.
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تحتوي اأر�سيف المندوبية العامة على ع�سرات من تلك الر�سائل االأحادية ال�سكل، 
وعلى ردود ال�سلطات الع�سكرية، على حاالت ناذرة. ما اأبعدنا عن اآالف الحاالت التي 
تحـــدث عنهـــا اإيريك وي�ستفـــال: من الوارد جـــدا اأن ال يحتفظ بكافة االآثـــار المتعلقة 
بهـــذه االإجراءات؛ كما اأن الحاالت التي اأح�ساهـــا المحاميان فيرج�ش وزافريان، مع 
اآالف التحقيقـــات التي �سرحت اللجنـــة الدولية لل�سليب االأحمـــر اأنها فتحتها، تميل 
اإلـــى تاأكيد االتجاه الذي ذهب اإليـــه الم�ست�سار. ما من �سك، في اأنه لو فتحت اأر�سيف 
لجنـــة الحماية، الأكدت عدة مئات، كرقـــم اأدنى ل�سنـــة )1)1959. عندما تاأتي الردود 
مـــن ال�سلطات الع�سكريـــة، ففي االإمكان ت�سنيفها اإلى ثـــالث: ال�سخ�ش مجهول لدى 
م�سالحنـــا؛ ال�سخ�ش قد تم توقيفه ثم اأطلق �سراحه - واأحيانا يقترح الع�سكر ردودا 
توحـــي بـــاأن ال�سخ�ش قد التحق بالجبل)2)- ؛ واأي�سا، ال�سخ�ـــش قد قتل اأثناء محاولة 
فـــرار. اأراد المفو�ش العام، اأن يجعل من طلبـــات اال�ستعالم التي يبعث بها، اإبر نزغ، 
تعيـــد الع�سكـــر الم�سوؤولين عن حاالت االختفـــاء، با�ستمرار اإلى جـــادة ال�سواب. من 
الم�ستحيـــل القيـــام بقيا�ش فعاليتها، غير اأنها �ساهمت فـــي تقوية ال�سغط على جي�ش 
الجزائـــر، وفي تاأكيد وجود الن�سطـــاء الجدد في ال�سلطة ال�سيا�سيـــة. هي رغبة يراد 
تذكيـــر الع�سكر بهـــا دون انقطاع، مع العلم اأنهم في م�ستوياتهـــم العليا، ال ي�ستعجلون 

تغيير االأمور. 

قرارات الع�سكر
ال يمثل الحر�ش على حظر اأعمال العنف غير ال�سرعية اأو على التنديد بها، اأولوية 
لدى اأ�سالك جي�ش الجزائر. ففي الواقع، تقع هذه الم�سوؤولية في معظم االأحيان، على 

اإيريك  بقاء  ال�سابقة، ومن منطلق  ال�سنوات  اأي�سا  التي تخ�ش  بال�سكاوى  دائما  يتعلق  االأمر  )1( من منطلق كون 
وي�ستفال يف من�سبه اإىل غاية دي�سمرب 1960.

)2( يتم التاأكيد دوما على حالة رميوند بي�سارد، وهي حالة فريدة، من قبل األئك الذي ي�سرون على التنكر حلقيقة 
االختفاء، والتغطية على االإعدامات التع�سفية. فكما جند يف االأر�سيف، فاإن التربير املتمثل يف الذهاب اإىل اجلبل، 

مدعوم يف اأعلى امل�ستويات.
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القـــادة ال�سغار المجبرين على تحمل تلك القـــرارات وحدهم، وفي اأف�سل الحاالت، 
با�ستلهام من ن�سو�ش ذات محتويات عمومية وتعاليم اأخالقية.

يمكـــن التاأكد مـــن ال�سعف الذي ميز التـــزام ال�سباط ال�ساميـــن حتى من �سلوك 
الجنـــرال �سال الذي تماطل اإلى غاية نهاية 1959، فـــي تبني »تعليمة من اأجل فر�ش 
ال�سلـــم في الجزائر«، اعتبـــرت » مخت�سر تعليمات عملية، ت�سلـــح كدليل للم�سوؤولين 

على حفظ النظام في الجزائر)1). 
مـــا يميز هـــذا الن�ـــش، اأن عمليـــات العنف غيـــر ال�سرعية لـــم يرد ذكرهـــا. اأما 
بخ�سو�ـــش عمليات اال�ستنطاق، فقد اأحيل القارئ اإلى »دليل �سابط اال�ستخبار« واإلى 
المدونـــة التقنيـــة ال�سادرة من قبل المكتب الثانـــي، والموؤرخة ب: 21 اأكتوبر 1959. 
كان القائـــد العام يرى »باأن م�ستوى االإطارات المكلفة بالمكتب الثاني، غير كاف في 
معظـــم االأحيان«، وكان يعطـــي االأولويـــة ل: م.م.ح بخلفية فكرة مفادهـــا، اأنه ينبغي 
تـــرك مهمة ا�ستنطاق االأ�سرى »للمهنيين«)2). يعتبـــر التعذيب »النقطة الح�سا�سة« في 
اأحاديـــث بـــول دولوفريي مع القائـــد االأعلى: »فمن حيث المبـــداأ، كان يقا�سم وجهات 
نظـــري. غير اأنـــه كان في حاجة اإلـــى اال�ستعالم... فـــكان يرف�ش الغو�ـــش في �سلب 
المو�ســـوع، مكتفيـــا بالقول باأنه متفق معي، من غيـــر اأن يظهر جدية في العزم«. تلك 

هي تو�سيحات المندوب العام)3).
كان على القائد العام، اأن يتالءم اأي�سا مع ما اأبداه ماأموروه من مقاومة. فعندما 
�ســـرع في تنفيذ اأولى عملياته الرامية اإلى اإعـــادة االحتالل الع�سكري للتراب، التم�ش 

)1( يوم 10 دي�سمرب 1959، متت موافقة اجلرنال �سال على هذه التعليمة التي تعد 118 �سفحة، وهي موؤرخة يف 
.781 13 B Cote ،CAOM :حقيقة االأمر يف مار�ش 1960. حمتفظ بها يف

)2( ر�سالة �سال اإىل قادة مراكز اجلي�ش، يوم 16 جانفي 1H ،1960 3448/1*. يف 1976، حتدث عن تلك الهيئات 
باعتبارها »كيفية النتزاع االأ�سرى من بني اأدي اجلنود ا ملحاربني، اإذ ال ميكن لكم اأن تطلبوا من �ساب يبلغ الع�سرين، 
�ساهد اأحد اأ�سدقائه وقد بقر بطنه يف امليدان، ما�سك ع�سوه التنا�سلي يف فمه، اأن يكون لطيفا مع اأو اأ�سري يعرت�ش 
�سبيله. فال بد اأن يعامله بعنف، فاإذا بالغ يف ذلك العنف، ف�سيقتله من بعد« )حديث اجلرنال �سال مع SHAA، يوم 

6 ماي 1976(.
R. CHENU, Paul Delouvrier… p. 207 :3( بول دولوفريي، ذكر يف(
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احترامـــا مطلقا الأوامره التي تفر�ش »اأكبر قـــدر من االن�سباط الفكري، بدل رد فعل 
»الرجـــل الغالي« الذي ال هم له �سوى االنتقاد، مو�سحا باأنها اأوامر "اإما اأن توؤخذ كما 
هي، اأو تترك"، وعلى الذين ال يبدون ا�ستعدادا لتطبيقها دون قيد، اأن يتف�سلوا بطلب 
تحويلهم اإلى فرن�سا«)1). وبالفعل، فلئن بدا التفاهم بين المندوب العام والقائد العام 

بديهيا، فاإن �سلطتهم لم تكن تخلو من م�ساكل.
فـــي خريـــف 1959، دخل الجي�ـــش في مرحلة ا�سطـــراب، تميزت، ح�ســـب راوؤول 
جيـــراردي، باإحـــالل »الطاعـــة ال�سلبيـــة« مـــكان »الطاعـــة المدرو�ســـة«)2). تزايـــدت 
االن�سغـــاالت: ما الذي تريـــده ال�سلطة ال�سيا�سية؟ هل بقي للجزائـــر فرن�سية م�ستقبل 
يذكـــر؟ واإال، فلمـــاذا نقاتل، ولماذا نجـــازف بالموت؟ لم يكن الفاعلـــون االأ�سا�سيون 
فـــي اأحـــداث 13 ماي 1958، الوحيدين في حيرة من اأمـــر المنعطف الذي اأعلن عنه 
رئي�ـــش الدولة. بالن�سبة لكافة المتوجهيـــن اإلى الجزائر، بداأ و�سوح الرهانات يتكدر، 
ومـــا كان يرت�سم في االآفاق محبطا. في تلـــك الظرفية، �سرع الجنرال �سال في تنفيذ 
خطتـــه: وهو ياأمـــل في اأن يمكن الجي�ـــش الفرن�سي من تحقيق ن�ســـر حا�سم. لم تكن 
ق�سيـــة ممار�سات العنف غير الم�سروعة التي قد يقترفهـــا الع�سكر، لت�سغل باله اأكثر 
مـــن اللزوم؛ نف�ش االأمر بالن�سبة الأتباعه المبا�سرين، قادة اأ�سالك الجي�ش في مدينة 

الجزائر وفي ق�سنطينة.
توجـــد تعليمة عامة للجنرال ما�سو، حول الحرب التمردية، تكت�سي اأهمية خا�سة: 
يعـــود تاريخهـــا اإلى فيفـــري 1959، اأريد لهـــا اأن ت�ســـكل حو�سلة تركيبيـــة للن�سو�ش 
الموجـــودة من قبل، ودليال �سخ�سيا لهذه الحرب، ين�سر حتى اإلى م�ستوى االأحياء)3). 
تتعار�ـــش مواقـــف الجي�ش الفرن�سي مـــع مواقف خ�سومه الذيـــن يرف�سون »الخ�سوع 
للقوانيـــن، ولقوانيـــن الحـــرب اأ�سا�ســـا، خا�سة فيمـــا يتعلـــق باإلقاء القب�ـــش ومعاملة 

)1( تعليمة �سفهية اأ�سدرها اجلرنال القائد العام، اأ،ثاء االجتماع املنعقد يوم 28 اأكتوبر 1959، بوهران، وبلغت من 
3087. 1H ،1959 قبل اجلرنال غامبييز اإىل اأتباعه، يوم 30 اأكتوبر

)2( راوؤول جرياردي، املجتمع الع�سكري من 1815، اإىل اأيامنا هذه، باري�ش، Perrin 1998، �ش. 309
3448/1 1H ،1959 3( تعليمة عامة حول احلرب التمردية، 24 فيفري(
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الم�ساجيـــن وتعميـــم ا�ستعمال االإرهـــاب«. مقارنة بهم، يبـــدو الفرن�سيون محرومين، 
خا�ســـة لما يفر�ش عليهم من »�سرورة الخ�سوع لمقت�سيات الح�سارة الغربية )و�سع 

الزي الع�سكري، �سوابط اأخالقية وقانونية(«. 
يبـــدو القانون هنـــا، بمثابة النقطة التي يمكن اأن تلتوي فيـــه تلك المقت�سيات، اإذ 
يو�ســـف باعتباره »موقفا هجوميا حازما« في المجال الع�سكري. ذّكر الجنرال ما�سو، 
في هذا ال�سدد، ب�سرورة احترام دائم، »لكرامة ال�سخ�ش االإن�ساني« لكن »تجاه كافة 
الذين يبثـــون الفو�سى، دون ا�ستثناء، ينبغي ]تطبيق[ عدالة ب�سيطة، اآنية، وب�سرامة 
مثالية«. يكرر نف�ش الطرح، في تقديمه »للتقنيات البولي�سية«: »فاالأمر يتعلق بواجبين 
همـــا، احترام مقت�سيات الح�سارة الغربية، وتطبيق عدالة ال تلين.« بقطع النظر عن 
االأ�سخا�ـــش الم�ستنطقين اأو المحكوم عليهم، فالواجب هـــو اأن يطبع ال�سكان ب»فعل 
منعك�ـــش �سرطي«، من منطلق كون »البالد االإ�سالمية تدين بالقوة«. وراء التذكير بما 
عرف عن الح�سارة الغربية – تذكير يف�سي اإلى تذكير اآخر بالقيم المفتر�ش ن�سبتها 
اإلـــى العدو، على �سعيد لم يعد بعـــد �سيا�سيا، بل دينيا في حرب �سارت �سليبية- فاإن 
الـــذي يدعو اإليه قائد �سلك الجي�ش فـــي مدينة الجزائر، هو تبني المناهج الت�سفوية 
ال�سريعـــة. ولتحقيـــق الن�ســـر في �ســـراع الترهيب الم�ســـروع فيه مع جبهـــة التحرير 
الوطنـــي، فقد كان عازما علـــى اإحداث الرعب. من منطلق ا�ستحـــواذه على ممار�سة 
عدالة ت�سفوية، فاإن الجنرال ما�سو، ي�سفي ال�سرعية على اأعمال غير قانونية تماما. 
ظـــل موقفه متهربا بخ�سو�ش المناهج الم�ستعملة في اال�ستنطاق، معترفا فقط باأمر 
مفـــاده: عندما تكون عملية »االإقناع« غير كافيـــة، »فمن الوارد تطبيق اأ�ساليب اإكراه، 
اأ�سهمـــت تعليمـــة خا�سة، في تحديـــد وجهتها وحدودها«، لكن لم يتـــم التعر�ش لذكر 

مرجعيتها)1).
فـــي اأفريـــل 1959، اكتفـــى الجنـــرال اأوليـــي، بتذكيـــر اأتباعـــه في �سلـــك الجي�ش 
بق�سنطينـــة، ببع�ـــش المبـــادئ. بعد م�ســـي خم�سة اأ�سهـــر، �سار كالمه اأكثـــر تدقيقا 

)1( ملحق رقم2 حول التقنية الع�سكرية، موؤرخ بيوم 15 ماي 1959.
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بكثيـــر: وحتـــى واإن ظل متغا�سيا عـــن تفا�سيل عمليات اال�ستنطاق، فقـــد األح على اأن 
تنفذ عمليات مثل المداهمات التفتي�سية واالإيقافات الليلية »بنزاهة«، وحرم، ب�سريح 
العبارة، »تعميم ا�ست�سغار النا�ش باالأ�ساليب اللفظية التي ت�سعهم في خانة النق�ش، 
كمـــا حرم معاملتهم بغلظة ]...[ ووح�سية«. وبالفعل، فقـــد دفع ارت�سام اآفاق ا�ستفتاء 
الجزائريين، اإلى تخفي�ش مظاهر العنف في التعامل معهم. بعد اأيام من ذلك، ن�سج 
الجنـــرال دوالك علـــى منوال تلك المدونـــة في منطقته بال�ســـرق الق�سنطيني، موؤكدا 
»�ســـرورة الو�سول بعملية فر�ش ال�سلم اإلى غايتها، والتح�سير "للخيار" ذي العواقب 
الحا�سمـــة، الذي �سيلـــي.« اأوجب اأن يتم اإطالعه م�سبقا عـــن اأي اإيقاف محتمل الأحد 
الوجهـــاء وبكل عملية »�سد التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري، قد يكون لها تاأثير �سعبي في 
االأحيـــاء الح�سرية«. األح خطابه التبريري، وهو قريـــب جدا من التعليمة العامة التي 
اأ�سدرها الجنرال ما�سو – وال عجب في هذا، ما دام قد �سدر عن عون �سابق للجنرال 
�ســـاالن – ]األح هذا الخطـــاب التبريري اإذن[ على ما تحتوي عليـــه »�سفة الفرن�سي« 
مـــن متطلبات« مـــن �ساأنها اأن تقنع ال�ســـكان، وت�سهم في »الح�ســـول على ان�سمامهم 
التـــام، المجرد من اأي اإكراه، وموؤ�س�ش علـــى الثقة والتقدير المتبادل. ومما �سي�ساعد 
علـــى اإدراكه تلك االأمور، اأن اأ�ساليبنا ال تمت باأيـــة �سلة اإلى اأ�ساليب الخ�سم«. تكمن 
ميـــزة المكتب الخام�ش فـــي تلك الرغبة في اإحـــالل الثقة والتقديـــر المتبادل: طلب 
من قـــادة القطاعات »االإ�سهـــام« �سخ�سيا ووديا اإلى جانب ال�ســـكان المتواجدين في 

اأقاليمهم)1).
وحتـــى ولو فر�ش علـــى الع�سكر اأن يت�سرفوا بالتعاون مـــع ال�سلطات المدنية، فاإن 
م�سيـــر الم�ساجين، يظل بين اأيديهـــم بالدرجة االأولى. فهم الـــذي يتخذون قرارات 
االإحالة على االإقامـــة، ويجددونها اإلى غاية ثالثة اأ�سهر ويقترحون تحويل االأ�سخا�ش 
الذين يلقى عليهم القب�ش بال�سالح في اأيديهم اإلى المراكز الع�سكرية للحب�ش. واجب 

)1( مدونة اجلرنال اأوليي، موجهة اإىل قادة املناطق، يوم 15 �سبتمرب 1959 )1H 2933/1) ومدونة املكتب اخلام�ش 
ملنطقة ال�سرق الق�سنطيني موقع عليها من قبل اجلرنال دوالك، موجهة اإىل قادة القطاعات، يوم 23 �سبتمرب 1959 

(*3799/2 1H(
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احتـــرام اأوليات قواعـــد الحرب يقع عليهم. فهم ي�سهرون، ب�سفـــة اأخ�ش، على اأن ال 
يتجـــاوز الُمقام بمراكز التنقل في االأحيـــاء، المرخ�ش به عندما تقت�سيه م�ستلزمات 
اال�ستعـــالم، ثمانية اأيام)1). »في ق�سيـــة كالحرب الثورية، فاإن القائد العام، ال ي�سدر 
اأوامـــر مبا�سرة. ومهمـــا يكن فلي�ش ثمة من جنرال ي�سدر االأوامـــر مبا�سرة. في اآخر 
المطـــاف، فاإن الميـــدان م�سكل من الرقيب وع�سرة من الرجـــال، اأو المالزم وخم�ش 
وع�سريـــن رجال. هوؤالء هم الذين ياأمـــرون ميدانيا، ويفعلون ما �ساوؤوا)2).« هناأ القائد 
العـــام ال�سابق نف�سه بما يميز رجاله مـــن نوعية جيدة، لكن ينبغي االعتراف باأن تلك 
اال�ستقاللية المتميزة في الجزائر بالخ�سو�ش، مع منظومة المراكز المعزولة، والتي 

ت�ساعفت بحلول مخطط �سال، يمكن اأن تنجر عنها عواقب وخيمة. 
بعـــد اأن حـــاز اأوليفيي على ثقة م�سوؤوليه المبا�سرين، تـــم اإر�ساله ليكون على راأ�ش 
مخفـــر اأيت بوينـــي، ولت�سيير ثـــالث قرى في بـــالد القـبائل الكبرى يـبعـــد عن مركز 
قيادتـــه بم�سيـــة �ساعتين... كان الجو لطيفا. ا�ستعر�ـــش م�ساعر القوة التي حلت بهم 
وقتهـــا ال محالـــة: »كنا نتمتع بَملكيـــة مطلقة هناك ! من جهتـــي، كان بو�سعي اأن اأقتل 
مـــن غيـــر اأن ي�ساألني اأحد عن �ســـيء، األي�ش كذلك !« على �سفح جبـــل اآخر، في �سمال 
االأورا�ـــش، عا�ـــش اأرمون فريمون نف�ـــش التجربة تماما، في من�سبـــه بمزرعة R حيث 
تراأ�ش قرابة ع�سرين مجندا من الخدمة الع�سكرية: »كان المركز البعيد عن قياداته، 
يتمتـــع في الواقع بذاتية معتبرة، ويبا�سر �سلطة ال حد لها على اأزيد من األف �سخ�ش، 
ُوكل اأمرهـــم اإلى تقدير �ساب برتبة مـــالزم اأول، مجند في اإطار الخدمة الع�سكرية.« 
 هـــذا االإح�سا�ـــش ب�سلطة مطلقة، تجربـــة عا�سها كل من و�سعته الظـــروف في اأو�ساع 

مثل تلك)3).

التابع  املكتب اخلام�ش،  تعليمة من  بوا�سطة  ال�سوابط  بق�سنطينة، حددت هذه  �سلك اجلي�ش  بفي  يكن  )1( مهما 
3799/2 1H ،1959 للم�سلح التي تتكفل بالنا�ش املوقوفني، يوم 6 جويلية

)2( حول اجلرنال �سال اإىل SHAA، ماي 1976
)3( حوار اأوليفي مع املوؤلف. اأنظر اأ. فرميون، اأجلريي-اجلزائر، �ش. 137.
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ت�سمـــح درا�ســـة اأو�ساع قطـــاع القل، من جـــوان 1958 اإلى دي�سمبـــر 1959، بفهم 
المنحـــى الذي اتخذتـــه مبا�سرة ال�سلطة في هـــذا الم�ستوى. فبعـــد تخوفه من تحول 
القطـــاع »ربما يوم غد، اإلى �ساحة قتال للثوار فـــي ال�سمال الق�سنطيني«، عادت الثقة 
اإلـــى نف�ش القائد في جوان، فعقد العزم من جديد، كما كان عليه ال�ساأن في المنطقة 
كلها، على محاربة التنظيـــم ال�سيا�سي االإداري بحزم. نف�ش الت�سورات رددها الذين 
جاوؤوا من بعده دون كلل: »ينبغي اأن يكون اال�ستعالم واأن يظل، عمال هجوميا. ينبغي 
اعتبـــار البحث عن المعلومة وا�ستغـــالل المعلومة "عملية" ]ع�سكريـــة[«. ي�سكل قادة 
االأحياء واالأحياء الفرعيـــة، راأ�ش الحربة في العملية الهجومية. بل و�سل االأمر بقائد 
حـــي القل-المدينة، في �سهر جويليـــة 1959، اإلى حد تراأ�ش هيكل لتن�سيق العمل بين 
الع�سكـــر وال�سرطـــة والدرك، من اأجـــل مواجهة تنظيم �سيا�ســـي واإداري ظل محتفظا 

بقوته)1). 
تم تزويد القطاع بمركز خا�ش به للفرز والتحويل، في �سبتمبر 1959، بينما �سرع 
فـــي تنظيـــم �سيا�سة حيوية للتجميـــع. والقطاع الذي يدعى »مقهى-عـــرب« كان تابعا 
للحي الفرعي »اأم طوب«: حاول �سابط ا�ستعالم فيه، تحطيم تنظيم �سيا�سي اإداري، 
كان« تمكنـــه من ال�سكان قد �سايق ب�سكل كبير العملية التي يقوم بها الجي�ش من اأجل 
اإحـــالل ال�سلم«. غيـــر اأن اأ�ساليبه قد اأثارت مخاوف قائـــد القطاع، الذي تاأ�سف حين 
وجـــد باأن كثيرا مـــن االأ�سخا�ش الذين تعر�سوا للم�ساءلة مـــن قبل �سابط اال�ستخبار 
هـــذا، كانـــوا يحملون عند و�سولهم اإلى القل »اآثار معاملـــة �سيئة، بولغ فيها �سيئا ما«. 
وا�ســـل يقـــول: »ال يمكن قبول مثل هـــذه الت�سرفات« فحّرم »ب�سفـــة ر�سمية مثل تلك 
االأ�ساليب في اال�ستنطاق«، واأوكل ممار�سة هذا، لهيئة مخت�سة هي »مركز اال�ستعالم 
والعمـــل«، و�سنعود للحديث عنه. كانت االأمور ت�سير هناك، بكيفية تدفع اإلى االعتقاد 
باأن ال�سابط الم�سوؤول قد ح�سل الوعي عنده با�ستحالة اأن يفر�ش المنع على نوع معين 

 1H( ،1959 1 4402/2*). مدونة م�سلحة، 20 مايH( 1958 ن�سرية اأو�ساع قطاع القل، يف مار�ش-اأفريل )1(
4403/1*). تقرير اإىل قائد منطقة �سمال ال�سرق-الق�سنطيني، يوم 4 جويلية 1959، حول �سري العمل اال�ستعالمي 

.(*4403/2 1H( يف القل
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من عمليات اال�ستنطاق: فور توفر �سابط اال�ستعالم على اإمكانية الم�ساءلة، ينبغي اأن 
نتوقع قيامه بتعذيب االأ�سرى. وهذا هو ما دفع بقائد القطاع اإلى اأن ينزع عنه وظيفة 
اال�ستنطاق، لكن مع االعتراف بعجزه عن تنظيم ممار�سات اأتباعه االأبعدين عنه)1). 
ابتـــداء من الخريف، اأ�سفرت العملية المن�سقة بين مركز اال�ستعالم وعمل الفرق 
االحتياطيـــة العامة، عن تح�سيـــن الفعالية في محاربة التنظيـــم ال�سيا�سي واالإداري، 
ممـــا اأذن باإقامـــة تدريجية لمراكز في مناطـــق معروفة بكونها منطقـــة اإيواء)2). غير 
اأن اإن�ســـاء تلك المراكز، معناها اأي�سا م�ساعفـــة فر�ش االإفالت من العقاب. الحرب 
هـــي فعال ذلـــك الوح�ش الذي تتجدد روؤو�ســـه با�ستمرار، ويهيئ دومـــا اأماكن ت�سعب 
مراقبتهـــا. اأماكن ت�ساف، من حيـــث كونها م�سادر محتملـــة للت�سرف الال �سرعي، 
اإلـــى هياكل اال�ستخبار التي كانـــت تت�ساعف وقتها في القل. وهكـــذا، وحتى واإن كان 
�سابـــط اال�ستعـــالم في القطـــاع حري�سا علـــى عدم تعنيـــف االأ�سخا�ش حيـــن يتولى 
ا�ستنطاقهـــم بنف�ســـه، ف�سيوجههم اإلى جهات يتعر�سون فيهـــا لذلك دون �سك، لكنها 
اأماكـــن تعتبر فعالة لال�ستعالم. فهذه ال�سرورة واقـــع مهيمن، وال ي�سمح اأبدا بفر�ش 
مطلب �سروري �ســـارم بخ�سو�ش العنف. لقد وقع �سابط اال�ستخبار، كما وقع قائده 
بدوره، في فخ تناق�ش المطالب. وناذرا ما يخرج احترام االأ�سرى منت�سرا من دوامة 

ذلك التناق�ش. 
مـــن تاأثيـــرات الحرب، اأنها تفتت هيـــكل االأمر والطاعة الـــذي يمثله الجي�ش. من 
�ساأن ال�سروريات هنـــا، خا�سة ما تعلق منها بمحاربة التنظيم ال�سيا�سي االإداري، اأن 
تعمـــل على تقوية ال�سلطة فـــي الم�ستويات الدنيا، من غيـــر اأن ي�سفر ذلك عن عالقة 
قوية مع الهيكلة العامة. فالتجزئة الق�سوى التي تميز ال�سبكات الوطنية، قد اأحدثت 
محاكاة لدى الع�سكـــر الفرن�سيين. تعتبر هذه الحرب تطابقا ل�سراعات حادة، يقوم 

)1( ن�سرية املعلومات ل�سابط اال�ستعالم، للحي الفرعي »اأم طوب«، يف اأكتوبر 1959، وبرقية بريدية من قائد القل 
*4404/1 1H ،1959 اإىل قائد احلي الفرعي اأم طوب، يوم 9 اأكتوبر

*4404/1 1H ،2( ن�سرية �سهرية 16 اأكتوبر اإىل 15 نوفمرب(
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فيهـــا كل م�ســـوؤول محلي بو�سع نظم خا�سة به، تنـــدرج الطاعة فيه �سمن ن�سق يقربه 
تـــارة ويبعـــده اأخرى من الم�ستويات العليا. فلي�ش ثمة من ي�سيـــر اإلى األئك الم�سوؤولين 
في ال�سفوف الدنيا، باتخاذ قرار ما في �ساأن منع اأو مراقبة اأو االأمر بارتكاب اأعمال 

عنف غير قانوني، غير ما يحملون من اأفكار تتعلق بالحرب وباالإن�سان. 

 الم�سالح الع�سكرية المرتبطة بالعبادة: 
اإر�ساد في العمل الحربي؟

حيـــن دقت �ساعة الخيـــار الحا�سم، كان في و�سع الع�سكـــر الم�سيحيين اأن يطلعوا 
علـــى محتويات الن�سائح المتوفرة لدى الم�سالح الع�سكرية المرتبطة بالعبادة، التي 
تحـــاول طيلة الحـــرب، اأن توجه ال�سمائر، مـــن غير اأن تت�سبب فـــي زعزعة الجي�ش. 
م�سكل التعذيب، ب�سفة خا�ســـة، هو م�سكل انكبت موؤ�س�سة الق�ساو�سة للنظر فيه منذ 
قرون. طرح على الم�سلحة الع�سكرية المرتبطة بالعبادة، فور 1957، غير اأن الردود 

لم تتبلور �سوى تدريجيا)1).
تعتبـــر �سنة و�ســـول الجنرال دو غول اإلـــى ال�سلطة، اأي�سا �سنة تغيـــر اأ�سا�سي على 
راأ�ش تلك الموؤ�س�سة في الجزائر: غادر االأب »فوغارني«، تاركا مكانه لالأب اإ�سبيناي؛ 
ومع هذا االأخير عجلت الم�سلحة الع�سكرية المرتبط بالعبادة عملية تاأطير الرهبان 
والالهوتييـــن مجتهدة في اأن تاأتـــي باإجابات �سارمة على ال�سنـــك المعنوي الذي ما 
انفـــك يق�ش م�سجـــع بع�سهم، على غـــرار الكثير من الع�سكرييـــن الم�سيحيين. يعود 
تاأريـــخ اإ�سدار الن�سو�ش االأ�سا�سية المتعلقة بالمو�سوع اإلى اأوائل �سهور 1959. وحتى 
ولو �سعب تقدير تاأثيرها في المجال العملي، فهي ت�سكل برهانا لي�ش على تطور موؤكد 
فـــي �سير الم�سلحة الع�سكريـــة المرتبطة بالعبادة، لكن اأي�ســـا على تطورات عرفتها 
�سفـــوف الجي�ش، في كافـــة م�ستويات الرتب، من تنامي االهتمـــام بق�سية ممار�سات 

)1( يتم توجيه امل�سلحة الع�سكرية املرتبطة بالعبادة الكاثوليكية من قبل �سماحة فيلتان، )اأ�سقف باري�ش والكاردينال 
النائب لدى اجليو�ش(، مب�ساعدة مدير امل�سلحة الع�سكرية املرتبطة بالعبادة، �سماحة بادري، ويف اجلزائر من قبل 

ق�سي�ش بالرئا�سة.
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التعذيـــب واأعمال العنف غيـــر ال�سرعية. فهي تعتبر عنا�ســـر اإ�سافية، ت�سهد على ما 
و�سلـــت اإليـــه الو�سعية من تعقيـــد فـــي 1959. كان الجي�ش فيها، واأكثـــر من اأي وقت 
م�ســـى، ممزقا تتجاذبه المطامح المتناق�سة. ومـــن المعلوم اأن االنت�سار الع�سكري، 
يخلـــف فـــي ممراته تربة من الطين، يبدو عليها كل جهـــد يهدف اإلى اإحالل ال�سالم، 

بمظهر بنايات بنيت على عجل. 
وبالفعـــل، فقـــد عرفت الو�سعية تطـــورا كبيرا منذ 1957، حيـــن �سهدت فيها اأول 
النقا�ســـات الفكريـــة المتعلقـــة بالتعذيب بـــروز موقف خا�ـــش بالم�سالـــح الع�سكرية 
المرتبطـــة بالعبـــادة، تندد فيه بالت�سريح الـــذي �سدر عن مجل�ـــش كرادلة واأ�ساقفة 
فرن�ســـا، �سجبوا فيه اللجوء اإلى »اأ�ساليب �سيئة في حد ذاتها«. لقد امتد التاأثير الذي 
اأحدثتـــه نظرية الحـــرب الثورية الم�سادة، اإلـــى كافة المجاالت، كمـــا اأن اللجوء اإلى 
ممار�ســـة التعذيب كان اأمـــرا مقبوال من قبل معظم الوحدات، وحتى واإن لم يعبر عنه 
يوما ما بكيفية وا�سحة مكتوبة. �سكل العر�ش الذي تقدم به الجنرال دو غول، والمتمثل 
فـــي »�سلم ال�سجعان«، مع تحرير مكثف للمحبو�سين في جانفي 1959، فر�سا جديدة 
للت�ســـاوؤل في �ساأن هذه الممار�سة. بداأت الم�سلحة الع�سكرية المرتبطة بالعبادة، في 
تبني موقف عمومي ال غبار عليه. �سيئا ف�سيئا، اأخذت الحرب تكف عن اإحداث تاأثيرها 
ال�سمولـــي المخدر على جي�ش الجزائـــر، وتراجع تردد الم�سلحة الع�سكرية المرتبطة 
بالعبادة في ترقية قيم المحبة كبديل لقيم النظام. فبينما انفتحت م�سامات الجي�ش 
للتاأثيـــر المدني، تبنت الم�سلحة الع�سكريـــة بالعبادة، لهجة جديدة، ون�سرت يوم 17 

فيفري 1959، بيانا تو�سيحيا حول »ال�سلوك االأخالقي« للجنود)1)«. 
�ســـكل هـــذا الن�ش، كتـــاب اأدعيـــة بحق. فهـــو يهدف اإلـــى تمكين قرائـــه بمبادئ 
ت�ساعـــد على ا�ستنـــارة اأعمالهم، كما انكـــب على دح�ش الحجج التـــي تبرر ا�ستعمال 

)1( درا�سة �سلوك اأخالقي، جتاه حرب تخريبية، 32 �سفحة م�سحوبة. حول موؤلف هذا النظر راجع، تنبيه جان-
�سارل جوفري، يف تقدميه، ل »اأفكار تتعلق بواجبات اجلندي. حياتنا امل�سيحية«. لهرني بينونو، كتيب، 1959، طبعة 

جديدة، 1998، �ش. 74،
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»مناهـــج، ال تحتـــرم االآخر«. تـــم التن�سي�ش حرفيـــا على نوعية ال�سلـــوك المحظور، 
مثـــل عماليـــات القمع الجماعي، اإعـــدام المختطفين واالأ�ســـرى، وب�سفة عامة، كافة 
عمليـــات االإعـــدام التع�سفي. خ�س�ش ثلث الن�ش للتعذيب: » لقـــد اأثبتت التجربة اأنه 
ال يمكـــن اأبدا اأن نح�سل علـــى ت�سييق حدوده، فهو ينزع دوما اإلـــى االنت�سار ال�سريع، 
نظـــرا لكونه اأداة مالئمة ال�ستعباد النا�ش.« فالتعذيب ممنوع اإذن مطلقا. ولمزيد من 
التو�سيـــح، حدد الن�ـــش بعبارات وا�سحـــة االأ�ساليب المحظـــورة: » التعذيب بالمولد 
الكهربائـــي«، »بحو�ش اال�ستحمام«، »االإ�سرار باالأع�ساء التنا�سلية«. كما ندد بالقادة 
الذي يجبرون ماأموريهم على الح�سول على »المعلومات، مهما كان ثمنها واأ�ساليبها« 
داعيـــا الم�سوؤولين، اإلى لعب دورهم كامال. كما دعا اإلى فر�ش رقابة �سارمة على كل 

ما ي�سمح به من ممار�سة للح�سول على المعلومات: »�سوم، حمام، الخ.«
يحمـــل الموؤلَّف : » دار�سة �سلـــوك اأخالقي، تجاه حرب تخريبية« في طياته مخّلَف 
مـــا احتوته ال�سنوات الما�سية من تماطل وانبهار بفعاليـــة مثل تلك االأ�ساليب. فهو ال 
يطـــرح تدخله بوا�سطـــة ممنوعات مبدئية، بعيدة، غير مدققة، بـــل يكلف نف�سه عناء 
التوقـــف طويـــال اأي�سا في االأ�سئلة التافهة التي يطرحها الجنـــود، محاوَلة منه للتاأثير 
على الن�ساطـــات الع�سكرية، بتقديم ن�سائح عملية. عن طريق هذا الن�ش، ا�ستعادت 
الم�سالـــح الع�سكرية المكلفة بالعبادة، ب�سفة اأخ�ـــش، الدور المنوط بها خ�سي�سا، 
والمتمثـــل في توجيـــه ال�سمائر. فلئن كان لها دور تلعبه اإلـــى جانب الجي�ش، العدالة، 
والموؤ�س�ســـات االأخرى المكلفـــة بالرقابة، فلن يكون ذلك عن طريـــق تزويدها بمزيد 
مـــن المواعظ، لكن بااللتزام بتقديم اإجابة اأخالقيـــة، معنوية، للنا�ش الذين يلتفتون 
اإليهـــا. األم يبداأ الن�ش بالمحظورات التي ينبغي االلتزام �سخ�سيا باحترامها، ق�سد 
الح�ســـول علـــى راحة ال�سميـــر؟ ]عند اإمعان النظر فـــي الن�سية نجد بـــاأن[ االأفعال 
الم�ستعملـــة فـــي الجمل قد حولت اإلى �سيـــغ م�سدرية، اأزمنتها غيـــر محددة، معبرة 
كلها عن نف�ش الفكرة: »التحكم في م�ساعر الغ�سب، الكراهية، الرغبة في االنتقام«، 
»مقاومـــة االنفعال«، »محاربة ال�سعور الغام�ش اأو الواعي، بالمقت العن�سري«، »عدم 
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الموافقـــة، دون رقابة، على االأفكار وعلى ردود االأفعـــال العاطفية النابعة من و�سطنا 
االجتماعـــي ومـــن الحـــزب ال�سيا�سي الذي نف�سلـــه«. في غمرة التطـــورات ال�سيا�سية 
والترددات االإ�ستراتيجية اأو التكتيكية، فاإن الباروميتر االأف�سل يظل: القيم االأخالقية 
]المجردة[ التي ينبغي على كل واحد اأن يلتزم بها. في و�سعنا اأن نقراأ في هذا الن�ش 
�سعيـــا، يطمح اإلى ت�سكيل جديد لوحدة المجموعة المتمثلة في الجي�ش، لي�ش انطالقا 
مـــن قيـــم اأو اإرادات خارجية )تحقيق الن�سر، تمكن حـــزب �سيا�سي من الو�سول اإلى 
ال�سلطـــة(، لكن انطالقا من قيـــم اأخالقية، من المفرو�ـــش اأن يتقا�سمها اأع�ساوؤها. 
ربمـــا تحقق، بف�سل هذا، ما كان يعوز ال�سيا�سة المتبعة في الجزائر، وهو اال�ستقرار، 
�سريطة اأن يتم تركيز النظر والجهد في هذه النقطة بالذات. هذا هو ما جعل الن�ش 
يدعـــو ال�سلطـــات اإلى اتخـــاذ مواقف وا�سحة، تهـــدف اإلى: » تو�سيح الـــروؤى وتوحيد 
�سلوك الجميع، واجتناب االإفراط ال�سخ�سي، واإذا اقت�ست ال�سرورة، اإلى �سن مدونة 

تنظيمية خا�سة بالجزائر)1).«
فـــي فيفري 1959، لم تكن هنـــاك من �سلطة، في الجزائـــر اأو في باري�ش، تحمل 
ا�ستعـــدادا مـــا، يت�سمن �سيئا مـــن هذا المعنى. وحتـــى الم�سالـــح الع�سكرية المكلفة 
بالعبادة بالذات لم يكن يبدو عليها اندفاعا لتوزيع ن�سها ب�سكل وا�سع، ويمكن لنا بكل 
تاأكيـــد، اأن نقـــراأ في ر�سالة ن�سرتها ال�سحافة بعـــد اأ�سابيع من ذلك، بعث بها »خم�ش 
وثالثـــون راهبا اإلـــى اأ�سقفهم« ينددون ب�ســـدة باأعمال العنف التـــي يرتكبها الجي�ش، 
]اأن نقـــراأ في هـــذا اإذن[ ردا مـــن االأب »دو لي�سبينـــال« على ذلك التوزيـــع ال�سعيف. 
وبالفعـــل، فقد كتبت تلك الر�سالـــة، اأثناء »ا�ستح�سار« تم تنظيمـــه في دار ال�سيافة، 
لفائـــدة الهوتيين في اإجازة، اأقامـــه االأب دي�سبينال �سنة 1958، ولم يكن وقتها �سوى 
مكلفـــا بالالهوتيين وراهبـــا ا�ستدعي للخدمة من جديد. كانـــت االأفكار المعبر عنها 
فـــي الر�سالة، هي تماما االأفكار التي يتقا�سمها م�ســـوؤول الم�سالح الع�سكرية المكلفة 

بالعبادة، بالجزائر. 

)1( ن. م.
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ونظرا لتجنيدهم من جديد ك�سباط احتياط، فقد عمل هوؤالء الرهبان على ر�سم 
�سورة لالأو�ساع ال�سائدة، بددت كافة االآمال التي قد يكون البع�ش قد عقودها بو�سول 
الجنـــرال دو غول اإلى ال�سلطة، اإذ كتبـــوا:« ب�سكل عام تقريبا، فقد ا�ستعمل في ت�سيير 
الحـــرب اأ�ساليـــب ي�ستنكرها �سميرنا.« كان و�سفهم دقيقـــا وقاطعا، حتى واإن حر�ش 
على التخفيف مـــن قتام اللوحة المر�سومة، بالتعر�ش لذكـــر رجال تميزوا«با�ستقامة 
جديـــرة باالإعجاب« ومناطـــق »اتخذت فيها عقوبـــات«. التم�سوا مـــن اأ�ساقتهم تاأكيد 
»المبادئ ال�سرورية والهيئـــات الم�سيحية« كما فزعوا لالأمر المتمثل في »اأن يحتفظ 

ال�سباب، في وقت الحق، عند عودتهم اإلى الحياة المدنية، ب�سمائر م�سوهة«.)1) 
رهبـــان اأكثر تحررا من االأب دو لي�سبينال، واأكثر تحررا من الهوتيين ع�سكريين؛ 
رهبـــان تـــم ا�ستدعاوؤهم من جديد للخدمـــة، فو�سعوا االإ�سبع فـــي مو�سع انحرافات 
حرب الجزائر كلها، م�سيرين اإلى جوانب االإفراط العملية، والتجاوزات الفكرية التي 
توؤ�س�ـــش في معظـــم االأحيان لن�ساطهم. فمن جهة، يو�سي ال�سلـــم القيادي االأ�سخا�ش 
بمزيد مـــن �سبط م�ساعرهم، في الوقت الذي يطالب فيه الرهبان، من جهة اأخرى، 
بمزيد من الو�سوح وبالعزم على تاأكيد المبادئ. فقد عبروا عن ر�ساهم، بالمنا�سبة، 
عـــن » دار�سة �سلـــوك اأخالقي، تجاه حرب تخريبية«. لكن هـــل كان لهذا الن�ش تاأثير 
مـــا علـــى المناهج الم�ستعملة؟ ما من �سك في اأنه �سيقـــدم ال�سند اإلى بع�ش ال�سمائر 
المتفـــردة، غير اأنه لن يزعزع نظاما، ال يمكن اال�ستهانـــة بو�سائل االإقناع التي يتمتع 

بها، كما بينته �سكوك االأب دو ال مورانداي.
بحكـــم و�سوله حديثا اإلى الجزائر، تطرق هذا االأخير مرارا، للحديث عن التعذيب 
مع بقية ال�سباط و�سباط ال�سف. وحتى واإن التزم، دوما، بتبني خطاب معار�ش لهذه 
الممار�ســـة، فاإن التبريرات التي تقدموا بهـــا، عكرت �سفو الراهب ال�ساب، الذي اأح�ش 

)1( عمليات التوقيف واحلجز التع�سفي كثرية داأب النا�ش هنا على ت�سيري عمليات اال�ستنطاق بو�سائل ينبغي نعتها 
كفاءة  ال  �سلطة  قررتها  وع�سكريني،  مدنيني  الأ�سرى  ع�سوائية  اإعدامات  ن�سادف  اأن  ا�ستثناءا  ولي�ش  ب»التعذيب«. 
اأثناء العمليات، اأن  اأي�سا،  لها، يتم تغطيتها يف معظم االأحيان ب»حماولة فرار« وبتقارير ر�سمية. لي�ش من الناذر 
 BM 143 »يعدم اجلرحى. ينبغي اأن ن�سيف باأن تلك املمار�سات جارية اإىل غاية اأدنى م�ستويات التنظيم الع�سكري

(CHEVS(
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ب�سرورة اأن يجد �سندا ما. تت�سمن يومياته اأمارات هذا الجهد المبذول من اأجل الفهم 
واالقتنـــاع. فح�ســـة التعذيب التـــي ح�سرها قد اأثـــارت ا�سمئزازه، غيـــر اأن ال�سك ظل 
يالزمه: اأال يمكن للغاية اأن تبرر الو�سيلة »في بع�ش الحاالت الخا�سة«؟ اأخيرا وجد االأب 
دو ال مورانـــداي، مبررات خياره في الميدان. في خ�سم المعلومات المتناق�سة الواردة 
اإليه من اأر�ش الواقع، فقد ح�سم قراره باختيار الحب الذي دلته عليه �سفة الراهب التي 
يحملهـــا. كل �ســـيء هنا يدفع اإلى االعتقاد باأن اأمـــر الخيار غير منبثق من قرار فكري، 
لكن من نفور ا�سمئزازي تولد فيه بحكم مجابهته ال�سخ�سية مع الحرب. وبالفعل، فعند 
التحاقـــه بالموقع المعين له، قدم اإليه »م�ستبـــه فيه« للم�ساءلة، ون�سح باأن »يمرره على 
التلفون«، مما دفع به اإلى اأن ي�سب في يومياته كل الفزع الذي األم به، غير �سالة يقول 
فيها: »موالي، ]...[ فالأنني اأحبك، فالأنني اأومن بالغيب، فالأنني اأومن بالحب اأكثر من 
اإيمانـــي بالقوة التي تنطق بها المادة، ال اأريد اأن اأفعـــل هذا. اأنقذني يا رب...« وبعد اأن 
�سبط هذا االإح�سا�ش مع عقله، اتخذ موقفا نهائيا بمعار�سة التعذيب، وهو اأكثر فعالية 

من اال�ستقالة التي فكر فيها وقتا ما، بدافع من الياأ�ش)1).
عند اقتراب موعد مغادرة الجزائر، تمنى هنري بينينو، ق�سي�ش م�ساعد في الكتيبة 
المظليـــة 25، اأن يترك لرجال االأفواج التي يتكفل باأو�ساعها الروحية، دليال اأخالقيا. 
»حياتنـــا الم�سيحية فـــي الجزائر« هو عنوان قرابة ثالثين �سفحـــة ت�سكل هذا الدليل. 
تلقى االإذن بن�سر هذا الن�ش، ف�سار من الممكن اإذن اعتباره كتاب تراتيل �سبه ر�سمي 
خا�ش بالكتيبة المظلية 25. بلغة تتناوب فيها الحما�سة المتداح حب الم�سيح، مع و�سف 
مبتـــذل لحقائق معا�سة في الفيالق)2)، فهو ينـــدد دون لب�ش ب»العنف« )»الذي ال يمثل 
القوة«(، ب»الوح�سية«، »بالتجاوزات، بعمليات ال�سلب واالغت�ساب، والقمع« و«عمليات 
التعذيب«. يحتوي ن�سه قائمة م�سبوطة ل«قواعد اأخالقية ]...[ تاأكدت �سرورتها اأكثر 

)1( يوميات االأب دو ال مورانداي
)2( لنذكر على �سبيل املثال هذه: »نتحول يف كثري من االأحيان، لنتقم�ش �سخ�سية »ترزان« يف حياتنا اجل�سدية، واإىل 
حثالة روحية ومعنوية. فالروح النقية املتينة، هي عند اهلل اأهم، �سدر تربز ع�سالته ملاعة بفعل اأ�سعة ال�سم�ش. فاإذا 
فر�ست علينا حياتنا ك�سباط يف اجلزائر، اأن متتع برتكيبة بدينة متينة، ينبغي اأن تزاوج ذلك متاما مع متانة الروح.
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مـــن اأي وقت م�سى«)1)وال يتوانى في دح�ش مبرر فعالية التعذيب، الذي يرف�ش �سحته 
رف�ســـا قاطعا. فهو يحظـــر كل تعذيب »ج�سدي، �سيكولوجـــي، اأو معنوي، غايته انتزاع 
اعتـــراف مـــا اأو الح�ســـول على معلومة«، مو�سحـــا، كما هو ال�ساأن فـــي »درا�سة �سلوك 
اأخالقي...الـــذي قراأه، اأنه »ينبغي اعتبار االألم المبـــرح بوا�سطة المولد الكهربائي اأو 
حو�ش الحمام، وكـــذا اإلحاق ال�سرر باالأع�ساء التنا�سليـــة، ]اأمورا[ ممنوعة«، م�سيفا 
اإلـــى الممنوعـــات »كل م�سا�ش بال�سالمـــة الج�سدية اأو الداخلية، لغايـــة الح�سول على 
معلومـــات«، الأن »الحريـــة الداخلية، تعتبر ملـــكا لكل واحد«. يندد بـــدوره باألئك الذي 
ياأمـــرون بارتكاب مثل تلك االأعمال، مع الحر�ش على تحديد م�سوؤولية كل واحد، رغم 

تاأكيده على »عدم وجود م�سوؤوليات �سغيرة؛ لكن هناك م�سوؤوليات، وكفى«. 
لقـــد تاأثـــر االأب بينينو كثيرا، بوح�سية الحـــرب، خا�سة تجاه ال�ســـكان المدنيين. 
تح�ســـل على كتاب »هنـــري عالق«، وقراأ، كمـــا قال، »ذلك الن�ـــش، راكعا، من �سدة 
التاأثـــر...«. كمـــا تكدر اأي�سا لروؤيـــة ع�سرات الرفاق موتى. فهو يفهـــم، الأنه عانى من 
االإغـــراء بالعنف، خـــارج المعترك؛ غير اأنـــه ينبري دائما للتنديـــد بذلك، كلما وجد 
اإلـــى ذلك �سبيال. هذا رغم اأن المهمة لي�ست بال�سهلـــة. »في نهاية االأمر، كان النا�ش 
من�سغليـــن كثيرا بَم�ساألة الفعالية، وكنـــت من جهتي اأفتقر كثيرا اإلى المبررات، كانت 
لـــي قناعات، لكن... لي�ش فـــي و�سعنا اأن نقول، ولي�ش في و�سعنـــا، اأن نجد �سهولة في 
تمريـــر قناعـــات، اإن لم نقدم تبريرا ]و...[ اأ�سا�ش التبريـــر ]كان[: لي�ش من حقنا اأن 

نلحق ال�سرر باالإن�سان.«
تكملة لر�سالته الرعوية، قام اإذن بن�سر اأفكاره على قرابة مئة من »ال�سباط و�سباط 
ال�سف، والدرجة الثانية، حتى يتوفروا على �سيء ي�سكل مرجعية«. وعلى عك�ش ما ورد 
في ن�ش االأب دوالرو، �سنة 1957، فاإن هذا الن�ش، وحتى واإن حظي بموافقة م�سوؤوليه 

)1( »للخ�سم علينا حق احرتامه، واجلريح حق عالجه، وال�سجني حق معاملته كاإن�سان، وامليت حق دفنه؛ فاملحاكمات 
واالإعدامات التع�سفية، وكذا التعذيب، تظل ممنوعة؛ يعترب االإجها�ش على جريح جرمية )احلذر من ردود الفعل 
الناجمة عن �سفقة كاذبة، ومن اختال�ش حق اتخاذ قرار ال نتمتع ب�سالحيته(؛ فالت�سهري بجثة ما، للف�سول العمومي، 
وتنكر  وخيمة  عواقب  ذي  �سيكولوجي  اإىل خطاأ  اأميل  �سلوك  اأمامها،  للمرور  ت�سكيل طوابري  على  ال�سكان  اإلزام  اأو 
الأب�سط مبادئ التمدن؛ فالتنكيل بجثة، اأو �سلبها اأو ت�سويهها، معناه الرجوع اإىل الت�سرفات الوح�سية التي يجدر اأن ال 

ن�سمع عنها �سيئا؛ كما اأن مقت اخل�سم، لن ي�سهم يف اإكبار من يغذي مثل تلك امل�ساعر، لكن يرديه.«
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القيادييـــن، لم يحظ �سوى ب�سحب محدود. يبدو باأن درا�سة �سلوك اأخالقي...، الذي 
دعي بالوثيقـــة الخ�سراء« بلون غالفه، قد تعر�ش لنف�ـــش الم�سايقات، على ال�سعيد 
الجزائري. كل �سيء هنا يوحى وكاأن الم�سالح الع�سكرية المكلفة بالعبادة، ولجبنها، 
لـــم تكن راغبة في اأن تك�ســـب تلك الن�سو�ش �سبغة ر�سميـــة، وكاأنها تف�سل اعتبارها 

تعبيرا عن وجهة نظر �سخ�سية، من بين وجهات النظر االأخرى.
بعـــد مرور �سنة من ذلك، تعـــزز موقف الموؤ�س�سة. في »ر�سالـــة اإلى كهان النيابة، 
التابعـــة للجي�ش« الموؤرخة بتاريـــخ الحفاوة بالقدي�ش توما�ش االإكوينـــي، اأعاد م�سوؤول 
الم�سالـــح الع�سكريـــة المكلفة بالعبـــادة، محتوى »الوثيقة الخ�ســـراء«: لن يقبل« باأي 
�سغـــور لالأخالقيـــة اأو للحق في الحرب، ولـــو كانت تخريبية اأو ثوريـــة«، »يبغي تحريم 
اأخالقيـــة الفعاليـــة«؛ ذلك هو ما يمكـــن اأن نقراأه بقلم الكاردينـــال فيلتان)1). لكن في 
االأثنـــاء، اتخـــذت ال�سلطات ال�سيا�سية، خا�ســـة وزير الحرب، مواقـــف اأكثر �سرامة، 
بخ�سو�ـــش �سير الحرب. واكبت الم�سالح الع�سكرية المكلفة بالعبادة، هذه الحركة، 
باقتفاء خطى ال�سلطة، بالرغم من توفرها على عنا�سر طالئعية في هذا العزم. غير 
اأن م�سالح الموؤ�س�سة، كانت اأولى من م�سالح االأ�سخا�ش، وقبل �سنوات 1959-1960، 
لـــم يتمكن الجنود الكاثوليكيين من اإيجاد دليل في عملهم، اإال في �سخ�ش ق�سي�سهم. 
مهمـــا يكن، ونظـــرا النعدام تغطية مكثفة مـــن الق�سي�سين، وانعـــدام ن�سو�ش ر�سمية 
كافيـــة التوزيع، فقد ظـــل األئك الجنـــود منفردين مع �سمائرهم. وفـــي كل الحاالت، 
وحتـــى واإن اأمكن مـــرور المراقبة المفرو�سة على الممار�ســـات غير القانونية، جزئيا 
عبـــر القنـــاة الدينية، - وهو ما يعتقد بـــه رجال مثل فران�ســـوا دو لي�سبينال، ورجال، 
داخـــل الكثيبة المظلية 25، مثـــل هنري بينينو، ويقدمون مثال حيـــا عنه- ]حتى واإن 
اأمكـــن هذا المرور اإذن[ ينبغـــي اأن ُي�ستكمل من قبل الموؤ�س�سة الع�سكرية نف�سها. ففي 
�سنوات 1958 و1959، وبينما كانت اأعمال العنف غير الم�سروعة تزداد خطورة، فقد 

كان ن�ساطها في هذا المجال محدودا جدا.  

)1( يف ر�سالة رعوية موؤرخة ب24 اأكتوبر 1960، مدد الكاردينال فيلتان، اأفكاره. حول هذه النقطة، راجع بونيفا�ش 
ك. امل�سالح الع�سكرية الفرن�سية املكلفة بالعبادة، 1962-1914
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11 - هيمنة متزايدة لم�شالح ال�شتخبار 

م. م. ح.: �سلطة في تو�سع م�ستمر
» لـــم تعد اأولـــى الت�ســـورات المتعلقة بتنظيـــم وا�ستعمال الم�سالـــح الخا�سة في 
الميـــدان، تتالءم مـــع م�ستلزمات اليوم وال مـــع مقت�سيات الم�ستقبـــل.]...[ يبدو من 
ال�سروريـــات التي ال غنى عنها، اأن تعتبر مجمل الت�سكيالت الميدانية للبحث �سالحا 
ينبغـــي ترقيته.« فـــي جويلية 1958، و�ســـل االأمر بقائد مركز التن�سيـــق بين الجيو�ش 
)م.ت.ج( اإلـــى حـــد مراجعـــة المبادئ المعمول بهـــا فـــي 1957-1956. تمنى، وفق 
منظـــور ي�ســـم العمليـــات والميدان في منطـــق �سمولـــي، اأن تكون المفـــارز الميدانية 

للحماية )م.م.ح( حا�سرة في كافة التراب الجزائري، باإمكانيات م�ساعفة)1).
اقتنـــع الجنرال �ساالن بتلك الطلبات، فقدم دعمـــه لها، لدى وزير الجيو�ش، بيير 
غّيوما، الذي اأولى ل م.ت.ج كافة عنايته فور �سهر �سبتمبر، ُم�سدرا اأوامره بم�ساعفة 
قدراتهـــا الب�سرية مرتين اأو ثالثة. عملت مبـــررات ثالثة ل�سالح هذا التطور: كلفتها 
االأقـــل، اخت�سا�سهـــا، ومـــا ي�ستـــم من ح�ســـن تالوؤمها مـــع التوجهـــات االإ�ستراتيجية 
الجديدة. فقد اأو�سح الوزير �سخ�سيا للقائد العام، باأن م.ت.ج »تحقُق، في االأ�سكال 
التـــي اتخذتها الحرب في الجزائر، اإنتاجيـــة �سخمة، باأعداد ب�سرية �سعيفة، مقارنة 
بالكتل االإن�سانية الغفيرة، الم�ستخدمة في هذه المنطقة)2)«. ت�سكل مردوديتها الجيدة 

*1466/1 1H ،1958 1( تقرير الكولونيل �سيمونو اإىل اجلرنال �ساالن، يوم 21 جويلية(
)2( ر�سالة اجلرنال �ساالن اإىل وزير القوات امل�سلحة، يوم 21 اأوت 1958، وجواب الوزير، يوم 4 �سبتمرب 1958، 

.*1466/1 1H
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مقيا�ســـا حا�سمـــا، حتى واإن تحقـــق تقديرها انطالقـــا من معطيات قدمـــت من ِقبل 
م.ت.ج...

كان تعييـــن الجنرال �سال على راأ�ش الناحية الع�سكرية العا�سرة حا�سما، باعتباره 
عميـــدا عاما للقوات الم�سلحة في اأوت 1956، كان جنرال الجي�ش الجوي، واحدا من 
الفاعليـــن االأ�سا�سيين في ترقية م�سلحـــة ا�ستخبار-عمل-حماية؛ وتعتبر م. م.ح من 
جملـــة اإبداعاته. فور اإ�سداره التعليمة االأولى، في 22 دي�سمبر 1958، محددا للجي�ش 
اأهدافـــه، اأكد علـــى اأهمية دور هذه المفارز: ينبغي اأن يهيـــئ »للعمليات الكبرى« التي 
تقـــوم بها وحدات االحتيـــاط العامة »بهجمـــة اإعالمية حقيقية«؛ وفي هـــذا المجال، 
كان تقديـــر القائد االأعلى بـــاأن المناهج االأكثر فعالية هي مناهـــج التج�س�ش الم�ساد 
الميدانـــي، التـــي تطبقها مراكز التن�سيـــق بين الجيو�ـــش )م.ت.ج(«)1). اعتبرت هذه 

الم�سلحة، »اأداة اأ�سا�سية« للن�سر في »الحرب التدميرية«)2). 
�سرع في تحقيق الهدف المتمثل في تزويد كل قطاع ب م.م.ح، فور خريف 1958، 
وفقا لبرمجة االأولويات العملياتية. �سار هذا التقدم، بح�سب المخططات التي و�سعها 
الجنـــرال �سال، لكن بتنا�سٍب اأي�سا مع �سرورة ت�سيير العجز الب�سري الملمو�ش)3). في 
خريـــف 1959، لم يتم اإنجاز �سوى %40 من التو�ســـع المبرمج. في نهاية ال�سنة، بلغ 
التعـــداد الب�سري العـــام 2516 رجل، من جملة 4076 مبرمـــج، اأي حوالي %60. في 

ذلك التاريخ، كان ثالثة اأرباع رجال م.ت.ج قد برمجوا للعمل داخل م.م.ح.

*1479/1 1H ،1958 1( تعليمه رقم 1 للقوات امل�سلحة الربية، اجلوية والبحرية، يوم 22 دي�سمرب(
)2( يف ر�سالة موجهة اإىل قائد االأركان العامة للجيو�ش، كتب بيري غيوما، موؤكدا باأن »اجلرنال دو غول يعترب م. ت. 
ج. قطعة رئي�سية يف خمطط عمله«، ر�سالة 13 اأوت 1H ،1959 1468/1*.«. كان الوزير مقتنعا بذلك، منذ الوهلة 
االأوىل، اإذ قدر، فور ر�سالته االأوىل لنف�ش املبعوث له، باأن »فرن�سا، باإن�ساء م. ت. ج.، قد عرفت كيف ت�سع تنظيما 
فعاال للمكافحة احلرب التدمريية«، م�ست�سهدا ب�سابط عام يف القيادة العملياتية، كان يرى اأنه »يف احلرب الثورية، 

*69 2R ،»تعدل م.م.حواحدة كتيبة باأكملها
)3( وهكذا، ففي ماي 1959، اعتربت الطلبات يف الواليات 5 و4، )با�ستثناء املتيجة(، ذات اأولوية يف اال�ستعجال- 
زيادة على تعزيز التمركز يف ال�سحراوي. كان من ال�سروري بعد ذلك اال�ستجابة لطلبات الوالية اخلام�سة، فالثانية 
ثم االأوىل، قبل الوالية ال�ساد�سة، التي ميكن تاأجيل تزويدها اإىل غاية دي�سمرب. بطاقة املكتب الثاين/0I، يوم 19 

*1468/1 1H ،1959 ماي
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ت�ساعفـــت ف�سيلـــة ليوتنـــان كولونيـــل رووا مرتيـــن تقريبـــا، منذ خريـــف 1957 
)1) . كان الدفـــع الـــذي اأُعطي للعملية فـــي خريف 1959 حا�سمـــا، اإذ في ظرف �سهر 

ون�ســـف ازدادت اأعـــداد الرجال باأكثـــر من %20. في اأفريـــل 1960، تزايدوا بن�سبة 
الثلـــث: اأزيد من 2000 �سخ�ش كانوا يعملـــون في م.م.ح. كان �سلك جي�ش وهران في 
مقدمة االأ�سالك، يتبعه مبا�سرة �سلك مدينة الجزائر، ولن يلبث اأن يلتحق بهم �سلك 

ق�سنطينة – وفق نظام يتنا�سب مع مجريات مخطط �سال. 
فكما هو عليه الحال في م�ستوى بلد الجزائر برمته، �سنجد داخل اأ�سالك الجي�ش 
تطـــورا الأهم للعنا�سر القاعدية، على ح�ساب عنا�ســـر التاأطير. وهذا ال يعتبر مجرد 
تبايـــن في وثيـــرة التطور، الأن االأمـــر يتعلق باختـــالل هيكلي ي�سر ب�سرامـــة القيادة 
داخـــل هيئات البحث هذه، اإذ ترتبط بالت�سل�ســـل االإداري التقني وبالت�سل�سل القيادي 
الع�سكري في نف�ش الوقت. ومن �ساأن الهيكلة الالمركزية، مع �سعف اأعداد المكلفين 

بالتاأطير، اأن تزيد من ا�ستقاللية الم�ستويات الدنيا.
والكولونيـــل �سيمونو، يفعل مـــا يفعله كافة القادة في ت�سييـــر وحداتهم. فهو يقوم 
بتفتي�سهـــا وتقديم الن�سح اإلى القائد االأعلى، فيما يخ�ـــش تنظيمها وا�ستعمالها. هو 
اأي�ســـا الجهـــة المكلفة بالعقوبـــات. يتولى هذا ال�سلـــم القيادي التقنـــي ربط مختلف 
الم�ستويـــات ببع�سهـــا: هكذا يتم تحويل المعلومات اأو االأ�ســـرى دون حاجة للعودة اإلى 
اأيـــة �سلطة خارجيـــة. فهذه و�سعية ُوجد لهـــا اأن�ساٌر جد مقتنعين فـــي الجزائر، كما 
ك�سف عنه تحقيق اأمر به المكتب الثاني لقيادة االأركان الم�ستركة للجيو�ش، في جوان 

1959، بغية تقدير قيمة م.م.ح.

�ســـار توزيع المهام بين م.م.ح والفـــرق اأمرا يتغلغل تدريجيا في ممار�سة الع�سكر 
بالجزائـــر، يحمله التو�سع االإقليمي الذي عرفته ف�سيلة P. في 1959، تحولت م.م.ح 

)1( كانت ف�سيلة P ت�سم وحدها %78 من جمموع االأعداد العامل يف م. ت. ج. يف نهاية نوفمرب 1959، منهم، 
1893، رجل يف م.م.ح و92 يف قيادة االأركان. كان جمموع ال�سباط و�سباط ال�سف، ورجال الفرق 581 يف اأكتوبر-

نوفمرب 1957. �سار 13000 يف اأكتوبر 1959.
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اإلـــى واقع ميداني في حرب ال مفر منها. �سالح جديد، وفق الموا�سفات المرجوة من 
قبـــل الكولونيل �سيمونو. كان رجال م.م.ح يتنقلـــون في الميدان بح�سب ال�سورة التي 
كانت تعمل بها وحدات االحتياط العام والكوماندو�ش القنا�سة الذين كانوا »ي�سَبُحون« 
بحرية تامة بين القطاعات، دون اتباع ت�ساميم معينة غير ال�سروريات التي يفر�سها 
القتـــال ومقت�سيات ال�سغط على العدو. ينتقل رجال م.م.ح ويت�سرفون داخل منطقة 
معينة وفق مقايي�ش الفعالية الخا�سة بهم. لم تنقطع يوميات �سير العمليات الخا�سة 
ب م.م.ح التابعـــة للمناطـــق، عـــن �سرد العالقـــات التي ت�سع الرجـــال تحت ت�سرف 
قطـــاع ما، ثـــم قطاع اآخر؛ ا�ستـــراكا في عمليـــة، اأو م�ساهمة في ترتيبهـــا، اأو مرافقة 
لكومندو�ـــش قنا�ســـة اأو لوحدات القطاع، الـــخ. تتمتع م.م.ح بحريـــة كبيرة، ت�سمنها 
و�سعيتهـــا كم�سلحة خا�ســـة وقيادتها التقنيـــة، كما ي�سمنها ال�سند الـــذي تتلقاه من 
اأعلـــى الم�ستويات. باعتبار رجالها م�سرحين، �سمنيـــا على االأقل، للجوء اإلى اأ�ساليب 
غير قانونية، فهم يطورون اأي�سا ممار�سات �سرية تهدف اإلى تو�سيع مجال مناورتهم. 
لقـــد وفقوا في تحقيق المفارقة الظاهرة، المتمثلة في اإحكام وثاقهم، بكيفية جبانة، 
ب�سلم القيادة الع�سكرية وبال�سرعية، مع العمل على اإثبات مناهجهم اإثباتا متينا، في 

القطاعات. 
يبـــدو من قراءة ليوتنان كولونيـــل رووا، اأن الف�سل يعود اإلى الو�سائل المادية واإلى 
التقنيـــات الخا�سة »باإطار عمل، تم ت�ســـوره بعقالنية« في توفر فرق اال�ستنطاق على 
اأ�سلحـــة فعالة ب�ســـكل متميز »في كفاح الـــذكاء واالإرادة الـــذي كان عليها اأن تخو�سه 
�ســـد �سجناء ُبكم«)1). ينتمي م�سوؤول م.م.ح اإلى تلك ال�سريحة من ال�سباط ال�سامين، 
الذين يدر�سون العلوم االإن�سانية مقتنعين بجدوى االأ�سلوب الذي يجمع بين العقالنية 
وعلم النف�ش. فهو يقدم المناهج الثورية، اأو الع�سرية على االأقل، الخا�سة ب م.م.ح، 
مـــن غيـــر اأن يطيـــل الحديث في االأمـــور التي ت�سترك فيهـــا اأي�سا مع الفـــرق االأخرى 

)1( بطاقة ليوتنان كولونيل رووا، حول عمليات اال�ستنطاق، مت �سحب ع�سرين ن�سخة منها، يوم 23  جانفي 1959، 
.(SHAT( *338/1 IR
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المكلفـــة باال�ستنطـــاق، اأي: وح�سيتها ولجووؤهـــا اإلى و�سيلة التعذيـــب. فقد اأو�سح في 
خطـــاب اأراده مو�سوعيـــا، حتى واإن �ســـكل مرافعة دفاع عن النف�ش، كيـــف اأن »كثيرا 
من �سباط ال�سف اأو من جنود ]م.م.ح[ �سدرت في حقهم عقوبات ان�سباط، ب�سبب 
مواقفهم تجاه االأ�سرى، اأو تجاه ال�سعب، وخا�سة ب�سبب االختال�سات)1)«. تبدو الرغبة 
فـــي اال�ستخفاف باالأمـــر وا�سحة: فلي�ش ثمة ما يميز التجـــاوزات التي يرتكبها رجال 

م.م.ح عن تجاوزات بقية الجنود في الجزائر. ومع ذلك...
يـــزود كل ع�سو في م.ت.ج بتكليف دائم بمهمـــة، مفاده: اأن حامله مرخ�ش له اأن 
»يرتـــدي اللبا�ش المدنـــي؛ اأن ي�ستعمل ال�سيارات الع�سكريـــة دون حاجة اإلى �سائق؛اأن 
ينتقـــل في كل وقت، في كل ظـــرف وفي كل مكان، عبر كافة اأقاليم الجزائر، من غير 
اأن يتعر�ـــش الأيـــة م�سايقـــة، وبكافة و�سائل النقـــل؛ اأن يقوم تحـــت م�سوؤوليته، وبكافة 
الو�سائـــل، بنقـــل كل �سخ�ش مدنـــي اأو ع�سكري، ال يجبر على الك�ســـف عن هويته؛ اأن 
يحمـــل �سالحـــا ظاهرا اأو ال؛ اأن يحمل وثائق اأو اأي عتاد يخ�سع الح�سول عليه اأو نقله 
اإلـــى تدابير تنظيمية، من غيـــر اأن يخ�سع اإلى تفتي�ش)2).« ت�سهـــد هذه البطاقة، ذات 
االألوان الثالثة، التي تعفي حاملها من كل تفتي�ش، اأكثر من اأية وثيقة اأخرى، ]ت�سهد[ 
على مدى الو�سعيـــة القانونية الخا�سة التي تتمتع بها م.م.ح. يرخ�ش لرجالها بعدم 
احتـــرام النظم الخا�سة بال�سير والتنقـــل التي يخ�سع لها االآخرون، كما يجبرون على 
االحتفاظ ب�سرية ما يفعلون. وهكذا، فاإن �سباطها الم�ستهدفون بلجنة تحقيق ق�سائي، 
يتمتعـــون بح�سانـــة، بموجب ن�ش �سدر في مار�ش 1940، ذكر به الجنرال �ساالن في 
اأفريل 1958، ي�سمح لهم اأن ال يقدموا اأية معلومة عن »االأ�سخا�ش، عن العناوين، عن 

اأ�ساليب العمل، وبالكلمة عن كل ما يتعلق بن�ساط الم�سالح الخا�سة)3)«. 

)1( تقرير ليوتنان كولونيل رووا، يوم 20 فيفري 1960. يود ليوتنان كولونيل رووا دائما اإقناع قرائه باأن »عمليات 
– وهو  ح.«  م.  م.  البارد’’ يف  ‘‘على  »اال�ستنطاق  عن  متاما  تختلف  العمليات«  ال�ساخن" اأثناء  "على  اال�ستنطاق 

متييز ال يعترب ممكنا دائما.
(2( 1H 3088/1*

)3( لالإعالم، قدم اجلرنال �ساالن اإىل قائد اأ�سالك اجليو�ش، يوم 15 اأفريل 1958، الوثائق الع�سكرية ال�سادرة يف 
*3088/1 1H .مار�ش 1940، املتعلقة ب�سباط امل�سالح اخلا�سة
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باعتبارهـــا مجبـــرة علـــى االلتـــزام ب�سرية الدفـــاع، تتعر�ـــش المفـــارز الميدانية 
للحمايـــة، بكيفيـــة منتظمة، الحتمال اأن ي�ســـار اإليها باالإ�سبع، فـــي مالب�سات معينة، 
وتعتبـــر هذه و�سعية خا�سة، اأَََجبرت ف�سيلة P علـــى اال�ست�سهاد بالعديد من التقارير 
التبريرية)1). اأكمُل مثال على هذا النوع من الن�سو�ش، يتمثل في التقرير الذي حرره 
ليوتنـــان كولونيل رووا، يوم 20 فيفري 1960، والذي ب�سط فيه الحديث حول عمليات 
ا�ستنطـــاق يقول عنها م�سبقا، اأنه »تم القيام بها، باأ�ساليب ال عالقة لها بالتعذيب وال 
باالإيالم الخطير. ومع ذلك، فقد �سار طبعا ي�سترك النا�ش فيه، اأن يقرن اال�ستنطاق 
بالتعذيـــب؛ فهذه النظرة ال�سطحية التي تتغذى بها اأدبيات �سهلة، ت�ساهم في اإحداث 
وديمومـــة اأزمـــة �سميـــر تتفاوت فيهـــا درجات ال�سدق لـــدى النا�ش الذيـــن يتو�سلون 

انطالقا من هذا، اإلى تبني مواقف �سد حرب الجزائر)2)«.
كان ليوتنان كولونيـــل رووا فخورا بالتقنيات المعمول بها في م�سالحه، ومع ذلك 
فقـــد تم�سك باالحتفاظ علـــى �سريتها. فبينما قامت بعثة تفتي�ـــش، في مار�ش 1962، 
بمهمـــة ترمـــي اإلى تقدير »االأ�ساليـــب التقنية الم�ستعملة في البحـــث؛ اأ�ساليب ما كان 
لهـــا، باأية حال من االأحـــول، اأن ت�سكل تبريرات للهجمات الموجهة دوريا، �سد هيئات 
للبحث)3)«، فقد حر�ش ليوتنان كولونيل رووا على اعتبار م.م.ح حماية �سد »االإفراط« 
الذي يميز الفرق االأخرى. من ذلك اأنهم و�سعوا ن�سب عينيهم، تحقيق هدف يتمثل 

الثاين  املكتب  عليه  اأكد  ما  وهو  الزاوية،  هذه  من  اإليه  ينظر  اأن  ميكن  اأر�سيفها،  من  كبريا  ق�سما  اأن  الواقع   )1(
اأن يتم االحتفاظ به، الأغرا�ش ثالث، مت ترتيبها وفق ت�سل�سل متناق�ش الأهميتها: »التربير  ل )EMI( ملحا على 
القا�سي باأن موؤ�س�سات اأو رجاال، قد يجدون اأنف�سهم معر�سني لالتهام، من قبل الراأي العام، من قبل ال�سحفيني، 
اأو رجال ال�سيا�سة اأو املوؤرخني«، »التربير املتمثل يف البحث عن املعلومات التي ميكن ا�ستخال�سها يف جمال احلرب 
التخريبية« وموا�سلة »البحث يف جمال اال�ستخبار باجلزائر« )بطاقة 29 مار�ش 1H ،1962 1476* . مهما يكن، 
فاإن احل�سابات التي اأجريت على حجم االأر�سيف يف 1962، من قبل اأحد قدماء طلبة العلوم ال�سيا�سية، ب�سدد )58° 

BI( ت�سمح بالتاأكيد باأن االأر�سيف املحتفظ بها من �سل�سلة 1H ال متثل �سوى ن�سبة �سعيفة من املجموع.

)2( توطئة لتقرير ليوتنان كولونيل رووا، يوم 20 فيفري 1960.
)3( التفتي�ش الذي برمج من26 فيفري اإىل 24 مار�ش 1964، وقدم من قبل اجلرنال اأيلريي يف CAO ليوم 13 

»*3088/1 1H ،1962 فيفري
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»خا�سة في تح�سين وتطبيع م�ساألة عمليات اال�ستنطاق ]...[ بعد اأن در�ست طويال)1)«. 
كمـــا يبدو اأنهم وفقوا فـــي ح�سر عمليـــات اال�ستنطاق داخل نظـــم �سارمة، بوا�سطة 
تقنيـــن وعقلية مختلـــف العنا�سر الم�ستعَملـــة. بذلك، » يبدو » بحكـــم ارتباط فعالية 
اال�ستنطاق بالمناهج الم�ستعملة« اأن »مردودها« قد ت�ساعف اأي�سا نظرا لكون م.م.ح 

ت�سير »بوثيرة �سناعية«. 
اأثنـــاء تقديمه لعمليات اال�ستنطـــاق، ب�سط ليوتنان كولونيـــل رووا، القول في �ساأن 
الـــرد الذي وجدته جبهة التحرير الوطني على تلك الفعالية: اإذ يبدو اأن ]الجبهة[ قد 
اأ�ســـدرت »اأوامـــر لفرقها، مفادها، في حالة اإلقاء القب�ـــش على اأ�سير، اأن ال يتكلم اإال 
بعد مرور وقت معين، بكيفية ت�سمح باتخاذ التدابير االأمنية المرجوة؛ من هنا جاءت 
]بالن�سبـــة للموقوفين[ �سرورة مقاومة التعذيب لبع�ش الوقت. في بع�ش االأو�ساط يتم 
الحديـــث اأي�سا عن قانون االأربع والع�سرين �ساعـــة.« اأو�سح قائد م.م.ح اأنهم تو�سلوا 
فـــي كثيرا من االأحيـــان »اإلى التغلب على هـــذا العامل الزمني، بف�ســـل اأ�ساليبهم في 
اال�ستنطـــاق«، وخا�سة بف�سل توثيقهم. فكما هو ال�ساأن فـــي توطئة تقريره، فاإن كلمة 
»تعذيب« قد تم التلفظ بها، من خالل ل�سان االآخرين )جبهة التحرير الوطني، الراأي 
العـــام(؛ وكاأن ليوتنان كولونيل قد اأظهر المهـــارة في اأخذ االأمر بعين االعتبار، لغاية 
ترمـــي بالطبع اإلـــى ال�سد عنه كحقيقة. يختفـــي التعذيب بعد ذلك فـــي ثنايا كلمات 
»اأخطـــاء« و »غلطات مهنية ينبغـــي معاقبتها«. وما دام اال�ستنطـــاق عمال يتم اإنجازه 
باأ�ساليـــب خا�سة، فـــال يمكن اأن ي�سنـــف التعذيب اإال في هذا ال�سجـــل، اإذ يفيد، في 
الحالـــة المغايرة، اأنه ي�ســـكل المعيار. ر�سميـــا، يقا�سم الجنرال �سال هـــذا التحليل، 
ويرجـــع، في ر�سالة موجهة اإلى الرئي�ش باتان، كافـــة اأعمال العنف المرتكبة من قبل 

م.م.ح اإلى حاالت »�سعف اإن�ساني« ينبغي معاقبتها باعتبارها غلطات)2).
هذا، بالرغم من اأن تدخل لجنة الحماية لديه، كان تبعا لما اأثارته ق�سايا محددة 

)1( توطئة لتقريره املحرر يوم 20 فيفري 1960
*1240/3 1H ،1959 2( ر�سالة اإىل الرئي�ش باتان، يوم 24 جويلية(



الع�سكر من منت�سف 1958 اإىل نهاية 1959 حالة ال-عقاب وا�سعة 

335

في الراأي العام من تاأثر. في انتظار درا�سة اأر�سيف اللجنة، ُتقدم بع�ش يوميات �سير 
العمليـــات الموجودة لدى م. م. ح،]لنـــا[ عنا�سر هامة. لقد �سمحت �سدف االأر�سيف 
و�سخ�سيـــة الع�سكـــر المكلفين بها باالأخ�ش، بتوفير م�سدر متميـــز في �ساأن م. م. ح 
بالقالة، بين جانفي و�سبتمبر 1959. لم يكتف كاتب اليوميات بفعل ذلك بعناية تامة، 
بـــل اأ�سافها تعليقات �سخ�سية، زادتها اأهميته، وت�سمـــح باتخاذ ت�سور اأكثر تحديدا، 

�سيئا ما، عن االأ�ساليب الم�ستعملة)1). 
وجـــدت ملحقة ]القالة[ منـــذ 1957. فمن بين قرابة اثني ع�ســـر ع�سكريا، كانت 
ت�سم فـــي اأول اأمرها فرقة من المخت�سين في عمليـــات اال�ستنطاق، م�سيرة من قبل 
رقيـــب. قام هذا االأخير، لمـــدة تزيد عن اأ�سبوع، با�سطحـــاب »معلم« ثان، تم تعيينه 
حديثا، من اأجل اإطالعه على المهمة؛ تكفل هذا االأخير بفرقة ثانية. بعد م�سي �سهر، 
اأ�سيفت فرقة ثالثة، تحت قيادة عريف، جاءت قبل مغادرة الرقيب االأول، الذي كتب 
عنـــه محرر يوميات �سير العمليات اأنه » قد غادرنـــا، متوجها اإلى اأماكن اأكثر هدوءا، 
حيـــث �سيق�سي اإجـــازة انب�ساط م�ستحقة«. يتلقى هوؤالء الرجـــال »زبائن« من القطاع 
الم�سيـــر من قبل قائد يوؤيد تمـــام التاأييد ما يقومون به من عمل. قاموا بتهيئة زنزانة 
فـــي مقرهم، يمكـــن اأن ت�ستقبل خم�سين �سخ�سا. اأحيانـــا، ُت�سبق عمليات اال�ستنطاق 
التي يقومـــون بها، ب»تهيئة«، اأي ببع�ش اأ�سئلة مقت�سبة، ثـــم ت�ستمر بوثيرة منتظمة: 
ي�سرعـــون فيها عموما، بين 7,30 �ش و8 �ش؛ تتوقف لمـــدة الغذاء، ثم ي�سرع فيها من 
جديـــد فـــي 14 �ش اأو 15 �ش، ويتوقفون في نهاية االأم�سيـــة. يبدو اأنهم ال يعملون ليال، 

وي�سمحون الأنف�سهم باال�ستراحة يوم االأحد.
»بطلـــب مـــن رئي�ش المحلقـــة«، يتلقـــون اأحيانا، زيـــارة طبيب الفوج، الـــذي ياأتي 
ب»�سفته �سديقا«، لفح�ش موقوفيهم. تم التعبير بو�سوح عن ان�سغال م�سوؤول م.م.ح: 
»مـــن المفيد، عموما، اأن يطلع المرء علـــى تقديرات الطبيب في بع�ش الم�سائل، مما 
ي�سمـــح بالقيـــام بعمليات ا�ستنطـــاق اأكثر فعاليـــة و�سريعة.« يتناق�ش تعـــاون الطبيب 

*4601/4 1H ،1959 1( يوميات �سري العمليات يف ملحقة م.م.حالتابعة للقالة، من جانفي اإىل �سبتمرب(
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الع�سكـــري مع موقف �سابط م�سلحة ال�سوؤون االجتماعية، الذي ي�ستكي منه المحرر: 
اإذ »ال ينفـــك عـــن التدخل فور ح�سول عملية توقيف. فهـــو يقدم لذلك تبريرا مفاده، 
اأن االأ�سلـــوب الحق الالئق بهوؤالء النا�ش المغرر بهـــم )هكذا(، كي نعيدهم اإلينا، هو 

اأ�سلوب اللطافة واالإقناع بالتوبة... )اأمر �سخيف في بع�ش الحاالت...(«.
ال يـــدع اللجـــوء اإلى العنف اأي مجـــال لل�سك: فهو ب�سع من تر�سانـــة من الو�سائل، 
يّدعـــى تطبيقهـــا عن بينة وبكيفية مكيفة مـــع »الزبائن«. وحيث اأن هـــوؤالء قد �سنفوا 
فـــي القالـــة )كلهم تقريبا( في خانـــة »االأ�سداء«، فبكل تاأكيد اأن ي�ســـكل التعذيب هنا 
المعيـــار ولي�ـــش اال�ستثناء. بالرغم من تفـــوق »تقنيتهم«، فاإنها لـــم تمنع مع ذلك، اأن 
يفاجوؤوا بما يبديه بع�ش �سجنائهم من مقاومة، كما كان عليه ال�ساأن في اأفريل، حيث 
وجدت فرقتان من الم�ستنطقين �سعوبات مع »حدوديين«: هم »ق�ساة جدا، ولي�ش من 
ال�سهل التاأثير عليهم؛ قرب الحدود، تفتح لهم االآفاق على م�سراعيها، فهم يحاولون 
ال�سمـــود، حتـــى نطلق �سراحهـــم، كي يتوجهوا لالحتمـــاء بها. ينبغـــي اأن نغير معهم 

اأ�ساليب تدخلنا، كلية«.
بالن�سبـــة لرجـــال م.م.ح، تعتبـــر االأ�ساليـــب الم�ستعملة مرتبطـــة ارتباطا خال�سا 
بمـــا يقومون به مـــن عمل: فهي تنبثق من الن�ساط العادي الـــذي تقوم به اأية م�سلحة 
ا�ستخبـــار. فلئـــن اكت�ســـى ت�سكيـــل م.ت.ج )باعتبـــاره »�سالحا«( قواما اآخـــر، بف�سل 
اال�ستقالليـــة العملياتية التي يتمتع بها، ينبغي اأن تظل عمليات اال�ستنطاق تلك، وتلك 
الممار�سات ال�سرية، في دائرة التكتم. قادة الم�سالح، وكدا الم�سوؤولون الع�سكريون، 

متفقون في هذه النقطة.
وهكـــذا خل�ست بطاقة ا�ستخال�ـــش، في �ساأن ق�سية طرحت اأمـــام العدالة واأمام 
لجنـــة الحمايـــة، »بمـــا فيـــه الكفايـــة«، اإلـــى اأن ]البطاقـــة[ »مقبولة جـــدا، من حيث 
اال�ستخبـــار، لكن ال يمكن تقديمها اإلى النيابة العامة، دون المجازفة بف�سح االأعوان، 
وتعري�سهـــم لنقمـــة جبهـــة التحرير الوطنـــي، والمجازفـــة اأي�سا بالك�ســـف عن بع�ش 
المناهج المتبعة في العمل، والخا�سة بم�سالح اال�ستخبار«. �سار االإفالت من العقاب 
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ميزة اعترف بها ل م.م.ح واقعيا. فبالرغم من خطورة الحال)1)، فقد اأظهر ع�سكريو 
الناحيـــة الع�سكرية العا�سرة كل البراعة في �سرف اهتمام النيابة عن ذلك، حيث اأن 
»التركيب الذي تم القيام به من قبل الع�سكريين، لغاية التاأكد من �سحة المعلومات، 

قد يعتبر ا�ستفزازا من قبل العدالة«. 
هـــذه معاينة عادية، قامت بهـــا م�سلحة تت�سرف خارجا عـــن اإطار الم�سروعية، 
تـــدل علـــى اأن م.م.ح تتحا�ســـى جوانب ال�سعف التي نبـــه اإليها الجنـــرال �سال، اأثناء 
و�سولـــه اإلى الجزائـــر. ندد وقتها بثالثة منهـــا: »احترام عدالة ال تتـــالءم مع ال�سكل 
الجديـــد الذي اتخذته الحـــرب«، »نق�ش الخ�سونـــة والحركية« و«]نق�ـــش[ الخدمات 
اللوج�ستية« واأخيرا »عدم كفاية التن�سيق بين مختلف الم�سالح العمومية، الذي يميز 
البلدان غير ال�سمولية«)2). ا�ستجابت م.م.ح للنقطة االأولى: فاإلى جانب المطالبة باأن 
»تكيـــف« العدالة مع معطيات الحرب، فقد تـــم اتخاذ القرار القا�سي بت�سجيع تطوير 
م�سلحة تعمل على هام�ش ال�سرعية. قرر وزير الجيو�ش اإعطاءها »االأولوية المطلقة« 
فـــور خريف )3)1958. تمثلت اال�ستجابة للنقطة الثانية، في حرية المناورة التي تتمتع 
بها، ومرونـــة ا�ستعمالها، و�سيولة تنقلها عبر التراب الجزائري واللجوء اإلى الحركة. 
كمـــا ا�ستجيب للنقطـــة الثالثة، حيث اعتبرت تج�سيدا للجوء اإلـــى ا�ستعمال االأ�ساليب 

غير القانونية، بل ال�سرية، وهو ا�ستعمال �سري بال�سرورة، في بلد ديمقراطي. 
مـــا يوؤكد ذلك هو اأن الكولونيل �سيمونو قد حـــاول فور ربيع 1958، الح�سول على 
تغييـــر الت�سمية. كانت تبريراته تعلن عن انغما�ش م.م.ح في �سرية مباحة، وقد �سرح 
ذلـــك بقوله بـــاأن: الف�سيلة P كانت تتميز اإلى غايـــة االآن بطابع �سري تجاه الخ�سم، 
وطابـــع ر�سمـــي بالن�سبـــة لالأحبـــاب. »لكن بعد �سنة مـــن العمل، ونظـــرا لما ظهر من 

*2698/2 1H ،1959 1( بطاقة احلو�سلة، ون�سريات اال�ستخبار ال�سادرة عن م.م.حللبليدة، جوان(
 1H ،1959 2( اإر�سادات من اأجل اإحالل ال�سلم يف اجلزائر«، 27 �ش. من املحتمل جدا اأن تكون موؤرخة يف بداية(

*1479/1

*1466/1 1H ،1958 3( ر�سالة بيري غّيوما، اإىل اجلرنال �ساالن، يوم 3 �سبتمرب(
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�سعوبـــات، يبـــدو اأن مـــن االأن�سب اعتبار الجانـــب الر�سمي في مجال اآخـــر: ينبغي اأن 
تح�ســـل ف�سيلة P وكذا م.م.ح على »]مجهوليـــة[)1) » )اأو �سرية( تامة. اأف�سل و�سيلة 
للح�ســـول على هـــذه، ]تتمثل في نظـــره، في اللجوء اإلـــى[ تعيين وحـــدات كال�سيكية 
للفرق)2).« بقطع النظر عن ال�سلم القيادي الخا�ش بها، فاإن رجال ف�سيلة P، يند�سون 
اإذن تحت ت�سميات »تذّكر بالخيالة، ومن منطلق طبعها الخادع«، حتى بالن�سبة لبقية 
الع�سكـــر)3). فا�ستعارة وحدات للتمويه، بوا�سطة اأنبل �سالح هو القوات البرية، يك�سف 
عن طبيعـــة ال�سورة التي يتخذها قادة مراكز التن�سيـــق بين الجيو�ش )م.ت.ج( عن 
نف�سهـــم، وال�ســـورة التي يريـــدون االإيهام بها، لهـــدف ا�ستجالب اأف�ســـل الكفاءات. 
تحولـــت ف�سيلة P اإذن اإلى »ن�سف لـــواء للبحث« )ن.ل.ب( يت�سكل من كتيبة، �سرية، 
ووحـــدات عاملة للبحث. وجـــدت الت�سمية الجديدة �سعوبة في ا�ستقـــرار تبنيها، ولم 
يتـــم تقريرها ر�سميـــا، اإال في نهاية �سيـــف 1959، بالموازاة مع اإنجـــاز جدول توزيع 
الفـــرق)4). تـــم توزيع التراب الجزائري بيـــن اأربع كتائب للم�ســـاة: الكتيبة 58 للم�ساة 
)BI( ل�سلـــك الجي�ش التابع لمدينة الجزائـــر، BI 61 ل�سلك وهران، BI 157 ل�سلك 

ق�سنطينة، وBI 163 للجنوب الجزائري)5).
تهـــدف التورية اإلـــى اإخفاء »ذكر المهمة المنوطة بها« داخـــل ت�سمية الوحدات)6). 
فبيـــن جانفي 1959، وهو تاريخ اإعادة تنظيم الم�سلحة، اإلى �سدور اأول تعليمة حول 
تغيير اال�سم في �سبتمبر، فر�ش هذا االإجراء �سرورة، بعد ن�سر مقاالت �سحفية تندد 
باالأ�ساليـــب الم�ستعملة مـــن طرف م.م.ح. في الخريف، توا�سلـــت الهجمات بوا�سطة 
مقـــاالت اأخرى، غيـــر اأن الطريقة التي تم بها تفكيك رمـــوز الت�سمية، تدل على عدم 

)1( حماولة ملقاربة كلمة anonymat )الرتجمة(
*1466/1 1H ،1958 2( بطاقة �سرية جدا، من م. ت. ج.، اإىل اجلرنال �ساالن، يوم 13 اأفريل(

*1466/1 1H ،ليوم 18 دي�سمرب 1958، تف�سل القول يف مقرتح للكولونيل �سيمونو ،EMA 3( بطاقة(
*1467/1 1H ،19594( تعليمة وزارية رقم 14313 ال�سادرة يوم 19 اأوت(

)5( حتديدا: )ق. ع. م. . �ش.و( القيادة الع�سكرية ملحافظات لل�ساوره والواحات
*1468/1 1H ،1959 6( ر�سالة قائد اأركان اجلي�ش، نائب اجلرنال �سال، اإىل اجلرنال دو غول، يوم 20 فيفري(
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تدقيـــق ن�سبيـــي، كما تدل علـــى ما وجده االإعالم مـــن �سعوبة في االعتـــراف للع�سكر 
بقـــدرة على التحول اإلـــى اخت�سا�سيين في هذا النوع من المهـــام: تحدثت جريدة ال 
�سيتـــي، عن »كتيبة ميدانية لل�سرطة«، ولوموند عـــن »اإدارة عملياتية لل�سرطة«؛ كانت 

تيموانياج كريتيان الوحيدة التي تحدثت عن »مفارز ميدانية للحماية«. 
فــــي نهاية 1959، بداأ حــــدوث ت�سعبات بيــــن االعتراف الر�سمــــي بحالة الكتمان 
الن�سبــــي ل م.م.ح، ومحــــاوالت ا�ستيعــــاب اأماكــــن العنــــف ال�سريــــة االأخــــرى. هــــذا، 
بالرغــــم من اأن حقيقة اأعمال العنف غير ال�سرعية، ظلت موجودة بكمالها وتمامها. 
 و�ســــواء تعلــــق االأمــــر ب: م.م.ح اأو بداخل الوحــــدات، فقد توا�ســــل ا�ستعمال العنف. 
وبالفعــــل، فــــاإن الهــــدف من اإن�ســــاء ف�سيلــــة P لم يكن يتمثــــل في تطهيــــر الوحدات 
الكال�سيكية من تلك االأ�ساليب. تعتبر م.م.ح و�سيلة اإ�سافية لجاأ اإليها الجنرال �سال 
ق�سد ك�سب الحرب ميدانيا. تعتبر المكانة التي اأعطيت لمكافحة التنظيم ال�سيا�سي 
االإداري، تحفيزا موازيا جاء به القائد االأعلى الجديد من اأجل تح�سين فعالية جهاز 
اال�ستخبار الموجود. ذلك هو المعنى المق�سود من اإن�ساء مراكز اال�ستخبار والعمل 

)م.اإ.ع(

 مراكز ال�ستخبار والعمل، م.ا.ع:
 المعلومة بين اأيدي الع�سكر

كان الجنرال �سال دائم االن�سغال بتح�سين �سيولة ن�ساطات الجي�ش في ا لجزائر. 
�ســـارت الحواجز، بمختلف اأ�سكالهـــا، م�ستهدفة بن�ساطه االإ�سالحـــي، ا�ستكماال لما 
�ســـرع فيه الجنرال �ساالن من قبل، حين �سم وظائـــف مدنية اإلى وظائفه الع�سكرية. 
ففـــي مجال محاربة التنظيم ال�سيا�ســـي واالإداري الذي ي�سكل اأولوية ن�ساطه، اعتبرت 
تعديدية الم�سالح م�سرة، بمجرد كونها ُمفَرغًة من »وحدة العمل والتنظير«. حين تم 
ت�سورهـــا في �سيف 1958، كان على م.ا.ع )مراكـــز اال�ستخبار والعمل(، اأن ت�ساهم 
في و�سع حد نهائي لتلك النقائ�ش. فعبارة »مركز« تدل، ب�سريح العبارة، على طبيعة 
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مـــا قامت به القيادة الع�سكرية من تجميع مختلـــف الم�سالح التي تم ا�ستنفارها من 
اأجل محاربة التنظيم ال�سيا�سي واالإداري)1). 

بالمعنى الدقيق للكلمة، لم يتم »اإفراز« اأي عدد معين من الجنود للعمل الميداني، 
لكـــن �ســـرع في اإحداث ارتباط تبعية فـــي العمل. ومع اإحداث تغييـــر اأدنى في ظروف 
العمـــل، فمـــن المفرو�ش اأن تتزايد فعاليـــة البحث عن المعلومة. حيـــن قام الجنرال 
�سال بتبني مركزية اال�ستعالمات في م�ستوى القطاع، كان الق�سد منه هو الزيادة في 
�سرعة »اال�ستغـــالل« ومتابعة اأع�ساء التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري عن كتب، كما يقوم 

كوماندو�ش قنا�سته بتق�سي اآثار جي�ش التحرير الوطني.
والواقـــع، هـــو اأن م.ا.ع تحّقُق اأزيد من مجرد ت�سهيل �سيـــر المعلومات: فهي تقوم 
با�ستكمـــال النظام القمعي، عن طريق و�سع الع�سكـــر في موقع الريادة في العمليات، 
بما فيها التي تتعلق بالتنظيم ال�سيا�سي واالإداري. وحتى واإن »كانت كافة الوثائق تحت 
ت�سرف كافية م�سالـــح البحث«، وهو ما اعتبر ثورة حقيقية في ممار�سة اال�ستخبار، 
فقد حققـــت مراكز اال�ستخبار والعمل ا�ستقطابا حقيقيا وكامال للرقابة على الحرب 

من طرف الع�سكر، واإزالة ا�ستقاللية الم�سالح االأخرى.
خالفـــا لمـــا توؤكده بع�ش الن�سو�ش، فاإن مركز اال�ستخبـــار والعمل ال يعتبر مجرد 
ملحقـــة للمكتـــب الثانـــي وهيكال خفيفا اأعـــد للعمل، حتـــى واإن �سمح تقديـــم المركز 
بهـــذه الكيفية بتبرير ما يقوم به �سابط اال�ستخبار الـــذي ي�سيره من لجوء اإلى رجال 
مـــن م�سالح ا�ستخبـــار مختلفة، ع�سكريـــة ومدنية باالأخ�ش، لو�سعهـــم تحت قيادته 
العملياتية. فلي�ش لهذه التبعية من معنى اإال من منظور ظرفي، اإذا علمنا باأن م�سوؤولية 

)1( تقدمي الو�سعية ال�سائدة قبل اأكتوبر، من قبل اجلرنال �سال، يف ر�سالة اإىل وزير اجليو�ش، يف نهاية اأوت 1959، 
1H 1479/1*. كانت تعقد اجتماعات �سهرية من اأجل معاجلة تلك التدابري يف م�ستوى الناحية الع�سكرية العا�سرة. 
يف دي�سمرب 1959، و�سل االأمر اإىل حد ربط اأحدى مراكز اال�ستخبار والعمل، بالوزير االأول، وكلف بالرد على طلباته، 
وعلى طلبات الوزارات املعنية اأي�سا، حول »التمرد اجلزائري« انطالقا من معلومات امللتقطة. غري اأن م.ا.ع.قد مت 

اإدخالها يف م�ستوى القاطعات ب�سفة اأخ�ش.
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المبـــادرة بكافة العمليات المرتبطـــة بمقاومة التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري، تعود اإلى 
المركز واقعيا وبا�ستمرار)1)«. 

تت�سافر اأهمية القتال �ســـد التنظيم ال�سيا�سي واالإداري واأهمية االأخبار المقدمة 
للتحليـــل، في م�ساعفة الحاجة اإلى الرجال: ي�سبـــح تخ�سي�ش فرق من الرجال من 
�سرطـــة اأو درك، �سروريا. في جوان 1960، احتج قائد �سلك جي�ش وهران، الجنرال 
غامبييز، �سد ]االعتقاد باأن[ مركز اال�ستخبار والعمل ال تنبثق منه �سوى وحدة العمل، 
دون تخ�سي�ش رجال. فقد اأكد على �سرورة »تحقيق اإدماج حقيقي للبحث وا�ستغالل 
المعلومـــة، من قبل مختلف الم�سالـــح الع�سكرية اأو المدنية المدعـــوة للم�ساهمة في 
الكفاح الم�ســـاد للتخريب«، واأ�ساف يقول، »يت�سمن هـــذا، ح�سورا ون�ساطا م�ستمرا 
لممثلـــي مختلـــف هـــذه الم�سالح داخـــل مركـــز اال�ستخبـــار والعمـــل، وملحقاتها في 
االأحياء)2)، والمتمثلة في فرق اال�ستخبار والعمل ]ف.اإ.ع[. ا�ستخل�ست ر�سالته درو�سا 
مـــن تجربة �سنة ون�سف. هذا، بالرغم من كون مثـــل ذلك االإدماج قد تحقق بعد في 
العديد من فرق الكوماندو�ش التي تعد في �سفوفها رجال درك، و�سرطة، واأحيانا من 
الفـــرق الجمهورية لالأمن )CRS(، زيادة على »الحركة« الذين ي�سكلون العدد االأكبر 
مـــن المجندين. وبالفعل، فكل م.ا.ع ينق�سم اإلى اثنين: »فرقة لال�ستقطاب المركزي 
والدرا�سة« و«فرقة لال�ستغالل«. ترتبط كال الفرقتين بفرقة »كوماندو�ش«. وهكذا فال 
تتمثل مهمة م.اإ.غ في مجرد ربح الوقت واخت�سار المدة الزمنية بف�سل ما تحققه من 
مركزيـــة اال�ستخبارات، لكنها في الحقيقة حا�ســـرة في الميدان بف�سل الكوماندو�ش 

العامل تحت اإمرتها. 
نظريـــا، يعتبر الكومندو�ش العاملين في فـــرق اال�ستخبار والعمل، موؤقتين كما هو 
حال الملحقات التـــي يرتبطون بها. وفي الواقع، فاإننا ن�ساهد ميدانيا امتدادا ل�سبكة 

)1( بطاقة حول االأداء الوظيفي ملراكز اال�ستخبار والعمل، وفرق اال�ستخبار والعمل، قدمت من قبل املكتب الثاين 
*4404/1 1H ،1959 ملنطقة �سمال ال�سرق الق�سنطيني، اإىل قطاع القل، يوم 7 اأكتوبر

.*1H 1479/1 .1960 يوم 29 جوان )EMI(ر�سالة اجلرنال غامييز اإىل م�سوؤول املكتب الثاين ل )2(
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تغطـــي التراب كله. فمن منطلـــق قيامها، تحت اإ�سراف الم�ســـوؤول الع�سكري المحلي 
لال�ستخبار، بتن�سيق ن�ساط كافة الم�سالح الع�سكرية والمدينة على ال�سواء، فاإن هيكل 
م.ا.ع وكـــذا ف.اإ.ع مدعوة في الحقيقة لكي تكون دائمة. فمهمتها التي تنعت »باإفراغ 
الجموع من نواتها«، قد اأريد لها اأن تكون الرد المالئم لكيفيات العمل التخريبي الذي 
يقـــوم به الخ�سم، وتح�سيرا �سروريا لمهمـــة »الهيكلة« التي يحاول بع�ش الم�سوؤولين 

تحقيقها في القرى اأو في االأحياء الح�سرية)1).
فـــي المـــدن، تفر�ش علـــى الع�سكر واجبـــات قانونية اأكثر مما هـــو عليه الحال في 
»لبالد«. فهم ال ي�ستطيعون، بالخ�سو�ش، الدخول في م�سكن من اأجل توقيف �سخ�ش 
يتابعونـــه، اإال بتوفيـــر اأمـــر بتفتي�ش ومرافقة �سابـــط من ال�سرطـــة الق�سائية)2). فهل 
جـــاءت تعليمـــة الجنرال �ساالن يـــوم 28 �سبتمبر 1958، وهي تمهـــد لتن�سيب م.اإ.ع، 
لتجعل من محاربة التنظيم ال�سيا�سي واالإداري في المراكز الح�سرية اأولوية الع�سكر 
في هذا ال�ساأن؟ ي�سمح تواجد �سباط من ال�سرطة الق�سائية و�سط الهياكل الجديدة، 
بما فيهـــا داخل فرق الكوماندو�ش التابعة لها، ]ي�سمح[ بحـــل الم�سائل القانونية التي 
تكتنـــف عملية التوقيف من قبل الع�سكر. ففي القل مثال، عبر قائد القطاع عن ر�ساه 
عـــن العالقات الرائعة الموجودة مـــع ال�سرطة الق�سائية التابعـــة لمدنية فليب-فيل، 

التي ت�ساهم في العديد من عمليات التفتي�ش التي تقررها ف.اإ.ع.)3).
مـــع الم�سالح المدنية، ا�ستتب تعاي�ش تم التوافق عليه. وجدت المكانة المتزايدة 
التـــي احتلتها محاربـــة التنظيـــم ال�سيا�ســـي االإداري، ترجمتها في عالقـــات الجي�ش 
بال�سرطة. اإلى غاية ذلك الوقت، وما عدا بع�ش العمليات المحددة، فقد ظل التدخل 
فـــي المدن، من اخت�سا�سات مجـــال ن�ساط المدنيين. ابتداء من نهاية 1958، تحول 

*4404/1 1H ،1959 1( بطاقة حول االأداء الوظيفي ملراكز اال�ستخبار والعمل، وفرق اال�ستخبار والعمل، اأكتوبر(
*4403/2 1H ،1960 2( كيفية و�سيفية، رفقة املخطط االإداري مل�سالح اال�ستخبار، بداية(

اإ. ع.  1959، حول ال�سري الوظيفي ل: ف.  4 جويلية  اإىل قائد منطقة �سمال ال�سرق الق�سنطيني، يوم  )3( تقرير 
*4403/2 1H التابعة للقل
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اإلى مجال الع�سكريين. لم يعد العمل االآن يتمثل في »معارك« ت�سنها فرق الكوماندو�ش، 
بل هي حرب حقيقية، في العمق. فكما كان عليه ال�ساأن داخل لبالد، فاإن غاية الجي�ش 
تتمثـــل في الهدم، من اأجل البناء، من اأجل تجاوز الوقوف في عتبة المحتل، وتقم�ش 
ثيـــاب البنائين. غير اأن م.ا.ع مجبرة عند قيامهـــا بمهمة »اإفراغ هياكل الخ�سم من 
نواتها«، اأن تتعامل في كثير من االأحيان مع م.م.ح التي ال تن�ساق ب�سهولة دائمة الأوامر 

الغير.
فـــور تن�سيبها ميدانيـــا، ربطت الهياكل التن�سيقية الجديـــدة ات�ساالت بينها. في 
جنـــوب ال�ســـرق الق�سنطيني، تـــم التعليق على زيارة قـــام بها اأحد اأع�ســـاء م.ا.ع في 
محـــالت م.م.ح بعبارة واحـــدة: »الحذر)1) «. في جهات اأخرى، تـــم التفاهم تدريجيا 
حـــول اأ�ساليب تعاون، تكون قواعده النظرية وا�سحـــة، لكن تواجه ترجمته اإلى الواقع 
بع�ـــش التردد. كانت م.م.ح كبقية م�سالح اال�ستخبـــار االأخرى، في ارتباط ب م.ا.ع 
مجبرة على تبليغ معلوماتها، واال�ستجابة الأوامر البحث التي ت�سدر اإليها. باعتبارها 
مخت�سة فـــي اال�ستنطاق، كانت م.م.ح تجند نف�سها فـــي و�سعية تجعلها تتلقى اأوامر 
مـــن م.ا.ع بم�ساءلـــة الم�ستبه فيهم: فهـــم يعتبرون »ا�ستكماال لمـــا يوجد من نقائ�ش 

ب�سرية ]من الم�ستخدمين[ خا�سة في مجال اال�ستنطاق)2)«.
وهكـــذا، وعلى خالف بقيـــة الم�سالح، فـــاإن م.م.ح قد وجدت نف�سهـــا معنية في 
ن�ساطهـــا كله بما حددته مراكز اال�ستخبارات والعمل مـــن اأولويات. و�سواء تم تكليف 
م.م.ح بمهمـــة اال�ستنطـــاق وحدهـــا، اأو اأوكلـــت لها كافـــة المهام المتعلقـــة بمحاربة 
التنظيـــم ال�سيا�سي واالإداري، فـــاإن اإن�ساء م.اإ.ع يذكرها، مـــرة اأخرى، بما عليها من 

واجب الطاعة تجاه �سباط اال�ستخبار. 

*4601/3 1H ،1959 1( يوميات �سري العمليات، يف منطقة جنوب ال�سرق الق�سنطيني، يوم 30 جانفي(
االأحياء  ومن  القطاعات  من  ا�ستخبار  �سباط  جمع  ملتقى  من  درو�سا  ت�ستخل�ش  الثاين،  املكتب  من  بطاقة   )2(
احل�سرية يومي 10 و11 مار�ش 1961. يتعلق االأمر هنا بالكيفية التي يلجاأ بها �سباط اال�ستخبار لطلب خدمات م. 

1485 1H ،.م. ح.، داخل م. اإ. ع
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وحيـــن يقوم �سابـــط اال�ستخبار بتفوي�ش قائـــد م.م.ح للقيـــام بم�سوؤوليات معينة 
بـــدال عنه، فقـــد ي�سكل ذلك و�سيلـــة لربطه بالهيـــكل الع�سكري الر�سمـــي، عن طريق 
محاولـــة الحد من النفوذ الذي تمار�سه قيادتها التقنية. غير اأن هذا يعتبر اأي�سا بابا 
مفتوحـــا لتعميم المناهج الم�ستعملة من قبل م.م.ح على مجمل القطاعات. وبالفعل، 
فـــاإن م.م.ح لم ي�سبق لها اأن كانـــت مجرد هيئات للبحث، فهي اأي�سا هيئات للحو�سلة 

واال�ستغالل، قادرة على العمل في حلقة مغلقة. 
فـــي هذا الحالة، فـــاإن م.اإ.ع.، توفر ل: م.م.ح اإمكانيـــة اال�ستفادة من المعلومات 
المتوفرة في بقية م�سالح اال�ستخبار، اأثناء قيامها بمهام تجميع الن�ساطات المتعلقة 
بالقتـــال بيـــن اأيديهـــا، كاال�ستنطاق ... واال�ستغـــالل اأي�سا. ي�سل �سابـــط اال�ستخبار 
محتفظا، تجاه القيادة، بم�سوؤولية كاملة عن هذه االأعمال، نظرا لبقاء »العمل القمعي 
كلـــه تحت م�سوؤولية القيادة اأي�ســـا)1)«. لكن، اإذا �سلمنا باأن القائد يعتبر، هو الم�سوؤول 

في اآخر المطاف، فهل تراه يعرف عن ماذا ؟ 
نجـــد الن�سو�ش الر�سمية تو�سي رجـــال ليوتنان-كولونيل رووا ب»]الم�ساهمة...[ 
فـــي م.ا.ع في �سكل توا�ســـل دائم اأو �سبه دائم«، غير اأن هـــوؤالء الرجال يعتبرون تلك 
التو�سية غير ملزمة)2). فلئن قامت م.م.ح با�ستنطاق االأ�سرى لهذا الغر�ش في معظم 
االأحيان، فهي توا�سل االحتفاظ لنف�سها ببع�ش المعلومات التي تتح�سل عليها، وظلت 

اإلى غاية نهاية الحرب تمتنع عن تحقيق ال�سفافية التي تفر�سها م.اإ.ع.
مـــا من �سك في كون م.م.ح ال توافق علـــى قواعد اللعبة المفرو�سة عليها من قبل 
م.ا.ع، اإال ب�ســـرط التحكم التام في مراقبتها، اإما ب�سكل محدد حالة بحالة، اأو ب�سكل 
مهيـــكل. اإزاء هذا الو�سع، اقترح الكولونيل غودار، مدير االأمن الوطني الجزائري اأن 
ي�ســـرع » بالقطاعات التي تتوفر على م.م.ح، في تعزيز ]هذه االأخيرة[ بو�سائل محلية 
مـــن م�سالح االأمن، كـــي ت�سكل م.ا.ع القطاع، وتتكفل بمهام هـــذه الهيئة«. وهذا اأمر 

1485 1H ،1959 1( مدونة م�سلحة، للجرنال ما�سو، يوم 22 اأكتوبر(
*1479/1 1H ،1959 2( مدونة من املكتب الثاين ل�سلك اجلي�ش بق�سنطينة، يوم 2 نوفمرب(
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ال يمكـــن �ســـوى اأن يغتبط لـــه الكولونيل �سيمونـــو)1). ففي مدنية االأغـــواط، تمت تلبية 
اآمـــال هـــذا االأخير بالتمام؛ اإذ نفـــذت ب�سرامة التعليمة ال�سادرة مـــن قبل الجنرال 
�سال، وتدخل في عداد »العمليات ذات الطابع الع�سكري« والقا�سية باأن ي�سمح للقيادة 
المحلية، لظروف محددة، باأن »ت�سند ]اإلى م.م.ح[ مهمة ت�سيير مهام اأ�سالك ال�سرطة 
)والـــدرك( المو�سوعـــة تحـــت ت�سرفهـــا«)2). تو�سل النقيـــب الم�سوؤول عـــن المفارز 
الميدانيـــة للحمايـــة )م.م.ح( اإلى اإقناع قائد القطاع الفرعي، بـــاأن ي�سند اإليه مهمة 
تن�سيـــق عمليات محاربة التنظيم ال�سيا�سي واالإداري. تاأ�س�ست مبرراته على ما يتوفر 
لديه من »و�سائل تقنية« وعلى تعوده العمل »بتعاون وثيق مع بقية الم�سالح االأخرى)3). 
انطالقا من هذا، اأو�سى قائد القطاع الفرعي، دون تردد، اأن يبلغ »كل ع�سكري م�سوؤول 
عـــن »حـــي«، اأو »حي فرعي« اأو »تجمع �سكني �سغير«، المعلومـــات المتوفرة لديه، اإلى 
م.م.ح بوا�سطـــة �سابط اال�ستخبار التابع للقطع الفرعي لالأغواط، واأن ال ]يت�سرف[ 
اإال وفقـــا لالأوامـــر والن�سائح ال�ســـادرة له، من رئي�ش الملحقـــة P«. وهو اقتراح قلب 
عالقـــة التبعية المبرمجة في تنظيم عمل م.اإ.ع، بين م.م.ح و�سابط اال�ستخبار، عن 
طريـــق تحويل هـــذا االأخير اإلى حلقة و�سل في خدمـــة م.م.ح. باعتبارهم اأع�ساء في 
المكتب الثاني، اأح�ش ممثلو الجهات التي وجه اإليها هذا الن�ش باالإهانة، اإذ قدروا باأن 
»تنظيـــم ومهـــام )م.ا.ع( و )ف.اإ.ع(، لم تفهم بعد كما ينبغي من قبل المنفذين)4)«. 
من جهته، كان قائد م.م.ح مدركا بكل تاأكيد رهانات هذا الم�سروع. وبف�سل اإعطائه 
االأولويـــة المطلقة لمقيا�ـــش المردودية، فقد تو�سل اإلى خـــداع الم�سوؤولين المحليين، 

)1( مالحظات للكولونيل غودار حول م. اإ. ع، مت حتريرها بطلب موؤويل الناحية الع�سكرية العا�سرة، وموجهة اإىل 
*1479/1 1H ،1959 املكتب الثاين، يوم 17 جويلية

 1H  ،1959 اأكتوبر   1 م.ا.ع.يوم  وا�ستعمال  تنظيم  اأركان اجليو�ش، حول  لقيادة  التابع  الثاين  املكتب  تعليمة   )2(
*4120/2

1959، حمرر من قبل قائد القطاع  4 ماي  اإ. ع. التابعة للقطاع الفرعي باالأغواط، يوم  )3( حم�سر اجتماع ف. 
*1479/1 1H ،الفرعي

)4( مالحظات خمطوطة، مرفقة بنقاط تعجب، يف هام�ش ن�ش املح�سر.
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ويعتبـــر هـــذا موؤ�سرا لما قد ينجر مـــن انحرافات، من االعتبارات التـــي تتاأ�س�ش على 
مجرد معطيات كمية للفعالية.

تعتبـــر االأغواط، حالة ق�سوى. ففي معظم االأماكن، حيث تتواجد م.ا.ع /م.م.ح، 
فاإن هذه االأخيرة، تتم�سك بالدرجة االأولى با�ستقالليتها، عن طريق اإعطاء قيمة اأكبر 
لخ�سو�سيتها، زيادة على اأهدافها التي تبدو متطابقة بين الهيئتين. هذا هو ما تفعله 

اأي�سا في ق�سنطينة، حيث يوجد اأقدم واأهم م.ا.ع في الجزائر.

 مزرعة اأمزيان
مركز طالئعي نموذجي

باعتبارها من جملة ال�سهادات التي تدل على »ُبْكرِة« الحرب في ال�سرق الجزائري، 
فـــاإن مزرعـــة اأمزيان ال تك�سف عـــن وجود جهـــاز تنظيمي موؤ�س�ش علـــى التعذيب في 
الجزائـــر فح�سب، بـــل يوفر مفتاحا من المفاتيح التي ت�سمـــح بفهم خ�سو�سية القمع 
فـــي ال�سرق الق�سنطيني)1). وبالفعل، فاإن ق�سنطينة تعتبر اأول مدينة اأقيم فيها م.اإ.ع، 
فور �سيف )2)1956. اأقيمت محالته بمعزل عن البنايات الع�سكرية، في مركز تحويل 
الحامة، الواقع على بعد خم�ش كيلومترات من ق�سنطينة، والذي تحول اإلى مركز فرز 
وتحويـــل )م.ف.ت( ر�سميـــا، في ربيع 1957. لم يكن مجـــال تدخالته مقت�سرا على 
محاربة التنظيم ال�سيا�سي واالإداري. تعلقت بهذه الهيئة الجديدة عملية حفظ النظام 

)1( ال �سك اأن مزرعة اأمزيان، تعترب اأ�سهر مكان ملمار�سة التعذيب عرفته حرب اجلزائر. يف ماي 1961، ن�سرت 
»Vérité-Liberté« »تقريرا حول مزرعة اأمزيان« حرر من قبل جمندين يف اإطار اخلدمة الع�سكرية، يحتوي على 
كثريا من املعلومات حول مراكز اال�ستخبار والعمل )م. اإ. ع( )تقرير فيفري 1961، ن�سر يف Raison d’Etat �ش. 
�ش. 284-287، قدم له من قبل بيري فيدان ناكي، �ش. �ش. 281-284(. بعد مرور ثالثني �سنة عن ذلك، اختار جان 
لوك اإينودي، مقاربة ممار�سات القوات النظامية، عن طريق م�ساءلة اجلزائريني واجلزائريات الناجني )جان لوك 
اأينودي، مزرعة اأمزيان حتقيق حول مركز للتعذيب اأثناء حرب اجلزائر، باري�ش، الرماتان، 1991(. لقد �سمحت 

بع�ش الوثائق التي عرث عليها، واال�ستجوابات التي قام بها، عما �سمح تقرير 1961 بالتكهن به.
املركز  كان هذا  1958، فقد  نهاية  ابتداء من  اإال  تنت�سر يف اجلزائر  والعمل مل  اال�ستخبار  اأن مراكز  )2( وحيث 
والدار�سات«  ثنائية] »مركزية اال�ستخبار  [مبا حتدثنا عنه عن  يتعلق  االأمر  اإىل ف�سيلتني. مل يكن  الرائد، مق�سما 
و»اال�ستغالل«، لكن [عن ثنائية اأخرى] هي »اال�ستعالم-اال�ستغالل« و»اال�ستنطاق«. وبالفعل، فبني نهاية 1956، ونهاية 

1958، فر�ست م.م.حنف�سها باعتبارها اخت�سا�سية يف اال�ستنطاق، مما دفع م.ا.ع.اإىل تعزيز بعدها املكتبي.
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برمتها، وكانت اأهدافها متعددة: القيام ماديا بح�سر كافة الم�سالح المكلفة بحفظ 
النظام تحـــت اإمرة الع�سكر؛ تح�سين فعالية ن�ساطاتهـــم وفر�ش رقابة على »العادات 
البولي�سية« التي يقول موؤ�س�سها باأنه »قد �سبقت له اأن تعرف عليها بالتجربة ]...وباأنه 
قـــد اعترف[ بعدم جدواهـــا، اإال اأن تفر�ش عليهـــا الرقابة«. مهما يكـــن، ولمزيد من 
االأمن، فقد فر�ش على االأ�سخا�ش الذين �سجنوا »خطاأ« ثم اأطلق �سراحهم بعد ذلك، 
تحريـــر اإقرار باأن »المداهمـــة التفتي�سية التي وقعت اأثناء عمليـــة اإيقافهم، قد جرت 
فـــي ظروف عاديـــة، وت�سريح ]اآخر[ يعترف ]...[ باأنهم قد وجدوا معاملة ح�سنة ولم 
يخ�سعـــوا الأي تعنيف«. تودع هـــذه الوثائق، في مركز التحويل، عند خروجهم، مرفقة 
ب�سهـــادة ي�سلمها طبيـــب، توؤكد باأن »المعني لم يكن يحمل عنـــد مغادرته، اأي اعتالل 

معين)1)«.
اأو�ســـح الكولونيـــل اأي�سا بـــاأن »كافة اأعمـــال م.ا.ع قد تمـــت ليال، اأثنـــاء �ساعات 
حظـــر التجول. كانت تتم اإذن دوما في تكتـــم، وال يعرف منها اإال القليل. ]...[ اأعمال 
التوقيـــف والمداهمة التفتي�سية، كان يقوم بها رجـــال ال�سرطة وحدهم، بينما اأوكلت 
حمايـــة العملية لعنا�سر مخت�سة مـــن كتيبة كوريا. تظل هذه االأخيـــرة على ا�ستعداد 
تـــام، في اأيـــة �ساعة من الليل، التبـــاع اأي »حبل« ك�سفت عنه عمليـــة اال�ستنطاق.« في 
�سيف 1956، قرر المفت�ش العام... )IGAME( موري�ش بابون، اأن يعفي نف�سه كلية 
تقريبـــا من مهـــام ال�سرطة الم�سندة اإليـــه، ل�سالح ال�سلطـــة الع�سكرية – فعل �سيرج 

باريت نف�ش ال�سيء، بالن�سبة لمدينة الجزائر في �سهر جانفي)2). 

)1( ت�ستقى هذه املعلومات حول م.ا.ع.التابع لق�سنطينة، من بطاقة حول حماربة االإرهاب بق�سنطينة، مت حتريرها 
من قبل الكولونيل قائد �ساحة ال�سالح بق�سنطينة، م�سوؤول عن ال�سلطات البولي�سية، يف ق�سنطينة منذ جويلية 1956. 
عن  يتحد  ال  فهو   .*1472/1  1H  ،1957 ل�سنة  الثاين  الثالثي  اإىل  البطاقة  هذه  تاريخ  يعود  اأن  جدا  املحتمل  من 
ال�سجناء املحتفظ بهم يف احلب�ش، لكن اأن اجلزائريني الذين حتادث معهم جان لوك اأينودي )مزرعة اأمزيان...( 

قد حدثوه اأي�سا عن ورقة للتوقيع، توؤكد باأنهم قد عوملوا معاملة ح�سنة.
الع�سكرية، يف  ال�سلطات  اإىل  النظام  املقيم، م�سوؤولية حفظ  الوزير  اأوكل   ،1956 7 ماي  )2( منذ �سدور مر�سوم 
حمافظة ق�سنطينة. قام موري�ش بابون با�ستكمال هذا التدبري، بتفوي�ش �سلطات ال�سرطة املوكلة اإليه. اأما يف مدنية 

اجلزائر، فاإن تفوي�ش مهام ال�سرطة، وت�سليم م�سوؤولية حفظ النظام، تتم يف نف�ش الوقت.
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بعـــد انق�ســـاء فترة ن�ســـاط اأولى، تم تجميـــد ن�ساط المركز، ثم وقـــع تحريكه في 
مار�ـــش 1957. غير اأن تاريخ ميالد نظام قمعي حقيقي، من�سجم ومنظم، بق�سنطينة 
يعـــود اإلـــى 1958. �سجـــل المالحظـــون »تزايدا في ن�ســـاط حركة التمـــرد«، ولم يكن 
يخفـــى عنهم اأي�سا طبيعة العالقة بين التنظيم ال�سيا�ســـي واالإداري للمدينة وتنظيم 
ال�سواحي المجاورة)1). اأدى تعدد العمليـــات بال�سلطات اإلى اال�ستنجاد بالفوج الثاني 
للمظلييـــن الكولونيالييـــن: اأثناء »معركة ق�سنطينة« هذه، تـــم و�سع القواعد الجديدة 

للمنظومة القمعية)2).
تلقـــى م.ا.ع م�سانـــدة م.م.ح في نهاية �سهر اأفريل، حيـــن كان المظليون يطبقون 
علـــى عا�سمة ال�ســـرق، المناهج التي تم اختبارها في مدينـــة الجزائر �سنة من قبل. 
ا�ستوجـــب االأمر البحـــث عن مكان لحجـــز »الم�ستبه فيهـــم« بعد اإيقافهـــم، من اأجل 
م�ساءلتهم، وجدوا مزرعة وا�سعة في حدود المدنية: مزرعة اأمزيان)3). في �سهر ماي، 
اأخـــذت المزرعة تمتلئ. بعد مغادرة القبعات الحمـــراء، ا�ستعاد م.ا.ع المزرعة التي 
�سارت ت�سير منذ ذاك، باعتبارها ملحقة لمركز الفرز والتحويل التابع للحامة. واإذا 
�سدقنا ما ورد في تقرير الكولونيل ب، عن مراحل ممار�سة القمع في ق�سنطينة، منذ 
1 نوفمبر 1954، فاإن »كل عملية توقيف، يترتب عنها فورا اإر�سال وثيقة مخت�سرة اإلى 
م.اإ.ع، وهـــي عبارة عن »الم�سار المهني« للمعني )بطاقة اإبطال قدرته القتالية(. في 
حالـــة اال�ستغالل المبا�سر، كان في و�ســـع الحي اأن يحتفظ بال�سجين لمدة 48 �ساعة. 
عليـــه بعد ذلـــك اأن يبعث به اإلـــى م.ا.ع باعتبارها الجهة الوحيـــدة المخولة بال�سروع 
فـــي عملية ا�ستنطاق اأكثر تف�سيال«. بل و�ســـل االأمر اإلى حد »دعوة« كافة الميدانيين 
فـــي القطاع »لزيـــارة م.اإ.ع، في اأدق جزئيـــات اأدائه الوظيفي« كمـــا اأن »كافة �سباط 

*1462/2 1H ،1( تقرير املالزم القائد املوؤقت لفرع الدرك يف ق�سنطينة(
)2( لئن توىل املظليون مهام العملية االأ�سا�سية، اأثناء »معركة ق�سنطينة«، فقد وا�سل م.ا.ع.�سريه اأي�سا. حول معركة 

ق�سنطينة، اأنظر ف�سل 10.
)3( روى مولود بن حمادي، املدعو اأمزيان، جلان لوك اإينودي )مزرعة اأمزيان...( كيف قام املظليون بنهب ثم 

احتالل املزرعة التي تعاقد مع [املدعو] »مالك ماز« من اأجل ت�سيريها.
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اال�ستخبار التابعين للحي يتابعون ترب�سا في م.اإ.ع، ] لمدة ثالثة اأ�سابيع[ في ال�سهر 
الذي يلي و�سولهم« ق�سد تح�سين توا�سلهم مع التنظيم المكلف بالتن�سيق)1). 

مـــا ال�سبب اإذن في كون قائد قطاع ق�سنطينة وقائد المنطقة، يعتبرون اأن مزرعة 
اأمزيان تتمتع بقانون ر�سمي، في الوقت الذي يعتبرها تقرير روفيلوا-ماليي، من جملة 
المراكـــز ال�سريـــة)2)؟ الواقع، هو اأن مزرعـــة اأمزيان هي ملحقة بالفعـــل بـ م. ف.ت، 
وم�سيـــرة من طـــرف نف�ش ال�سلك، غير اأن المقت�سيـــات القانونية تحترم فيها بدرجة 
اأقـــل بكثير. من المعلوم اأنه لم يتم تعيينها لموفـــدي الهيئة الدولية لل�سليب االأحمر، 

وهو دليل لرغبة ال�سلطات في التزام التكتم في هذا ال�سدد، اإن لم نقل ال�سرية)3).
يمكـــن لمحالتهـــا اأن تاأوي عدة مئـــات من االأ�سخا�ش، مما يـــدل على تعزز جانب 
م.ا.ع. لـــم يتحم�ش الكولونيل ب. كثيرا للعمل الخاطف الذي قامت به الكتيبة الثانية 
للمظليين الكولونياليين، مما جعله را�سيا باأن يحل محلها تنظيم ثالثي االأوجه، اأكثر 
�سالبة بكثيـــر: »�سرية من الدرك المتحرك )الدفـــاع ال�سطحي(، "المائة" )لهيكلة 
ال�ســـكان( و م.اإ.ع )للعمل المتعمق(.« تمثـــل "المائة" ب�سكل ما، كوماندو�ش عمالقا، 
�سديـــد االإخال�ـــش لكل من: »العمـــل ال�سيكولوجـــي«، »تاأطير ال�ســـكان« و« البحث عن 
المعلومـــة«؛ هيئة تمدد وتعمق ما قام به مظليو الكولونيل لومير من عمل. بل ال غرابة 
اأن نجدها م�سكلة اأوال من مظليين تلقوا تكوينا مخت�سا، ثم من مجندين من الخدمة 
الع�سكريـــة عاديين، اأ�سنـــدت اإليهم مهام و�سع �سبكة الرقابة علـــى المدينة وحرا�سة 

مزرعة اأمزيان)4).
و�سعت المائة تحت ت�ســـرف م.اإ.ع، وقد �سبق اأن دعمت هذه االأخيرة، باالإ�سافة 
اإلى ذلك، بـ م.م.ح التابعة ل�سمال ال�سرق الق�سنطيني. كنموذج لـ م.اإ.ع التي �سرع في 

*3566 1H ،1960 1( كتاب من الكولونيل ب. اإىل قائد منطقة �سمال ال�سرق الق�سنطيني، يوم 26 �سبتمرب(
*1100/2 1H ،1960 2( تقرير حول ت�سيري م. ف. ت.، واملراكز الع�سكرية للحب�ش، يوم 2 اأفريل(

ن�سر يف   ،1959 اإىل اجلزائر، يف خريف  االأحمر  لل�سليب  الدولية  للجنة  ال�سابعة  البعثة  تقرير  )3( مقتطف من 
جريدة لوموند يوم 5 جانفي 1960

*1479 1H ،1961 4( ن�سرية املعلومات للكولونيل ب. فيه ملحة عن تاريخ التمرد، يوم 10 جانفي(
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تن�سيبهـــا في الجزائر، يمكن القول باأن مركـــز ق�سنطينة يوؤدي وظيفته كما يجب)1). 
فقـــد »تم اإدماج ال�سرطة فيه لت�ستعمل تحت ت�ســـرف ال�سلطات الع�سكرية، الم�سوؤولة 
الوحيـــدة علـــى حفظ االأمـــن«، ب�سفة عامة، ولي�ش علـــى محاربة التنظيـــم ال�سيا�سي 
واالإداري فقـــط. في هذا المجـــال، وا�سلت م.م.ح الحفاظ علـــى بع�ش اال�ستقاللية، 
غيـــر اأن تواجـــد فرقة تم تخ�سي�سهـــا لمزرعة اأمزيان، بكيفيـــة دائمة، مع تحويالت 
منتظمة للم�ستبه فيهم من م.م.ح اإلى م.اإ.ع، تعتبر اأعماال ت�سهد على الم�ستوى العالي 
الذي بلغتـــه جودة العالقات ال�سائدة. وتنح�ســـر ا�ستقالليتها بالخ�سو�ش في مجال 
تدخلها: وخالفا لما كان عليه حال م.اإ.ع، فاإن م.م.ح ق�سنطينة هي مفرزة المنطقة. 
فهي ت�سرف على كافة م.م.ح التابعة لقطاع منطقة �سمال ال�سرق الق�سنطيني، وتقوم 

بتنظيم عمليات تتجاوز ذلك االإطار الح�سري)2).
بدل اال�ستياء من هذا، فقد عرفت م.ا.ع كيف ت�ستغل تلك الكفاءة الوا�سعة. ادعى 
مترجـــم �سابق في م.م.ح، بعـــد اأن اأ�سبح ع�سوا في م.ا.ع، باأنـــه ال يزال عن�سرا في 
ف�سيلـــة P عند قيامه باأعمال خارج المدينـــة... وفي معر�ش حديثه عن هذه الحالة 
مع قائد المكتب الثاني لمنطقة �سمال ال�سرق-الق�سنطيني، اأبدى قائد م.م.ح، مرونة 
كبيرة، حين ف�سل اإعطاء االأولوية لمحاربة التنظيم ال�سيا�سي االإداري على النزاعات 
الداخليـــة: »لئن تمكن م.ا.ع، ل�سبـــب معين، من اأن ينتحل ت�سمية م.م.ح/منطقة �ش. 
�ـــش-ق، وهو اأمـــر يمكن افترا�ســـه، فمن اأب�سط قواعـــد اللياقة ال�سروريـــة اأن يطلب 

)1( يف بطاقة موجهة اإىل قائد منطقة �سمال ال�سرق الق�سنطيني، يوم 5 اأكتوبر 1959، جعل م�سوؤول املكتب الثاين 
للمنطقة، من م.ا.ع.اأح�سن تنظيما ]...[.

)2( ورد يف التقرير املن�سور من قبل بيري فيدال ناكي، تاأكيد على اأنه ي�ساق اإىل م�سلحة اال�ستخبار والعمل )م. اإ. 
ع( »كافة امل�ستبه فيهم، الذين يتم توقيفهم يف ال�سرق اجلزائري« )La raison d’Etat p. 285( ومن الوا�سح اأن 
هذا خطاأ. فاإذا حب�ش اأ�سخا�ش مت توقيفهم خارج ق�سنطينة يف مزرعة اأمزيان، فمعنى هذا اأنه اأوتي بهم اإىل هناك 
من قبل م.م.حاأما يف بقية �سلك اجلي�ش التابع لق�سنطينة، فهناك م.ا.ع.اأخرى تتوىل ا�ستقبال االأ�سرى. بل اإن منطق 
اإن�ساء هذه املراكز، يتناق�ش مع فكرة املركزية هذه، يف م�ستوى �سلك اجلي�ش اأو املنطقة، اإذ مت جتميع قوات االأمن 

الفرن�سية يف تلك القطاعات، اأي قريبا جدا من اأعدائها.
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االإذن بهـــذا م�سبقـــا)1).« نجد مثل هذه المرونة اأي�سا من جهة م.ا.ع التي تقوم باإعارة 
محالتهـــا اإلى م.م.ح، لح�سابها الخا�ش، من اأجل حب�ـــش وم�ساءلة »م�ستبه فيهم« تم 
توقيفهـــم فـــي ميلة واأوتي بهم بوا�سطـــة م.م.ح اإلى غاية ق�سنطينـــة. في ماي 1959، 
و�ســـل االأمر برجال م.م.ح التابعة لمدينة ميلة، اإلى حـــد التنقل بنف�سهم اإلى مزرعة 

اأمزيان من اأجل ا�ستنطاق �سبعة ع�سر �سخ�سا بعثوا بهم اإلى هناك)2)...
لئـــن �سكل حجم مجـــال التدخـــل، بالن�سبة لــــ م.م.ح، التابعة للمنطقـــة، م�سدر 
ا�ستقالليـــة هامة، تجاه م.ا.ع، وربما و�سل اإلى حد اإثـــارة غيرة البع�ش، فاإنها ت�سكل 
اأي�ســـا بالن�سبة لقائدها، فر�سة لتعزيز عمله »في االأعمـــاق«، ح�سب التعبير المعمول 
بـــه والذي يعتبر ال�سراع �سد التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري، بمثابة عالج يقدم لج�سد 
مري�ـــش. وهكـــذا، ففي مار�ـــش 1959، �ســـرع م.ا.ع. في »عملية تنظيـــف ق�سنطينة«، 
مرتبطة بعملية اأخرى م�سيرة في النواحي، من قبل قائد م.م.ح، �سارك فيها، عالوة 
علـــى فرق م.م.ح، �ستة من رجال الدرك، و«فرقة م.ا.ع«. ظل رجال م.ا.ع، لمدة �ستة 
اأيام، تحت قيادة م.م.ح، خارج مدينة ق�سنطينة. عالوة على هذا التق�سيم االإقليمي، 
فكثيـــرا ما يحدث ل م.م.ح، اأن ت�سلم االأ�سخا�ش الذيـــن ت�ستنطقهم اإلى م. ا.ع، غير 
اأنهـــا ال تتدخـــل بانتظام في مزرعة اأمزيان. فهي تقـــوم بعمليات اال�ستنطاق الخا�سة 
بهـــا علـــى حدة، ودون �سك مـــع ت�سليم المعلومات اإلـــى م.ا.ع. تو�ســـل الم�سوؤوالن اإلى 
توزيـــع الن�ساطـــات بينهما تحقيقا لفعالية اأكبـــر لعملية القمـــع. كان الوفاق تاما، في 
ربيـــع 1959، وكانت �سلطات المنطقة ت�ستدعيهم معا، من اأجل تقرير اأمور »مكافحة 
التمـــرد في ق�سنطينة وحـــول المدينة«. و�سلت نتائج هذه العليـــات الم�ستركة اإلى حد 
جعلت جبهة التحرير الوطني، تلفت نظر اأع�سائها اإلى م.ا.ع، مما اأطرب قائد اأركان 

)1( حم�سر ق�سية تورط فيها ترجمان، ومي 24 �سبتمرب 1959. مبعنى اآخر، ن�سجل باأن حمادثات كانت جارية، يف 
اأكتوبر 1959، كي ي�سلم اأعوان مت الت�سرف فيهم من قبل م. ا. ع، اإىل فرع العمل يف مركز التن�سيق بني اجليو�ش، 
 1H ،1959 من طرف تنظيم النقيب روديي. ح�سب بطاقة م�سوؤول املكتب الثاين ملنطقة �ش. �ش-ق، يوم 5 اأكتوبر

*3566

*4601/2 1H ،2( ي. �ش. ع. لـ م. م. ح./منطقة. �ش. �ش-ق(
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المنطقـــة، الذي وجد في االأمر تاأكيدا »لفعالية هـــذا التنظيم في مجال الحرب �سد 
التخريـــب)1)«. وقد منعت هذه الفعالية الرهيبة اأي�سا بول دو لوفريي، من اأي ت�سرف 

�سد م�سوؤول مزرعة اأمزيان)2).
كانـــت تلك الملكيـــة الثرية، م�سكلـــة من عدة اأق�ســـام من البنايـــات، وخا�سة من 
اإ�سطبـــالت اأتيحـــت فر�سة تخ�سي�سها كاأماكن للحب�ش. وجـــدت في و�سط المزرعة، 
بنايـــة ت�ستعمـــل لل�سكـــن. كان القائد يقيم فـــي الطابق، ومن المحتمل جـــدا اأن تكون 
عمليـــات اال�ستنطاق قد تمت في قاعـــة بالطابق االأر�سي)3). كان تناق�ش هذه االأمكنة 
مـــع م.ف.ت في الحامة، يعك�ش الفـــوارق التي تميز بين الو�سعية القانونية والو�سعية 
ال�سريـــة اأو �سبـــه القانونية. في فيفـــري 1961، تمت مواجهة موفـــدي اللجنة الدولية 
لل�سليـــب االأحمـــر، الذين وفقـــوا في دخـــول م.ف.ت، برف�ش زيـــارة المزرعة)4). في 
�سهر جـــوان، �سجل الع�سكر الذين قاموا بتفتي�سها، اأنـــه من جملة قرابة خم�سة ع�سر 
�سجينـــا كانـــوا ال يزالون موجودين اأثنـــاء مرورهم بالمزرعة، »وجـــد ثالثة فقط، تم 
توقيفهـــم منـــذ ثالثة اأيـــام، توفروا على قـــرارات اإحالـــة نظاميـــة، وموجودين تحت 
رقابـــة م.ف.ت)5)«. وفـــي حقيقـــة االأمر، كان مـــن الناذر اأن يوجـــد موقوفون ل م.ا.ع 
فـــي اأو�ساع قانونية، الأن اأ�سماءهم ال تظهر في ال�سجالت اإال عند و�سولهم اإلى مركز 

)1( تعليق ليوتنان-كولونيل اأ. بخ�سو�ش تعليمة املنطقة 23، حول تنظيم، م�سلحة توا�سل-ا�ستعالم، مت حجزها يف 
*4407/2 1H ،1959 قطاع فليب-فيل، يف اأكتوبر

)2( هذا هو فحوى حديث جاك فونلوب-اإ�سبريابري، يف حوار اأجراه، مع بول دولوفري، يف ماي 1959. اأنظر �سيمون 
دو بوفوار وجيزيل حليمي، جميلة بوبا�سا، باري�ش، غاليمار، 1962، �ش. 252.

)3( هذا هو ما كتب جان لوك اإينودي، )مزرعة اأمزيان( غري اأن ذلك ال مينع اأن ت�ستعمل اأمكنة اأخرى يف املزرعة 
الإجراء عمليات التعذيب.

لكن، بن�سح من قائد منطقة  املزرعة.  زيارة  املندوبون  1961، طلب  14 فيفري  يوم  للحامة،  زيارتهم  اأثناء   )4(
�سمال ال�سرق الق�سنطيني، رف�ش لهم اجلرنال غوروا ذلك، ثم تراجع يف اآخر االأمر يف قراره، غري اأنه مل يكن يف 
و�سع املندوبني تغيري برنامج زيارتهم، فلم يتوجهوا اإىل م.ا.ع.تقرير جرنال الكتيبة، دوران، اإىل املندوب العام، واإىل 

*1100/2 1H ،اجلرنال العام، قائد البعثة الثامنة للجنة الدولية لل�سليب االأحمر اإىل اجلزائر
 1H ،1961 يوم 21 جوان )OCRE( حول زيارة حملقة ميدان �سباق اخليل بق�سنطينة)CICDA( بطاقة )5(

3617/1
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الفرز والتحويل بالحامة. وهذا هو بال�سبط ال�سبب الذي دفع كال من ال�سادة روفيلوا 
وماليي اإلى نعت مزرعة اأمزيان بالمركز ال�سري: لم يتمكنوا من مالحظة الفارق مع 
العدد الحقيقـــي للمحبو�سين في المركز، اإال بعد تعـــداد الوجبات الغذائية الم�سرح 
بها لفائدة م.ف.ت. ففي المزرعة غاب الزمن القانوني وغابت معه كافة ال�سمانات 
القانونيـــة ولو بالحـــد االأدنى. لم تكن م.ف.ت توفر الكثير مـــن هذه ال�سمانات؛ ومع 

ذلك، فقد كانت في المزرعة اأقل من القليل.
نـــاذرا ما يعثر على �سهادات حول االأ�ساليـــب الم�ستعملة. كان النقيب روديي يفعل 
ما فعل �سابقه، اأي يحر�ش على اأن يوقع المغادرون على اإقرار بح�سن المعاملة. هذا، 
بالرغـــم من كون ال�سهـــادات التي جمعها جان لوك اإينودي قطعيـــة: والمثير هنا، هو 
ت�سابـــه الممار�ســـات المذكـــورة مع ما كان �سائـــدا وقتها في مراكـــز ا�ستنطاق اأخرى 
فـــي الجزائـــر. اأ�ساليب التعذيب الم�ستعملـــة، ح�سور النقيب، بـــل م�ساهمته بوا�سطة 
�سربـــات بالكربـــاج، وجود زنزانـــات ال ت�سمح بجلو�ـــش الم�ساجيـــن، ال بجلو�سهم وال 
بنومهم، واأخيرا الوفاة تحت التعذيب، اأو االإعدامات التع�سفية »للم�ستبه فيهم«؛ كلها 
اأمـــور تذكر باأماكن التعذيب االأخـــرى. فالحجم الذي تمثله مدينـــة ق�سنطينة، يوؤدي 
وحده اإلى اإك�ساب مزرعة اأمزيان مكانة خا�سة في منظومة التعذيب. في 1959، اأكد 
طبيـــب تـــم تعيينه من طرف المحكمـــة، ما ورد في ت�سريح ثمانيـــة جزائريين ادعوا 
اأنهـــم عذبوا في مزرعة اأمزيان، ممـــا اأجبرهم على االعتراف بعمليات لم يرتكبوها. 
كان و�سفهـــم لالأمكنة والأ�سكال التعذيب متطابقا مـــع ظرفية العملية، ومدعوما فوق 
ذلك بتقرير طبي، جعل نائب قا�سي التحقيق الع�سكري ينتقل لمعاينة االأماكن، لكن 
فـــي �سهر اأوت 1960، فقط. رغـــم الجهود التي بذلها رجال النقيـــب روديي، الإخفاء 
المعطيـــات، فقد بدت حقيقة روايات الموقوفين مثبتـــة. ومع هذا فاإنه لم ي�سدر في 

الق�سية اأي ا�ستخال�ش ق�سائي)1).

)1( لوموند 9 اأوت 1960: »باأمر من املحكمة الع�سكرية التابعة لق�سنطينة، متت مواجهة متهمني م�سلمني بعك�سر 
اتهموا بتعذيبهم يف مزرعة اأمزيان.«
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ف�ســـح »لـــوران ا�سفارتـــز«، م�سوؤول لجنة الدفـــاع عن اأودان، علنـــا اأو�ساع مزرعة 
اأمزيان. احتج رئي�ش اللجنة الع�سكرية للتفتي�ش �سد تلك الت�سريحات، محاوال اإنكار 
تهمـــة التعذيب. غيـــر اأن مقالته بداأت بغلطـــة مف�سوحة، اإال اإن تعلـــق االأمر بمغالطة 
مق�سودة: فقد ادعى اأنه يجهل كل ما يقال عن دليل �سابط اال�ستخبار، الذي تحدث 
عنـــه لوران �سفارتز، في حيـــن يتعلق االأمر ب: الدليل الموؤقـــت الذي خ�س�ش ف�سله 
الرابـــع لعمليات اال�ستنطاق، وُيطلب من كافة �سباط اال�ستخبار قراءته عند الو�سول 
اإلـــى الجزائـــر. وحتـــى واإن لم يحتو الدليـــل، خالفا لما �سرح به، علـــى ذكر للتعذيب 

ب�سريح العبارة، فقد وجد فعال)1).
اأما عن االأرقام التي اأوردها لوران �سفارتز، فقد و�سفها كاتب المقالة، بقوله »اإن 
دقتهـــا ت�سبـــه �سخافتها«، موؤكدا بـــاأن ذلك يعود اإلى القول باأن »كافـــة ال�سكان الذكور 
البالغيـــن في دائرة ق�سنطينة كلها قـــد مروا من مركز اال�ستخبار والعمل، في مزرعة 
اأمزيـــان، وباأنهم قد عذبوا فيه، بمعدل 75 �سخ�ســـا في اليوم«. تحدث التقرير الذي 
ن�سرته الجريدة المنا�سلة Vérité-Liberté والذي ا�ستغله لوران �سفارتز، عن تفتي�ش 
108.175 �سخ�ـــش، موؤكدا اأنهم ق�ســـوا ثمانية اأيام على االأقل في م.ا.ع، وعن 7363 

�سخ�ش اأحتفظ بهم هناك اأزيد من ثمانية اأيام. يتم الح�سول على معدل 75 �سخ�ش 
فـــي اليوم، اإذا ق�سم عدد االأ�سخا�ش المفت�سين، بعدد اأيام افتتاح م.ا.ع. والذي ينكر 
ذلك، يجهل اأن نف�ش االأ�سخا�ش قد تعر�سوا في معظم االأحيان للتفتي�ش مرات عديدة 
فـــي اأربـــع �سنوات من الحرب، وبـــاأن الرجال الرا�سدين، لم يكونـــوا الوحيدين الذين 
يقتادون اإلى مزرعة اأمزيان. مقارنة باإجمالي عدد �سكان المدينة – ومع االأخذ بعين 
االعتبار، باأن النا�ش المحيطين بالمدينة قد �سجنوا بدورهم هناك من قبل م.م.ح– 
فاإن العدد المذكور في التقرير موثوق به. اأما عن 7.363 �سخ�ش المتحفظ بهم اأزيد 

من ثمانية اأيام، فلي�ش ثمة ما ي�سمح بنكران ذلك)2)...
)1( مدونة )CICDA( اإىل مدير دواوين املندوب العام، ب�سدد املقال ال�سادر يف جريدة لوموند بتاريخ 25 و 26 

1100/4 1H ،1961 جوان 1961، بخ�سو�ش تدخل لوران �سفارتر، يف ملتقى مدينة ليل. مالحظة 27 جوان
)2( يبالغ التقرير املن�سور من قبل:Vérité-Liberté بتقدميه الفر�سية القائلة »ب�سري يدفع مردودية املركز اإىل 
اأق�ساها«، والذي تقدر طاقته ب500 اإىل 600 �سخ�ش. هذا، مع العلم اأن ل�سحة احتمال رقم 108.175 �سخ�ش، 
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هنـــاك ت�ساوؤل ظل قائما، بخ�سو�ش االأرقام التي ك�سف عنها لوران �سفارتز: تقترح 
هـــذه االأرقام، وجود تعداد دقيق للموقوفيـــن في مزرعة اأمزيان، قد تم �سبطه من قبل 
المكتب الثاني، بينما لم يجد ال�سادة روفيلوا وماليي اأي �سبط لح�ساب األئك الموقوفين. 
يوحي �سير االأمور هنا، بوجود تعداد مزدوج. وما دام مركز اال�ستخبار والعمل )م.ا.ع( 
يتمتـــع بوجود ر�سمي وتابـــع للمكتب الثاني، فهـــو يقدم له الح�سابـــات ويطالب، ب�سفة 
خا�ســـة، باأن يقوم م.ف.ت بت�سديد م�ساريف حب�ش الموقوفين. فلننظر كيف اأن مكانا 
وا�سعـــا مثل مزرعة اأمزيـــان، مجهز لحب�ـــش وا�ستنطاق النا�ش، خارجـــا عن م.ف.ت، 
ي�سمح فيـــه بالتحديد الحر ل�سالحيات مركز لال�ستخبـــار والعمل، ال يحترم �سيئا من 
ال�سوابـــط القانونية بل وحتى التنظيمية المتعلقـــة باالإحالة على االإقامة )�سبط �سجل 
الدخـــول والخروج، احترام �ســـروط الحب�ش واال�ستنطاق، الخ.( ربما وجد هناك تعداد 
كمـــا يبدو؛ في هذه الحالة، �سيكـــون اإذن تعدادا �سناعيا، يعتبر فيه المحبو�سون مجرد 

اأفواه للتغذية، من غير تدقيق في ذكر االأ�سماء وال مدد اإقامتها بالمزرعة.
مـــن الموؤكد، موازاة لذلـــك، اأنه يوجد متابعـــة ا�سمية للموقوفيـــن، اإذ من طبيعة 
الن�ســـاط الذي يمار�سه م.ا.ع ال�ســـروع في اإن�ساء بطاقية وا�سعـــة، تهدف اإلى تخزين 
المعطيات المتعلقة ب»المتمردين« وت�سهيل التعرف عليها. هذا هو ما جعل الكولونيل 
ب. يوؤكـــد، في �سبتمبـــر 1960، اأن » م.ا.ع. يتوفر على مخـــزون بطاقات، ي�سم كافة 
االأفـــراد الذين مروا مـــن م.ا.ع، وكافة االأع�ساء اأو المتعاطفيـــن مع التمرد من ذوي 
االأ�ســـول الق�سنطينية، وممن �سكن اأو اأقام بهـــا)1)«. قام النقيب رودييي ب�سبط تعداد 
محـــدد الألئـــك االأ�سرى، لكن ال�ستعمال مح�ـــش داخلي: ال يبّلغ هـــذا الح�سر العددي 
للمراقبيـــن الماليين وال الأي �سخ�ش اآخر. وفي الح�سيلة المتعلقة بن�ساطه بين جوان 

يكفي اأن حتتوي طاقة املزرعة من 100 اإىل 200 مكان، ملعل مدة حب�ش لب�سع اأ�سابيع. فدرا�سة �سري مزرعة اأمزيان، 
تدعو اإذن اإىل القول باأن ذلك حمتمل جدا. باملقابل، فاإن رقم 789 حمبو�ش يف م. ف. ت. هو بكل تاأكيد اأقل بكثري من 
الواقع. فاإذا نظرنا اإىل �سهر جويلية 1960 وحده، فقد �سجل فيها اأحد اأع�ساء CICDA 307 حمال على االإقامة، 
منهم 59 الأزيد من �سهر و114 منذ اأزيد من 3 اأ�سهر، وقد قدر املعدل ال�سهري للمحبو�سني، منذ �سهر جانفي ب360، 

*3617/1 1H ،1960 تقرير حول م. ف. ت. للحامة، متت زيارته يوم 27 جويلية(
1960، 1H 3566* 1( مدونة الكولونيل ب. اإىل قائد منطقة �سمال-ال�سرق الق�سنطيني، يوم 26 �سبتمرب(
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1958 وجـــوان 1959، التزم م�سوؤول م.ا.ع التعميـــم: » ي�سم ال�سجل حوالي 12.000 

�سخ�ـــش �سبطت هوياتهم، كمـــا األقي القب�ش على ]حوالـــي[ 4.500 �سخ�ش)1).« من 
الم�ستحيـــل المقارنة بين هـــذه االأرقام واالأرقـــام التي تقدم بها لـــوران �سفارتز، الأن 
النقيـــب روديـــي ال يحدد طبيعـــة االأ�سخا�ـــش »الموقوفيـــن« فكيف تراه يقـــوم بتعداد 
اأ�سخا�ـــش تم توقيفهم عدة مـــرات؟ وما هي المدة التي يحتفظ فيها باأ�سمائهم؟ وفي 
نهاية االأمر، فاإن هذه االأرقام ال ت�سمح بمعرفة اأدق لماهية االأ�سخا�ش الموقوفين في 
مزرعـــة اأمزيـــان، لكنها تف�سي اإلـــى معدل تقديري بعدة اآالف مـــن الموقوفين، لمدة 

تفوق االأ�سبوع، وبعدة ع�سرات االآالف، ممن اأقام فيها لمدة ق�سيرة.
»لـــم تجر اأية عملية ا�ستنطاق في م.ف.ت، بالـــذات، ]بل[ ُتجرى في م.ا.ع التابع 
للقطـــاع)2).« تعتبر مزرعة اأمزيـــان بمثابة مركز اال�ستنطاق الم�ستـــرك، الذي ينبغي 
اأن يتوفـــر فـــي كافـــة م.ف.ت، لكـــن ال ين�سب اإلى اإقليـــم معين: فهي تقـــع خارجا عن 
المجـــال، واإذن، واقعيا، خـــارج التنظيم. وقد �سكلت هذه المميـــزات مو�سوع افتخار 
لـــدى م�ســوؤول المكتب الثانـــي للمنطقة، في بطاقة تت�ساعد منهـــا اأبخرة مدح م.ا.ع 
التابع لق�سنطينـــة، حيث اأكد باأن »االأرثوذك�سية، في الحرب التمردية ال تتوافق كثيرا 
مع الفعاليـــة ]...وباأنه...[ مهما كانت االأحوال، فـــاإن عملية الح�سول على المعلومة، 
ال تعتبـــر ترفيهـــا ي�سلي ِعلَيـــَة النا�ش، وال ت�سكل غاية في حد ذاتهـــا«. ومن المعلوم اأن 
نف�ش الم�سوؤول، يمتدح اأي�سا ما يميز م.م.ح من قدرة على المعالجة، وياأ�سف لل�سعف 

الكبير في اأعداد العاملين بها)3).
)1( ر�سالة ب13 �سفحة، للنقيب روديي، قائد م.ا.ع التابع ملدينة ق�سنطينة، اإىل وجهة غري م�سرح بها، يوم 11 
جوان 1H ،1959 1479/1*. ورد يف ح�سيلته اأي�سا ذكر حتطيم 85 خلية، حجز 23 قطعة �سالح يف املدنية، وكذا 

53 قنبلة يدوية، وقنبلة ب25 كلغ.

)2( تقرير التفتي�ش للكولونيل بابرون، يتعلق ب م.ف.ت. احلامة، التي متت زيارته يف 27 جويلية 1960. بل ذكر يف 
تقريره اأنه قد توجه اأربع مرات اإىل م.ف.ت. هذا، منذ �سبتمرب 1959، مما ميثل عدد زيارات اأكرب بكثري من كافة 

3617/1 1H ،املراكز االأخرى
)3( بطاقة موجهة اإىل اجلرنال قائد منطقة �سمال ال�سرق-الق�سنطيني، يوم 5 اأكتوبر 1H ،1959 3566* يبدو 
باأن نف�ش النظام يكون موجودا يف م.ف.ت. مبزرعة �سونو بالبليدة. فالتحقيق الذي قامت به اللجنة الدولية لل�سليب 
االأحمر، فيها يف اأكتوبر 1959، ي�سمح فعال مبالحظة اأن مركز اال�ستنطاق امل�سرتك، يقع على بعد 2 كلم من م.ف.ت. 

داخل معمل لل�سابون.
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فهـــل يعود �سبب ذلك اإلى كون المناف�سة قد ثقلت كثيرا بين الم�سلحتين؟ فنهاية 
�سنـــة 1959، تعتبـــر اأي�سا تاريخ نهايـــة المدائح المكالة لــــ م.م.ح. تدريجيا، وا�سلت 
هـــذه االأخيـــرة ن�ساطها �ســـد التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري، رفقة م�سالـــح اال�ستخبار 
االأخـــرى، وتـــم تهمي�ش م.ا.ع. فـــي دي�سمبـــر 1959، فكر القائد الجديـــد للقطاع في 
»�سياغة جديدة لـ م.ا.ع وللدور المنوط ب» م.م.ح؛ غير اأن النقيب الم�سوؤول عنها قد 
التـــزم ال�سمت: تف�سل م�سلحتها العودة اإلى اال�ستقاللية واإلى ال�سرية التي تميزها. 
وبتاأييد من قائد المكتب الثاني للمنطقة، اقترح اإن�ساء »مركز للحجز الموؤقت، مكيف 
مـــع خ�سائ�ش الكتيبة المظلية 25«، وهي اإ�ســـارة لتحول جديد على �سعيد المنطقة، 
وموؤ�ســـر على عزمـــه اأي�سا على اأن ينتـــزع من م.ا.ع بع�سا مـــن �سالحياتها. في ماي 
1960، ا�سُتنفذت معطيـــات القطيعة: فر�ست م.م.ح على قائد القطاع ح�سورها في 

مدينة ق�سنطينة بالذات، مناف�سة ل م.ا.ع في عقر ترابه)1).
وبينمـــا ا�ستعاد المدنيون ال�سلطة التـــي فقدوها في عهد الجنرالين �ساالن و�سال، 
بـــدت م.م.ح باأنها توفر مزايا كثيرة، خا�سة منها المزايا المترتبة عن ا�ستقالليتها، 
عـــن مناهجهـــا وعن قدراتها علـــى التكفل وحدهـــا بعمليات �سد التنظيـــم ال�سيا�سي 
االإداري. كان لزامـــا انتظـــار الحركة التمردية التي وقعت فـــي اأفريل 1961، كي يتم 
اإلقـــاء القب�ش علـــى النقيب روديي، المتورط ب�سبب االإفـــراط في الن�ساط، ويقال من 
وظائفه. في غمرة ذلك التغيير الم�سطرب، اأهملت محالت مزرعة اأمزيان)2). بطلب 
من المحافظ، تم ا�ستبدال م.ا.ع. بهيئة جديدة ت�سم نف�ش الم�سالح، لكن ت�سّير من 
قبل مدني خا�سع لقيادة االأركان الم�ستركة. تعاي�ش ]هذا االأخير[ مع م�سالح م.م.ح، 

)1( ورد يف ي.�ش.ع، بتاريخ 10 ماي 1960: »حت�سل« النقيب »على الرتخي�ش مبوا�سلة القيام بالبحث يف ق�سنطينة، 
بالرغم من الطلب املغاير متاما، الذي عرب عنه اجلرنال قائد املنطقة، بوا�سطة الكولونيل قائد قطاع ق�سنطينة«.

)2( زارها الرئي�ش باتان يف اأكتوبر 1960، وزار يف نف�ش الوقت مركز احلامة. اأ�سار تقريره املخت�سر، فقط اإىل 
اأن مزرعة اأمزيان هي »مركز لل�سرطة، يديره النقيب روديي« وباأنه قد زاره »بالتف�سيل«. من ناحية اأخرى، قال باأنه 
معجب بنذرة العمليات التي تهز ق�سنطينة. تقرير اإىل م�سال دوبري، حول �سفره اإىل اجلزائر من 7 اإىل 11 اأكتوبر 

 (CAC( *770101/9 ،1960
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التي وا�سلت القيام بعملياتها بمفردها)1). اتخذ مواقعه في محالت جادت به ال�سدف 
في ميدان ل�سباق الخيل، ومن غير مدير قار؛ في نهاية جوان 1961، كان �سير اأعماله 
�سيئـــا للغاية. هـــذا هو على االأقل، مـــا الحظته لجنة تفتي�ش مراكـــز التوقيف االإداري 
)CICDA(، التـــي نددت »بكون الظروف الماديـــة �سيئة للغاية« وب »غياب قائد قار 
على راأ�ـــش التنظيم، تاركا الفرق المكلفة بالبحـــث واال�ستنطاق نوعا ما لحالها، مما 
قـــد يكون له عواقـــب وخيمة على المناهـــج الم�ستعملة اأثناء هـــذه العمليات«. لم تكن 
خال�سة تقريره تدع مجاال للنقا�ش : »اإن تحويل هيئة لم تقم، في الواقع، �سوى بتغيير 
الت�سميـــة من مزرعة اأمزيان اإلى ميدان �سباق للخيل، لـــم يترتب عنه اإلى غاية االآن، 
بخ�سو�ش الق�سايا الم�سندة اإلى اللجنة، �سوى عواقب وخيمة«)2)... في �سيف 1961، 
نق�ـــش القمع، غير اأنه لم يتوقف. ذّكر تفكيك نظام الم�سالح باالأو�ساع ال�سائدة في 
ال�سنـــوات االأولى للحـــرب، عندما كان المدنيون يتولون محاربـــة االإرهاب الح�سري. 
مـــرة اأخـــرى، ا�ستفـــادت م.م.ح بالخ�سو�ش بمـــا عرفه م.ا.ع من تحويـــل، وهي التي 
التزمـــت البقاء في هام�ـــش التنظيم المن�سق، وكان في و�سعهـــا موا�سلة ن�ساطها كما 

كان عليه الحال قبل االنقالب.
علـــى غرار ق�سنطينة، وعبـــر كافة تراب الجزائر، �سمحـــت م.ا.ع باإ�سفاء �سرعة 
هائلـــة لمحاربـــة التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري، عن طريـــق تح�سين فعاليـــة الم�سالح 
القمعيـــة. ومع هذا، فاإن م.م.ح لم تفقد اأهميتها بذلـــك، الأن هيكلتها الموازية كانت 
ت�سمح بحرية تدخل اإقليمي كبيرة، وتوفر مجاال قمعيا في الهوام�ش، ي�سير وكاأنه قناة 
ت�سريـــف عن ال�سبل القانونيـــة التي يج�سدها �سابط اال�ستخبـــار. غير اأن امتدادات 
تلـــك القنـــاة قد اتخذت في الواقع اأ�سكاال جعلها ال تعـــود كلها اإلى �سابط اال�ستخبار؛ 

)1( هناك اأي�سا بطاقة من املكتب الثاين تعرفه، يف نهاية جوان 1961، باعتبار التنظيم املركزي لال�ستعالم، بينما 
جاءت م�سطلحات اأكرث ع�سكرية بكثري لتفر�ش نف�سها يف املو�سوع: التنظيم املركزي للبحث واال�ستغالل.

اأن�سئت حديثا يف ق�سنطينة«،  )2( تفتي�ش من قبل ل.ت.م.ت.اإ )جلنة تفتي�ش مراكز التوقيف االإداري( »مللحقات 
جوان cab (CAOM( ،1961 15/38*. فالبطاقة املتعلقة بهذه الزيارة واملوجودة يف االأر�سيف الع�سكري، هي اأكرث 

�سحا بكثري، باملعلومات.
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اأمـــا م.م.ح الوثيقة االرتباط ب�سباط اال�ستخبار و ب م.ا.ع، فقد ا�ستمرت واقعيا، في 
موا�سلة حرب موازية، جعلت القمع وفعاليته في تزايد.

كانت االأجواء وقتهـــا خا�سعة لهيمنة القوى الع�سكرية: اأ�سفر تو�سع وحيوية مجال 
ن�ساطها، عن اإحداث ا�سطراب دائم في حياة الجزائريين. ا�ستمرارا لعمل الجنرال 
�ساالن، فقد اأبرزت قيادة الجنرال �سال، اأكثر من اأي وقت م�سى، الحرب الجزائرية، 

وفق ال�سورة التي تجعل منها عملية احتالل. 



360

12 - اأعمال عنف �شاملة

ف�سل الماء عن ال�سمك: تجميع وتحطيم
مـــع حركات التاآخـــي التي عرفها �سهر مـــاي 1958 وو�سول الجنـــرال دو غول اإلى 
ال�سلطـــة، عاد االأمل اإلى نفو�ش المدافعين عن »الجزائـــر فرن�سية«. عاد التوا�سل بين 
الجي�ـــش وبيـــن �سباط المكاتب العربية، اإلـــى م�ستوى يكاد يكون عاديـــا؛ ومن المعلوم 
اأن هـــذه المكاتب قد تحولت، نظرا لمطالب المعمريـــن المجحفة في �ستينيات القرن 
التا�سع ع�سر، اإلى هيئات للمحاماة عن الجزائريين. ومع هذه المكاتب اأي�سا ينبغي اأن 
تبنى جزائر الغد. ا�سطدم هذا الحر�ش، الذي جاء متاأخرا دون �سك، بالواقع المتمثل 
فـــي وقوف ال�سكان اإلى جانب الوطنيين. لل�سروع في احتالل ال�سكان حاول الجي�ش اأن 
يف�ســـل هذين العن�سريـــن المرتبطين ببع�سهما ارتباط ال�سمـــك بالماء. وهكذا كان 

الجي�ش يهدف اإلى تحقيق غايتين، االنت�سار على عدوه وا�ستمالة قلب ال�سكان. 
اإن االإبداعـــات التي اأ�سافهـــا الجنرال دو غول اإلى حـــرب الجزائر معروفة جدا. 
ي�سف جان-�سارل جوفري ما ي�سميه ب»و�سفات« الجنرال دو غول كما يلي: »ال�سرية 
المطلقة، �سباط اأركانه �سباب وموهوبون، توا�سل تام بين جيو�ش البر والجو، عن�سر 
المفاجـــاأة عند ال�ســـروع في كل عملية كبيرة، وت�سخير اأق�ســـى للو�سائل المتوفرة)1).« 
تغيـــرت جذريا عالقـــات القوى بين جي�ش التحرير الوطنـــي والجي�ش الفرن�سي. طلب 
الجنرال دو غول من القائد االأعلى الجديد، تحقيق الن�سر في الميدان، ق�سد الجلو�ش 
فـــي اأف�سل مكانة ممكنة للتفاو�ش، فا�ستجيب لـــه بفعالية. كان الخطاب المتبنى من 
قبـــل االأركان هجوميا كا�ستراتجيتها. اأزيلت المناطق المحرمة التي و�سفها الجنرال 

)1( ع�سكري باجلزائر، �ش.119.
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دو غـــول ب»اأطـــالل عهد كنا مجبرين فيه على الدفاع«، و�ســـارت �ساهدة على »رغبة 
في التخل�ش من الذهنية الدفاعية«)1). تمثل االأمر في اإدخال الحركية في حرب بدت 
وكاأنهـــا حرب مواقع، ياأخـــذ فيها كل طرف ن�سيبه اليومي – ال�سباح للجي�ش، والليل 
للوطنييـــن – كما ياأخذ كل طرف الف�ســـاءات الخا�سة به – فالمدن الكبيرة التي تم 
تخلي�سها من كل العمليات االإرهابية من ن�سيب البع�ش، ومن ن�سيب االآخرين بع�ش 

المناطق الجبلية. 
محليـــا، كان في متنـــاول الجزائريين مالحظـــة ظهور كوماندو�ش مـــن القنا�سة 
م�سكلين مـــن خم�سة ع�سر اإلى ع�سرين �سخ�سا، وجه جديد ليوميات الحرب، تكييف 
ع�سكري مح�ش، لل�سق الم�سلح من »الحرب الثورية« المتمثل في حرب الع�سابات. تم 
اإقحام »الحركة« باأعداد كبيرة، ا�ستكماال لمحاكاة الخ�سم حتى في النوعية الب�سرية 
المحاربـــة. وبالفعل فقد كان الجنـــرال �سال يرى، باأن »اأف�ســـل قنا�سي الفالقة، هم 
الفرن�سيون من ذوي االأ�سول ال�سمال-اإفريقية«، وكان يوؤكد من جهة اأخرى: »ال يمكن 
اأن نحـــل ال�سالم فـــي الجزائر، من غيـــر الجزائريين« وهو ما ينبغـــي اأن يفهم اأي�سا 
بالمعنـــى الحقيقـــي بوقوف جزائرييـــن اإلى جانب القـــوات الفرن�سيـــة)2). تمتع هوؤالء 
الكوماندو�ـــش بحرية تحرك كبيرة. كان مـــن غير الوارد اأن يجبروا على البقاء داخل 
الحدود االإدارية لقطاع ما، نظرا لكون واجبهم الوحيد، هو »تحديد« كتيبة المتمردين، 

اأو على االأقل، وهو في الحقيقة هدفهم االأ�سا�سي، البحث عن المعلومات)3).
وفي حين تقوم وحدات االحتياط العام تدريجيا بتحديد عدد »الكتيبات« عن طريق 
اإرغامها على االنق�سام اإلى مجموعات �سغيرة جدا، كان كوماندو�ش القن�ش ي�ساهمون 
مـــن المقدمة ومن الموؤخرة في مالحقتها دون انقطاع. موازاة لذلك، �سرع في عملية 

)1( مدونة اجلرنال �سال اإىل قادة اأ�سالك اجليو�ش، يوم 23 جويلية 1H ،1959 2963/1. مت االحتفاظ مبناطق 
حمرمة يف احلدود، و�سميت مبناطق املراقبة الع�سكرية املدعمة.

2942 1H ،1958 2( ملحق تعليمة رقم 1 للجرنال �سال، 28 دي�سمرب(
)3( تتمثل مهمة كوماندو�ش القن�ش، كما اأو�سح اجلرنال �سال يف تعليمة له يف 5 اأكتوبر 1958 »هي قبل كل �سيء 

 2942 1H،»مهمة ا�ستعالم
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تحويل لل�سكان، بحجم لم ي�سبق له نظير، ق�سد ف�سل جي�ش التحرير الوطني عن قواعده 
داخل البالد، بينما عملت الحواجز الحدودية على حرمانه من ال�سند االأ�سا�سي الذي 
ياأتيـــه من الخارج. تم تهجير قرى باأكملها وتجميعها فـــي مخيمات، وتحويل اأرا�سيها 
اإلى مجاالت قن�ش بالن�سبة للقوات الفرن�سية، ونوع من المناطق المحرمة، حيث يعتبر 
كل �سخ�ش موجـــود فيها بال�سرورة »متمرًدا«. ي�سمح نظام تجميٍع في قطاع »كورناي« 
باأخـــذ فكـــرة عن الظروف التي يغـــادر وفقها ال�سكان ديارهم. تـــم تحديد الهدف من 
العمليـــة: »تجميع ال�سكان في قطاع عين التوتة، بالترا�سي اأو بالقوة«، »اإعذار ال�سكان 
بالتوجـــه اإلـــى عين التوتة، حاملين معهـــم، الماأكل، المتاع، القطعـــان، وال�سقوف. في 
حالـــة الرف�ش وبعد مـــدة اإمهال ب�ساعتين، اإفـــراغ الديار وحرقهـــا، وحمل الراف�سين 
ق�ســـرا في �ساحنات«)1). بعد مـــرور اأ�سهر من ذلك، كانت التعليمـــات ال�سادرة للفرق 
اأكثـــر مرونة، غير اأن التحديدات الموالية قد ك�سفت عن ممار�سات ال هوادة فيها: » ال 
يتعلـــق االأمر بطرد، لكن بتجميع لل�سكان. من واجب الفرق اإذن اأن تقدم لل�سكان كافة 
المعونـــات الالزمة، من اأجل النقل وتعبئة المتـــاع. على االإطارات اأن تحر�ش في اأن ال 
يرتكـــب اأي �ســـرر. وحيث اأنه لن ي�سمح لل�سكان بالعودة اإلـــى »م�ستاتهم«، �ستترك لهم 

مهلة معقولة من اأجل تعبئة اأكبر قدر من اأمتعتهم.
لئـــن طلب من الفرق اأن تت�سرف كما يجب، فـــالأن االأمر يتمثل اأي�سا في اأن يبين 
لل�ســـكان اأنهم فور تمييزهم عن اأعـــداء الجي�ش، ففي االإمـــكان معاملتهم كاأ�سدقاء. 
هـــذه ممار�سة قديمة. �سارل روبير اأجرون قد وجد اأثرا لها في 1703، عند قمع ثورة 
ال »كاميـــزار«. ا�ستعملت اأي�سا �سد تمـــرد »الظهرا« في 1846-1845، واأثناء حروب 
ا�ستقـــالل اأخرى)2). ففي الجزائر، �سرع في عمليات التجميـــع، اأوال من قبل الجنرال  

4411bis 1H ،1960 1( م�سروع عملية مروانة، غري موقع عليه، يوم 16 جويلية(
)2( �ش. روبري اأجرون. »بعد من اأبعاد حرب اجلزائر...« فعال ال يعترب التجميع من اإبداعات حرب اجلزائر. لقد 
واكب العديد من احلروب الكولونيالية والتحررية: كذلك كان االأمر يف كوبا 1895-1898، يف ماليزيا 1952-1950، 
يف كونبوديا ويف كو�سان�سني ابتداء من 1946 وخا�سة من 1951-1952. حول خميمات التجميع، يعترب موؤلف م�سال 
كورناتون، هو املرجعية )خميمات التجميع يف حرب اجلزائر( مت تاأليفه يف وقت مل يكن يتوفر �سوى على اأر�سيف 

اجلرنال بارالجن.
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بارالنـــج، باعتبارها تكملة للمناطق المحرمـــة في نهاية )1)1955. ت�ساعفت اأعدادها 
ابتـــداء من 1957 و1958، بف�سل النجاح الـــذي لقيته لدى منظري »الحرب الثورية« 
الذيـــن كانوا يرجون تحويلها اإلى �سالح �سيكولوجـــي. �ساهمت م�ساريع الجنرال �سال 
ال�سخمة في الرفع من اأهميتها بكيفية معتبرة �سنة 1959 و1960. تم ت�سور التجميع 
وقتهـــا، باعتبـــاره الخطـــوة االأولى لعمـــل �سيكولوجي يهـــدف اإلى اإقنـــاع الجزائريين 

بالم�ساهمة في »الجزائر الجديدة«.
تعتبر هـــذه التخ�سي�سات الترابيـــة بحق، نظرة جديدة اإلى التـــراب الجزائري؛ 
نظـــرة موؤ�س�سة على مفهومي االأ�سدقاء واالأعـــداء. يبدو اأن هذه التجديدات المدخلة 
اأو المن�سطة من قبل الجنرال �سال، تقول اأخيرا بو�سوح للجنود الفرن�سيين اأين يوجد 
اأعداوؤهـــم، اإن لم يتو�سل اإلى اأن يقال بالتحديد مـــن هم. ومع ذلك، فاإنها لم تف�ش، 
فـــي اأر�ش الواقـــع اإلى زوال »الم�ستبه فيهـــم«. فهذه النوعية الب�سريـــة المطاطة، هي 

ثمرة حرب مبهمة المعالم. 
على �سعيـــد الجزائر، فاإن االإ�ستراتيجيا الجديدة التي و�سعها الجنرال �سال، قد 
اأحدثت تراجعا نهائيا لقوة جي�ش التحرير الوطني. فور جويلية 1959، انت�سب مولود 
فرعون �ساهدا على هذا النجاح حين كتب: »تبدو الثورة مري�سة في جبالنا«. »تتتابع 
عمليـــات االن�سمام، التـــي تعتبر عمليات اإيجابية، وانت�ســـارات للجي�ش)2).« لم يجنب 
هـــذا االنت�سار الع�سكري، تجدد التهابات محليـــة، ولم ينجر عنه باالأخ�ش، ان�سمام 
مـــن االأعماق لل�ســـكان)3). وهكـــذا، كان المالزم فيليـــب ل. مبتهجا فـــي �سهر جوان، 

تكوت،  م�سون�ش،  يف   ،1955 نهاية  يف  اأن�ساوؤها  مت  لالجئني  مراكز  ثالث  حدد  قد  )ن.م(  كورناتون  م�سال   )1(
وبوحمامه.

)2( م. فرعون. يوميات. 12 ،1955-1962 جويلية 1959، �ش. 297.
)3( حول تاأثري خمطط �سال يف �سمال ال�سرق-الق�سنطيني، ميكن اأن نقراأ مقال داحو جغبال، »جبال �سمال ال�سرق-
الق�سنطيني، يف مواجهة كربيات عمليات التم�سيط الواردة يف خمطط �سال )1959-1960(«، يف ج.�ش. جوفري و م. 

فاي�ش، ع�سكر وحرب ع�سابة يف حرب اجلزائر. �ش. �ش. 218-195
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باالنت�سارات المحققة �سد » ِلي ِفْل�ْش«)1)، لياأ�سف ب�سعة اأ�سهر بعد ذلك لوجود »عدد 
مـــن ال«فل�ش« مماثل للعدد الموجود عند و�سولـــه قبل اأربعة اأ�سهر، ال اأكثر؛ غير اأنهم 
يقاتلـــون بكيفيـــة اأف�ســـل«)2). بالن�سبة لهذا الع�سكـــري المغرم بالمثـــل االأر�ستقراطية 
وبالبطولة الرجولية التي يج�سدها �سلك اللفيف، فاإن الحرب في الجزائر، هو �سراع 
�ســـد »المارك�سية اللينينية«: ينبغي اأن ي�سيـــف للعمليات الع�سكرية انت�سارا �سيا�سيا. 
تك�ســـف ر�سائله عـــن التزام عميـــق باأطروحات المكتـــب الخام�ـــش، وتك�سف، في زي 
ال�سابـــط التقليدي، عن �سليبي يريـــد اأن يظل »م�سادا للثورة«. وبعدما اأنهى بحما�ش 
بنـــاء اإحدى المجمعات، كتب اإلـــى اأمه: تعك�ش هذه الكلمات �سيا�ســـة جي�ش ما، يبقي 
عن م�سافة بينه وبين ال�سلطة ال�سيا�سية ويطور اأيديولوجية لن تلبث اأن تكون مناف�سة 
للخـــط ال�سيا�سي: » ينبغـــي اأن يتالزم ك�سر المتمرد وك�سب ال�سكان. في هذا ال�سدد، 
اآ�سف اأن باري�ش ترف�ش االلتفات اإلى الجانب المارك�سي في الق�سية الجزائرية. ينبغي 
اإبطـــال اأ�سرار القيادات العدوة الموازية، الك�سف عن ال�سرطة، عن اأعوان االت�سال، 
عـــن الو�ساة، عن جامعي االأموال، عن الم�ستغليـــن بالدعاية. يعتبر هذا مك�سبا يعدل 
المك�سب المتمثل في ا�ستعادة االأ�سلحة، فقد تبث اأن �سالطة الديموقراطية ومخطط 

ق�سنطينة قد اأ�سبحت االآن غير كافية لك�سب جموع ال�سكان)3).
لئـــن كان الحكم الـــذي اأ�سدره المالزم غير عادل، اإذ ثبـــت التزام الجي�ش بقتال 
»القيـــادات الموازية« التـــي ت�سغل بال الكولونيـــل ال�سروا، فاإنه يح�ـــش، وهو محق في 
ذلـــك، باأن االنت�سار الع�سكـــري لم ينجر عنه ان�سمام ال�ســـكان. كان من الممكن اأن 
يـــوؤدي العمل ال�سيكولوجي الم�سروع فيـــه بمنا�سبة تجميع ال�سكان اإلى �سد هذه الثغرة 
المهولـــة، غير اأن الكيفيـــات التي تم بها هذا التجميع قـــد اأعقبت في معظم االأحيان 

)1( ت�سغري ا�ستنقا�ش، لكلمة الفالقة )الرتجمة(
)2( ر�سالة اإىل والديه، يوم 30 اأكتوبر 1959، ر�سائل فيليب، 1955-1960، من�سورات خارج التجارة، 1965. ن�سخة 
معارة من قبل االأب مايار دو ال موراندي. ولد فيليب ل. يف 1936. دخل املدر�سة الع�سكرية �سان �سري، قبل االلتحاق 

باجلزائر يف جويلية 1958، يف كتيبة 67 للم�ساة. مات يف جويلية 1960، بعد اأن اأحلق باللفيف االأجنبي.
)3( ر�سالة اإىل اأمه، يوم 20 مار�ش 1960، ن. م.
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عك�ـــش ذلـــك، باالإ�سافة اإلى الدعاية التي قامت بها جبهـــة التحرير الوطني، التي لم 
تتردد في ا�ستعمال اأ�سوء المقارنات واإطالق اأقبح ال�سائعات)1). 

يعتبر التجميع في حد ذاته عنفا: مهما كانت االحتياطات المتخذة اأثناء تحقيقه، 
فاالأمر يتعلق دائما بهدم منازل، باإجبار �سكان مدنيين على مغادرة قريتهم واأرا�سيهم؛ 
يعرفه م�سال كورناتون باعتباره » تحويال مكثفا، في م�سافة محدودة، ل�سكان م�ستتين 
عموما في مناطق �سعبة المنافذ)2)«. ففي راأيه تكت�سي العملية، اأثناء حرب الجزائر، 
هدفا مرتبطا باالأمـــن الع�سكري فقط، ولم تكن تهدف اإلى ك�سر الهياكل االجتماعية 
واالقت�سادية كما كان عليه الحال اأثناء االحتالل. غير اأن وجهة النظر هذه في حاجة 
اأن ندخـــل عليها قدرا من الن�سبية، اإذا اأخذنا بعين االعتبار الكيفية التي ينظر وفقها 
اإلى االأمن الع�سكري. فاإذا كانت وحدات االحتياط العام تهدف اإلى تفكيك »الكتيبات« 
ق�سد اإ�سعافها، فاإن محت�سدات التجميع تهدف اإلى تحطيم مختلف اأ�سكال الت�سامن 
التي تجمع بين القرويين و«المتمردين«. �سبل االأمن الع�سكري تمر اأي�سا عبر التفكيك 
االجتماعي؛ ولي�ست ق�سية تحويل ب�سيط. في جهات اأخرى، تندرج العملية في منظور 
»هيكلـــي«، اأي اإعـــادة تنظيم اجتماعي بحق، يراها اأحـــد المتحم�سين لها وفق النمط 
المتبـــع مـــن اأجل فر�ش الرقابة علـــى ال�سكان ال�سوفيت)3)، بينما ينـــدد بها خ�سومها 

باعتبارها »ن�سخة حقيرة الأ�ساليب نجحت في ال�سين، وفي الهند ال�سينية)4)«.

)1( على �سبيل املثال، ويف انتظار درا�سة اأكرث تعمقا لهذا اجلانب من احلرب، ميكن اأن نورد املعلومة التي اأر�سلتها 
قيادة اأركان الوالية الثانية، يف جويلية 1958: اتهم الفرن�سيون بكونهم اأخ�سوا كيميائيا بكيفيات موؤقتة اأو دائمة، 
رجاال ون�ساء وجودوا يف »خميمات االن�سمام«. اأو�سحت الر�سالة باأن هذا االإخ�ساء الكيميائي، يتميز بكونه ال ينتبه 
اأن كل هذه الدعاية  اأثناء عمليات التم�سيط«. الواقع  اإليه، خالفا ملا »يعاين منه اآالف ال�سباب من الذكور، خا�سة 
كانت تهدف اإىل معاك�سة النجاح الذي حققته و�سائل الدعم التابعة للجي�ش لدى ال�سكان املحرومني. ر�سالة من قيادة 

2586/2 1H ،1958 اأركان الوالية 2 للم�سوؤولني ال�سيا�سيني وللم�سلحة االجتماعية، يوم 22 جويلية
)2( م. كورناتون حمت�سدات التجميع يف حرب اجلزائر، �ش. 23

)3( جان-كلود را�سيني، »نقباء اأفريل«، باري�ش، من�سورات فران�ش اأمبري، 1976. يتعلق االأمر بهيكلة �سكان جرييفيل 
)البي�ش حاليا(

)4( ر�سالة اجلرنال دوكونو اإىل هرني بينونو، 3 جانفي 1960، اأعريت للكاتب من قبل هرني بينونو.
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فعال، بداأ تطبيق النظريات التي تم ت�سورها في المكتب الخام�ش يثير ردود فعل 
بالرف�ـــش داخـــل الجي�ش ولدى المندوبيـــة العامة. اأبرزت مخيمـــات التجميع للعيان، 
بداهة االن�سداد الذي اآل اإليه النظام المتبع. حاول المندوب العام اأن يفعل �سيئا، عن 
طريـــق تحديد عددها، وتنظيم زيارات للرقابـــة والحر�ش على تح�سين ظروف عي�ش 
ال�ســـكان. لئـــن اأمكن لبع�ش قادة م�سالـــح العمل االجتماعـــي، اأن يفخروا بما حققوه 
مـــن بنايات �سلبة وباأعمال التهيئة التي ينجزونها لفائدة ال�سكان، ولئن تو�سل 65% 
مـــن القرى المجمعة، ح�سب تقرير الجنرال بارالنـــج، ذكره جان �سارل جوفري، اإلى 
التكفـــل بنف�سهـــا بمهام حمايتها، فاإن ظـــروف العي�ش في العديد مـــن االأماكن، ظلت 

مزرية)1).
رغـــم ذلك، فقد وجد رئي�ش الدولة نف�سه، في بداية �سنة 1960، في موقف القوة 
المرجـــو، لمد يده اإلى الوطنييـــن الجزائريين. غير اأن التوجهات التي اأعطاها وقتئذ 
لل�سيا�ســـة الفرن�سية، لم تعجب قائد الناحية الع�سكريـــة العا�سرة، واحتار لها العديد 
مـــن الع�سكر. فـــي هذا ال�سدد، قام البع�ـــش ممن حملتهم موجـــة »ع�سكرة« الق�سية 
الجزائرية، با�ستك�ساف طرق اأ�سيلة تهدف اإلى ك�سب ال�سكان المتعاملين مع الرعب، 

وهو االأمر الذي و�سعهم في �سكة �سيا�سية.

 التحدث بلغة الغري
عر�ش اجلثث

ا�ستثمارا لتفكير يهدف اإلى التعرف على طبيعة العدو واأ�ساليبه، فاإن اال�ستعرا�ش 
العمومـــي لجثث الجزائريين المعدومين، قد ك�سف عـــن رغبة في تحطيم العدو، مع 
اإر�ســـاء �سلطـــة ]من فعل ذلك[ على ال�سكان. غير اأن تلـــك الممار�سات ت�ستحوذ اأي�سا 

على المجال القانوني، موجهة بذلك ر�سالة اإلى ال�سلطة ال�سيا�سية. 

)1( تقرير 13 اأوت 1H ،1960 1119، ذكره ج.�ش. جوفري، جندي يف اجلزائر، �ش 268 
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يوجد ارتباط واقع بين االحتجاج ال�سيا�سي واإعدام االأ�سرى، منذ بداية الجمهورية 
الجديـــدة، اإذ بداأت اأحداث 13 ماي 1958، كذلـــك. ت�سبب بيان جبهة التحرير حول 
تنفيذ االإعدام على ثالثة جنود فرن�سيين، في اإلهاب جموع مدينة الجزائر، مما اأدى 

اإلى االإ�سراع ب�سقوط الحكومة، ثم ب�سقوط النظام من بعدها.
مـــا من �سك فـــي اأن تنفيذ االإعدام هـــذا، قد اأثار لدى بع�ـــش الجنود الخوف من 
الوقـــوع بين اأيدي االأعداء. بـــل �ساهم باالأخ�ش في تحريك تفاعـــل عالقة القوى في 
هـــذا ال�سدد. بعد اأن �سيغت �سورة االآخـــر، بما اأفرزه تاريخ كولونيالي تجاوز القرن، 
جـــاء نوفمبر 1954، ربما لي�سيـــف اإليها األوانا جديدة، غيـــر اأن مالمحها العامة قد 
تعـــززت، ف�سدقت بوجود فكرة ثقافة جزائرية موؤ�س�سة على احترام القوة، وال تتردد 
في اللجـــوء اإلى الق�سوة. طالب المتطرفون بتنفيذ �سارم الأحكام االإعدام، بينما دعا 
بع�ـــش ال�سباط اإلى تبني عدالـــة �سريعة وا�ستعرا�ش للجثث، ا�ستعـــادًة للمبادرة، في 

تلك المواجهة ال�سيكولوجية، بين الجي�ش الفرن�سي وجي�ش التحرير الوطني. 
لعـــل التجربة ال�سابقة في الهند ال�سينية، قد �سلحـــت لتتخذ نموذجا اأي�سا هنا؛ 
مهما يكن، فالغر�ش هو التاأثير، هو اإثارة االإخ�ساع، اال�ستحواذ على ال�سكان ذهنيا)1). 
علـــى غـــرار اأع�ساء عائلة ُتكره على ح�سور ح�س�ش تعذيـــب اأو قتل اأحد االأقرباء من 
اأجـــل انتزاع المعلومات منهم اأو حملهم على االن�سمام، كان ال�سكان الجزائريون هم 
الجمهـــور المختار لم�ساهد �سور االإعدام هذه، �سمن اإخراج م�سرحي حقيقي، قامت 

به ال�سلطة الع�سكرية.
لجـــاأ ال�سباط، الذيـــن تعود اإليهم فكرة تلـــك االإعدامات العموميـــة، ق�سدا، اإلى 
ممار�سة مرهبة، م�ساهمين بذلك في االإ�سراع بعملية "التفكيك الموؤ�س�ساتي للعنف"، 

)1( �سادف حتليل م�سطفى ل�سرف، يف 1960، �سوابا تاما، حني ك�سف، اأثناء حرب االحتالل، »من خالل اأقالم 
ع�سكرية وتب�سريية، اأو »خريية«، عن تعريٍف الأولويات يف احلرب، اعتربت و�سيلة عليا لالت�سال، والإحداث تغيري ياأتي 
باخلال�ش، بالرغم من كل الفظائع، بل وحتى من اأجلها«. يتعلق االأمر بهذا اأي�سا، يف املمار�سة الع�سكرية باجلزائر، 
بني 1954 و1962. م�سطفى ل�سرف، »ثوابت �سيا�سية وع�سكرية يف احلروب اال�ستعمارية باجلزائر)1960-1830( 

»االأزمنة املعا�سرة«، دي�سمرب 1960، جانفي 1961 �ش. 727-800، �ش. 729
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الزمـــة هذا الرعب)1). وبالفعل، تعتبر تلك االإعدامات تنكرا بالواقع، ل�سرعية الدولة، 
اإذ تزعزع منظومة ا�ستحواذها على العنف. 

تتركز ال�سهـــادات، بخ�سو�ش هذه الممار�سات، في ال�سهـــور االأولى ل�سنة 1959: 
فبينمـــا كانت ال�سلطة مـــن جديد مف�سولة بين المدنييـــن والع�سكريين في الجزائر، 
اأ�ســـر البع�ـــش على فر�ش تفـــوق االأ�سلحة علـــى �سترة الق�ســـاء. ي�سير هـــذا التركيز 
الكرونولوجـــي، اإلى كـــون بع�ش ال�سباط، في ذلك الوقت، ي�سعـــرون باأنه اأذن لهم اأن 
يدفعـــوا بمنطق الحرب اإلى اأق�سى اأبعاد »الحرب الثوريـــة الم�سادة«، التي �سنت في 

1958-1957. ومن خالل ذلك، ك�سفوا بو�سوح عن اأبعادها ال�سيا�سية.

تميزت بع�ش القطاعات ]في ذلك[، على غرار قطاع »تيارت«، حيث كانت الحرب 
اأ�ســـد حدة مـــن بقية مناطـــق الغرب-الوهراني. تم، في �سهر فيفـــري 1959، عر�ش 
جثـــة �ساب م�سوؤول عن ارتكاب عملية، لمـــدة �ساعتين في �ساحة كارنو. كانت الرواية 
التـــي قدمها بول دولوفريي الأوبير باف-ميري، في هذا ال�ساأن بليغة التعبير عن عجز 
المندوب العام، وغمو�ش ال�سلطات الع�سكرية. كتب اإلى �سديقه القديم يقول: »اإليك 
االأحـــداث كما وقعـــت، فلم يرتفع اأي �ســـوت للتنديد بها«. »وحتـــى واأن نهي عن ذلك 
قطعيـــا من قبـــل اأكثر من ع�سو في قيادة اأركان ]الكتيبـــة[، فقد تم تجاهله، بدعوى، 
اأنها اأف�ســـل و�سيلة للتاأثير ال�سيكولوجي على عامة الم�سلمين.« بالرغم من اال�ستنكار 
العـــام من قبل االأوروبيين، والم�سلمين، ومن بع�ش ال�سباط اأي�سا، »لم يتحرك اأحد. 
الـــكل يهم�ـــش: لكن ال يقوى اأحد علـــى رفع �سوته« – واعترف المنـــدوب العام بنف�سه 
اأنـــه تم اإ�سكاته)2). ن�ســـرت م�سائية لوموند ر�سالة الأحد قرائهـــا، يقدم تو�سيحات في 
اإخـــراج الم�سهد: » تـــم ت�سويب الجمـــوع الم�سلمة، لم�ساهدة »معـــروف عدي«. حين 
اأقـــول »ت�سويب«، فمعنى ذلك اأن ال�سرطة، »تجبـــر« المدنيين الم�سلمين على المرور 

)1( بخ�سو�ش اختالل ظواهر العنف ال�سيا�سي، والرعب ب�سفة اأخ�ش، اأنظر دانيال بيكو، »من تب�سيط العنف اإىل 
الرعب: احلالة الكولومبية«، ثقافات و�سراعات، رقم 1997 ،24-25، �ش.�ش. 181-147

(CHEVS( BM 71 ،1959 ر�سالة بول دولوفريي اإىل هوبري بوف-مريي، يوم 26 فيفري )2(
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اأمـــام الجثة« التي تمـــت االإ�سارة اإليها »بوا�سطة الفتة، في لغتين«)1). في �سهر جانفي، 
اعتبـــر المحللـــون انخفا�ش حاالت التجـــاوز، وت�ساعد عمليات االإرهـــاب الح�سري، 
كفتـــرة الإعادة ت�سكيل التمرد في تيارت. لذا، فقد خل�ست ن�سرية �سهرية اإلى �سرورة 
موا�سلـــة »العمل ال�سارم الذي تم القيام به �سد التنظيم ال�سيا�سي االإداري، والتمرد 
الح�ســـري« م�سيفة بـــاأن »معنويات ال�سكان ظلـــت جيدة على العمـــوم، لكنهم كرهوا 
�سراحـــة ما اتخذ من تدابير الرحمـــة حديثا. مقابل ذلك، من ح�ســـن التدبير اإبداء 
الحزم ال�سديد تجاه المتمردين الذين يلقى عليهم القب�ش، وقد لعبوا دورا قياديا«)2). 

من الوا�سح اأن الق�سد من ال�سرامة هنا، مح�ش ا�ستعرا�سي.
تميزت قطاعات اأخرى فـــي هذا المجال اأي�سا. ففي جوان 1959، قدمت جريدة 
جبهة التحرير الوطني »المجاهد« ح�سيلة اأماكن اأخرى عر�ست فيها الجثث: كلو�ش 
�سالمبيي، ماالكـــوف، مليانه، اأفروفيل، وبهاغل)3). هناك ر�سائل بعث بها اإلى جريدة 
لومونـــد، كثيرا ما كانت تكملة لهذه االأخبار)4). في ماالكـــوف، اأو�سح اأحد المعلمين، 
وكان حري�ســـا علـــى كتم ا�سمه، في حالـــة الن�سر، باأنه »في يـــوم 23 اأفريل، انفجرت 
قنبلـــة، في محل لبيـــع اال�سطوانات واالأدوات المنزلية يدعـــى »لوكوليبري«. األقى بها 
�سباب م�سلم يبلغ من العمر ع�سرين �سنة. تمت معاملته ب�سرا�سة من قبل الجموع، ثم 
اقتيـــد ال�ستنطاقه. غداة ذلك اليوم، كانت جثته معرو�سة – يعلم اهلل في اأي ظروف 

 1959، (CHEVS( لوموند 5 مار�ش 1959، ور�سالة بول دولوفريي، غلى هوبري بوف-مريي، يوم 26 فيفري )1(
 BM 71. بعد العثور عليه اأثناء عملية بجبال الون�سري�ش، واعتباره م�سوؤوال على ارتكاب عملية ت�سببت يف قتل قرابة 

خم�سة ع�سر �سخ�سا، يوم 30 اأكتوبر، مت اإعدام معروف عدي، يوم 23 فيفري، وعر�ست جثته غداة ذلك اليوم.
*bis/1 4741 1H ،1959 2( ن�سرية �سهرية لال�ستعالم لقطاع تيارت، جانفي(

)3( توجد تيارت يف منطقة �سرق الغرب-الوهراين، كلو�ش �ساملبيي، يف منطقة �سمال الو�سط اجلزائري، مليانة 
وماالكوف يف منطقة غرب الو�سط-اجلزائري، وبهاغل يف منطقة غرب ال�سرق-الق�سنطيني. حتدثت لوموند اأي�سا 

عن حالة يف برماندراي�ش.
)4( ن�سرت وزارة اجليو�ش بيان على اإثر تلك املعلومات املن�سورة يف لوموند يومي 24-25 ماي 1959. اأنكر التاأويالت 

الواردة، وو�سل بخ�سو�ش ماالكوف اإىل حد نكران وجود اإعدام قط.
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قتل – اأمام المحل، مع الفتة في عنقه ُكِتَب عليها: »�ش... لن يلقي القنابل بعد االآن)1)«. 
فـــي بهاغل، في يـــوم اأحد من »عيد الخم�سين«، تم عر�ش جثـــة كاتب في البلدية قتل 
اأثنـــاء كمين ن�سبه بنف�سه، وعر�ش جثته من قبـــل �سابط كان يرجو اأن يحدث بذلك 
»تاأثيرا �سيكولوجيـــا)2).« اأ�سار قارئ اآخر لجريدة لوموند اإلى وجود ثالثة جثث اأخرى 
تـــم عر�سهـــا في كل من مليانـــة واأفروفيل: »�ســـدور عارية، تك�سف عـــن موا�سع ثقب 
الر�سا�ـــش، ال تزال دامية.« »ثم قامت �سيـــارات ع�سكرية بعد ذلك، بالتجول بها عبر 
المدينـــة، الراأ�ـــش اإلى االأ�سفل، وهي تتدلى خارج ال�سيـــارة«)3) من خالل هذه االأمثلة، 
يتبيـــن لنا باأن »اإرهابيين« مثل »الفالقة« يمكن اإخ�ساعهم الإهانة ما بعد الموت؛ مرة 

اأخرى ال تمثل �سخ�سية العدو، »المتمرد« قيمة تذكر.
اإن عر�ش الجثث، يعود اإلى نف�ش الحركة التجاوزية التي تبيح التعذيب، الأنه م�سا�ش 
بكرامـــة االآخـــر – وهذه المرة بعد تجـــاوز عتبة الموت- كما يم�ـــش، بما يفر�سه من 
م�ساهد هذا التردي، على ال�سكان كافة، بعد اأن اأهينوا اأو اأرعبوا، الأنهم لم ي�ستوعبوا 
الدر�ش كما يرجوه مدبرو هذه الكيفية. كما اأن قيام رجال الكتيبة المظلية ال�ساد�سة، 
بعر�ـــش اأج�سام محنطة للقائدين المهابين التابعين للواليات)4)3 و 6، عميرو�ش و�سي 

الحوا�ش، يعتبر رمزا ذلك الظفر الذي يراد ا�ستدامة �سوره �سرورة)5).
فهل حققـــت تلك اال�ستعرا�سات النتائج المرجوة من قبل االأطراف التي برمجت 
لهـــا؟ يمكـــن اأن ن�سك في ذلك. مهمـــا يكن من اأمر، فاإن معظـــم الوحدات التي كانت 
تاأمـــل ت�سفيـــة اأعداء فرن�ســـا ج�سديا، بعد توقيـــف واإقامة في المحـــالت الع�سكرية، 
وا�سلـــت تف�سيـــل »�سخـــرة الحطب« االأكثـــر تكتما، علـــى االإعدامـــات العمومية. فقد 

(CHEVS( 1/2 RG ،1959 ر�سالة 28 اأفريل )1(
(CHEVS( 1/2 RG ،1959 ر�سائل اإىل جريدة لوموند، اأميا 18 و26 ماي )2(

)3( ر�سالة 18 ماي RG 1/2 )CHEVS))،1959. يتعلق االأمر بعرو�ش وقعت يف مليانة يوم 6 ماي )جثتان( ويوم 
17 ماي يف اأفروفيل )جثة واحدة(

)4( ورد يف الن�ش االأ�سلي واليات 2 و6 ، وهو خطاأ )الرتجمة( 
�سورة جلثة  اأكدته  التحنيط،  لذكر هذا  تعر�ش  الذي  هو   )265 �ش جوفري، )جندي يف اجلزائر، �ش.  ج.   )5(

عمريو�ش
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تعلـــق االأمر، قبل كل �سيء، باجتناب عودة مـــن ُيطلق عليه اليوم اأحد قدماء الجزائر 
ب»المتماديـــن«. فالعفـــو الجماعـــي للمحكوم عليهـــم باالإعدام، وباالأخ�ـــش التحرير 
المكثف المقرر من قبل الجنرال دو غول في جانفي 1959، هو الذي حرك الت�سل�سل 
الزمني الخا�ش با�ستعرا�ش الجثث المذكور اأعاله: لئن اأريد لهذه االأعمال اأن تحدث 
مفعـــوال ترهيبيا تجاه الخ�ســـم وال�سكان، فهي تعتبر اأي�سا اإ�ســـارة موجهة اإلى �سلطة 

�سيا�سية اعتبرت فا�سلة)1).
كان الكولونيل اأرغود، في 1957، هو ال�سباق اإلى هذه االأ�ساليب. فبعد اأن قدر باأن 
العدالـــة »التـــي و�سعت تحت ت�سرفه« – والعبارة تحتاج اإلـــى اأن ت�سجل هكذا- كانت 
غيـــر كافية، قرر تطبيق »تلك العدالة �سخ�سيا، تحـــت م�سوؤوليت]ه[ الخا�سة، اأي اأنه 
يطلـــق نـــار البنادق، بعد القيام بتحقيـــق محدد، مت�سدد، ي�ساعده فـــي ذلك مفت�سون 
من ال�سرطة الق�سائية، على القتلـــة اأو الم�سوؤولين، في ال�ساحة العمومية«)2)، واإطالع 
م�سوؤوليه في ال�سلم القيادي بذلك. �سرح عن عزمه في ا�ستظهار قمع وا�سح – بعيد 
عن اأعمال التعذيب، »�سخرة الحطب«، وغير ذلك من حاالت االختفاء. غير اأنه يحل 
فـــي الواقع، محل الدولة: يحكـــم، ياأمر وينفذ االأحكام. »�ساأكـــون الوحيد الذي يتخذ 
قـــرار تنفيذ االإعـــدام. عملي، ال اأخفي ذلـــك، �سيكون في هام�ش القانـــون، مع كل ما 
يحتمـــل ذلك«. ذلك هو مـــا كتبه بعد مرور خم�سة ع�سر �سنة، مـــن غير اأن يغير �سيئا 

من موقفه)3).

)1( ح�سب �ش. ثينو، )العدالة يف حرب اجلزائر، �ش. 479(، فاإن هذا العفو اجلماعي، قد �سبق بتناق�ش ملحوظ 
اأ�سخا�ش يف  1959، حيث نفذ االإعدام على ثالثة  1958 وجانفي  اأحكام االإعدام التي مت تنفيذها، بني ماي  لعدد 
تلك الفرتة، يف حني قدر العدل بحوايل ع�سرة كل �سهر، من جانفي اإىل ماي 1958. ميكن اأن نذكر كعربون لرد فعل 
الع�سكر، ر�سالة من فيليب اإىل والديه، يوم 14 جانفي 1959: »�ستكون املعنويات جيدة، مل اأن اجلي�ش مل يكن ي�سمر 
ليلتني  اآالف حمبو�ش. فال فائدة حقا، يف اخلروج كل  بت�سريحه �سبعة  باأن دو غول ي�سخر منها بكربياء،  االنطباع 

لتوقف حمافظني �سيا�سيني، اأو جامعي اأموال، الخ، �سيحررون بعد �سهر...« )ر�سائل فيليب(.
حماكمة  اأثناء   ،1960 دي�سمرب   21 يوم  اأرغود،  الكولونيل  �سهادة  بن�سر  االأمر  يتعلق   .34 �ش.  تعليق،  بدون   )2(

املتاري�ش، التي جرت يف جل�سة مغلقة.
)3( اأ. اأرغود. )كولونيل(، االنحطاط، ال�سعوذة، واملاأ�ساة. �ش. 149.
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منعـــه قادتـــه من تنفيـــذ ممار�سة تلك االإعدامـــات: بعد عدة تحذيـــرات نظامية، 
تظاهـــر الكولونيـــل بالطاعـــة. منذ ذلك الوقت، لـــم يعد يقوم �ســـوى بتنظيم عمليات 
القتـــل تلك، بعيدا عن المجمعات ال�سكنية، في الجبال، حيث يقوم باإرفاق ال�سكان – 
العن�ســـر االأ�سا�سي في ترتيبات الم�سهـــد. لكن ال�سلطات الع�سكرية لم تكن تود وقتها 
االكتفـــاء بمنع عر�ش الجثث فقط، لكن تمنع تنفيذ االإعدام بالذات، الذي يحيل اإلى 

فعل عدالة خا�سة، ال يتوافق مع ما تفر�سه الدولة من احتكار في هذا ال�ساأن.
فـــي بدايـــة �سنة 1959، لم يكـــن الكولونيل اأرغـــود يمثل حالة فريـــدة من نوعها. 
ا�ستخل�ـــش �سباط �سامـــون اآخرون نف�ش العبر، وف�سلوا الحلـــول محل عدالة تتعر�ش 
النتقـــادات عنيفة متزايدة)1). هوجمـــت الدولة، فجاء رد فعلها. بينـــت »�سيلفي ثينو« 
كيـــف كانت باري�ش، منذ عودة الجنرال دو غول اإلى تراأ�ش ال�سوؤون ال�سيا�سية، تحاول 
حـــل الم�سكل المحير المتمثل في االإعدامـــات التع�سفية. يعتبر مر�سوم اأفريل 1959، 
اأول ا�ستخال�ش مـــن اال�ستدالل الذي »يعتبر فعالية العدالة ال�سرط ال�سروري توفره، 
للحـــرب �سد كافة اأ�سكال الخروج عـــن القانون)2)«. قام بتنظيـــم المركزية المحاكم 
الدائمـــة التابعة للقوات الم�سلحة في الجزائر، في م�ستـــوى المناطق الع�سكرية: قام 
بتقريب العدالة من الع�سكر ماديا – وهو ما اعتبرته قيادة اأركان مدينة الجزائر منذ 
نهايـــة 1958، قرارا له »تاأثيـــر نف�سي اأكيد على ال�ســـكان)3)«. ومن االأهداف المرجوة 
مـــن هذا المر�سوم اأي�سا، في هـــذا المو�سوع بالذات، اإحداث مفعول �سيكولوجي على 

الع�سكر المتعودين منذ مدة طويلة على التعامل مع االأو�ساع غير القانونية.

)1( من املعلوم اأن اجلرنال اآالر، نائب اجلرنال �سال، قد اأكد منذ 3 جانفي 1959، اأن العفو اجلماعي، لن يخلو من 
»حتفيز الفرق املزج بها يف الكفاح �سد التنظيم ال�سيا�سي واالإداري املتمرد واالإرهاب، على اخلروج من دائرة احرتام 
القوانني والتحرر من االأوامر والتوجيهات ال�سادرة من القيادة، مما �سي�سجع عودة التجاوز، الذي يعترب قرينا حتميا 

2702/1 1H .»لعملية اإحالل عدالة خا�سة، مكان عدالة الدولة
)2( �ش. ثينو، مكانة العدالة يف حرب اجلزائر �ش. 490

)3( بطاقة املكتب ال�ساد�ش لقيادة اأركان اجلزائر، �سبتمرب 1H ،1958 2453/1، ذكر من قبل �ش. ثينو، ن. م. 
�ش. 500
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هـــذا، بالرغم مـــن اأن االأمر لم يكن يطمح اإلـــى اإزالة كافة تلـــك الممار�سات قدر 
طموحـــه اإلـــى فر�ش رقابة اأكثر علـــى اأبعادهـــا التمردية، عن طريـــق التذكير ب�سيادة 
الدولة، التي ال يمثل الجي�ش �سوى بع�ش اأعوانها. ال �سك في اأن تعليمة الجنرال ما�سو، 
ال�ســـادرة في فيفـــري 1959، حول العدالة التع�سفية، لم تكـــن تهدف ل�سيء اآخر. في 
�سهر ماي، ف�سل وزير الجيو�ش بدل ]االكتفاء ب[ �سبه تدبير كذلك، اإ�سدار بيان يدين 
بحـــزم االإعدامات التع�سفية، وكان على الجنرال ما�ســـو، في �سهر نوفمبر، اأن ي�سحب 
تعليمته. وبالفعل فقد منعت هذه االأخيرة »كل اإعدام �سري مبدئيا، مهما كانت اأ�سبابه«، 
تاركة هام�ش مناورة جد كبير لل�سباط)1). في االأثناء، اأو�سح ت�سريح للجنرال دو غول 

فحوى ال�سيا�سة المتبعة؛ على فرن�سا اأن تتحدث بلغة واحدة في الجزائر.
وفـــي حين وقف معظم ال�سكان الفرن�سيين في فرن�سا، ل�سالح ا�ستقالل الجزائر، 
بقـــي الجي�ش مكلفـــا بتحقيق االنت�سار في الميـــدان. تح�سبا للمفاو�ســـات المرتقبة، 
�ســـار الحزم الذي مكن ال�سلطة من فر�ش الرقابة عليه، م�ساألة حا�سمة. غير اأن بول 
دولوفريـــي، قـــد ا�ستكى للوزير االأول م�ســـال دوبري، بعد اأن اأخبـــره بال�سعوبات التي 
تواجـــه عملية »فر�ـــش الرقابة على المناهج القمعية في الجزائـــر«، ]ا�ستكى له اإذن[ 
بكون مر�سوم اأفريل 1959 »ال يحقـــق المطلوب«. حيث تعتر�سه »�سعوبة �سيكولوجية 
هامة تتمثل في: قناعة الم�سوؤولين عن حفظ النظام، باأن توزيع العدالة في الجزائر، 
ال يتنا�ســـب مع ال�سروريات التي تفر�سها مواجهة الحرب التمردية«. لم تتغير اأ�سكال 
المالمة منذ بداية الحرب، وظلت ال�سلطة ال�سيا�سية متهمة دائما بفر�ش الغرم على 
جي�سها. بعد خطاب 16 �سبتمبر 1959، �سار �سروريا، اأكثر من اأي وقت م�سى، اإقناع 
الع�سكر بعك�ش ذلك – وبالفعل، فقد �سجل بع�ش النواب، على اإثر زيارة اإلى الجزائر، 
بـــاأن الطاعة »تبدو اأحيانا مو�ســـوع نقا�ش«، بينما ال يزالون م�سرين على »�سخرات ال 

نكاد ن�سدقها«. والحل المطلوب، مرة اأخرى، هو تكييف المنظومة الق�سائية)2).

)1( ذكر من قبل م�سال كونتي يف »دو غول واجلزائر فرن�سية« باري�ش، من�سورات بريين، 1995.
)2( ر�سالة بول دولوفريي اإىل م�سال دبري، 26 اأوت 14/30 cab ،1959*)CAOM) . وتقرير جلنة الدفاع الوطني، 

يف مهمة اإىل اجلزائر من 14 اإىل 25 �سبتمرب 1959، قراأ داخل اللجنة يف 14 اأكتوبر. اأر�سيف املجل�ش الوطني.
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فـــي نوفمبـــر 1959، ن�ســـب الكولونيـــل اأرغـــود نف�ســـه ناطقـــا با�ســـم العديد من 
ال�سبـــاط. اقتـــرح بالخ�سو�ش، »اأن يكـــون القائد االأعلى هو المكلـــف بتنفيذ اأحكام« 
االإعـــدام، ب�سرط م�ساعفة ممار�ســـات المثول المبا�سر »حتى خـــارج حاالت التلب�ش« 
وتحديد حاالت اال�ستئناف. ففي تقديره، ال يجب النطق باأحكام االإعدام اإذا لم تكن 
االأحكام منفذة ب�سرعة. تدخل مجل�ش النق�ش واال�ستفادة بحق العفو، ت�ستوجب اآجاال 
ال تتنا�سب مع �سروريات الحرب الثورية، ومع ذهنية الفرن�سيين ذوي االأ�سول ال�سمال 
اإفريقيـــة«)1)... ي�ســـور تقرير رئي�ش اأركان الجنرال ما�ســـو، تماما مبلغ ال�سغط الذي 
تمار�ســـه االإعدامات المقترفة مـــن قبل الع�سكر على ال�سلطـــة ال�سيا�سية، والم�ساومة 

التي يبا�سر بها المنادون بعدالة اأ�سرع وثيرة.
يك�ســـف ا�ستعرا�ـــش الجثث، عـــن منطق ترهيـــب، كامن منذ بدايـــة الحرب، وتم 
التعبير عنه �سراحة منذ عمليات التحرير المكثف التي وقعت في جانفي 1959. ففي 
هذا المنطق ال�سمولي للدولة، في هذه المواجهة المبا�سرة مع ال�سكان، لم يبق مجال 
الثنيـــن: الدولة والجي�ش. ممار�سة االإعدامـــات العمومية وا�ستعرا�ش الجثث، تج�سيٌد 
لمحاولـــة يمكن اأن نقول عنها، ا�ستلهاما من بيير كال�ستر)2)، جي�ش �سد الدولة. اأكثر 
مـــن مجرد طعن �سد احتكار العنـــف ال�سرعي، واأقل من طموح اإلـــى انتزاع ال�سلطة، 
يعتبـــر عر�ش جثث، في �ساحة اإحدى القرى، كي يراه الكل، عمال ذي طابع راديكالي 

تام، ال ينزع لمجرد زعزعة ال�سلطة ال�سيا�سية، لكن يتنكر لها فعليا.
مـــا من �سك في كـــون ال�سباط الم�سوؤولين، لـــم يكونوا ليتبنوا اأبـــدا موقفا كهذا؛ 
فاالأمـــر بالن�سبة اإليهـــم يتمثل في اإقناع ال�ســـكان، في الحديث معهـــم بالكلمات التي 

)1( تقرير الكولونيل اأرغود، قائد اأركان اجلرنال ما�سو، موجه اإىل اإدمون م�سال يف نوفمرب 1959، ن�سر من قبل 
جلنة موري�ش اأودان يف »بدون تعليق«، �ش. 100، ومن قبل بول فيدال-ناكي، يف »مقت�سيات الدولة«، �ش. �ش. -260

266

 ،1974 مينوي،  من�سورات  باري�ش  ال�سيا�سية،  االأنرثوبولوجيا  يف  بحث  الدولة:  �سد  »املجتمع  كال�سرت،  بيري   )2(
و»بخ�سو�ش التعذيب يف املجتمعات البدائية«، االإن�سان، رقم 3، جملد. 13، جويلية-�سبتمرب 1973، �ش. �ش. -120
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ي�ستعملونهـــا، في التكيف مع »ذهنية الم�سلم«، الذي يعي�ش فوق هذا كله »حربا ثورية« 
ح�سب تقرير الكولونيل)1). وال تترك فعالية هذا االأ�سلوب �سوى مجاال محدودا لل�سك... 
فـــي ماي 1959، �سجـــل مولود فرعون االختـــالل الموجود، ح�سب راأيـــه، بين وح�سية 
الفرن�سييـــن و�سرامة الفالقـــة »مما نتج عنه، اأنه مهما حدث، فـــاإن هوؤالء هم الذين 
ي�سكلـــون مو�سع الثقة، ويك�سبون القلوب«. امتـــد ف�سل الجي�ش الفرن�سي ليتواجد حتى 
فـــي كلمات الكاتب: قلب الجزائريين ملك للوطنيين. �سمحت يوميات مولود فرعون، 
بتتبـــع م�ســـار م�ساعره، مـــن بداية الحرب. قبـــل �سنة من قبـــل، كان ي�سف تجاوزات 
الفرن�سييـــن، التي ر�سخت ب�سفة نهائية »الكراهية في قلب القبائلي، تجاه الفرن�سي، 
الـــذي يرف�ـــش التفطن لذلـــك، نا�سيا ما يزرعه مـــن �سر، حين ي�ستعـــد، بعد اأن يفرغ 
مـــن ال�سرب، لتوجيـــه �سربات اأخرى« – رغـــم »الق�سوة ال�سديدة التـــي تميز قانون« 
المحاربيـــن في الجبـــال. في �سهر دي�سمبـــر، كانت له اأي�سا نظـــرة معلق، حين واجه 
»�سلطـــة الجي�ش العمياء، التي تدو�ـــش، تهين، ت�سرب وتقتـــل« ب »ال�سلطة االنتقامية 
المتجبرة التي تميز االإرهابيين، الذين ي�ستمون، يهينون وي�سنقون«)2). لكن، في بداية 
�سنـــة 1959، اأخذ الجزائري يثقـــب تدريجيا جلدة الفرن�سي، مما جعل مولود فرعون 

يقف بو�سوح اإلى جانب انت�سار المحاربين في الجبال)3). 
وبالفعـــل، هـــل يمكن اأن ندعي القـــدرة على ك�سب القلوب، حيـــن يتعر�ش االإخوة، 
االأخـــوات، اأو االأقـــارب مـــن �ســـكان الـــدوار، للتعذيب، للقتـــل، للمهانة؟ مـــع العلم اأن 
االأ�ساليـــب الم�ستعملـــة، �سواء كانت عنيفة اأو رفيقة، كانت تهـــدف اإلى ك�سب اأو اإعادة 
ك�سب ال�سكان. من بين تلك االأعمال، تكرر اأكثرها رمزية، اأزيد من قرن بعد طوابير 

بيجو: اإنه اغت�ساب الن�ساء. 

)1( اأرغود اإىل اإدمون مي�سلي، بدون تعليق، �ش. 101
)2( فرعون يوميات 1 ،1955-1962 ماي 3 ،1959 مار�ش 1958، و9 دي�سمرب 1958

)3( تطور موقفه اأكرث من ذلك، خا�سة اأثناء حني التحق بقريته، يف 9 دي�سمرب 1959.
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 الحتالل في �سميم القلب :
اغت�ساب الن�ساء

كثيـــرة هي الف�ســـاءات الم�ستركة في تميزهـــا باغت�ساب الن�ســـاء، اإبان الحرب. 
همـــوم اأخـــرى ت�ساف اإلـــى الهموم التي يحدثهـــا االغت�ساب في حد ذاتـــه. اندفاع ال 
طاقـــة بمقاومته، تعبيـــر مودع في طبيعة االإن�سان، اأو عمـــل ال يحمل طابعه االإجرامي 
اأو العدوانـــي مالمـــح بديهة فـــي كل الحاالت – ما مبلـــغ ترا�سي اأو تواطـــوؤ ال�سحايا 
هنا؟ -، فالظرفية الحربية التي تدفع اإلى ك�سر المثبطات، قد توفر لالغت�ساب تربة 
تو�ســـع حر بامتياز، حيث ال ح�سيب وال رقيب. وهكذا يدفع، اأحد �سهودنا، وهو �سابط 
مظلـــي، بح�ســـن نيته، وهو يوؤكـــد جازما، اأنه لم ي�سبـــق له اأن �سمع اأبـــدا حديثا يتعلق 
بتجـــاوزات اقترفهـــا الجي�ش الفرن�سي. ومـــع هذا، فهو يرد على �ســـوؤال طرحناه عليه 

يتعلق باالغت�ساب: 
...لـــم اأعـــرف �سيئا من هـــذا. اأمر محتمـــل... اإذ ال وجود لجي�ـــش... دون اغت�ساب... 
ينبغـــي اأن نعـــرف هـــذا. منذ االأزمنـــة الغابرة، مـــن االأزمنة الغابـــرة اإلى اأيامنـــا هذه، كان 
الغزاة، بح�سب ثقافاتهم، وتاأطيرهم، وعاداتهم، قد ا�سُتبه دائما في اقترافهم االغت�ساب. 
فـــاإذا التفتنا اإلى االتحاد ال�سوفيتي، ف�سنجد اأن هـــذا البلد قد مر على بطن بولندا واألمانيا 
ال�سرقيـــة. قليالت، هن الن�ساء اللواتي اأفلتن من هـــذا. فيما يتعلق بالجي�ش الفرن�سي، فمن 
الم�ستحيـــل اأن ال يكون قد اقترف االغت�ساب، مار�ش االغت�ساب... هذا اأمر وارد جدا، في 
الهنـــد ال�سينيـــة، الأن الن�ساء كن جميالت جدا هنـــاك وكان...اأمرا محتمـــال... وال مبرر، 
خا�ســـة عندمـــا يكون الرجال معزوليـــن. في الجزائر، يبدو لي االأمـــر �سعيف االحتمال الأن 
اأنه ال يوجد مثل هذا عند  – من الموؤكد  – االأمـــر محتمـــل نظرا لوجود وحو�ش، واأجالف 
المظليين، على االأقل لم اأجد هذا في الفوج الذي عملت فيه، اأوال الأن اأموره م�سبوطة جدا، 
ولـــم يدخل ذلك فـــي االأعراف المتبعة. في وحدات اأخرى، ل�ســـت اأدرى، لم اأكن هناك لكي 

اأرى. لكن الجزائر، فم�سكلة الجزائريات، اأنهن و�سخات، ومحتجبات. 
ر. ب. : نعم.

- اإذن لـــم يكن جذابـــات. اإذن ربما وقعت حاالت اغت�ساب، لكـــن ال اأظن اأنه وقع منها 
الكثيـــر، ال اأظن اأنه وقع كثير منهـــا اأ.]...[ فالوحدات الموؤطرة باإحكام عاجزة عن ارتكاب 
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ذلـــك، م�ستحيل. اأمـــا القول باأن الجي�ش لم يغت�سب اأبدا... كل جيو�ش العالم قد اغت�سبت، 
بدرجات تزيد وتنق�ش...)1) 

باالإ�سافة اإلى انزعاج ظاهر، ت�سمنت هذه ال�سهادة جملة من الف�ساءات الم�ستركة 
فـــي المو�سوع. تعر�ش �ساهد اآخر من �سهودنا للحديـــث عن و�سخ الجزائريات، حين 

طرحنا عليه ال�سوؤال حول االغت�ساب:
»- كان يقال هذا اأي�سا: الن�ساء الالتي يتعمدن تو�سيخ اأنف�سن اجتنابا لالغت�ساب، 
يتلطخـــن بالوحـــل، يحاولـــن اأن يكنـــن منفرات، اجتنابـــا لمثل هـــذه االأ�سياء. تحدث 
الفتيان عن هذا، فالأنهم حاولـــوه حتما. وجدت حاالت اغت�ساب... وا�سح)2).« �سواء 
تعلـــق االأمر باإ�سقاطـــات خيالية، تم اختراعهـــا بعديا، اأو كانت حقيقيـــة، فاإن حكاية 
الو�ســـخ هذه، لن تقو على الوقوف اأمام االغت�ســـاب. تبرير تم ا�ستقاوؤه بتوظيف اأكثر 
ما �سنعـــه المخيال الكولونيالي كال�سيكية، في �ساأن العرب، وي�سلح ل�سيء واحد، هو 
ح�ســـر االغت�ساب في حدود ال�سهوة: فالمراأة المغت�سبة هي المراأة الم�ستهاة؛ بدون 
ن�ســـاء م�ستهاة، ال وجـــود لالغت�ساب. تبرير دفاعي ه�ش بحـــق. ال اأدل على ذلك من 
كـــون ال�سابط المظلي، قد اختار مبررا اآخر، �سكال اآخر من اأ�سكال التجن�ش، اأال وهو 

الحرب باعتبارها ف�ساء لتعبير الغرائز. 
ي�ستعمـــل هنا م�سطلحا اأكثر دقة، واأ�ســـدق ك�سفا: »الغزاة« هم الذين يغت�سبون. 
فال�سابـــط المقتنـــع باأن العادات الغربيـــة والم�سيحية قد �سكلت حاجـــزا واقيا فعاال، 
داخل فوجه، يعطي، بالرغم منه، معنى للظرفية الجزائرية: معنى االحتالل، الغزو. 
خارجـــا عن الف�ساءات الم�ستركة، قد يبرز عن�سر من عنا�سر الفهم، غير اأنه يزيح 

كافة المبررات االأخرى.
االغت�ســـاب ممنوح، ومعاقب عليـــه اأحيانا، مما يجعله يترك اأثـــره في االأر�سيف. 
والقيـــام ببع�ـــش التحقيقات يمكن حتى مـــن ح�سر الظروف التـــي ارتكبت فيها تلك 

)1( حوار مع املوؤلف
)2( حوار مع املوؤلف
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الجرائـــم. غيـــر اأن االأر�سيف الر�سمية تظل بكماء على العمـــوم، في هذا ال�ساأن، مما 
يجبـــر على االلتفات اإلى ال�سهادات. وهكـــذا، ففي �سنة 1956، ببجاية، وجد الراهب 
موليـــر »االغت�ساب يتحول اإلى كيفيـــة من كيفيات اإحالل ال�سلـــم«، بينما تبنت لجنة 
العبـــادة البروت�ستانتيـــة لهجة اأكثر تثبتـــا، في تقريرها �سنـــة 1956، اإذ تقوم بو�سف 
حـــاالت االغت�ساب، بن�سب �سعيفـــة، ت�ساف اإلى االإعدامات التي تعـــد بالمئات واإلى 
حرائق الم�ستات)1). في هذا ال�ساأن، ي�سكل مولود فرعون، مرة اأخرى، منبعا ا�ستثنائيا: 
قـــام بو�سف االغت�ساب في يومياته، باعتبـــاره ممار�سة جارية في بالد القبائل. عدا 
هـــذا الكاتب، يبدو باأن الجزائرييـــن والجزائريات، قد كتبوا ال�ســـيء القليل في هذا 
ال�سدد، واإذا تعر�ســـت بع�ش الن�ساء للحديث عنه، فهن يفعلن ذلك بكيفية مقت�سبة 
دائمـــا، ويف�سلن ال�سمت عـــن ا�ستح�سار الذكريات االأليمة. لـــم يكن الجنود اأف�سح 

تعبيرا بال�سرورة، كذلك االأمر بالن�سبة لقادتهم)2).
فاالغت�ســـاب جريمة محاطة بثالثة حلقات مـــن ال�سمت: من قبل ال�سحايا، من 

قبل الجنود ومن قبل قادتهم.
هـــذا، مع العلـــم اأنه يمكن تحديـــد معالمهـــا، وتمييزها عن عمليـــات االغت�ساب 
المدبـــرة وعن عمليات االغت�ساب المنتهـــزة. ترتكب االأولى في معظم االأحيان ليال، 
مـــن قبل عدد محدود جدا مـــن الجنود، ومن المحتمل اأن تظل هذه الجرائم مجهولة 
مـــن رفاقهـــم، اإال في حاالت ا�ستثنائيـــة، �سدور �سكوى من �سحيـــة، اأو وقوع تخل عن 
موقـــع، بالمنا�سبـــة. ت�سمح �سهادة مولود فرعون، بمعاينة حـــاالت �سبِق اإ�سراٍر فردية 

العبادة،  جلنة  وتقرير   )*625/31  IK(  ،1956 جويلية   6 يوم  �سابرول،  الراهب  اإىل  مولري  الراهب  ر�سالة   )1(
IL( 1956 625/35*( ذكرت كلها من قبل ك. بونيفا�ش،  30 نوفمرب  التابعة »الأخوية بروت�ستانتيي فرن�سي«، يوم 

العبادة الع�سكرية الفرن�سية،  1914-1962، �ش. 486.
اأو جريار مارينيي، للحديث عن االغت�ساب. يف  التقى بهم بريتراند تافرينيي  ال�سهود ممن  اأحد  )2( مل يتطرق 
منطقة �سان ديي، تعر�ش اأربع من بني ت�سع وثالثني عن�سرا من قدماء اجلزائر، ممن التقت بهم كلري مو�ش-كوبو، 
لذكر حاالت االغت�ساب. يجمع الفرن�سيون امل�سوؤولون يف هذا ال�ساأن على التنديد بهذه املمار�سة. الحظ جان �سارل 
جوفري يف ع�سكري يف اجلزائر، باأن كافة �سباط االحتياط الذين التقط �سهاداتهم، يقولون باأن رد فعلهم جتاه »هذه 

امل�ساألة احل�سا�سة متثل يف التحرمي املطلق، ملثل تلك املمار�سات، يف قطاعاتهم«.
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اأقـــل، حين ي�سف قائال: »في تاوررت. م. يق�سي الجنـــود ثالث ليل، كما لو كانوا في 
بع�ش دور دعارة مجانية)1)«. من الوارد فعال، اأن يكون بع�ش القادة، قد اأذنوا ب�سريح 
العبـــارة اأو �سمنيا، لرجالهم بالتوجه اإلى م�ستات المناطق المعتبرة »متمردة«، حيث 
يحل االغت�ساب بها، كطريقة حرب اأخرى. تذكر جان لوي�ش جيرار، وقد دعي للعمل 
في فـــوج من القنا�سة الجزائرييـــن بين 1959-1958، حتى »بجولـــة رقابة عادية«، 
نظمهـــا �سابط اال�ستخبار، »تمكينـــا لفتيان ]فرقه[ من االإفراج عن مكبوتاتهم«، غير 
اأنها لم تكن دون �سك، ت�ساعد على الح�سول العفوي عن المعلومات)2). ذكر بونوا ري 
بدوره بالعبارات الم�ستعملة من قبل قائد الكوماندو�ش الذي ينتمي اإليه، »في و�سعكم 

اأن تغت�سبوا، لكن افعلوه بتكتم)3).«
تحـــدث نف�ش العواقب بخ�سو�ش االغت�ساب المرتكـــب بمنا�سبة القيام بعمليات: 
يعتبـــر تكملة عمليـــة قمعية، تدير ظهرهـــا نهائيا الأي عمل �سيكولوجـــي اأو النفاذ اإلى 
القلـــوب. »في الوقت الذي يبـــذل جهد �سيكولوجي مكتف ب�ســـكل متميز، ق�سد تاأكيد 
الفرن�سيين من ذوي االأ�سول ال�سمال اإفريقية، في عقيدتهم وفي ثقتهم بفرن�سا، فاإنه 
لـــن يقبـــل باأن تثبط هـــذه الثقة بمثل تلـــك الت�سرفات، التي ال تليـــق بالجنود، كذلك 
جـــاء تنديـــد الجنرال قائد ال�ســـرق الق�سنطينـــي)4). ي�سكل تفتي�ش ال�ســـكان، الفر�سة 
المثلـــى الرتكاب االغت�ســـاب. »عندما يقوم الع�سكر باإخـــراج ]القبائل[ من ديارهم، 
ويح�سرونهـــم خارجا القرى من اأجل تفتي�ـــش المنازل، فهم يعرفون باأن فروج البنات 
والن�ســـاء، �ستفت�ش اأي�ســـا« كذلك كتب، مرة اأخرى، مولود فرعـــون. فالدخول العنيف 
والتع�سفـــي فـــي المنازل، والتفتي�ـــش المتاأني، للغرف وللنا�ش، اأمـــور قد تغذي حركية 
االغت�ساب. »كانوا يدخلون في ديار العديد من الفرن�سيين الم�سلمين، تحت ال�سغط 

)1( م. فرعون. يوميات. 20 ،1955-1962 فيفري 1959.
)2( حوار جان لوي�ش جرار مع املوؤلف. يعتقد جان لوي�ش بنالي�ش من جهته، اأن االغت�ساب قد �سكل بالن�سبة للبع�ش 

»دافعا، غري م�سرح بها حلما�سهم للقتال«.
)3( بونوا ري، الذباحون، باري�ش، من�سورات دو مينوي، 1961، �ش. 19

*2579/2 1H ،1958 4( مندونة م�سلحة للجرنال جيل، يوم 1 جويلية(
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والتهديـــد بال�سالح. كانوا يفت�سون الم�ساكن، بدعـــوى اأن الدرك قد تعر�سوا لطلقات 
النـــار، في�سربـــون اأو يدفعـــون بالكثير من النا�ـــش«: كذلك كان تقريـــر النائب العام، 
جـــان روليكي، اإلى حافظ االأختام حول ق�سية طالبت بها ال�سلطات الفرن�سية. خل�ش 
و�سفـــه اإلى �سيغة اتهام اأكثر خطورة: »يدخلون بعدها اإلى م�سكن ال�سيدة البالغة من 
العمـــر 64 �سنة؛ يكون الدركي قد اأرغم هـــذه المراأة، مع فتاة تبلغ ثمان �سنوات، على 
مالم�سات بذيئة«، غير اأنه لم يتذكر �سيئا عن هذا، و�سرح الجندي الذي رافقه باأنه 

]راآه[ م�سرا في »التعدي على المراأة«)1).

خارجـــا عـــن ال�سروريات الع�سكرية، تت�ســـكل اأي�سا تربة خ�سبـــة من العنف، من 
�سرقة واغت�ســـاب، يغذيها �سعور بالقوة ينبعث من عمليـــات مراقبة ال�سكان، وتنفيذ 
اأوامر للتفتي�ش مدققة التف�سيل، ت�سل اأحيانا اإلى حد التثبت من اأنوثة الن�ساء. يمكن 
في بع�ش االأحيان، اأن يت�سادف هذا مع عمليات تخطط الحتالل قرية معينة. كذلك 
كان حـــال بييـــر لولييت في و�سفه فرقتـــه المظلية وهي تنهب وتغت�ســـب ن�ساء وبنات 
�سغيـــرات جدا، يوم نزولها في بور فوؤاد، يمكن لبع�ش الجنود اأن يتعر�سوا دون �سك، 

الأعمال كتلك، في الجزائر. ب. لولييت)2).
مهمـــا يكـــن من اأمر، وحتى فـــي مثل تلك الحـــاالت، فاإن الجنـــدي ال يقوم بعملية 
االغت�ســـاب بمفرده، فهو م�سطر للتثبت من �سالمتـــه. عدد الجنود ال يقل عن اثنين 
اأذن. فـــي عمليات مراقبة ال�سكان، يت�سرفون، في معظم االأحيان، بمجموعة تتناوب 
علـــى الحرا�سة. جان لوي�ش جـــرار كان واحد من هوؤالء. يتعر�ش بعفوية ل�سرد تذكاره 

في هذا ال�ساأن:
»... طيب، خارجا عن هذا، خارجـــا عن عمليات اال�ستنطاق واالإعدام، هناك... 
الموؤ�سف اأن هناك عمليات االغت�ساب. هنا، طيب، لم اأ�ساهدها بعيني، لكن... كنت 
اأتولى الحرا�سة، خارجا، بينما كان االآخرون يقومون بالمهمة القذرة ! ]...[ �ساهدت 

)CAC( *800543/104 ،1957 ر�سالة النائب العام ملدينة اجلزائر اإىل حافظ االأختام، يوم 15 مار�ش )1(
)2( �سان م�سال والتنني... �ش. 287.
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ذلك – وهو اأمر قذر – الأنني �سمعت �سراخها وكل �سيء، اإذن ال اأبتدع �سيئا.« 
يذكـــر اأي�سا اأنه تقاطع بعد �سنـــوات من ذلك، اأحد اأع�ســـاء فرقته، »واحدا ممن 
كان يقـــول لي: "ماذا، يا رقيب، اأال تريد اغتنام الفر�سة؟" قلت : "اأجننت"«. كما اأن 
�سابطـــا �سابقا، في ال�ســـوؤون االأهلية، قد ن�سب اإلى نف�سه الـــدور البطولي، قائال باأنه 
اأنقذ امراأة �سابة من بين اأيدي مظلي. تعر�ش اأي�سا عفويا لذكر »عمليات االغت�ساب 
العار�ســـة«، وا�سفـــا لنا هذا الم�سهد الذي ظل حيا في ذاكرتـــه: »ح�سرت مرة، اأثناء 
عمليـــة كهـــذه ]...[. و�سلت اإلى م�ستـــة �سغيرة، وجد فيها امـــراأة �سغيرة، كان عارية 
تمامـــا، وع�سكر ي�سخرون منها، فهمتم، كانوا يم�سكـــون نهديها. اأوقفت هذا. ال اأظن 
اأنهم كانوا على ا�ستعداد للذهاب اأبعد من هذا، الأنهم كانوا جماعة وكانوا في عملية، 
ال يمكن للجنود اأن يتوقفوا.« رغم الجهود التي بذلها ال�سابط من اأجل تهوين الق�سية، 
فـــاإن روايته ت�سمح با�ستك�ســـاف مظهر الهيمنة الذي يتخذه الرجـــال الم�سلحون لدى 

ال�سكان الجزائريين)1).
ي�ستعمـــل الرجـــال الذين يتعاقبون علـــى ج�سد امـــراأة، اأداة االإكـــراه المتمثلة في 
ال�سالح الخا�ش اأو في �سالح اأحد الرفاق. يمكن لعمليات االغت�ساب اأن تكون مرفقة 
باأعمـــال عنف �سد الن�ساء اأنف�سهـــم، اأو �سد اأقاربهن. اأخيرا، هناك اأمثلة ت�سهد على 
عمليـــات ولوج بوا�سطة اأ�سيـــاء. ونظرا النعدام اأر�سيف متتابعـــة، ال يمكن الأية درا�سة 
كميـــة اأن يتـــم اإجراوؤهـــا، بخ�سو�ش هذا العنـــف المتميز، وال بخ�سو�ـــش بقية اأوجه 
العنـــف، التي �سهدتها حرب الجزائـــر. لكن في و�سعنا اأن ندخـــل بع�ش الن�سبية على 
تاأكيـــدات "اآلي�ستير هورن" حين يتحـــدث عن »الن�سب المهولة« التـــي بلغتها عمليات 
االغت�ســـاب المرتكبة من طرف الجي�ش الفرن�ســـي)2). وبالفعل، ينبغي اأن يوؤخذ بعين 
االعتبـــار عامـــالن: وجود اأو عدم وجـــود "اإعفاء من العقوبة" علـــى تلك الجرائم في 

الوحدات، والظرفية العملياتية، التي تكون ُمقِدمة عليها. 

)1( حوار مع املوؤلف.
)2( اآلي�ستري هورن تاريخ حرب اجلزائر، باري�ش، األبان م�سال، 1980، �ش. 416.
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باعتبـــاره جريمة في نظر القانون الجزائي، فاالغت�ساب ممنوع طبعا في الجي�ش 
الفرن�سي. لئن بين جورج فيغاريللو باأن بع�ش االأمم المتح�سرة، في العهد المعا�سر، 
يراهـــا مقبولة في حالة الحرب، فقد تغيـــرت االأزمنة، وال يوجد رجل قانون دافع عن 
هذا الموقف اأثناء حرب الجزائر)1). من "اأعرا�سيات" �سيق ال�سلطات الفرن�سية في 
هـــذا ال�ساأن، وقوع الجـــدل الحاد بين النواب، يوم 29 جويليـــة 1955. ندد م�سطفى 
بـــن باحمـــد بما »و�سلنا اإليـــه من حالة، جعلتنـــا نرتكب، با�سم ال�سلطـــة، من اإعدام، 
وحـــرق، وهـــدم واغت�ســـاب«، كمـــا اأن التعر�ش لذكـــر االغت�ساب يثيـــر حفيظة وزير 
الدفـــاع والنواب. الكل مجمـــع على التنديد بكيفية ال رجعة فيها بمثل تلك االتهامات، 
والممار�سات، اإن تبث وقوعها. وخالفا لمو�سوع التعذيب، لم تبدر اأية محاولة للتبرير 

اأبدا في النقا�سات اأو الن�سو�ش.
تبنـــت ال�سلطات فـــي الجزائر، �سرامة مماثلـــة. عندما اأطلع الجنـــرال �ساالن عن 
قائمـــة التجـــاوزات المرتكبة من قبل الع�سكـــر منذ 1955، كان رد فعلـــه اأن قال: »مثل 
هذه االأعمال ال يمكن اغتفارها وال تبريرها«. تعر�ش للحديث عن »جرائم، عن عمليات 
اغت�ساب و�سرقات ارتكبت، بمنا�سبة التفتي�ش المنتظم، دون اأن تثير ردود فعل مبا�سرة 
مـــن قبل االإطارات)2)«. في مدونة الم�سلحة التـــي اأ�سدرها يوم 1 جويلية 1958، برمج 
قائد �سلك الجي�ش في ق�سنطينة، »اأن يقوم قائد الفرقة، قبل اأية عملية تفتي�ش لل�سكان 
في الدواوير، الم�ستات اأو المناطق غير المحرمة، اأو المراكز الح�سرية، بتحديد م�سبق 
للقطـــاع الذي يطلب من كل فرقة اأن تعمل فيه، بكيفيـــة توؤدي اإلى تحديد الم�سوؤوليات، 
فـــي حالة ارتكاب جنـــح)3)«. وبالفعـــل، فاإنه يبدو بـــاأن حاالت االغت�ســـاب التي اأطلعت 
عليهـــا ال�سلطة الع�سكرية، قد تمت معاقبتها ان�سباطيـــا، واأحيل مرتكبوها اإلى العدالة 
الع�سكريـــة. يلعب القائـــد هنا، دورا اأ�سا�سيا، عن طريق النمـــوذج الذي يقدمه للرجال 

)1( هكذا، ي�ست�سهد جورج فيغاريللو "كروتيو�ش"، يف قانون احلرب وال�سلم )بال، 1746(. ج. ف. تاريخ االغت�ساب، 
القرنني 20-19، باري�ش، من�سورات لو�سوي، 1998، �ش.

)2( مدونة اجلرنال �ساالن، 7 ماي 1957، ذ. من قبل الرئي�ش باتيل، يف حو�سلة تقرير جلنة احلماية. تعر�ش الن�ش 
495/2 1K ،1957 لذكر مدونة م�سلحة، للجرنال اآالر، يوم 7 ماي

1H 2579/2* ،1958 3( مدونة م�سلحة، للجرنال جيل، 1 جويلية(
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المو�سعيـــن تحت قيادتـــه، والموانع التـــي يفر�سها عليهم وال�سرامـــة التي يالحق بها 
المجرمين. فال عجـــب اإذن، اإن وجدنا في يوميات �سير عمليات فوج الكولونيل باتزي، 

ذكرا لرقيبين وب�سابط �سف اأحيلوا على العدالة في ق�سية االغت�ساب)1).
ومـــع هـــذا، فاإننا �سنجد باأن الثقل القيادي الذي يمثلـــه ال�سابط ال�سامي، ال يغير 
�سيئا مـــن تاأثير ال�سابط الم�سوؤول مبا�سرة على قيادة الرجال. فق�سية "العميد" ت. 
تقـــدم لنا �سورة وا�سحة عن �سيـــر الوحدة القاعدية، اأي خليـــة العالقات بين القوى 
االبتدائية، واالإطار الذي يحت�سن الحياة اليومية والتجاآوزات المحتملة على ال�سواء. 
اأثنـــاء �سخرة الحجر، اأ�سدر اأمرا للرجال االأربعة الذين يرافقونه، باإطالق النار على 
كب�ش، ثم ا�ستغل فر�سة ان�سغال الرجال ب�سحن الحجارة، ليت�سلل في اإحدى الم�ستات، 
فاغت�سب اإحدى الن�ساء الموجودات بها. اأثناء الطريق، رمي الجنود بالكب�ش، مخافة 
التعر�ـــش للعقاب، غيـــر اأن العميد الذي يقولـــون باأنهم يخ�سونه، قـــد هددهم، »فلم 
يبوحوا ب�سيء لقائد مفرزتهم، عند العودة اإلى المركز. غير اأن ال�سكوى التي تقدم بها 
اأحد القياد غداة ذلك اليوم، ب�سدد اغت�ساب اآخر اقترفه نف�ش "العميد" في الليل، 
دفعت القائد الموؤقت للفوج اإلى فتح تحقيق وم�ساءلة اأولئك الرجال ومعاقبتهم ب�سبب 
قتل الكب�ش – زيادة على ذلك، اأحيل "العميد" اإلى محكمة ع�سكرية. هل باح الجنود 
بكل �سيء لقائدهم؟ اأكد اأحدهم، باأنه �سرح لالآخرين، حين كانوا ي�سمعون �سرخات 
و�ســـكاوى الن�ســـاء، المنبعثة من الم�ستة: »اإنكم جدد، ال تعرفـــون ت، اأنا �ساأذهب. اأنا 
اأعرفه من مدة طويلة.« يبدو اأن تدخله لم يفد في �سيء، بينما وفق في مخالفة اأمره، 
حيـــن تعلق باإطالق النار علـــى الكبا�ش. في هذه العالقة اليوميـــة للقوى، فاإن هام�ش 
المخـــول للجنـــدي من اأجل الحفـــاظ على حريته فـــي الت�سرف وحريـــة �سميره، قد 
قل�ســـت، بفعل ما فر�سه قائدة مـــن قوة اإرادة، وبفعل عزلـــة المجموعة)2). لم يرتفع 

غطاء قانون ال�سمت المفرو�ش من قبل "العميد"، اإال بتدخل عن�سر خارجي. 

3061 7U ،1959 1( ي.�ش.ع. 8 ف م، يوم 4 جويلية(
)2( تقرير مف�سل، لقائد املفرزة، الذي ي�سرف موؤقتا على قيادة فوج التنني الثاين ع�سر، يوم 27 اأفريل 1957، 

*2579/2 1H ،ب�سدد وقائع حدثت يوم 23 اأفريل
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�سحيـــح اأن بع�ش التحقيقات المتعلقة بحاالت اغت�ساب، تف�سي دوما اإلى العقوبة 
واإلى اإحالة الجناة. غير اأن حاالت االغت�ساب التي تطلع عليها ال�سلطات العليا، ناذرة – 
ب�سبب ت�سافر �سمت مزدوج للجزائريين )والجزائريات(، والع�سكر. اإ�سافة اإلى ذلك، 
فبالن�سبة لبع�ش القادة في ال�سفوف الدنيا، فاإن معاقبة االغت�ساب ال ي�سكل اهتماما 
خا�سا. ال يعنى ذلك تحري�سا لهوؤالء، لكنه »من جملة االأ�سياء التي تحدث، ولم يكن في 
و�سعنا اأن نتحكم في كل �سيء؛ حقيقة الرهان موجودة خارج هذا)1)«. و�سواء تعلق االأمر 
بالظروف االآنية –�سغر المجموعة ودور القائد- اأو بالظرفية االأو�سع المتمثلة في تلك 
الحـــرب، فقد ت�سافرت كافة المعطيات لت�سهيل اإفالت بع�ش المجموعات من العقاب 
في تلك االأو�ساط الب�سرية التي ت�سكل »بوؤرة الإثارة قيم الرجولة)2)«. تمثل هذه الجريمة 
فعال، فر�سة الإحداث مجابهة بين ال�سورة المتخذة عن الذات، و�سورة االآخر؛ ينبغي 

اأن يخرج منها الرجل منت�سرا، والمراأة م�ستحوذ عليها.
لـــذا، فمن ال�سعوبة بمكان اأن ن�ستخرج، من خ�ســـم الظرفية العملياتية، مقيا�سا 
معتمدا. �سحيح اأنه ال يتاح، بكل تاأكيد، للوحدات التي تت�سلق م�سالك في مناطق غير 
ماأهولـــة، فر�ـــش الجنوح اإلى االغت�ساب. هناك عوائق تقنيـــة تحول دون ذلك اأي�سا، 
كما هو الحـــال بالن�سبة لوحدات اقتحام الحواجز مثال. ب�سدد االغت�ساب في نهاية 
�سنـــة 1914 و�سنـــة 1915، التـــي يجد �ستيفـــان اأودوان اأنها مـــن خ�سو�سيات الغزو، 
الحـــظ اأي�سا باأن المجموعات ال�سغيرة التي يرتكـــب فيها اأكثر، هي الفرق المدرجة 
في حرب مواقع، حدودها مفتوحة، وال يمكن اأن تر�سم فيها دوائر م�سوؤولية قارة. فال 
يمكـــن ت�سليط �سوء ما داخل حلكة هذه الموا�سيع، اإال من خالل تحليل ما يتحقق في 

عمليات االغت�ساب.
يظـــل تفاعل الرجال، الذين يتوجهون للخدمة في الجزائر، مع مقت�سيات الحياة 
الجن�سية، مو�سوما بالح�سور االأخالقي لمجتمع يتالزم فيه الجن�ش والخطيئة، وحيث 

)1( حوار اإيفون مع املوؤلف.
)2( �ستيفان اأودوان-روزو، ولد العدو )1914-1918(، باري�ش Aubier 1995، �ش. 77.
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تتاأكـــد هوية الرجولة، بوا�سطة حياة جن�سية ت�سودها المواجهة بين الموؤنث والمذكر، 
ل�سالـــح هذا االأخير. فالرجولة معنى يختبر بيـــن الرجال في مواجهة الن�ساء: وتوفر 

الحرب حقال مثاليا الختبار ذلك)1).
لئـــن وجد المجندون في اإطـــار الخدمة، مفخرة في اإبراز عبارة » �سالح للبنات«، 
مخاطة في �سدورهم، قبل عبور البحر المتو�سط، فالن�ساء االآتي ي�ساحبونهن هناك، 
هن باالأخ�ش ن�ساء بارزات فوق �سرير نومهم، مقتطعات من مجالت، اأو يمثلن الحب 
االأول. فـــي مجال التجربة الجن�سيـــة، تعتبر الحرب في الواقـــع، فترة حرمان، داخل 

اإطار مح�ش ذكوري – ال يمكن اأن يعو�سه تنظيم حمالت للبغاء الع�سكري)2). 
بالرغـــم من التحريم المجتمعـــي الذي يلقي بثقله على عملية االغت�ساب، فاإن ما 
ن�ساهده من مزايدة على ما اأتاحته الحرب من فر�ش، لتاأكيد يومي لهوية الرجولة – 
بوا�سطة ممار�سة العنف وامتالك ال�سالح وتمجيد القوة – يدفع بالجنود اإلى تجاهل 
ما يحمله هذا الفعل من قيمة تجاوزية. فعال، فكل �سيء يتم هنا، وكاأن التقاء الرجال 
ببع�سهم، داخل تلك المجموعات ال�سغيرة المتمثلة في الوحدات الع�سكرية االبتدائية، 
يح�سعهـــم لقوانين اأخرى. وفي الحقيقة فاإن هذا العالم، الذي ت�سوده قيم مف�سومة 
عـــن المعايير االجتماعية، والتي تعتبر ا�ستقاقا مهذبـــا منها، كانت موجودة من قبل 
فـــي زمن ال�سلم. غيـــر اأن االأجواء الذكورية الخال�سة، التي ت�ســـود الحياة المحاربة، 
ت�ساعـــف اأهميتها – حيـــث اأن الموازين المعادلة، االجتماعية منهـــا واالأنثوية، تظل 
مبعـــدة، لمدة اأ�سهر طويلة. ياأ�سف االأب بينينو لكون الكثير »يفقد المعاني المت�سمنة 
في المراأة، في قيمتها، في كرامتها. ير�سل الحبل الن�سداد مقت�سيات الوفاء الزوجي 

)1( راجع، جورج ل. موو�ش، �سورة االإن�سان، اخرتاع الرجولة الع�سرية، باري�ش اآبيفيل، 1997
)2( من املوؤكد اأن حاالت اغت�ساب الرجال، قد وقعت اأي�سا يف هذا االإطار. تعر�ش دانيال زمريمان للحديث عنها 
يف حواره مع اأندرو اأورر: »التجان�ش اجلن�سي املتميز بال�سادية. حاالت االغت�ساب بوا�سطة اللواط. اأو عبارات مثل: 
االإخ�ساء، املخ�سي، قطع الفرج«، التي تعود يف كل يف وقت يف جمرى االأحاديث كفكرة �سائدة: كل هذه اأمور من 
�ساأنها اأن توق�ش لدى هوؤالء االأطفال خفقانا معكرا جدا. واأنا اأولهم، باملنا�سبة، ]...[ هي فرتة ع�سناها بني قو�سني، 
الذين يف  وماذا عن  اأورر،  )اأ.  قوية، من خ�سو�سيات هذه احلرب«  ازدواجية  توجد  �سخ�سيتنا.  بالن�سبة حلقيقة 

اجلزائر... �ش. 111(
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اأو العفـــة ال�سخ�سيـــة)1)«. قام كثير مـــن ال�سهود بو�سف رجال، يفخـــرون بما ارتكبوه 
مـــن جرائم: وفي تمجيد هذه المذلـــة وفي هذا الخزي، يكمن ت�سويـــه قيم االإن�سانية 

االأ�سا�سية، التي ترتكز عليها الحرب جزئيا.
يعتبـــر االغت�ساب عمال من اأعمال العنف، ي�سكل فرج الرجل و�سيلته – يمكن اأن 
يحـــل محله �سيء اآخر – لكن ال يمثل فرج المراأة منتهى غايته. فالمراأة بالذات، هي 
الم�ستهدفة. ال تحمل ال�سهوة فيه موا�سفات جن�سية، بقدر ما هي تعبير عن رغبة في 
اال�ستحـــواذ واالإهانة. هذا هـــو ما يعر�ش الرجال اأي�سا الأن يكونـــوا بدورهم �سحايا. 
فالجندي الذي يغت�سب، ال يختار �سحيته، فهو ياأخذها)2).الخ�سو�سية الوحيدة التي 
ينبغـــي اأن تحملهـــا هذه االأخيرة، هي اأن تكون جزائرية؛ وفـــي الحرب القائمة، يعتبر 

هذا المقيا�ش كافيا لتهيئة الف�ساء المحتمل القتراف العنف. 
حين يتخذ الجندي من المراأة المزحومة، المعنفة، المغت�سبة، رميته المبا�سرة، 
فهو ي�سيب في الواقع عائلتها وقريتها وكافة الدوائر التي تنتمي اإليها، اإلى اآخر حلقة 
فيها، وتتمثل في ال�سعب الجزائري. فاإذا لم يكن الع�سكر المغت�سبون على وعي بهذا 
البعـــد، فاإن الجزائريين، يح�سونـــه، كما �سهد عليه مولود فرعـــون. كتب يقول كيف: 
»�سرح الفالقة للن�ساء، م�ست�سهدين بالن�ش القراآني، باأن ن�سيبهن من الكفاح، يتمثل 
بالـــذات في تقبل اإ�ساءة الجندي، ال اأن يبحثن عنه تحديدا ]بالطبع[، لكن في تحمله 
ح بعدم التحدث عن هذه االأ�سياء، بعدم ترك  وازدرائـــه. ]...[ زيادة على ذلك، ُين�سَ
العدو يعتقد اأنه اأ�ساب الج�سد الحي في الروح القبائلية اإن �سح التعبير، اأي بالت�سرف 
كما يت�سرف الوطني الحق، الذي ي�سخر كل �سيء لتحرير الوطن المكبل)3)«. ت�ساهم 
هذه التو�سيات، في تف�سير �سعف عدد ال�سكاوى المودعة من قبل الجزائريين)ات(. 
فاالغت�ســـاب، تلك الجريمة المتميزة، التي يح�ش مرتكبها اأنه بريء وتراها ال�سحية 

)1( هرني بينينو، الدم العميق، غري من�سور، اأعري للموؤلف
اإىل بع�ش معاين »االأخذ« يف اال�ستعمال ال�سعبي، يف بالد  اأال تقرتح الكلمة التي ا�ستعملها املوؤلف هنا، اإحالة   )2(

املغرب، خا�سة يف هذا ال�سدد؟ ]املرتجم[
)3( م. فرعون. يوميات. 20 ،1955-1962 فيفري 1959
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مدعـــاة للخجل، هي لطخة ت�سكت عنها الن�ســـاء، لكن يخفيها الرجال بدورهم، الأنها 
ك�سفـــت عن عجزهم في حمايـــة ن�سائهم، اأي في حماية الحجـــرة التي ت�سلح لتعيير 

�سلطتهم و�سرفهم)1). 
وفـــي الواقع، فاإن االغت�ســـاب في حالة الحرب، يعتبر عنفـــا عموميا و�سيا�سيا – 
اأي فـــي اآخـــر المطـــاف، م�ساألة رجال في ذلـــك الوقت. فحين يلحـــق اأحدهم ال�سرر 
بالقيـــم التـــي توؤ�س�ش للمجتمع الجزائـــري – عذرية الن�ساء وكرامـــة الرجال -، ففي 
و�سعـــه تحطيم تلك الجماعـــة. عندما اختار الجزائريون تجاهـــل ذلك، ومحوه، فقد 
نزعـــوا عن الجي�ش قدرته الهدامة، مهما توا�ســـل التقوي�ش يوميا. وحتى واإن لم تكن 
نية الجند المغت�سبين هي هذه، دون �سك، فاإن هذا ال يمنع مع ذلك، اأن ت�سكل رمزية 
حـــرب )اإعادة( االحتالل هـــذه، اغت�سابا لل�سكان، واالغت�ســـاب هو جزء من اأعمال 
هـــذه الحرب. لقد تو�سل فرانتز فانون اإلى تحديد ذلك لدى زبائنه المر�سى، موؤكدا 
بـــاأن ال-�سعورهم قد تغذى بتاريخ احتالل الجزائـــر: »مع المراأة الجزائرية، ال وجود 
الحتالل تدريجي، النك�ساف متبادل، بل هو، فورا وباأق�سى قدر من العنف، ا�ستحواذ، 

اغت�ساب، �سبه-اغتيال)2)«.
الواقـــع، اأن عمليـــات االغت�ســـاب، اأثنـــاء حـــرب الجزائر، قد اقترفـــت، في كنف 
الرخاء المادي الذي يتمتع به جي�ش محتل، لكن مرفقا ببعد رمزي هو القوة الغازية. 
فاالأمـــر هو اختطاف للن�ســـاء بحق، »ا�ستحواذ علـــى ج�سد تحول اإلـــى ا�ستحواذ على 

باري�ش،  العمومة،  واأبناء  احلرمي  تيليون،  جرمان  اعتمدتها  التي  هي  املو�سوع،  هذا  يف  املوؤ�س�سة  التحليالت   )1(
العذرية«  قيمة  اأو  عليه،  امل�ستحوذ  الن�ساء  »ج�سد  غادان،  مونيك  اأي�سا،  نقراأ  اأن  ميكن   .1966 لو�سوي،  من�سورات 
)احلركة الوطنية اجلزائرية، والن�ساء، باري�ش، الرماتان، 1995، �ش.�ش. 245-268(، وم�ساهمة رميون جامو�ش، 
»ممنوع، عنف وبركة. م�سكلة ال�سيادة يف املغرب التقليدي«، يف ارن�ست جيلنري، 1981، قام جريدا لرينري، بتو�سيح 
 The Creation of Patriarchy New York Oxford University Press, 1986,( اأكثري لق�سية االغت�ساب
z/ 80 ) : “كان تاأثري اغت�ساب الن�ساء املحتالت، على ال�سكان املحتلني م�ساعفا: فهو مي�ش �سرف الن�ساء، وي�ستعمل 
�سمنيا، من اأجل خ�سي زجالهم رمزيا. رجال املجتمعات الرجولية الذين ال ي�سلحون حلماية نقاوة فروج ن�سائهم 
قبل  من  الفرن�سية  اإىل  وترجم  بورد،  جوفري،  قبل  من  )ذكر  ومهانون”  حقا  عاجزون  هم  وبناتهم،  واأخواتهم 

املوؤلف(
)2( فرانتز فانون، �سو�سيولوجية ثورة، باري�ش ما�سبريو، 1959، �ش. 28
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ب في و�سعية الم�ستولى عليه«)1). يعتبر االغت�ساب فعل  كائـــن«، »االإبقاء على المغت�سَ
المحتـــل، رمز المنت�سر، وهو بالن�سبة للبلد المهـــزوم، اإهانة عميقة)2). في الجزائر، 

يعتبر اأي�سا عمال من اأعمال جي�ش احتالل، يرمز في رغبة في البقاء.
غيـــر اأن عمليـــات االغت�ســـاب، تنجب، في كثير مـــن االأحيـــان، اأوالدا، لقطاء في 
جماعيـــة تزعزعـــت اأركانهـــا بفعل الحـــرب، ثمرة دائمة مـــن ثمار العنـــف المعادي. 
ظلـــت م�ساألة هـــوؤالء االأطفال، وظل م�سيرهـــم مفعما باالإبهام اإلـــى تاريخ اليوم. مع 
جميلـــة عمران، تحدث ميمي بن محمد عن هذا ب�سريـــح العبارة: » �سبق اأن طرحنا 
فاهيـــا )هرمو�ش( واأنا، م�ســـكل االغت�ساب. اغت�سابنا؛ فـــي اأول االأمر، لم يبدوا اأي 
ا�ستعـــداد لت�سديق ذلك. لكن بعد ذلك، هم يعلمونـــه بالطبع. فما الذي �سنفعله بكل 
هـــذه »االأحمال« ؟ عندها، قال ال�سي لخ�سر، ربما الأنـــه كان �سغيرا، : "طيب �سنقتل 
الر�ســـع". قلنـــا له: "ال غير ممكـــن، ال يمكن اأن نقتل نفو�سا بريئـــة. فال ذنب لالأوالد 
وال للن�ســـاء في هذا، مـــا داموا قد اأجبروا عليه. فال يمكن تحطيـــم ولد بهذا ال�سكل، 
�سنرتكـــب جريمـــة" فعال، لم يفعلوا ذلك، احتفظوا جميعـــا باأولئك االأطفال. لم يكن 
االأزواج يرغبـــون فيهـــم، لكن احتفظوا بهم في نهاية االأمـــر. وجدوا �سعوبة في ذلك، 
لكـــن فهم كل واحد منهم)3)...« �سهادة مليئة ببقع من الظل، تتعر�ش لذكر نقا�ش دار 

في �سفوف جي�ش التحرير، وال نعلم في �ساأنه �سيئا.
ال�ســـيء الموؤكد، هو اأن عمليات االغت�ساب المقترفة من قبل الجنود الفرن�سيين، 
ال ت�سدر اأبدا عن �سيا�سة مق�سودة في هذا ال�ساأن. غير اأن هذا ال يمنع اأنها ت�ساهم، 
ب�سكل مبا�سر وعنيف، في اإبقاء فرن�سا في الجزائر، داخل ج�سد الن�ساء. هكذا، يمكن 
اأن نقـــراأ فيهم ردا علـــى هاج�ش، ارت�سم في المخيال الكولونيالـــي بقوة، خا�سة اأثناء 

)1( فيغارللو تاريخ االغت�ساب، القرنني 19-20 �ش. 262
 Against« 2( �سوزان، بروامنيلري، االغت�ساب باري�ش، ا�ستوك، 1976، �سدر باالإجنليزية يف 1975، حتت عنوان(

و�سو�ستري �سيمون  our Will Men and Rape” نيويورك، 

)3( ج. عمران، ن�ساء يف حرب اجلزائر. �ش. 47.
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الحـــرب: هاج�ش اأحدثته ديموغرافية جزائريـــة مت�سارعة)1). اإذا اأ�سفنا هذه ال�سبكة 
الخياليـــة، اإلى اأهمية قيم الرجولة العنيفة، المتاأججة داخل وحدات �سغيرة معزولة، 
فـــي حـــرب تتميز بالركود قبـــل كل �سيء، ف�سي�سمـــح لنا ذلك بتقديـــر اأهمية عمليات 

االغت�ساب في حرب الجزائر.
مقابـــل ذلك، فاإن التحريم الذي ينيـــخ باأثقاله على هذا الجرم، وما يحمله بع�ش 
ال�سبـــاط من رغبة فـــي ح�سن قيادة االنجاز الموؤدي اإلى العمليـــة ال�سلمية االإيجابية، 
اأمـــور ت�سكل كلها كابحا هاما الأعمال العنف تلك. فلئـــن واكبت عمليات العنف م�سار 
تواجـــد الجي�ش الفرن�سي في الجزائر، فاإنهـــا، وعلى عك�ش اأعمال التعذيب، لم ت�سكل 
مو�ســـوع تكفـــل من قبل الموؤ�س�ســـة الع�سكرية، كما اأن تعميمها لـــم يبلغ اأبدا قمم هذه 

االأخيرة.
غيـــر اأن هـــذا ال يمنع اأن تعتبر توقيعـــا على ف�سل حـــرب، اأرادات لنف�سها اأن تكون 
عادلـــة تجـــاه ال�سكان. في بدايـــة 1959، اأ�سرم الجي�ش كافة مخـــزون الحطب الذي 
بحوزتـــه تطبيال ل�سم الجزائريين اإليه: تمثل محت�سدات التجميع، م�سافة اإلى العمل 
ال�سيكولوجي، اأ�سخم ا�ستدالل على �سحة ذلك. غير اأن هذا لم يمنع من اإفالت رقابة 
ال�سكان منه ب�سكل ال رجعة فيه. بقطع النظر عن االأج�ساد، كانت قلوب الجزائريين، 
واقفـــة اإلى جانب ق�سيـــة الوطنيين، وفي �سنـــة 1959، كان االأوان قد فات. حين كان 
الكولونيـــل باتزي يغادر بـــالد القبائل، رافقـــه اإح�سا�ش بحدود المهمـــة المنوطة به، 
فكتب اإلى زوجته: »لقد ك�سب فوجي �سمعة �سريفة في بالد القبائل. لكن لم يحقق اأي 
انفتاح نحو الخارج. �ساأن النا�ش هنا، ك�ساأن الديار العربية، ال تنفتح نوافذها اإال على 

�ساحة مغلقة من كافة الجهات)2).« 

)1( يعود تكفرينا هنا اإىل حتليالت دوني�ش كروزي، حول عمليات االغت�ساب وبقية اأ�سكال امل�سا�ش بجن�ش الهوغنو، 
باعتباره تعبريا عن رغبة يف معاقبتهم [ب]ما اقرتفوه من ذنب. انظر. حماربو اهلل، خا�سة الف�سل 4، »يوم احل�ساب: 

حول قد�سية العنف اجلماعي«.
)2( ر�سالة اإىل زوجته، 12 اأكتوبر 1959، م�سدر خا�ش.
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 �سحايا ب�سيغة التاأنيث
الن�ساء والأطفال... وبعد

تتميـــز الثقافة الع�سكرية الفرن�سية بتوفرها على حواجز الجن�ش وال�سن. �ساهدنا 
كيـــف كان ممكنـــا اأن تذهـــب الن�ساء �سحايا اغت�ســـاب يقترفه الجنـــود الفرن�سيون، 
خا�ســـة اأثناء تفتي�ش الم�ستات واأثناء العمليـــات التي تدخل في اإطار مراقبة ال�سكان. 
وحيـــث اأن اأعمال العنف تلك، التي ت�سيب ال�سحايا المدنيين، ال يمكن اأن تغير �سيئا 
مـــن ال�سورة الكال�سيكيـــة المتخذة عن الحرب: اأي في كونهـــا ق�سية رجال قادرين. 
اأمـــا الن�ســـاء واالأطفـــال، وال�سيوخ اأي�سا، فاإنهـــم ي�سغلون فيها مقام الفئـــة التي يبادر 
الجنـــود اإلـــى اإنقاذها؛ ويحظـــر عليهم اعتبارها عـــدوة. اإن مات منهـــا اأحد، فبموت 
عار�سة عموما. فكثيرة هي العبارات من هذا القبيل: »قتلت امراأة مع اأحد الفارين«، 
»جـــرح الكوماندو�ـــش امراأة كانت موجودة �سمن مجموعـــة الهاربين«، جرحت امراأة 
وطفل، امتزجـــوا بمجموعة الهاربين«، اأو اأي�سا عبارة توؤكد باأن الكومندو�ش قد حقق 
الح�سيلة التالية: »قتـــل متمردين مجهولي الهوية، قتل امراأتين، جرح ثالثة اأطفال، 
و]ا�ستعادة[ اأربع م�سد�سات، بندقيتا �سيد، لغم، األب�سة، موؤن، و]تحطيم[ اأدوية«. فهي 
تك�ســـف عن وعي وا�سح بالحدود الخارجية التي تميز عالـــم المحاربين اأو »الم�ستبه 

فيهم«)1). وعي تتطور مع مجريات الحرب. 
بينمـــا كان الرجال القادرون، في بدايـــة »االأحداث« ي�ستبه فيهم فورا بقديم دعم 
مـــا »للتمـــرد«، ظلت الفئـــات ال�سكانية االأخـــرى �سفافة في نظر الجنـــود الفرن�سيين، 
اإذ ربمـــا وجدوا فيهم تذكـــرة بزوجاتهم، باأقاربهم، وحتـــى باأوالدهم. تبين �سهادات 
قدمـــاء الجزائر، بـــاأن اجتياز هذا الحاجـــز، يحدث وقعا في النفو�ـــش دائما. هكذا، 
رف�ـــش رجال ف�سيلة �ستان�سال�ش هوتـــان، اقتياد امراأة اإلى »�سخرة الحطب«، بدعوى 

)1( ي.�ش.ع. للفوج الثامن للمظليني الكولونياليني، 18 نوفمرب 1957)7U 3060*(، و�سري املجموعة االأوىل للفوج 
االألبي 5 ،18 اأفريل و8 اأوت 7U( 1959 1076/1*( و7e BCA، يوم 3 جانفي 1958 )7U 326*(. يف هذا املرجع 
االأخري مثال، يحيل عدد االأ�سلحة، ووجود االأدوية اإىل القول باأن هوؤالء الن�سوة كن مقاتالت اأو، على االأقل، ممر�سات. 

ميكن لهذه االأخرية اأن يكنن مزودات مب�سد�ش.
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اأنـــه من »مهام المنخرطين في الجي�ش«. كان رد فعـــل اأ�سدقاء لولييت مماثال، حين 
منعـــوا �سابطهم )مـــالزم اأول( بتكليف البع�ـــش باإعدام واحدة مـــن بين ممر�ستين 
األقـــوا عليهن القب�ش: »كيف؟ اأنقتل امـــراأة ؟« كتب المظلي باأن �سورة المراأة االأخرى 
التـــي اأعدمـــت قبل ذلك مبا�سرة، »�ستطارده طويال«. » فـــي الليلة الموالية، وفي كثير 
مـــن االأحيـــان بعد ذلك، �ساأفكر، اأكثـــر مما اأفعله بالن�سبة الأعـــز اأ�سدقائي ممن مات 
هكـــذا مجانا، �ساأفكر في تلك الميتة التي ال يمكن اأن تن�سى...]...[ فهل يعود ال�سبب 
لكونهـــا امراأة؟ ل�ست اأدري...« كذلـــك كان ت�ساوؤله، مدة طويلة، وقد تهدم كيانه بهذه 
الميتـــة التـــي ي�سعر اأنه قد اقترفها)1).بعد اأزيد من ثالثين �سنة عن الوقائع، يظل هذا 
التعـــدي اأمرا موؤلمـــا بالن�سبة للكثير. يجـــد فيها الع�سكر المحترفـــون خرقا وم�سا�سا 
بال�ســـورة الواقية للجي�ش؛ يظل الجنود المجندون في اإطار الخدمة الوطنية، يعانون 
من ال�سدمة التي يمثلها الم�سا�ش بمن يعتبره المجتمع الفرن�سي، اأ�سعف الكائنات.

رغـــم ذلك، فقـــد زعزعت الحرب ذلـــك الحاجز، اإلـــى حد االإطاحة بـــه اأحيانا. 
كثيـــرات اأي�سا هن »الن�ساء اللواتي يتـــم تعريتهن اآليا« لال�ستنطاق، بعد اإلقاء القب�ش 
عليهـــن، كذلك ال�ساأن بالن�سبة »الأطفال ي�سربون، يحتفـــظ بهم اأياما عديدة مكبلين 
باالأغالل في طاولة من حديد في مراأب ما«، ذلك ما كتبه مالزم اأول، تمركز باأ�سفل 
واد ال�سومام، بين ماي 1960 وجويلية 1961، موؤكدا باأنه الحظ اأثناء مهام قام بها 
فـــي اأماكن اأخرى مـــن الجزائر، نف�ـــش الممار�سات)2). هذا بالرغم مـــن اأن الجنرال 
اأوليـــي، من منطلق حر�ســـه على ك�سب ثقة ال�ســـكان، بالرغم من العمـــل »البولي�سي« 
الـــذي قامت بـــه الفرق، قد حذرهم، في �سبتمبـــر 1959، : »ال يمكن اأن يقبل اأبدا اأن 
يتعر�ـــش الم�سنون، الن�ساء وحتـــى ال�سباب، للم�سا�ش بكرامتهم، مـــن قبل الع�سكر اأو 

)1( �ستان�سال�ش هوتان، منتخبات من مذكراته، 11 فيفري 1956، ن�سر من قبل ب. فدال ناكي، يف جرائم اجلي�ش 
الفرن�سي، �ش. 38-54. اأنظر كذلك ب. لولييت، �سان م�سال والتنني، �ش. �ش. 343-341.

واأذن  قاله  فاأكد ما  الر�سالة  بكاتب  ات�سل روبري غوتيي   .1961 10 دي�سمرب  يوم  لوموند،  اإىل جريدة  ر�سالة   )2(
(CHEVS( 1/2 RG .للجريدة اأن تن�سر �سهادته
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ال�سرطـــة، عندما ينفذون بكل برودة دم، مهمة رقابة عادية)1).« في هذا التاريخ، كان 
علـــى قائد �سلـــك الجي�ش بق�سنطينـــة، اأن يزمجر بملء فيه، فقـــد جرفت الحرب في 

مجراها موانع كثيرة، خا�سة عدم الم�سا�ش بالن�ساء.
يمكـــن ل�سهادة متميزة العتبارات كثيرة، اأن ت�سمح بالغو�ش في اأق�سى التجاوزات 
المتمثلـــة في الم�سا�ش بكرامـــة االأطفال)2). حرر هذا الن�ش، بعـــد مرور ع�سرين �سنة 
على االأحداث من قبل �سعيد فردي، الذي اأ�سبح �سابطا في الجي�ش الفرن�سي، كان من 
الممكـــن اأن يكون الن�ش لبع�ش مولود فرعون، �سبيا، تميزت يومياته بوثيرة المعارك 
فـــي االأورا�ش، منذ �سن العا�ســـرة. واالأمر الذي اأحدث االأثر الحا�سم في حياة الكاتب، 
حـــدث فـــي �سن الثالثة ع�سر، عندمـــا األقي عليه القب�ش من طـــرف الع�سكر، للتحقيق 
في هويتـــه، توقيف تدهورت اأموره اإلى م�ساهد للتعذيـــب، ب�سدد اأخويه الذين التحقا 
بالجبال، ق�سد الح�سول على معلومات كان من الممكن تقديمها حول جبهة التحرير 
الوطني. �سرع اأوال في �سرب راأ�سه اإلى غاية االإدماء بوا�سطة ع�سى، ثم توا�سل تعذيبه 
بالكهربـــاء. وحيث اأن العملية قـــد توقفت باأمر من اأحد النقبـــاء، تم االحتفاظ به في 
العزلـــة لعدة اأيام. ال �سيء يميز المعاملة التي خ�ـــش بها هذا الطفل، عن المعامالت 
التـــي يخ�ش بها الكبار. في نظر الع�سكر كان المعـــذب هو االأخ )اأو »ال�سوف«(، ولي�ش 

الطفل. 
فـــي ال�ســـرق الق�سنطينـــي، كان توقيف الق�ســـر عملية �سارية: ففي بـــالد القبائل 
بالخ�سو�ـــش، تعـــّرف مفت�ـــش مراكـــز الفـــرز والتحويـــل لالأحـــداث عمـــن يدعوهـــم 

 

ب» ال�سباب]...[ من 14 اإلى 18 �سنة«، ثم »اأطفال«، واأخيرا »�سبية«، اإذ دعا باأن ين�ساأ 
مركـــز خا�ش بهم، لتجنيبهم المـــرور على م.ف.ت »الرتكابهـــم غلطات عر�سية«)3). 

 1H ،1959 1( مدونة للجرنال اأوليي، قائد �سلك جي�ش ق�سنطينة، موجهة اإىل كافة قادة املناطق. يوم 15 �سبتمرب(
2933/1

)2( �سعيد فردي، طفل يف احلرب، باري�ش، من�سورات لو �سوي، 1981.
)3( تقرير عام حول املراكز 38 املخ�س�سة للحجز الع�سكري، يف CAC بتاريخ 1 اأكتوبر 1959، يوم 15 اأكتوبر 

*3800/2 1H ،1959
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تك�ســـف االألفاظ عن حالـــة الحرج التي يوجد عليها، وعن رف�سه ت�سور اعتبار الطفل 
عدوا. رغم هذا، فاإن الع�سكر يقوم ب�سكل اأقل بهذا التمييز اأثناء العمليات. قام �سابط 
مفت�ش في م.ف.ت برتبة كولونيل، بتكرار ما كان يقال حول خف�ش الحدود المو�سوعة 
في الميدان، بين »ق�سر في مقربة من �سن البلوغ ]الذين[ يجدون اأنف�سهم خا�سعين 
لنف�ـــش الظروف التي عرفهـــا بقية الموقوفيـــن وال�سالح في اأيديهـــم« وبين »االأ�سغر 
�سنـــا«، خا�سة »ال�سباب المدرجين فـــي التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري، الذين يو�سعون 
تحـــت ت�سرف مراكز تربيـــة ال�سباب«)1). خالفا للحر�ش الـــذي ي�ست�سف من التقرير 
العـــام، فلئن مالت الممار�سة اإلى تمييـــز الطفل عن المراهق، فاإن الغر�ش من ذلك، 
هو اإدخال التح�سين على عملية القمع: ابتداء من �سن الرابعة ع�سر، يمكن اأن يتعر�ش 
الطفـــل للتوقيف وللتعذيب، كما هو الحال بالن�سبـــة للكبار.)2). لقد تو�سل البحث عن 

المعلومة اإلى محول للموانع المحيطة ببراءة الطفولة: فالمعلومة ال �سن لها.
كمـــا اأن المعلومـــة ال جن�ـــش لها اأي�ســـا. فهم الجي�ـــش ذلك �سيئا ف�سيئـــا. في �سنة 
1956، ظـــل انعدام اليقين يكتنف الممار�ســـات الع�سكرية؛ في ال�سيف، كان الرقيب 

بول فو�سون ال يزال يت�ساءل، اإن كانت ن�ساء تيزي غنيف من جملة »اأعوان المتمردين«« 
بينما كان الرد بديهيا بعد مرور �ستة اأ�سهر عن ذلك)3). فور �سهر اأوت، جاءت ر�سالة 
مـــن الجنـــرال لوريللو �سخ�سيـــا، كرجع �سدى لتلـــك »الم�ستبه فيهـــن«، التي »يتزايد 
توقيفهـــن اأثناء عمليات حفظ النظـــام، اأو عمليات التفتي�ـــش المكثفة التي تجرى في 
المـــدن«)4). ومع هذا كله، فاإننا �سنجد اإلى جانب قائد فوج، يكتب فور نوفمبر 1956، 
عـــن »�سرورة تركيز االهتمام بالمتمردين]...[، زوجاتهم في المقام االأول)5)«، كثيرا 
 1H  ،1959 دي�سمرب   28 يوم  الق�سنطيني،  ال�سرق  للحب�ش، ملنطقة  الع�سكرية  واملراكز  تقرير حول م.ف.ت.   )1(

*3800/2

)2( مت اأي�سا توقيف اأطفال اأ�سغر �سنا، وتعذيبهم، لكن ال يتعلق االأمر هنا مبمار�سة عامة، خالفا لتوقيف �سباب 
يتجاوزون �سن الرابعة ع�سر، الذي �سار، تدريجيا، اأمرا ممكنا وواقعيا، عرب كافة الرتاب اجلزائري.

)3( ي �ش. النقيب بول فو�سون، 20 جويلية 1956
*4026/3 1H ،1958 4( ر�سالة اجلرنال لوريللو اإىل روبري الكو�ست، يوم 3 اأوت(

)5( تقرير حول معنويات BTA 29 املتمركزة يف جنوب الو�سط-اجلزائري، واملدرجة يف احتياط املنطقة. يعرف 
2423/1 1H »عن قائد الكتيبة هذا، حتم�سه لعمليات املالءمة التكتيكية مع »احلرب الثورية
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مـــن الوحـــدات، على ا�ستعداد تام للتوافق مع ح�سيلـــة تحدثت عن هجمة �سد اإحدى 
الم�ستـــات، وذكرت باأنه عثر فيها، على ثالثة ن�ســـوة، ثالثة اأح�سنة للركوب في حالة 

رعاية جيدة، وعلى حبوب)1)...
لم ترق الن�ساء اإلى مقام المواطنة، اإال تدريجيا. في جوان 1958، اقترحت درا�سة 
اأجرتها ف�سيلة P حول مراقبة ال�سكان، تو�سيعا »منهجيا« » لالنتقال، عند الغربلة – 
اأمـــام ملف الم�ستبه فيهم – من العنا�سر الذكور ]...[ اإلى العنا�سر االإناث«)2). فبعد 
الـــذي ك�سفت عنه »معركة مدينة الجزائر«، مـــن دور للن�سوة في العمليات االإرهابية، 
فر�ست فكرة نف�سها: �ست�ساف »الم�ستبه فيهن« اإلى »الم�ستبه فيهم« في الملفات التي 
ي�سكلها �سباط اال�ستخبار والمفارز الميدانية للحماية. فهل كن وقتها، مجرد معّينات 
باعتبارهـــن »زوجـــات متمردين« اأو كن بعـــد »ن�ساء متمـــردات«؟ فالظرفية المحيلة، 
وطبيعة ال�سخ�سيات الع�سكرية، اأمور لها وزن كبير في المعادلة. غير اأن ذلك لم يمنع 
ات�ســـاع دائرة الحرب �سد الن�ساء من المدن اإلى »لبـــالد«. ومن الغريب اأن تت�سادف 
هذه الحركة مع عمليات اإح�ساء الن�ساء، تح�سيرا النتخابات تم تنظيمها في خريف 

1958، �سوتت فيها الن�ساء الجزائريات الأول مرة. 

تدريجيا، وقع توقيف الن�ساء وا�ستنطاقهن، لما يمثلنه �سخ�سيا. تلقت كافة االأحياء 
التابعة ل�سلك جي�ش الجزائر، في مار�ش 1959، تعليمة من الجنرال ما�سو، يدعو فيها 
الفـــرق المقاتلة �سد التنظيم ال�سيا�سي االإداري، ب»عدم اال�ستهانة بالن�ساء، اللواتي 
يحاول المتمرد حاليا، اأن يو�سع جهود التعبئة في اتجاههن )3)«. �سجل بيير األبان طوما، 
في يومياته، ذلك الفارق الذي لم�سه مع مقامه االأول في الجزائر، في بداية الحرب: 
»كثيـــر من الن�ساء ي�ساهمن االآن في التمرد بن�ساط ظاهر، ونلقي عليهن القب�ش، كما 
نفعـــل بالرجال، ن�ستنطقهن مثل الرجال]باح له اأحد الرفاق...[ باأن الن�ساء ُيخ�سعن 

*185/1 7U ،1957 1( ي.�ش.ع. فوج 93 للم�ساة، 7 اأكتوبر(
*338/1 1R،يف العمليات الع�سكرية، يوم 29 جوان 35 ،1958 �سفحة CEO 2( درا�سة حول م�ساهمة مفارز(

)3( ملحق لتعليمة 24 فيفري. ملحق رقم 1 حول التقنية البولي�سية، يوم10 مار�ش 1959، �سدرت يف RHA رقم 
1995، �س�ش. 54-52  ،3
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لنف�ش اأنواع التعذيب الم�سلطة على الرجال، عاريات بالطبع. فعندما يتم تحريرهن، 
و�سيحـــدث ذلـــك، نظرا ل�سغر جنحهـــن، �سيتوجهن اإلى م�ستاتهـــن، ليتغنين بتراتيل 
حمـــد لفرن�سا، دون �سك ! في انتظار ذلك، ال �سك اأن اأزواجهن هم مغتبطون بمعرفة 

قدرة زوجاتهم على تحمل العذاب)1)!«
وبالفعـــل، ففي 1959، وقـــع اجتياز منعطف كبير نهائيا فـــي الجزائر برمتها. لم 
تـــدع الدرا�ســـة المعجمية ليوميـــات ال�سير والعمليـــات مجاال للب�ش: لم يعـــد »اإ�سقاط 
امـــراأة« يقدم باعتباره زلـــة كبيرة، لكن كحدث ع�سكري؛ وبدل عبارة »عدد "�ش" من 
المتمردين وعدد "�ش" من الن�ساء« حل محلها عبارة »عدد "�ش" من المتمردين، من 
بينهم عدد "�ش" من الن�ساء« التي تنم عن اإدراج العنا�سر الموؤنثة من ال�سكان �سمن 
المجموعـــة المعاديـــة. واالأمثلة كثيرة جـــدا في هذا ال�سدد، ففـــي �سنة 1960، وجد 
الجي�ـــش الفرن�سي عـــدوات جديدة في كل مكان. و�سواء تعر�ســـن للتفتي�ش، للتوقيف، 
لال�ستنطاق، للتعذيب، للحب�ش، لالإحالة على االإقامة)2) اأو االإعدام، فاإنهن يعانين من 
نف�ـــش المعاملة التي يعاني منها الرجال. لئـــن اأكدت بع�ش ال�سهادات وجود �سجينات 
و�سعـــن تحت ت�سرف الجنـــود كي يغت�سبن، فهناك �سهادات اأخـــرى توؤكد، بالمقابل 
على توفر تدابير حماية، من اأجل تجنيبهن تلك االأ�سكال من العنف: حرب الجزائر، 
هنا اأي�سا، م�سكال ن�ساهد من خالله تجاور اأكثر االأعمال �سناعة مع اأب�سط الحركات 

اإن�سانية.
مهما يكن من اأمر، فاإن العنف الم�سلط على الن�ساء ي�ستمل على خ�سائ�ش جن�سية 
بديهية، حيث يعتبـــر االغت�ساب ب�سعا من تقنيات التعذيب المنت�سرة)3). يتعلق االأمر 
هنـــا باالأخ�ش، بعمليـــات اإغ�ساء بوا�سطة مـــواد، قطعة من خ�ســـب اأو زجاجة. يظهر 
االغت�ســـاب هنا وفق �سورته الحقيقيـــة: يتحول فرج المراأة اإلى مو�سع اآخر لممار�سة 

)1( يوميات بيري األبان طوما، نوفمرب 1960، اأعريت للموؤلف.
)2( حتى يف املراكز الع�سكرية للحب�ش

 Recognizing rape as method of« )3( بخ�سو�ش االغت�ساب كمنهج للتعذيب، اأنظر مقالة دوبورا بالت، 
torture «(Review of law and Social Change) 19، 4، 1992، صص. 865-821
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التلويـــع، اإلى باب يمكن اأن يقتحمه العنف. باعتبارهـــا محامية منذ ال�ساعات االأولى 
للوطنيين الجزائريين، دافعت جيزيل حليمي عن ن�ساء كثيرات تمت تعبئتهن في هذا 
الكفـــاح. حيـــن �سئلت عن ممار�سة العنف، كان ردها: »ال اأت�ســـور امراأة األقي القب�ش 
عليهـــا، ثـــم �سئلت من غيـــر اأن تتعر�ش لالغت�ســـاب. لم اأ�ساهد منهـــن واحدة ]...[ 
كذلك كان الحال بالن�سبة لكافة الن�ساء اللواتي توليت الدفاع عنهن.« لعله من منطلق 
الح�سا�سيـــة الخا�سة المتوفرة لدى المراأة تجاه هـــذه االأحاديث، تحررت الكلمة لدى 
الزبونـــات في هذا ال�سدد – وهو ما لم يكن ليفعلنه بح�سرة الرجال، حتى ولو كانوا 

محاميهن)1).
كانـــت حالـــة جميلـــة بوبا�سه معروفـــة ب�سكل خا�ش، منـــذ بداية الحـــرب. اتهمت 
المنا�سلـــة ال�سابـــة في �سفـــوف جبهة التحرير الوطنـــي، بحمل قنابـــل، فاألقي عليها 
القب�ـــش يـــوم 10 فيفري ليال، رفقة اأبيهـــا، واأختها وزوج اأختهـــا)2). في يوم 11، تمت 
اإحالتهـــا علـــى االإقامة المحرو�سة في مركـــز الفرز التابع للقطـــاع الفرعي لبوزريعه، 
ومكثـــت هناك اأ�سبوعا لغر�ش اال�ستغالل العملياتي، قبل اأن تحول لعدة اأيام اإلى ثكنة 
ح�سين داي الإجراء عمليات ا�ستنطاق اأخرى. في يومي 8 و 10 مار�ش جاء �سباط من 
ال�سرطـــة الق�سائية لت�سجيل ت�سريحاتها، بعـــد اأن حذرت »من قبل النقيب د. لكونها 
قـــد اعترفت و�سع قنبلـــة يوم 27 �سبتمبـــر 1957، في اأحد مقاهـــي مدينة الجزائر، 
وبعالقاتهـــا مع متمردين يجري البحث عنهم)3)«. تـــم تحويلها اإلى مركز بني م�سو�ش 
واتهمت بت�سكيل ع�سابة اأ�سرار، ومحاولة القتل العمدي. حين تم تقديمها اإلى قا�سي 
التحقيق، جددت اعترافاتها، غير اأنها ا�ستكت من التعذيب. لم ت�سكل جميلة بوبا�سه 
ا�ستثنـــاء. اأبرزت جميلة عمران في اأبحاثها، الماآل الخا�ش الذي ينتظر »اإرهابيات«: 

)1( حوار املوؤلف مع جيزيل حليمي
)2( اتهمت باخل�سو�ش بو�سع قنبلة املورتيي امللغمة، اكت�سفت يف فناء حانة جامعة اجلزائر يوم 27 نوفمرب 1959. 
ا�سرتجاع  يتم  مل  حني  يف  »االآليتي«،  وفندق  املقدام«  »الديك  حانة  يف  قنابل  بو�سع  كلفت  قد  بكونها  اأي�سا  اتهمت 

املتفجرات.
(CAC( *800293/120/B،1961 ر�سالة قا�سي �سو�سري البري اإىل وكيل اجلمهورية، يوم 13 فيفري )3(
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فاإن لم تتعر�ش كافة الن�ساء الموقوفات للتعذيب، فاإن هذه الممار�سة اأمر »اآلي تقريبا« 
بالن�سبـــة للفدائيـــات، التي يمثلن مـــا مجموعه %37 من مجموع االأحـــكام التي تفوق 

الثالث �سنوات حب�ش، بينما ال يمثلن �سوى %2 من الن�ساء المعباآت في الحرب)1). 
اأثناء اإخطار الراأي العام الفرن�سي، وتنديد فران�سوا مورياك ثم �سيمون دو بوفوار 
بمـــا تتعر�ش له الن�ساء مـــن تعذيب واغت�ساب، وا�سل طلـــب الفح�ش الطبي في حق 
جميلـــة بوبا�ســـه م�ساره العـــادي؛ قدم الخبـــراء تقريرهم يوم 4 جـــوان. يوم 7 جوان 
جـــددت اتهاماتها. مكن المح�ســـر الم�سجل عنها من اإعادة تركيـــب مراحل اإقامتها 
وتعذيبهـــا: بـــداأت اأولى اأعمال العنـــف فور التوقيف وتوا�سلت فـــي مركز الفرز، حيث 
تمـــت مقابلتها بزوج اأختها، وكان منتفخا ومبلال)2). بعد اأ�سبوع من ذلك، تم تعذيبها 
فـــي ثكنة الهند�ســـة بح�سين داي، طـــوال عدة اأيـــام، بالكهرباء، والحـــرق بال�سجائر 
ثـــم اأغط�ســـت في حو�ش حمـــام بوا�سطة ع�سى تـــم ربطها عليها مثـــل الم�سوي. كان 
التعذيب بالكهرباء قد اأعطب اأع�ساءها التنا�سلية حين رمي بها على االأر�ش، عارية، 
»ذراعيهـــا مرفوعين وم�سدودين فـــي االأر�ش؛ و�سريط من القما�ـــش ي�سيق خ�سرها 
»بينمـــا كان يدخل في فرجها، بالتتابع، عنـــق زجاجة بيرة وفر�ساة اأ�سنان«. كان هذا 
ال�ســـكل من االغت�ســـاب اآخر عمل تعذيب عانت منه. لقد جـــاء في محله، لي�سع حدا 
لم�ساهد التعذيب الذي عرفته جميلة بوبا�سة: فهو يمثل قمة ال�سلِّم في درجات اأعمال 

التعذيب. لم يطرح عليها اأي �سوؤال اآخر، وقتها)3).
يجمع االغت�ساب، اأثناء عمليات اال�ستنطاق، بين االأبعاد الخا�سة بهذه الممار�سة 
العنيفة واأبعاد اأ�سكال التعذيب االأخرى. فهو على �ساكلتها، اأي عبارة عن تلويع مطبق 
علـــى ج�سد وم�سروط بوجود جماعة اأو�سع في الخارج. غير اأنه ي�سيف اإلى هذا البعد 
المترتب عن كافـــة التلويعات االأخرى، مدلول رمزية قوية، تطبع المراأة واأقاربها اإلى 

االأبد.

)1( دعمران. ن�ساء يف حرب اجلزائر �س�ش. 92-91
1960، 800293/120/A* (CAC( حم�سر جميلة بوبا�سة يوم 11 جوان )2(

(CAC( *800293/120/B،1961 ر�سالة قا�سي �سو�سري البري اإىل وكيل اجلمهورية، يوم 13 فيفري )3(
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ومـــن المعلـــوم، في ال�سنـــوات االأولـــى للجمهوريـــة الخام�سة، ات�سع �سبـــح �سحايا 
التعذيب، بما ال يدع مجال للت�سكيك)1). يعتبر اإنزال الحاجز بين الجن�سين هنا، اأكثر 
مما قد ي�سكله حاجز ال�سن، انعكا�سا لتزايد عدد الجزائريات المورطات في الكفاح، 

وانعكا�سا لموا�سلة الجهد الع�سكري الفرن�سي. 

جزائريات في المعركة
فـــي �سنـــة 1957، ك�سفت »معركـــة مدينة الجزائر« عـــن وجود تعبئـــة للن�ساء في 
ال�سراع �سد الفرن�سيين: في بداية االأمر، جعلت �سفافيتهن، في نظر الع�سكر، منهن 
وا�سعـــات قنابـــل بامتياز. بـــل اعتقد اأحد مخبـــري رجال الدرك في »ميـــزون كاري« 
)الحرا�ش( اأنه يتوفر على معلومات مفادها باأنه » من المحتمل اأن يكون المتمردون، 
فـــي ال�سواحي، قد لجـــوؤوا اإلى ا�ستعمال االأطفال في نقـــل االأ�سلحة، ويحتمل اأن تكون 
االأ�سلحـــة التي ي�ستعملهـــا القتلة، يحملونها قبـــل وبعد العمليات. يد�ـــش بع�سها تحت 
»عربـــات« �سغيرة م�سطحة، من خ�سب، تو�سل ‘’بعجالت الكريات ال�سغيرة’’، يلعب 
بهـــا االأطفـــال)2)«. الواقع، هو اأن االإرهـــاب الح�سري، يعتبر تكييفـــا تكتيكيا، من قبل 

جبهة التحرير الوطني، نجد فيه ن�ساء، كما وجدن في 1956، في الجبال)3).
قدرت جميلة عمران، عدد المقاتالت، بحوالي األفين، طيلة الحرب. كانت تعبئتهن 
مبكـــرة: اأوردت في ذلك، �سهادات اأدلت بها ن�ساء ذهبـــن فور بداية »االأحداث«. كما 
كان عليـــه الحال بالن�سبة للرجـــال، وقد اأف�ست عمليات القمع فـــي منطقة الجزائر، 
اإلـــى اإقبال علـــى الجبال. لكن من الناذر اأن نجد ن�ســـاء ي�ساركن في القتال بال�سالح. 
عبـــرت نفي�ســـة حمود، من خـــالل اليوميات التي كانـــت تعتني بت�سجيلهـــا وقتئذ، عن 
)1( اأرليت هيمان، ت�سري باملالحظة اإىل »اأن حرب موؤ�س�سة على املعلومة، تت�سمن خرقا للقانون »جمهول الهوية«، 

يف احلريات العمومية �ش. 150
الوقوع،  حمتملة  اأي   ،B3 بقيمة  املعلومات  اعتربت   .2768  7U  ،1957 فيفري   22 ليوم  املعلومات  ن�سرية   )2(
وم�ستقاة من م�سدر موثوق. هناك م�سادر اأخرى حتدثت عن الفكرة التي مفادها اأنه من املحتمل اأن تكون االأ�سلحة 

م�سلمة لالأطفال بعد العمليات.
)3( ح�سب جميلة عمران، تبلغ ن�سبة الن�ساء املعباآت يف معركة التحرير، باعتبارهن فدائيات، ال تتعدى  %2بينما 

متثل املقاتالت %16 وامل�سبالت %82 وهن اأكرب �سنا، يتكفلن مبهام التموين واالإيواء.
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اأ�سفها لكون الرجولة ال�سائدة وقتها، معطى اأ�سا�سيا في الحذر الذي تواجه به الن�ساء 
الراغبات في االلتحاق بالعمل الم�سلح. »فال م�سوؤولية للن�ساء اأبدا. هذا، بقطع النظر 
عـــن المجال الع�سكري الـــذي اأو�سد في وجوههن منذ الوهلـــة االأولى ]...[ فمهمتهن 
االأ�سا�سية تتمثل في الطبخ« كذلك عبرت كاتبة اليوميات با�ستياء)1). في 1957، تبين 
لهـــا في نهاية االأمر باأن »مبداأ التحـــاق الن�ساء بالجبال، قد تم التخلي عنه نهائيا في 
بالد القبائل« وكيف �سيتـــم ا�ستبدال الممر�سات بالممر�سين، اأقل لفتا للنظر. هذا، 
بالرغـــم من اأن يوميات مولـــود فرعون، �ستتعر�ش لذكر وجـــود الن�ساء في الجبل في 

�سنوات 1958 و)2)1959.
الواقـــع، اأنه ينبغي اأن نميز بين الن�ساء، وفق الوظائف التي ي�سغلنها في »التمرد«. 
لئن عدت جميلة عمران 2000 محاربة، فقد اأح�ست وزارة قدماء المجاهدين، قرابة 
11.000 مجاهدة – مما يوؤكد الت�سعب الكبير الذي ميز �سالحياتهن، كما يوؤكد كون 

المحاربـــات ي�سكلـــن اأقلية، حتى ولو كـــن باأعداد ال ي�ستهان بهـــا. تواجدت الن�ساء في 
الوظائـــف الم�سندة اإليهن تقليديا في زمن ال�سلم: العـــالج، التموين، االإيواء. كما اأن 

تكتمهن الن�سبي مدعاة الأن توكل اإليهن مهام تتمثل في وظيفة اأعوان االت�سال)3).

1924، يف مدينة اجلزائر. حت�سلت على دكتوراه يف الطب. مت توقيفها  17 مار�ش  )1( ولدت نفي�سة حمود، يوم 
األقي عليها القب�ش  الدولة، لكن تركت يف حرية موؤقتة،  بالتاآمر على �سالمة  1956، واتهمت  اأوىل يف نوفمرب  مرة 
من جديد، مع دانيال مني )جميلة عمران(، يوم 26 نوفمرب 1957، يف الدار البي�ساء )يف �ساحية اجلزائر( اأثناء 
ا�ستباك قتلت فيه رميون بي�سارد. متت »ا�ستعادة« يومياتها، وهي موجودة، م�سورة، يف االأر�سيف الع�سكري. كتبت 

.1655/1 1H بالفرن�سية
)2( حتدثت جميلة عمران، عن م�ساهمة للن�ساء خمتلفة باختالف الف�ساءات. ففي املناطق اجلبلية حيث املعارك 
اأهم، جندهن عموما اأكرث تعبئة من االأماكن االأخرى. كما اأبرزت يف املو�سوع �ست مناطق: القبائل الكربى، دائرتي 
اأقبو و�سيدي عي�ش يف القبائل ال�سغرى؛ املناطق ال�ساحلية يف ال�سمال الق�سنطيني؛ االأورا�ش؛ منطقة تلم�سان؛ ظهرة 
تن�ش؛ �سر�سال واالأطل�ش البليدي. فهذه الفروق موجودة يف امل�سادر الفرن�سية. يف نهاية 1957، مت حتويل املقاتالت 
اأنظر جميلة عمران  النقطة،  املناطق اجلزائرية تقريبا. تناق�ش عدد املجاهدات. حول هذه  تون�ش، يف كافة  نحو 
اإليه حممد حربي  250، والتاأويل املخالف الذي ذهب  1991. �ش.  ابلون،  الن�ساء اجلزائريات يف احلرب، باري�ش 

الذي يرى باأن االأمر يتعلق برفق معاي�سة الن�ساء يف اجلبل، ولي�ش تدبريا احتياطيا يهدف اإىل حفظ �سالمتهن.
)3( بخ�سو�ش التموين، بينت جميلة عمران باأن ح�سل تطور، الأن مهام »الت�سويق« التي يتكفل بها الرجال عادة، 

�سارت ت�سند تدريجيا للن�ساء، اللواتي مل يعد يكتفني بالطبخ فح�سب، بل باقتناء املواد الغذائية اأي�سا.
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ورد فـــي يوميـــة �سير فـــوج من المظلييـــن القنا�سة، ذكـــر لعمليـــة ع�سكرية كانت 
تهـــدف اإلى البحـــث وتحطيم ف�سليتيـــن م�سكلتيـــن »بحوالي ثمانين امـــراأة« مع �ستة 
قطـــع اأ�سلحة اأوتوماتيكية. اأكت�سف المظليـــون مخابئ عديدة، مخيما قديما، ومخيما 
ي�ســـرع فـــي بنائه: ال �سك اأن ذكر ف�سيلتي الن�سوة، قد ورد خطاأ من قبل المحرر)1)...
وبالفعـــل، ففي الجبال يتكفل عموما بمهـــام التمري�ش. توؤكد ال�سهادات الملتقطة من 
قبـــل جميلة عمران وكذا تحليلها، عن جو االأخوة الـــذي يجمع المقاتلين في الجبال، 
مـــع العلـــم اأن ال�سرية والقتـــال يجمعهن، في جو حميمي ال نظير لـــه، رجاال ون�ساء ما 
كان ينبغـــي لهم اأن يتجـــاوروا. هذا، بالرغم من كون هذا العالـــم الجديد الذي ربما 
كان ي�ســـاغ فـــي الجبال، احتوى على فارق يتمثل: في كـــون الن�ساء ال يحملن ال�سالح، 
عـــدا م�سد�سا �سغيـــر للدفاع في بع�ش االأحيان. هكذا، اأثنـــاء عملية ا�ستطالع، قامت 
وحـــدة »بحب�ش ثالثـــة ]خارجين عـــن القانون[ من بينهـــم م�سلحين، وامـــراأة بالزي 
الع�سكري ]...[. قتلت المراأة وا�ستعيدت وثائق)2)«. كان االإعدام التع�سفي هنا بديهيا: 
تمـــت معاملة المـــراأة كعدو من قبل الجنـــود الفرن�سيين، بينما تهـــاون رفاق ال�سالح: 
فـــي ت�سليحها... اأو�سحت جميلة عمران بـــاأن »ذلك يعود اإلى نق�ش في ال�سالح، اأكثر 
ممـــا قد ين�ســـب اإلى ممنوع مـــا«، لكن ي�سعب علينـــا اأن نفهم كيـــف اأن تلك المتاعب 
اللوج�ستية تقع تبعاتها دوما على الن�ساء)3). فاإذا وجدنا مجموعة جيدة الت�سليح، على 
غـــرار المجموعة تمكنت، غرب فج مزالة، من مواجهة فرقة فر�سان مظليين، فقتلت 
منهـــا اثنين وجرحت ثالثة، فاإننا �سنخل�ش دون �ســـك اإلى القول باأنه كان في و�سعها 
اأن تجد اأ�سلحة اإ�سافية. لكن الذي حدث، هو اأن ح�سيلة المواجهة، ذكرت مجموعة 

*748/2 7U ،1959 1( ي.�ش.ع. ل ف.م.ق.، 13 اأكتوبر(
4673/1 1H ،1960 2( ي.�ش.ع. القيادة العامة ل. ك.م. 29، ول م.و.و.، يوم 28 جويلية(

32. يف معر�ش حديثه عن »العنف، وعن ق�سوة العن�سرية املعادية  )3( د عمران. ن�ساء يف حرب اجلزائر/ �ش. 
اأ�سار حممد حربي اإىل ما اأهملته جميلة عمران يف عملها من احلديث عن »ال�سراعات التي  للمراأة يف اجلزائر« 
تواجه الن�ساء بالرجال )اإكراه على الزواج، اأعمال اغت�ساب، ت�سفية، رف�ش لكل اأ�سكال االختالط، الخ.( وكذا عن 

ال�سراعات ال�سيا�سية بينها«. توطئة لكتاب م. غادان، احلركة الوطنية اجلزائرية والن�ساء. �س�ش.6-5 .
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مـــن ثمانية »متمردين« مـــن بينهم امراأتين؛ تـــم ا�سترجاع اأربع م�سد�ســـات ر�سا�سة، 
وبندقيتي حرب، اأي اأن عدد االأ�سلحة كان ي�ساوي عدد الرجال)1).

لـــم تكن جبهة التحرير الوطني، متحم�سة بكثرة، لتواجد الن�ساء �سمن المقاتلين 
الم�سلحين، غير اأنها �سجعتهن اأكثر للم�ساهمة في التنظيم ال�سيا�سي االإداري. ت�سكلت 
خاليـــا ن�سوية حقيقية، ثم لم تلبث اأن وقع تفكيكهـــا اأي�سا. وهكذا، تم اإلقاء القب�ش، 
اأثنـــاء عمليـــة م�سادة الإعادة ت�سكيـــل التنظيـــم ال�سيا�سي االإداري التابـــع لتيغمونين، 
»األقـــي القب�ـــش على امراأتيـــن، و�سى ال�ســـكان بهـــن. حاولت الهروب عـــن خفرهن، 
فاأنذرن بالتوقف، وحيث اأنه ا�ستحال االلتحاق بهن، تم اإ�سقاطهن بطلقات البنادق«، 
بينمـــا قامـــت مجموعة من المدفعيين فـــي جهة اأخرى ببالد القبائـــل، »انطالقا من 
معلومـــات مكت�سبة، بتوقيـــف 13 ع�سوا في التنظيم ال�سيا�ســـي والع�سكري، منهم 11 
امراأة«)2). هذه التعبئة الن�سوية في الكفاح �سد الوجود الفرن�سي، قد ورد ذكرها لدى 
مولود فرعون: تم و�سفهن في بداية االأمر في يومياته، ك�سحايا، ثم تحولن بعد ذلك 
كفاعالت في الحرب. فكانـــت مالحظته، في تواز محتوم، كالتالي: »يعباأ المحاربون 

في الجبال الن�ساء، وي�سرع الجنود في توقيف وتعذيب الن�ساء)3)«.
ابتـــداء من 1958، عرفـــت الحرب منعطفا معينـــا. تركز االنتباه مـــن الجهتين، 
علـــى الن�سف االآخر لل�سعب الجزائري، المتروك اإلى غاية ذلك الوقت في الظل. في 
ال�سنـــوات الموالية قامت الن�سوة بتزويد التطـــور المكثف للتنظيم ال�سيا�سي االإداري، 
الذي اأ�سبح العدو االأ�سا�سي بامتياز. من هنا اأي�سا، يمكن تف�سير ما ا�ستجد من روؤية 

الن�ساء في الحرب وتعر�سهن المتجدد للتعذيب.

*912 7U ،1960 1( ي.�ش.ع. ف1.ف.م.، يوم 14 �سبتمرب(
 1959 RAA، 17 408 جويلية  7U( 1958 326*( ومن املجموعة االأوىل  اأوت   6 )2( ي.�ش.ع. ك7.ق.م. يوم 

*1233 7U((

)3( م. فرعون يوميات 3 ،1955-1962 اأفريل 1958.
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ن�ساء في المحت�سدات
» وجـــدت مدونة تقول: ب�سرورة التاأكد مـــن �سدق جن�ش الن�ساء. في حالة ال�سك، 
ينبغـــي اال�ستعانة بالطبيـــب. مدونة م�سلحـــة م�سحكة بع�ش ال�ســـيء، قمت بنقلها.« 
لـــم يكن محتوى �سهادة جان لوي جيرار، الذي اأقام فـــي الغرب الوهراني من مار�ش 
1958 اإلـــى فيفـــري 1960، اأمرا معزوال. لقد تبث �سدق تلـــك الممار�سة المتمثلة في 

التثبت من �سدق جن�ش الن�ساء. في ليلة حرا�سة، جرت انتباه لوي ديفريد، نحو مكان 
معزول، بتتبع انبعاث اأنات: كان �سابط م�ساعد اأول ي�ستنطق امراأة بخ�سو�ش زوجها 
المحـــارب. للتثبت من جنايتها، قام بنزع ثيابها، فاأ�ســـار اإلى ذكٍر منزوع ال�سعر وهو 

يوجه اإليه �سربات بالع�سا)1)...
بعـــد اإلقاء القب�ش عليهن، تحال الن�ســـاء اللواتي لم يطلق �سراحهن، على االإقامة 
فـــي م.ف.ت. و/اأو يحولن اإلى مركز اإيواء اأو مركـــز ع�سكري للحب�ش. كان معظمهن 
�سغيـــرات جـــدا، حيـــث لم يتجـــاوز ن�سفهـــن الع�سرين �سنـــة، ولم يبلـــغ %90 منهن 
الثالثيـــن)2)، وكان بع�سهـــن حوامل. يمكن لهذه الظرفية اأن تكـــون مبطلة موؤقتا، كما 
كان عليه ال�ساأن بالن�سبة المراأة األقي عليها القب�ش بطلب من م.م.ح، وبعد اأن �سئلت 
مـــن قبل المكتـــب الثاني للقل، اأطلـــق �سراحها في النهاية، حيث قـــدر النقيب »نظرا 
لحملهـــا البالغ ثالثة اأو اأربعـــة اأ�سهر، فاإن ح�سورها المطول، لي�ـــش باالأمر المرجو«. 

غير اأنه اأ�ساف موؤكدا على �سرورة اأن تعاد اإلى م.م.ح، »في الفر�سة المقبلة«)3).
يطرح تواجد الن�ساء في تلك المراكز، م�ساكل على ال�سلطات الع�سكرية والمدنية. 
ففي مركز االإيواء ب»تيفا�س�سون«، الذي فتح في نهاية �سنة 1957، تمت اإقامة ف�سيلة 
متخ�س�ســـة مكلفة بهن. كتبت "فاطمة باي�ســـي" التي األقي عليها القب�ش وعذبت في 

)1( لوي دفريد ح�سور ما با�سم اإبيكيي، باري�ش من�سورات de la Pensée 1997، �ش. 43. مت تعيني الكاتب يف بالد 
القبائل، يف الفرقة 12 لRIMa، يف �سبتمرب 1959.

)2( ح�سب جميلة عمران
*4403/2 1H ،1959 3( ن�سرية ا�ستخبار املكتب الثاين التابع للقل، يوم 7 �سبتمرب(
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مدنيـــة الجزائر �سنة 1957 وكان عمرها �ستا وع�سرين �سنة، » ]كتبت اإذن[ متذكرة: 
»وجـــد هناك مائتـــي امراأة، من كافة اأنحاء بلدنا. لم ي�سبـــق لبع�سهن اأن خرجن من 
قريتهن اأبدا، وال راأين البحر. تقع تيفا�س�سون على �ساطئ البحر. كن يقلن: "اأتوا بنا 
اإلـــى هنا كي يلقى بنا فـــي البحر." جئن مبا�سرة من اأماكـــن اال�ستنطاق، والتعذيب. 
كانـــت ثيابهن مقطعة، وكان راأ�ش بع�سهن محلقـــا. عند و�سولهن، طلبنا من المطبخ 
اأن تقدم لنـــا اأوان كبيرة من الماء ال�ساخن، وكنا ن�ساعدهن على االغت�سال، ونح�سر 
لهـــن اللبا�ش. بعد ذلك، كنـــا نقوم بتنظيف وترقيع لبا�سهن. لو اطلعت على ما عانين 
منـــه... الأمكـــن اأن توؤلف عن كل امراأة كتابا. كنا نطلب مـــن االإدارة عنوان عائالتهن 
)وكـــن اأميات( وكنـــا نبعث اإليها بالر�سائـــل. كن يتلقين البريـــد والطرود، وحتى من 
فرن�سا اأحيانا، حيث توجد عائالت لهن. كن مرتاحات. ن�ساء جئن من كل مكان: من 

بالد القبائل، من االأورا�ش، من مغنية من كل مكان)1).« 
لقـــد اأذن عددهـــن المحدود، باإقامـــة هذا التجميع في نف�ش المـــكان)2). كان حال 
لم�سكلـــة االختـــالط الذي طرح في بع�ش م.ف.ت، كمـــا كان عليه الحال في �سطيف، 
حيـــث تقا�سم، حتى فـــي �سنة 1961، الن�ســـاء والرجال نف�ش الزنزانـــات)3). في عدد 
معيـــن من الحـــاالت، فاإن »تلك ال�سعوبـــات، توؤدي بقادة المقاطعـــات اإلى التخطيط 
الإلقاء القب�ش على الن�ساء، اإال باأقل بكثير من الحاالت التي يرجى فعل ذلك لالأ�سف«، 
كذلك قال مفت�ش مراكز الحب�ش الع�سكرية التابعة ل�سلك جي�ش ق�سنطينة، متاأ�سفا)4). 

)1( حوار فاطمة باي�سي مع جميلة عمران �سنة 1980، ترجم بع�سه من العربية الدارجة ون�سر يف ن�ساء يف حرب 
اجلزائر، �س�ش. 11-123، ويف كليو، رقم 1999 ،9. كتبت جميلة عمران تقول: »تعترب من بني القالئل جدا من 
اإيقافها وعذبت مرتني،  باأنه مت  باقت�ساب كبري. �سرحت  التعذيب، لكن  يتعر�سن للحديث عن  امل�ستجوبات الالئي 
لكن مل يكن لها بالن�سبة لكال احلالتني �سوى جملة واحدة، مقطعة وغري مكتملة، لو�سف ما عانت منه من تعذيب. 
حتدثت بكيفية اأطول ن�سبيا، عن رفيقاتها ورفقائها التي �ساهدت عذابهن. باملقابل، كانت تتذكر باأدنى جزئية تتعلق 

بااللتفاتات االإن�سانية: نظرة حزينة، كلمة طيبة« )كليو، �ش. 224(.
)2( ح�سب جميلة عمران، تعر�ست من 10 اإىل %20 من امل�سبالت للتعذيب، اأي من األف اإىل األفي امراأة.

3617/1 1H ،1961 يوم 25 جانفي ،CAC 3( تقرير اجلرنال دوران، للمندوب العام وللقائد االأعلى حول مراكز(
*3820/2 1H ،1959 4( تقرير عام حول املراكز الع�سكرية التابعة ل �ش.ج.ق. يوم 15 اأكتوبر(
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والواقـــع، هـــو اأن ذلـــك الح�ســـور الن�ســـوي، كان يحرج ال�سلطـــات. ومـــن المعلوم اأن 
الجنـــرال بويير-فيدال، اقترح على الجنرال �سال اأن يجتنب قدر االإمكان، االحتفاظ 
بهـــن في م.ف.ت، اإال اأن يجمعن كلهن)1). في ال�ســـرق الق�سنطيني، تم عر�ش مقترح 
كهـــذا اإلى الجنرال اأوليي فور �سهر �سبتمبـــر، لكن بقي االأمر في حالة التخطيط، في 
ربيع )2)1960. وفي حقيقة االأمر، فاإن االن�سغال ال يتعلق بالعدد ال�سامل للن�ساء، بقدر 
مـــا يتعلق بتزايده الن�سبي. اإلى غاية نهاية الحرب، كان بع�سهن محاالت على االإقامة 
و�سط الرجال، فـــي م.ف.ت. في �سلك جي�ش وهران، بالمقابل، فقد تخ�س�ش مركز 
رييـــو �سالدو )المالح( في المحاالت. ن�ساء جئن اإلـــى هناك، لي�ساعفن من �سفوف 
�سحايـــا التعذيب المحتمـــالت. خ�سعن اإذن لتنظيم تم اختبـــاره بعد، بمرور �سنوات 

من الحرب. 
 

3617/1 1H ،1959 1( مدونة حول �سري م.ف.ت، يوم 30 ماي(
)2( تعر�ست مدونة امل�سلح التي اأر�سل بها اجلرنال دوالك، اإىل قادة قطاع �سمال ال�سرق-الق�سنطيني، يوم 2 اأفريل 

2800/1  1H،1960، للحديث عن اجتماع ملفت�سي م.ف.ت، التابعني للمنطقة، حول املو�سوع، يوم 28 مار�ش
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13 - جالدون عاديون

كيف ي�سبح الجالد جالدا ؟
»كان النقيب د.، من م�سلحة ال�ســـوؤون االجتماعية ل«غرافلوت«، �سديقا حميميا 
لـــي. قتل فـــي واد ديب، يـــوم 3 اأكتوبر الما�ســـي، بينما كان متوجهـــا، مرفقا بحامية 
�سعيفة، الإ�سالح منبع كرويت�ش، الذي يزود بلدية غرارم، وقد تعر�ش لالإتالف ]...[ 
نظـــرا لل�سداقـــة التي كانت تجمعنـــي بالنقيب د.، حر�ست علـــى ا�ستي�ساح الظروف 
التي اكتنفت موته، وتتبع المجريات، بح�سب المعلومات االأولى المح�سل عليها، التي 
اأدت اإلـــى م�ساهمـــة ال�سكان ]...[. ]قـــررت م�ساءلة رجال عائلـــة ي.[ اأمام اإنكارهم، 
وتجاهلهم الم�سطنع، اإن لم يكن ال�ساخر )قال لي بع�سهم اأنهم يجهلون باأن النقيب 
د، قـــد مات(، ذهبـــت باال�ستنطاق اإلى النهاية، واأمـــام اإ�سرارهم على االإنكار، وعلى 
اإثر رد فعل من غ�سب، ق�سيت عليهم ب�سربة خنجر في القلب )ولي�ش ذبحا، كما قيل 
الحقـــا()1).« كان هذا المـــالزم )قائد �سرية 3/51 ف.م.( �سابطـــا محترفا متميزا 
بخروجـــه عـــن الطاعة، وقد �سبق اأن عوقـــب ب�سبب حالة ال�سكـــر، ب�سبعين يوم حب�ش 
ان�سبـــاط، وقد و�سف »الحقـــا« من قبل م�سوؤوليـــه، باعتباره م�سابـــا ب»اال�سطراب 
المزاجـــي«، ورجـــال ال اأخالقيا)2). غير اأن التف�سير الذي قدمـــه، عن اأ�سكال التعذيب 

*2579/2 1H ،1958 1( تقرير النقيب م. يوم 21 اأكتوبر(
)2( هو راأي قائد الكتيبة، يوم 19 اأكتوبر 1H ،1958 2579/2*. مل يكن ال�سكر �سببا يف ما وقع لعائلة ي. توجد 
حاالت جلنود �سكر، ارتكبوا اأعمال عنف، اغت�ساب، تعذيب واغتيال. ال ينبغي اال�ستهانة بال�سبب، لكن ال ينبغي اأن 

ت�ستعمل للتغطية على حقيقة ال�سري الوظيفي، الذي كان ال�سبب خا�سة يف اأعمال التعذيب.
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التـــي األحقها بخم�سة رجال، اعتبرهم م�سوؤولين على موت »�سديقه الحميم« مخالفة 
تماما: اإنها �سهادة �سداقة، مثل التي اأظهرها اأ�سيل لبروكوب)1). اأو�سلته عملية انتقام 
اأعـــد لها باإحكام، اإلـــى اأن يقتل، ربما في حالة غ�سب، لكن من الـــوارد اأكثر اأن يكون 

ذلك مع �سبق اإ�سرار، بعد تلويع مق�سود. 

وجـــد كثير من الجنـــود كانوا يفعلـــون مثلـــه، اأي يقترفون اأعمـــال تعذيب في حق 
الجزائرييـــن، انتقامـــا لما تعر�سوا لـــه اأو تعر�ش له اأ�سدقاوؤهم مـــن عنف. بالن�سبة 
لجـــان، فاإن »حالـــة التوح�ش« هي التي تعبـــئ الجنود وقتها، كما اعتـــرف في �سهادته 
باأنـــه عا�ش بنف�ســـه هذه الحالة. كان ع�سوا في م�سلحـــة اال�ستخبار، فنقل بالمروحة 
اإلـــى مركـــز انتهي من اال�ستيالء عليـــه: »اأمرنا بالقيام بتنظيـــف... ال�سحايا. هناك 
�ساهـــدت اأحـــد رفقائي في كرة »الركبـــي« مذبوحا. كنت حانقا فـــي بداية االأمر �سد 
الكولونيـــل الذي بعثنا. ثم... �سحيـــح اأن ال�سجين الذي األقينا عليـــه القب�ش، ونظرا 
لذهـــاب االآخرين، اأردنا اأن نعـــرف اأين ذهبوا، اأن نلتحق بهـــم، األي�ش كذلك. عندها 
�سربـــت.« ب�ساعـــة هذا الم�سهد الذي طبعـــه مدى الحياة، قد جر بـــه ليجتاز الحدود 

التي ر�سمها لنف�سه.

و�ســـواء ارتبط العنـــف -الناجم عن موت فـــي ظروف قا�سية اأحيانـــا- برغبة في 
الح�ســـول علـــى المعلومة اأم لـــم يرتبط بها، فحيـــن ي�سدر من الخ�ســـوم فاإنه يبدو 
مقبـــوال داخـــل الجي�ش. انت�سرت الفكـــرة، كاأنها تحمل العذر معهـــا، وتم الت�سامح في 
الواقع من قبل بع�ش القادة. لقد �سبق قبل، في اأوت 1956، اأن وجدت خال�سة تحقيق 
ظروفـــا مخففة للذين عذبـــوا ثم اغتالوا اأربعة اأ�سخا�ش، مـــن بينهم طفل في الثانية 
ع�ســـر: »لقد ن�سي الم�ستكون ]وهم جزائريون[ اأن يقولوا بـــاأن تلك العمليات قد �سرع 

)1( حول هذه ال�سداقة، والعواقب الناجمة عن موت ال�سديق يف االإطار القتايل، اأنظر :
 «Grief at death of a special comrade, in Jonathan SHAY, Achilles in Vietnam, Combat 
Trauma and the Undoing of Character, New York et Londres, Simon and Schuster, 1994 
pp. 39-52
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فيهـــا على اإثر ذبح وهجـــوم على دار الحرا�سة الغابية«، التي، تـــم تحويلها اإلى مركز 
قيادي للعمليات، فتحولت اأي�سا اإلى مكان للتعذيب)1).

تذكـــر بع�ش ال�سهادات اأي�سا وجود ‘‘ترخي�سات علـــى بيا�ش’’ لبع�ش الوحدات، 
بعـــد حدوث كمائن، مـــن دون اأية رقابة، لكن مبـــررة بعنف الخ�ســـوم. »نجد اأحيانا 
في القتلى اأثنـــاء العمليات تبريرات كافية لتوجيه دعوات لالنتقام. بعد اال�ستباكات، 
الزمة غنائية معهودة، تتكرر في النفو�ش لتتخذ �سورة عهد اأو التزام)2).« تتغذى اأعمال 

االنتقام باأتون كراهية الغير، حين ي�سرمه م�سهد االأج�سام المعذبة اأو المقتولة. 
يبدو بـــاأن عن�سرية خا�سة، قد تولدت من معـــارك الجزائر. من ال�سعب الجزم 
فيهـــا باالأمور التي تعـــود اأ�سولها اإلى م�ساعر �سابقة؛ لكن يمكـــن تقديم فر�سية وقوع 
د، اأثناء الحـــرب، على الت�سرف بوح�سيـــة تجاه نا�ش اعتبروا فـــي م�ستوى اأدنى.  تعـــوِّ
وح�سيـــة زاد من حدتها، دون �سك، كون الجزائريين، ينظر اإليهم كنا�ش خطرين، بل 
متوح�سيـــن ودمويين: »بين الجزائريين والفرن�سييـــن يوجد �سكين. وهذا ال�سكين هو 
كل ما يحتويه المخيال الفرن�سي تجاه المغاربيين، والجزائريين ب�سفة خا�سة، وعلى 
ال�سعيديـــن علـــى ال�سواء: القتل والجن�ـــش)3).« اأثناء الحرب تم ن�ســـر عري�ش ل�سورة 
اغتيـــال �سنيـــع، على غرار ما اقتـــرف في ملوزة، مما �ساهم فـــي تزويد هو�ش التخيل 
بال�سور، خا�سة لدى الفئات التي كان لها �سبق التاأثر بمدر�سة الخوف)4). مما ال �سك 
فيه، اأنها تتحمل ن�سيبها من الم�سوؤولية فيما ي�سلطه الع�سكر الفرن�سيون على ال�سكان 

)1( تقرير التحقيق، قام به �سابطان يف ال�سرطة، يوم 13 اأوت 1956، ب�سدد حدث وقع يف جويلية، يف دوار اأهل 
اأع�ساء يف وحدة  وثالثة  باملنطقة،  وع�سكر متركزوا  امل�سوؤولون هم حرا�ش غابيون، درك،  كان  الواد )م.غ.و-ج(. 

(CAOM( *Cab 12/155.اإقليمية حملية
)2( ر.ب. بينينو. حياتنا امل�سيحية يف اجلزائر.

)3( كورنيليو�ش كا�ستوريادي�ش، يف الوثائقي: »ال�سنوات اجلزائرية«، ذكر من قبل بن يامني �ستورا، حتويالت ذاكرة، 
من اجلزائر الفرن�سية اإىل العن�سرية املعادية للعرب، باري�ش، من�سورات La Découverte، 1999، �ش. 90

الرماتان،  باري�ش،  االآخر.  ن�سيان  االأم.  فرن�سا  يف  وم�سروعيته  الكولونيايل،  النظام  �سافاري�ش،  اإريك  اأنظر   )4(
.1998
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والمحاربيـــن الجزائرييـــن، كما لعبـــت دورا رياديا في اندالع ما يدعـــوه روني جيرار 
»بالقمع الم�سبق«، اأي اندالع اآلية تحاكي وتذكي العنف)1).

كثيـــر من الجند، على علم بوجود التعذيب ويجاورنه. كما يمار�سه بع�سهم اأي�سا. 
اإذا ا�ستبعدنـــا رجـــال م.م.ح، فاإننـــا نجد الجالدين مدمجين فـــي وحدات كال�سيكية 
للجي�ـــش. يعتبر التعذيب في نف�ش الوقت ن�ساطا مـــن اأن�سطة الفرقة الملحقة ب�سابط 
اال�ستخبـــار، وممار�سة عر�سية بالن�سبة لجنود اآخرين. فهـــي تتجاوز االإطار النظري 
د في العالقة:[ ‘‘التعذيب-المعلومات’’. فالت�ساوؤل في �ساأن الجالدين يعتبر  ]المحـــدَّ
طرحا لم�ساألـــة الرجال ولم�ساألة النظام في اآن واحد. فاالأمر ال يتعلق بو�سع المنظار 
ال�سيكولوجـــي لقـــراءة �سخ�سيـــة الجالدين من جديـــد، وال بتكرار بديهيـــة تقول: ال 
يتحـــول النا�ش كلهم اإلى جالديـــن. لكن مهم جدا اأن نفهم الميكانيزمات المت�سافرة 
فـــي الحرب، والتي تف�سي اإلى ت�سهيل حدوث انزالق في االأداء الوظيفي ال�سيكولوجي 

لالإن�سان«، خا�سة »عند وقوعه داخل نظام، الغاية فيه تبرر الو�سيلة«. 
تدعو عالمة النف�ش فران�سواز �سروني، اإلى ا�ستي�ساح الحركات بوا�سطة ظرفيتها 
االجتماعية، الهيكلية منها والذهنية)2). وحتى ولو اأمكن اأن ناأخذ بعين االعتبار طابع 
االأفـــراد، م�ساألـــة ازدواجيتهم ال�سخ�سيـــة المحتملة، الخ.، ينبغـــي اأن تظل مجموعة 
الع�سكـــر في قلب الدرا�سة. فالتعذيب �سالح حربي: ينبغي اأن يتم ا�ستبداله، في اإطار 
الجي�ـــش المحارب. وبـــدال من ت�سوير مالمـــح فردية ]لكل جالد[، فمـــن الممكن اأن 

نحاول ر�سم لوحة ]نطلق عليها[ »مجمع الجالدين«.

)1( روين جريار. العنف والقد�سية، باري�ش، غرا�سي، 1972، ذكر من قبل ب. موتان وم. �سويتزير، » حديث عن 
» فال دو غرا�ش،  Stress، psychiatrie et guerre« االإن�سانية«، يف  اجلالدين: جمرمو حرب، وجمرمون �سد 

26-27 جوان 1992، �س�ش. 159-165، �ش. 192.

»باأن  مو�سحة:  وكتبت  اجلالدين،  حتليل  الأهمية  االأولوية  اأعطت  فقد  التعذيب،  �سحايا  معاجلة  عن  بحثا   )2(
التي »ت�سجل يف قلب ذات االأعرا�ش املتمثلة  التي يتخذها اجلالد عن ال�سخ�ش الذي يعذبه، هي  ال�سور الذهنية 
يف االأ�سخا�ش امل�سدومني مبا عانوا منه من تعذيب« )فران�سواز �سروين، جالدون و�سحايا، �سيكولوجية التعذيب، 

باري�ش اأوديل جاكوب، 1999، �ش.133(.
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هنـــاك اأي�ســـا اأعمـــال عنف يمكـــن اأن ُتقتـــرف في حـــق م�ساجين مـــن قبل جنود 
يحر�سونهـــم اأو ي�سكنـــون في نف�ش المع�سكـــر؛ لقد تحول الجزائريون اإلـــى مادة اأولية 
الإفـــراغ مختلـــف �سحن الكبت. نحن هنـــا، بكل تاأكيد، بح�سرة حـــاالت �سرب، اإهانة 
واإغاظة، ال يلطف من وقعها �سوى معامالت اإن�سانية من قبل جنود اآخرين. تم تعيين 
اإريـــك في مزرعة بال�ســـرق الق�سنطيني �سنـــة 1959، وكان م�سدومـــا ب�سفة خا�سة 
باالأ�سياء التي و�سفها في ر�سالته متحدثا: »عن مجريات يومياتنا، فقد اقت�سرت على 
قرابـــة مائة �سجين كان في و�سعنا اأن »نت�سلى« بهم طوال النهار، وقد �سخروا لنزوات 
الع�سكر المتعاقدين اأو �سباب الخدمـــة الع�سكرية، المتمتعين بحق الحياة والموت... 
كل �سيء وارد)1).« اأثناء الحوار الذي اأجريناه معه، قدم لنا تو�سيحا عن كيفيات »في 
اللعب«: »كانوا ي�سربونهم ! اأحتفظ دائما ب�سورة فرن�سي �سغير من منطقة بروطاني، 
كان �سريرا مثل ‘’القرعة في الراأ�ش’’ بدوره عانى الكثير، ينبغي القول...« تجاه تلك 
االأعمـــال العنيفة، الم�سلطة على اأفراد عزل، وخارجا عن كل اإطار »ا�ستخباري«، كان 
رئي�ـــش الفرقـــة في و�سع حرج: » الذي حاولت اأن اأفعله اأنـــا، هو اأن... اأن ال اأت�سرف، 
ت�سرف الل�ش. غير اأن االأمر لي�ش في مثل هذه البداهة، ال، لي�ش بديهيا)2).« في تلك 
االأجـــواء اليومية، تبدو المقاومة، وعدم اال�ست�ســـالم لتداعيات تلك الحرية الغريبة، 
التـــي يكت�سفها الذين ي�سربون بغير ح�سيب وال خ�سية عقـــاب... ]تبدو المقاومة[ في 

حد ذاتها، عمال �سعبا. 
بـــدوره عبر اإيفون، عن م�ساعر العجـــز التي كان يعي�سها، وهو ي�سهد دفق االأعمال 
العنيفـــة، عقب اإيقـــاف رجل و�سف ب»قائـــد جبهة خطير«، من طـــرف �سريته. واإذا 
�سدقنا ما ورد في يوميات ال�سير، فاإن الرجل الموقوف متميز باإعاقة ج�سدية ]اقتالع 
ذراعه[ ت�سبب في تلقيبه ب»االأبتر«، قد تم توقيفه بالفعل من قبل �سرية اإيفون، و�سرح 
هذا االأخير باأنه قتل على اإثر محاولة فرار)3). غير اأن ذكريات العريف مختلفة تماما. 

)1( ر�سالة موجهة اإىل دانيال مريميت، جانفي 1998، )اأر�سيف راديو فران�ش(.
)2( حوار اإريك مع املوؤلف

.(*326 7U ( 7BCA .ي.اأ.ع )3(
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تحـــدث بالتف�سيل عن الرجـــل، كيف تم توقيفه وا�ستنطاقه لمـــدة طويلة من غير اأن 
»ينتـــزع« منـــه �سيء، وعن طبيعة القرار الذي اتخذ فـــي �ساأنه في نهاية االأمر. تحدث 

اإيفون عن ذلك با�ستياء: 
لـــم يكـــن االأبتر يتكلـــم: كان يوم خمي�ش م�ســـاء. اأعود هنـــا للحديث... تـــم توقيفه يوم 
الخمي�ـــش و�ُسنق... في �سكل �سليب... حين اأتذكر بـــاأن النقيب كان يقول باأنه كان الهوتيا، 

وباأنه كان في حلقة الالهوتيين ! وبال�سكين...
ر. ب.: قتل بوا�سطة ال�سكين؟

اإ: نعم
ر.ب.: مزق تمزيقا؟

اإ. : مـــزق بال�سكين بهـــذا ال�سكل ]قلد حركة رمي ال�سكين على اأحد[ ! كان مجروحا في 
�ساقه من قبل، اأ�سيب يوم الخمي�ش م�ساء.

ر.ب. كانوا يرمون �سكاكين على ج�سده، لتثبت فيه كال�سهام؟
اإ.: نعم هو كذلك. نعم.

ر.ب.: نعم.
اإ.: �سبـــاح يوم الجمعـــة، كان اآه... كان... مـــات م�ستنفذا. لم ينطـــق بكلمة، ولو بكلمة 

واحدة. ]...[
ر.ب.: اأتيحت الفر�سة للرجال كلهم، لكي ياأتوا هكذا للعب، للعب بال�سهام؟

اإ.: نعـــم. هناك �ساهدت اإلى اأي حد عندما...لم يكـــن هناك معالم اأخالقية... عندما 
نقع في �سراك ظرفية حرب، فالحرب ال تتوفر على معالم...، الرجال ال يملكون...

كل الرجـــال المنتمين اإلى �سرية عانت مـــن هجمات »المتمردين«، كانوا مدعوين 
للم�ساهمة في ذلك الم�سهد ال�سنيع، بل تلقوا دعوة خا�سة من قبل ال�سابط الم�سوؤول. 
حين وقع الياأ�ش من الح�سول على المعلومة، ولم ُتجِد اأية محاولة، ترك القائد العدو 
ال�سابـــق، كـــي يرتع فيه الرجـــال. وح�سب �سهادة اإيفـــون، كان المتطوعـــون لمثل تلك 

االأعمال، كثيرين. 
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اأحيانـــا، ُيلتفـــت اأي�سا للجنود الراغبيـــن في ال�سرب اأو في تعذيـــب الجزائريين، 
مـــن اأجل تمكينهـــم من الم�ساهمة في عمليات اال�ستنطاق، مـــع فرق اال�ستخبار. وفي 
الواقـــع، ومبدئيـــا، فاإن نف�ش الجنـــود، يقومون بمهـــام التعذيب. لـــم يكونوا جالدين 
بال�سدفـــة، الأن االأمر يتعلـــق باخت�سا�سيين في اال�ستخبار. فـــي جانفي 1998، وفي 
ح�ســـة مطولة الإذاعة »فران�ش اأنتير«، تركت الكلمة لمدة طويلة الأحد هوؤالء الرجال. 
ك�سفت الردود الفزعة اأحيانا، والم�ستاءة اأحيانا اأخرى، التي اأثارته �سهادته عن تنكر 
للواقع، حاول كل واحد اأن يقتنع به: كان التعذيب، دون �سك، ق�سية متعاقدين وع�سكر 
محترفين. لـــم ي�ساهم فيها المجندون في اإطار الخدمة الع�سكرية مبا�سرة. ال وجود 
فـــي الحقيقـــة ل�سيء من هذا: و�ســـواء كانوا �سباطا اأو جنودا، فقـــد قام مجندون في 
اإطار الخدمـــة باأعمال التعذيب، وانتموا باالأخ�ش اإلى فرق �سباط اال�ستخبار. وحتى 
واإن دفع بع�ش الحر�ش لدى عدد من ال�سباط ال�سامين، اإلى اإعفاء مجندي الخدمة، 
اأو اإلـــى االحتماء ]قانونيا[، وتخ�سي�ش المهمة للع�سكر المحترفين، فاإن الحاجة اإلى 

الرجال قد بلغت حدا، جعلت اللجوء اإلى جنود الخدمة، اأمر حتميا.
عندئـــذ يوجه نداء اإلى المتطوعين. بالن�سبة لعريـــف االحتياط، اأوليفيي، الحائز 
علـــى و�سام جوقـــة ال�سرف، بعد ب�سعـــة اأ�سابيع من و�سوله اإلـــى 6 للخيالة، فاإن ذلك 
التطـــوع، يثيـــر لديه اأمـــّر الذكريات. فـــي زمن التعييـــن، �ساح »�سابـــط: ‘’من الذي 
يتطوع للخدمـــة في كومندو�ش القنا�سة؟« قليل جدا، جـــدا. »اإذن للخدمة مع �سابط 
اال�ستخبار؟« هنا، ارتفعت غابة من االأذرع، هذا �سهدته ! لي�ش من االأمور التي تن�سى ! 
ال يمكن اأن تن�سى! تغيرت الفكرة التي كانت لنا عن الطبيعة الب�سرية اإلى االأبد !«. كان 
ريمون واحـــدا من المتطوعين. �سرح لدانيال ميرميت، فحوى حركاته: »كان الق�سد 
هـــو اإيالمهم«، » كنا نزهو بذلك... كنا ننتقم بتلك الكيفيـــة)1). ال�سعور بالحاجة اإلى 
االنتقام، كراهية الغير، ال�سعور بالمقت، كلها اأحا�سي�ش تلعب دون �سك، دورا في هذا 
التطـــوع. الرغبة في االحتفـــاظ بالجزائر فرن�سية، قد ت�سرحـــه اأي�سا. هناك اأ�سباب 

)1( ح�سة »هناك كنت«، جانفي 1998
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اأخـــرى، اأكثر �سمما، اأ�سعب فهما، ال زالت في حاجة اإلى ا�ستخراج، مثل التهرب من 
المعـــارك، اأو ذلك االإح�سا�ش بالقـــوة المطلقة الذي يتحقـــق دون التعر�ش الأي خطر 

ج�سدي. 
لـــم يكن كافة الرجـــال الم�ستخدمين في م�سالح اال�ستخبـــار متطوعين: فالقبول 
بتعييـــن نهائـــي في مثل ذلك النـــوع من الم�سالـــح، اأمر مخيف حقـــا. ان�سرح مالزم 
اأول، لمفاتحـــة كلود دوفري�سنوا فـــي هذا ال�ساأن. لقد عار�ش فـــي 1959، اللجوء اإلى 

التعذيب.
بعد مرور �سنة من ذلك، كان حديثه في المو�سوع متلعثما تماما:

اأعترف باأنني لو تلقيت االأمـــر بتعذيب اأحد الفالقة، لرف�ست مبدئيا، والأنني �ساأخاف، 
اإن و�سعـــت اإ�سبعي فـــي الدواليب، اأن اأجر كما جر االآخرون. هـــل اأدركت الفرق؟ في ال�سنة 
الما�سيـــة، كان رد الفعـــل انتفا�ســـة معنويـــة عميقة، وتراجـــع ج�سدي غريزي. اأمـــا اليوم، 
فاإننـــي اأت�سبث بالمبداأ، مثل الفتى الذي يرف�ش تدخيـــن �سيجارة، مخافة عدم القدرة على 

التوقف. 
- كيف تف�سر هذا التغيير؟

- ل�ســـت اأدري، لعلنـــا �ساهدنا في هـــذه الحرب من االأ�سياء ما جعلنـــا نق�سو، ون�سبح ال 
مباليـــن. ربما اأي�سا، وهو االأخطر، تقـــوم هذه المجموعة ال�سبانية، ب�سبب عي�سها في مجال 
مغلق، باإفراز تداعيات الأب�سع االأعمال وح�سية. يحدث هنا تر�سب عظيم للخ�سائ�ش الفردية. 

لم تعد ردود االأفعال، العادية في مجتمع عادي، تحدث في هذا الو�سط ]الم�سطنع[)1). 

بديهي اأن ال�سابط ال�ساب ي�سف ويخ�سى - في نف�ش الوقت - اأن يتعلق االأمر هنا 
بتعود على العنف. وهو كذلك.

هـــل هو الخوف مـــن التعود؟ اأم هو الخوف من عدم التحمـــل؟ اأم التخوف من اأن 
يـــدرج في خانة معينة؟ لم يكن بع�سهم م�ستعدين للتطوع من اأجل العمل في م�سلحة 
اال�ستخبـــار، غيـــر اأنهم يوافقون على اقتـــراف االإعدام التع�سفي. عمـــل محدد، باأقل 

)1( كلود دوفري�سنوا، �سباط يتحدثون، باري�ش، Julliard، 1961، �س�ش. 139-138
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جهـــد ج�سدي – فالم�سافة بين الجندي وال�سحية هـــي اأبعد مما تكون عليه في دورة 
التعذيـــب -، فهـــذه الممار�سة ت�ستجلـــب بع�ش الجنود. يبدو من النـــاذر جدا اأن نجد 
حـــاالت لجنود اأرغمـــوا على اإعدام جزائرييـــن: فالمتطوعون هنا موجـــودون باأعداد 
كافيـــة. يذكـــر جان حـــاالت جنود، �سبـــاط �سف، اأو �سبـــاط، »كانوا يت�سلـــون بتعليق 
كارتون ]اال�ستهداف[« في ظهر الم�ساجين، لتقييم النتائج. ردا على اأ�سئلة ميرميت، 
تحـــدث برنـــار عن ‘�سخرات الحطب«، لكنه اأجـــاب قائال اأنه ال يقوم بها اأبدا، »هناك 
عدد اأزيد من اللزوم، ممن يتطوع لذلك«)1). اأكد ترو�سو على تلك الوفرة، حين يتعلق 
االأمـــر بقتل الم�ساجين: »هذا الجو من العفـــن، من كراهية تجاه الفالقة الذين قتلوا 
زمالءنـــا في �سن الع�سرين، تجعلنا نرتاح ل]تنفيـــذ[ حكم واحد هو: الموت ! اأما عن 
المتطوعين، فهي مادة ال تعرف الندرة. الجميع هنا مقتنعون باأن ال�سخ�ش الذي بين 

اأيديهم، قائد فالقة، اأر�سل من مدينة الجزائر، لن�سب كمائن)2).«
لئن وجد متطوعون للم�ساهمة ب�سفة محددة في ح�س�ش تعذيب، وفي اإعدامات 
ع�سوائية، فقد كانوا اأقل عددا حين يتعلق االأمر بالتخ�س�ش في اال�ستخبار، وهذا في 
كافة م�ستويات الرتب. لكن، حين ي�سقط االأمر بالتعيين، فلي�ش من ال�سهل اأن نرف�ش. 

يتحول الجميع عندها اإلى اأع�ساء في فرقة اال�ستخبار.

كفاءات مختلفة
يحتـــاج اال�ستخبار اإلى مختلـــف الكفـــاءات. فللجغرافي مكانته فيـــه، وكذا االأمر 
بالن�سبـــة لل�ساني، الترجمان، والراديـــو. قد يهتم �سباط اال�ستخبـــار بذوي االأج�ساد 
المتينـــة والطبـــع الهـــادئ اأي�ســـا. والكفاءة التـــي يكثر عليهـــا الطلب هم بـــكل تاأكيد 
المخت�ســـون فـــي اللغة العربية واللغـــة القبائلية. فهي كفاءة مطلوبـــة من اأجل قراءة 
الوثائـــق وخا�سة من اأجـــل م�ساءلة الم�ساجين اأو »الم�ستبه فيهـــم«، حتى واإن لم يكن 

)1( ح�سة هناك اإن كنت«، جانفي 1998.
)2( ر. ترو�سو، كراهية وحما�ش يف بالد القبائل... �س�ش. 123-122
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وجوده �سروريا دائما، نظرا لكون بع�ش الوثائق محررة بالفرن�سية، ولكون الكثير من 
الجزائرييـــن يتحدثـــون لغة الم�ستعمر – خا�سة في بـــالد القبائل التي عرفت هجرة 
هامة وعريقة نحو فرن�سا. فالحاجة اإلى الترجمان �سرورة يفر�سها اختالف اأهميتها 
باختـــالف االأمكنـــة و االأجنا�ـــش اأي�سا )ال �سك في كـــون الن�ساء يتحدثـــن بالفرن�سية 
بكيفيـــة اأقـــل مما يفعله الرجال(. غيـــر اأنه من االأف�سل اللجـــوء اإليها، للح�سول على 
معلومـــات دقيقة، وقد طلب الجنرال �ساالن من ال�سلطات اأن تعمل م�سالح الخدمات 
االجتماعية و�سبـــاط ال�سوؤون الجزائرية اإلى توظيف المترجميـــن باالأعداد الكافية، 

وبكيفية ت�سمح بو�سعهم رهن طلب القيادات الع�سكرية)1).
ت�ســـكل اأول مجمع للترجمة من فرن�سيي الجزائر. فـــي �سنة 1959، تم االحتفاظ 
بمترجمـــي اللغة العربية من احتياطيي �سباط ال�سف برتبة عريف اأول، ورقيب اأول، 
لموا�سلـــة العمل تحت االألـــوان الوطنية)2). عند ال�سرورة، ي�ستعـــان اأي�سا بالمدنيين. 
عـــالوة على الفرن�سييـــن المنتمين اإلى ال�ســـالالت االأوروبية ف.�ـــش.اأ )FSE(، وفقا 
للم�سطلحـــات الع�سكرية الر�سمية، يتم توظيف مجندين في اإطار الخدمة الع�سكرية 
من بين ف.اأ.�ش.اإ، كمترجمين. غير اأن »الحركة« و«المخازنية« وكذا المن�سمين، هم 
الذيـــن ي�ستعملون لتكملة فرق اال�ستخبـــار، �سواء للترجمة اأو لت�سخير ع�سالتهم. كان 
توظيفهـــم المتزايد عاما اأثناء الحرب، وكان له التاأثير المبا�سر على تلك الم�سالح. 
ففـــي اأقبو، مثال، كان »ا�ستعمـــال المترجمين القبائل المنبثقين من الحركة ممار�سة 
�ساريـــة« و« ينجم عن ذلك اأحيانـــا، رغم التدقيق المت�سمن فـــي تعاليم قائد القطاع 
بخ�سو�ش اال�ستنطاق، بحٌث عن نوع من الفعالية عن طريق ال�سغط الج�سدي«. يعمل 
هـــوؤالء الحركة تحت اإمـــرة �سابط ا�ستخبـــار، وقد و�سفهم المفت�ـــش الع�سكري اأثناء 

)1( تعليمة اجلرنال �ساالن، بخ�سو�ش الدور املنوط ب�سباط ال�سوؤون اجلزائرية، يوم 20 ماي 1957، ور�سالة روبري 
2556/1 1H،1957 الكو�ست للجرنال �ساالن يوم 26 �سبتمرب

)2( مدونة م�سلحة للمكتب االأول لـ �ش.ج. ق، موؤرخة يف يوم 21 ماي 1959، ي.�ش.ع. ل3/67  للفوج املذكور يوم 21 
جوان 1960، مبنا�سبة ترقية جندي من الدرجة الثانية اإىل رتبة عميد اأول 7U 1164/1*.. من الوارد جدا اأن ت�سكل 

هذه املدونة، تطبيقا لن�ش ينطبق على كل اجلزائر.
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اإحـــدى الزيارات ب»مترجميـــن مخت�سين«)1). وحيـــث اأن المترجمين اأكفاء ومعترف 
بكفاءاتهـــم، فاإنهم يقومون بتعذيب الم�ساجين الذي يكلفـــون با�ستنطاقهم. لقد لجاأ 
الجي�ش الفرن�سي ال�ستعمال اأق�سى للخ�سائ�ش التي يتمتع بها هوؤالء الموظفون، اإذ ال 
يعّباأ فيهم مجرد معارفهم اللغوية، لكن اأي�سا التي تتعلق بالثقافة، بالمحيط االأ�سري 

الذي يعي�ش فيه الم�ساجين. 
وحتـــى واإن �سكلـــت ا�ستقالليـــة الجزائريين الذيـــن ي�ستعان بهـــم، م�سدر تخوف 
اأحيانـــا، ووجـــد بع�ش القـــادة اأنف�سهم: قـــد تجاوزتهـــم مظاهر عنف لـــم يوفقوا في 
ال�سيطـــرة عليها دائمـــا، فمن جملة اأ�سباب ذلك، اأن هذا الخيار، قد فر�سه �سكل من 
اأ�ســـكال التق�سف الحربي. وهكذا فحتـــى واإن ُترك الكومندو�ش جورج، الذي يمكن اأن 
تكد�ـــش �ســـده ال�سهادات الثقيلة، حرا في ت�سرفاته – حيث اعَتَبَر قائد �سلك الجي�ش 
بوهـــران تجاوزاته بع�سا من »معامالت متعودة بين الم�سلمين«، فاإن ا�ستبداله يحتاج 
اإلى وقت طويل. بل ذهب الجنرال »كريبان« اإلى حد اعتبار اأ�ساليب ذلك الكومندو�ش 
»التـــي تتجاوز حـــدود الحزم اأحيانا« »متالئمة بكل اأ�سف، مـــع عادات بني ملته، وهم 
يعرفونهـــم اأكثر من غيرهم«)2). يعتبـــر الكومندو�ش جورج، حالة ق�سوى، بالرغم من 
اأن وجهـــة نظر الع�سكريين ت�سُدق اأي�سا على الوحـــدات االأخرى التي تنتمي اإلى هذا 

النوع.
ال تعتبـــر اأعمـــال العنـــف المرتكبة من قبـــل الحركـــة)3)، خارجة عـــن اأي نوع من 
الرقابـــة. علـــى الحركي، باعتبـــاره مجندا للم�ساهمـــة في فرقة �سابـــط اال�ستخبار، 
اأن يتعلـــم بالخ�سو�ـــش كيف يطرح االأ�سئلـــة، واإذا اقت�سى االأمـــر، اأن يعذب مع اتباع 

.*2573/3 1H ،1960 1( تقرير عن زياد قطاع اأقبو، يوم 15 مار�ش 1960، موؤرخ ب22 مار�ش(
)2( ر�سالة اجلرنال بويي، قائد �ش.ج.و. اإىل القائد االأعلى، يوم 1960/11/28. يف ر�سالة جديدة، 1961/02/27، 
 1H  .1960/09/20 بتاريخ  ر�سالته،  يف  بالذات  هو  ا�ستعملها  التي  بالكلمات  كريبان  اجلرنال  بويي  اجلرنال  ذكر 

*1240/8

)3( مفرده حركي، عبارة باللغة امل�ستعملة يف اجلزائر، ت�سري اإىل فئة معينة من الع�سكر اجلزائريني املن�سوين يف 
�سفوف اجلي�ش الفرن�سي. ]الرتجمة[
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اأ�ساليب-مهنيـــة معروفـــة. يرتبـــط الجـــالد بمهنته الجديـــدة بالتقليـــد. ي�ساهد، ثم 
يمار�ـــش. فالتقنيـــات الم�ستعملة لال�ستنطـــاق، تك�سف عن عالقة قرابـــة بين اأ�ساليب 

ال�سرطة واأ�ساليب الع�سكر، في هذا ال�ساأن.
نظـــرا ل�سعف اأعداد رجـــال ال�سرطة، فاإن برمجة تكوين لكافـــة فرق اال�ستخبار، 
�سار اأمرا ال يمكن ت�سوره. يتم تعميم االأ�ساليب اإذن، - نظريا هذه المرة- باالأخ�ش 
بوا�سطة ترب�سات لفائدة �سباط اال�ستخبار، تنظم تدريجيا؛ على هوؤالء ال�سابط تقع 
م�سوؤولية تكييفها مع معطياتها االإقليمية)1). يمكن اأي�سا اأن ُيعتمد على خبرة المهنيين 
من الع�سكر، وب�سفة اأخ�ش على تجربة �سباط ال�سف العائدين من الهند ال�سينية. 
ونظـــرا النعدام درا�سة محـــددة عن هذا الو�سط، فال ي�سعنا �ســـوى اأن نفتر�ش تاأ�سل 
هـــذه التجربة في بع�ش الوحـــدات، كما نفتر�ش توا�سال في تبليغ ممار�سات جيء بها 
مـــن اآ�سيـــا، حتى اإلى جنود في اإطـــار الخدمة. كثير ما يرد علـــى ل�سان الجنود الذين 
التقينـــا بهم، ذكر كثير »لقدما الهند-ال�سينية« الذين يزدرون الجزائر، من منطلق 
خبرتهـــم في ذلك البلد. هكـــذا، تعر�ش جان �سوود، لذكر حالـــة، ق�سوى دون �سك، 
ل�سابـــط �سف من اأ�سول با�سكية، »كان ياأ�ســـف لعدم توفره على الخيزران الذي كان 

في متناوله في الهند-ال�سينية، الأن الخيزران تحت االأظافر، روعة«...
بالن�سبـــة للجنود، يتم التكوين ميدانيـــا واأثناء الممار�سة. في اأول مرة ح�سر فيها 

جان ح�سة تعذيب، اكت�سف مناف�سة بين الجنود: 
هنا، كي يختبرونني، طلبوا مني اأن اأ�سرب. نعم. عندها، يحدث انحراف �سلوكي يتمثل 
في، ا�ستفزاز الفتى، ثم التحقق اإن كنا نتوفر على قب�سات يد قادرة على اإ�سقاطه بال�سربة 

القا�سية، اأراأيت؟ 
- نعم. اأي الجندي يختبر نف�سه.

ج. يختبـــر نف�ســـه، قوتـــه وكل �سيء. اأذكر هنا اأننـــي رف�ست، قائال باأننـــي هنا من اأجل 

كاري،  ميزون  1959، يف  1 جوان  يوم  العام،  القائد  من  باقرتاح  اجلزائر،  �ش.اإ. يف  تكون  مركز  اإن�ساء  مت   )1(
)احلرا�ش(. لن ي�سرع يف اأداء مهامه فعليا، اإال ابتداء من 1 اأكتوبر. يتلقى فيه �سباط اال�ستخبار تكوينا ملدة ثالثة 

1486/2 1H .اأ�سابيع، عند ا�ستالم مهامهم



الع�سكر من منت�سف 1958 اإىل نهاية 1959 حالة ال-عقاب وا�سعة 

417

ت�سجيل النقاط في الورق و...لم اأقله - الأنني كنت جبانا اأي�سا – ... لم اأقل باأنه من ال�سهل 
ال�ســـرب فـــي اإن�سان، بهذا ال�سكل، لكن، طيب. هنا لم يكونوا، رغم كل �سيء، ي�سرون. علي 

اأن اأ�سهد باأنه لم يحدث قط، حين نرف�ش �سيئا، اأن نجبر عليه.

بعيـــدا عن اأية مدونة ُنُظٍم ظاهرة، كانت الفر�ســـة مواتية لالإفراج عن مكبوتات؛ 
ح�ســـة التعذيب هنا، هي اأي�سا م�ساحة مواجهة رجولية، ي�سكل فيها ال�سجين الم�سبع 
�سربـــا، النموذج ال�سلبي. بالرغـــم من تمتع جان ب�سمعة �سائعة، ذائعة باعتباره بطال 
لكرة الركبي، مما يك�سبه �سيطا بين رفاقه، فقد رف�ش اأداء الحركة التي كانت �ست�سد 

لحامه اإلى مجموعة الجالدين. 
كـــم هـــو عدد األئك الـــذي لم يجدوا فـــي اأنف�سهم ذلـــك القدر الكافي مـــن الثقة، 
فان�ساقـــوا للم�ساهمة في عمليـــات التعذيب كما يفعل االآخـــرون؟ فاإلى جانب الفوارق 
المزاجيـــة، فاإن العالقة التي يقيمها االأفراد مع ال�سلطة اأمر هام جدا. فهذه العالقة 
تتجـــاوز مجرد الروابط التي ت�سل الجنـــدي بقائده: فهي تدرج في م�سامينها طبيعة 
رد فعل كل واحد اإزاء االأمر ال�سادر، اإزاء ]مختلف[ المجموعات، وقدرته على تحمل 
�سغـــط مجموعة، من خاللها تحقـــق �سلطة القائد توا�سال مبهمـــا، لكن فعاال. �سواء 
ر�ســـي الجندي بالتعذيب اأم لم ير�ش به، �سواء تطوع لت�سديد ال�سربات اأم كان يفعل 
ذلـــك توافقا مع الو�ســـع ال�سائد، بدافع من ف�ســـول اأو يفعله اأي�ســـا امتثاال واحتراما 
لالأمـــر ال�سادر اأو لمهمة اال�ستخبار، فاإنه -]اأي الجندي[ وب�سفة اأخ�ش، الع�سو في 

فرقة �سابط اال�ستخبار- ي�سترك، مع االآخرين كافة، في عمل جماعي. 

عمل جماعي
كل الجنود الفرن�سيين، يبحثون عن المعلومات. لكنهم ال يق�سرون اهتمامهم على 
ذلـــك، خالفا لفـــرق المكتب الثاني، مع اأن هيكلة المجموعة هـــي نف�سها: اأي ين�سوي 
الجندي في فرقة لكل واحد وظيفته فيها. في م�سالح اال�ستخبار، يقوم رجال ملتفون 
حـــول ال�سابط االأعلى رتبة، بمهمة يومية تتمثل في مالحقة المعلومة. وحتى واإن كان 
اال�ستخبار عمال فكريا، فهو يتطلب اأي�سا »خرجات« م�سلحة، وي�سلك �سبيال يمر حتما 
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مـــن خـــالل اال�ستنطاق. يتحدث جان عـــن �سباط م�سلحته، وا�سفـــا اإياهم، بكونهم 
نا�سا »�سغوفين بالمعلومة«: »مع الخرائط التي تمالأ االأرجاء، مع كافة المعلومات التي 
بحوزتهم، كانت االأمور مدققة، ويمرون... كنا نح�ش باأن ] ما ي�سدهم اإلى ما يفعلون[ 
هو �سغف بحق، في اإخراج االآخر من مكامنه، ومالحقته، ]ف�سابط اال�ستخبار[ �سياد 

في مكتب.« 
اأثنـــاء عمليـــات اال�ستنطاق، يعتبـــر �سابط اال�ستخبـــار هو الم�سير. فـــاإن لم يكن 
حا�ســـرا على الدوام، فهـــو الذي يقدم التوجيهات، و]يحدد طبيعـــة[ المعلومات التي 
ينبغـــي الح�سول عليهـــا. كان قائد جان لوي جرار يقول: » "خـــذه يا فالن، اذهب به 
وا�ستدرجه للح�سول على المعلومة". لم يكن حا�سرا ب�سفة دائما... الأنه لم يكن من 
النوعية التـــي تحب م�ساهدة الوجوه المه�سمة«، كذلك اعتقـــد الجندي ال�سابق. عند 
ح�ســـوره يتولى قيادة العمليات مبا�سرة. اأثناء التحقيق الذي قامت به اللجنة الدولية 
لل�سليـــب االأحمر، في مراكز الفرز والتحويل، نبه اأع�ساءها اإلى اأن عمليات التعذيب 
ال تتم »اأبدا اإال بح�سور اأحد ال�سباط)1)«. يقدم جان تعريفا جيدا لتلك الوظيفة: » هو 
الذي كان ي�سدر االأوامر، هو الذي كان في و�سعه اأن يقول:« نتوقف !«، وهو الذي كان 
في و�سعه اأن يقول: »ننفذ !« يطرح االأ�سئلة، بينما يقوم رجل اآخر بت�سجيل االإجابات.

يكلـــف الكاتـــب بت�سجيل مـــا ينبغي ت�سجيله، ثـــم بنقل ذلك بو�سوح مـــن بعد...«، 
كذلـــك �ســـرح جان لوي جرار. ي�سجل المعلومة الهامة، مـــن غير اأن يو�سح قط – في 
مدوناتـــه – ظروف اال�ستنطاق. ترتبـــط القيمة التي تعطى لهذا العمـــل، اأ�سا�سا بما 
يمكن القيام به من مقاطعة المعلومات. هو عمل يمكن اأن يتكفل به الكاتب �سخ�سيا، 

وقد يقوم به �سابط اال�ستخبار اأو نائبه.
لئـــن لم يكـــن تدخل الكاتب فـــي مجريات اال�ستنطـــاق �سوى �سفويـــا، الأنه ين�سغل 
بت�سجيـــل النقاط، فال�سابط من جهته، يمكن اأن ي�سهم بن�ساط في التعنيف. وهكذا، 
حر�ش اأحد ممتهني الطباعة، من مدينة بالجنوب الغربي، على البقاء وفيا لما�سيه: 

2487/1 1H ،1959 1( ذكر من قبل هرييف دو غاالر، يف فران�ش-اأوب�سريفاتور، ليوم 27 دي�سمرب(
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دعيـــت للخدمـــة فـــي 1958، »كنت اأخـــرج دومـــا للعمليـــات، توليت القيـــادة، وقمت 
بالتعذيب، وب�سخرة الحطب، بكل برودة دم)1)«. في الحديث الذي قدمه هنري عالق، 
عـــن العذاب الذي تجرعه، تعر�ش بدوره للحديث عـــن �سباط برتبة مالزم، يقومون 
�سخ�سيـــا بـــاإدارة عجلة مولد الكهرباء)2). تبين �سور التقطـــت في اللواء ل ق. اأ. �سنة 
1957، نقيبـــا يقوم دون �سك، بت�سيير عملية اال�ستنطاق، وال يترفع عن القيام ببع�ش 

الحـــركات: بينما كان الجنود م�ستم�سكين باأحد الم�ساجين، �سد ال�سابط من غير اأن 
يغـــادر �سيجارته وال قفازاته الجلدية، على خ�سيتـــي ال�سحية، مما جعله ي�سرخ وهو 

يثني ركبتيه بحركة اآلية)3).
فـــي �سورة اأخـــرى: كان ]النقيب[ واقفا فـــي معزل، وينظر، را�سيـــا، لما يقوم به 
ع�سكري من �سد ذراع �سجين اآخر اإلى الوراء. كان هذا االأخير فقير الملب�ش، ب�سروال 
اأبي�ش به بقع، بينما يثبت جندي اآخر اأ�سبعه في رقبة الرجل وي�سد راأ�سه متدلية اإلى 
الـــوراء، ينزف الدم من اأنفه. كان توجـــع الجزائري ظاهرا من خالل انقبا�ش وجهه 
وانفتـــاح فمـــه ونظراته المرعوبة. في �سورة اأخرى، التقطـــت في غرفة اأخرى: يمكن 
التعـــرف على اأحد الجنود المتعاقدين في الح�ســـة ال�سابقة. كان يلوح بع�سا كبيرة. 
اإلى جانبه، جندي اآخر في نف�ش الهيئة، بينما كان اثنان اآخران قعودا للفرجة، وجل�ش 
خام�ـــش على راأ�ش �سجين. كان هذا االأخير عاريا، م�ســـدودا مثل الم�سوي اإلى عمود. 
ارتفـــع ظهـــره بقرابة ع�سرين �سنتم عن االأر�ش. كان الجنـــود م�ستعدين لل�سرب. في 

ال�سورة الموالية: كان ال�سجين ي�سرخ.

)1( ترك ر�سالة يف جهاز الرد االآيل حل�سة« هناك، كنت«. وا�سل كالمه كما يلي: »ح�سب ما تدعون يف ح�س�سكم، 
اأكون نذال اإذن ! اأنا ال اأندم على �سيء فعلته. ولو تتاح يل الفر�سة من جديد، فاأنا م�ستعد اأن اأكرر ما فعلت، غدا اإن 

�سئتم !« الرد االآيل، يوم 27 جانفي 1998، ك�سيت رقم 1، )اأر�سيف راديو فرن�سا(.
)2( هـ. عالق. امل�ساءلة. �ش. 51 باالأخ�ش

وفق  االأمور  جرت  هويته.  ب�سرية  االحتفاظ  متنى  مهني،  م�سور  طرف  من  الفوتوغرافية  ال�سور  التقطت   )3(
الظروف التالية: بطلب من الع�سكر احلا�سرين يف املكان، وكانوا منت�سني ببع�ش ال�سكر، ن�سب اآلته يف املكتب ويف 
القاعة حيث وقعت عمليات اال�ستنطاق والتعذيب. ونظرا لتلك الظرفية فقد كانت �سوره يف منتهى الدقة: وبدل عن 
اأن تكون �سورا م�سرتقة خل�سة، فقد ك�سفت على العك�ش من ذلك، عن جهد يف تركيب االأحداث، بل وحتى يف مراعاة 

اجلوانب اجلمالية.
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تـــرى من هم هوؤالء الجـــالدون؟ في الفوج الثالث للمظلييـــن الكولونياليين، حيث 
عمـــل »كلـــود ال�سيرف«، كانت الح�س�ش تـــدار من قبل �سابط، يقـــوم �سابط اآخر اأو 
�سابـــط �سف بالتقـــاط المعلومات و«يكلـــف الجنود بتحريك مولـــد الكهرباء اأو �سيء 
اآخر)1)«. يتكفـــل رجال معينون دوما، خ�سو�سيا، باأعمال التعذيب. قدم بوعالم، وهو 
»محافـــظ �سيا�سي« األقي عليـــه القب�ش �سنة 1960، �سكوى �سد األئك المعذبين: اأثناء 
االأ�سهـــر الثالثـــة التي ق�ساها في حب�ـــش »داْميات«، حيث ُعذب مـــرات عديدة. نف�ش 
الع�سكـــر دائما، رقيب وعريف اأول، يتولون ت�سييـــر مولد الكهرباء)2). في �سرية جان-

لـــوي جرار، ت�سكلت فرقة �سابـــط اال�ستخبار من اأربعة اأو خم�ســـة اأ�سخا�ش. المكلف 
بال�سرب، هو اأوال رقيب » يتمتع بقدرة ج�سدية منا�سبة«، ثم بعد مغادرة هذا االأخير، 
جـــاء »�ســـاب �سغير« ربما لـــم يكن ي�سدد »لكمـــات، لكن ي�سرب بالكربـــاج«. فهل وقع 
اختيارهـــم لمـــا يتمتعون به من قدرة ج�سديـــة ؟ قد يكون لهذا العامـــل دور، لكن من 
البديهي باأن العامل الحا�سم هو عزم الجندي- اأف�سل الجالدين، لم يكونوا جالدين 

مجبرين، دون �سك. 
كان المترجـــم، في معظم االأحيان، هو المكلـــف بعمليات التعذيب، يمزج االأ�سئلة 
بال�سرب، وال�سرخات بالعنف. في م.ف.ت التابع لمدينة �سعيدة، لم يكن المتكلفون 
بالم�ساجيـــن فـــي نهايـــة 1961، » في حاجـــة اإلى �سيء اآخـــر غير اأيديهـــم واأرجلهم. 
ي�ساألـــون بالعربية، ثم ي�سربـــون، ي�سخرون، ي�ساألون ي�سربـــون، ي�سخرون، بال نهاية، 
ي�سربـــون)3)«. في الغرب الوهراني، كان معظم المترجمين من االأقدام ال�سوداء، مما 
�سهـــل ذلك االنزالق في اأداء المهام. مميزات نجدهـــا اأي�سا في اأماكن اأخرى. �سبق، 
منـــذ 1957، اأن اقتـــرح الن�ش الذي كتبه االأب دوالرو، و«نظـــرا لم�ستواهم في الرتب 
اأو الوظيفـــة )الترجمة مثـــال(، �سيجبر البع�ش ]من بين الجنود[ فـــي يوم من االأيام 

)1( �سهادة كلود ال�سريف، يف الوثائقي »جالدون«، الدقيقة 6.
(CAC( *800175/103 ،1961 حم�سر �سكوى، 29 مار�ش )2(

)3( م�سال ويبري »�سهران يف مركز فرز« االأزمنة املعا�سرة، رقم 190 مار�ش 1962، �س�ش. 1314-1296
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علـــى القيام بعمليـــات اال�ستنطاق« – هي كتابة على ل�سان ق�سي�ش في الكثيبة المظلية 
العا�ســـرة، تحمل داللة محددة«)1). في نهاية 1956، كان قائد كتيبة اأو�سح قوال، حين 
طالب »بعدد محدود من العامليـــن واثقين بمهمتهم، يجيدون الكالم بالعربية، ممن 
ينبغي تكوينـــه، زيادة على الترجمة، في "فن اال�ستنطـــاق")2)«. ي�سكل الترجمان، مع 
�سبـــاط اال�ستخبـــار والكاتب، العمـــود الثالث، التي ترتكز عليه، فـــي القاعدة، عملية 
البحـــث عن المعلومة. ثـــالث رجال ال منا�ـــش منهم. وعلى العك�ش مـــن ذلك، يمكن 

ا�ستبدال بقية الرجال برجال اآخرين. 
فالـــداأب علـــى التعذيـــب، تاأثيـــر العادة، بـــل ما تخلفه مـــن ملذة القيـــام بانتظام 
بالحـــركات التـــي توؤلم، هو ما يف�ســـر وجود نف�ش الرجال دائما فـــي هذه العملية، من 
غيـــر اأن يمنـــع ذلـــك اأن يكونوا ر�سميـــا �سائقين اأو حرا�ســـا، ي�سهمـــون بالمنا�سبة في 
ح�س�ـــش التعذيب. كمـــا �ساهدنا في ال�سور ال�سابقة، مـــن الواجب توفر �سخ�ش ما، 
لالإم�ساك بال�سجيـــن، بينما ي�سبع �سربا اأو تالك خ�سيتاه. تم ت�سوير جنود اآخرين، 
يتابعـــون الم�سهد. يمكن القيـــام بت�سنيف يبرز تدرجا مكتمال من الهيئات: الواقفين 
الم�ستعديـــن للتدخـــل – ويقومون بذلك وهم ي�سحكون في ال�ســـور الموالية -، بينما 
يجل�ـــش اآخرون على منا�ســـد: اأحدهم ي�سد قب�سته ويثبت نظره فـــي االأر�ش. لم يكن 
الم�سهـــد يبهـــج الحا�سرين بنف�ش الدرجـــة، غير اأنهم �سيقومـــون بالتعذيب كلهم، لو 
طلـــب منهم ذلك. كلهم معنيون باأمر التعذيب بدرجات يتفاوت فيها حبهم »للمهنة«. 
تـــردد كلود لو�سيرف قبل الرد على �سوؤالنا: »كم مرة �ساهمت في ح�س�ش التعذيب؟« 
يبـــداأ اأوال بتدقيـــق ال�سوؤال: »�ساهمت اأو �سهدت؟« بعد الرد علـــى �سوؤاله، يظل مترددا 
كمـــا يبـــدو: » عن الم�ساهمة في عمليات التعذيب، حدث ذلـــك اأكثر من ثالث اأو اأربع 
مرات. ال... ال... التزامك ال يترجم بنف�ش الكيفية، حين ترافق �سجينا اإلى الباب، 
اأو تظل واقفا اأمام الباب حتى ال يهرب، اأو حين تم�سكه اأنت، اأو تدير مولد الكهرباء، 

*339/3 IR ،»1( اأفكار راهب حول االإرهاب احل�سري(
.2423 1H ،2( تقرير حملة اجلزائر، الكتيبة االإقليمية اجلزائرية 12 ،29 نوفمرب 1956، 42 �ش(
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اأو تل�ســـق اأقطاب الكهرباء. واإن كانت ح�سة التعويم، حين تم�سكه اأنت، اأو تقوم اأنت 
باإدارته، اإذن)1)...«

بالفعـــل، كيـــف ال�سبيل اإلى تعريـــف الم�ساهمة ؟ كل واحد يرد علـــى ال�سوؤال، وفق 
اأخالقياتـــه، و�سميـــره. المقيا�ش االأو�سح هـــو االنتماء اإلى مجموعـــة ُيطلق عليها في 
يوميـــات �سير العمليات )ي.�ـــش.ع.( ت�سمية :«مجموعة �سابـــط اال�ستخبار«. وهكذا، 
ي�سيـــف جان لوي جـــرار مزيدا من التدقيـــق: » لم اأ�سع يدي في تلـــك العجينة، لكن 
راأيـــت وكنت حا�سرا، للت�سجيل علـــى االأقل.« يقدم مح�سر عمليات، في قطاع تيارت، 
في اأوت 1961، تعبيرا اآخر عن تلك الروابط: األقي القب�ش على �سجين في ال�ساعة 22 
�ش، من قبل رجال م�سلحة اال�ستخبار، و�سئل من قبل ال�سابط الم�ساعد االأول، قائد 
المجموعـــة. »حيـــث اأن ال�سخ�ش كان مترددا، ا�ستعد الرجـــال لق�ساء الليلة في عين 
المكان« ثم انطلقوا على ال�ساعـــة الخام�سة �سباحا، ال�ستغالل المعلومات المتح�سل 
عليهـــا، والتي تبيـــن باأنها كانت« جد خيالية«. قـــرر ال�سابط الم�ساعـــد االأول، اإعادة 
اال�ستنطـــاق من البدايـــة، على ال�ساعة 14 فدل ال�سجين علـــى »ع�سابة عدوة« اندفع 
نحوها الجميع، فلم يجـــدوا �سوى ن�ساء واأطفاال، ا�ستنطقهم الم�ساعد االأول كال على 
حـــدة. لئن كانت مكانة كل واحد محددة، فهناك ترابط جيد بين الجميع، ويرتبطون 
فـــي ت�سرفهم، بمـــا ت�سفر عنه عمليـــات اال�ستنطـــاق الم�سيرة من قبـــل القائد، لكن 
بمح�ســـر المجموعة برمتها)2). هناك �سهادة تم تحريرهـــا اأزيد من خم�ش وع�سرين 
�سنـــة بعـــد وقوع اأحداثهـــا، لكنها ال تزال معبرة عـــن قوة هذا الترابـــط، الأن الكاتب، 
وهـــو ي�سف اال�ستنطـــاق تحت التعذيب في حق رجل ا�ستبه فـــي كونه من جملة »قادة 

التمرد«، ]هذا الكاتب اإذن[ اقت�سر على ا�ستعمال �سيغة الجمع »نحن«: 
اأنزلنـــاه في قبو لم�ساءلته. ربطنا يديه في ظهره، ثم علقناه بوا�سطة جذب الحبل حتى 
يرتفـــع رجاله بع�سر �سنتيمترات عن االأر�ش. كان ي�سرخ فننزله، لكنه يرف�ش النطق فنعيد 
الكـــرة. كان ي�سرخ ب�ســـدة اأكثر، الأننا كنا نتركه لمدد تطول اأكثـــر فاأكثر في تلك الو�سعية؛ 
لكـــن لـــم يفد ذلك في �سيء، فقـــد رف�ش الكالم. قـــررت اإذن اأن اأتركه معلقـــا طوال الليل. 

)1( �سهادة كلود لو�سريف، يف الوثائقي: »جالدون«. اأثناء حديثه، كان يكرر احلركات املنا�سبة الأنواع التعذيب املمار�ش.
4741/1 1H ،1961 2( حم�سر عملية �سد ع�سابة متمردة �سغرية، يف غر حي ال فونتني، يوم 25 اأوت(
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�سمعنـــاه ي�سرخ طوال الليل. في ال�سباح لـــم يعد يقول �سيئا: كانت رجاله تالم�سان االأر�ش 
تقريبا، وقد امتد الحبل دون �سك. وا�سلنا اال�ستنطاق بوا�سطة قمع في فمه، كنا نملوؤه ماء. 

ال �سيء دائما، كان حقا جلدا عنيدا)1).
هـــل هي طريقـــة اأخرى، تفتح للقائد بابا للتخل�ش من عبء ثقيل جدا، عن طريق 
»اإ�ســـراك« الجمـــع في الفعل اأو فـــي التعبير عن اإح�سا�ش باالرتبـــاط في هذه المهمة؟ 
مهمـــا يكـــن، فاإن عبارة »نحـــن« ت�سير اإلى رجـــال �سد لحامهم بوا�سطـــة ال�سرية التي 
تكتنـــف مهمتهم: مهمـــة اال�ستخبار ب�سفة عامـــة، واال�ستخبار الناجـــم عن التعذيب 
ب�سفـــة خا�سة. فهوؤالء رجال ال يمتزجـــون باالآخرين. كان جان لوي جرار قطعيا، في 
عيـــن تير�سين: » خارجا عن فرقـــة �سابط اال�ستخبار، لي�ش ثمة من كان في و�سعه اأن 
يقـــول :’’ �ساهـــدت التعذيب’’.« لقد تم، فـــي ذلك الموقع، تطبيـــق مدونة الم�سلحة 
التـــي اأ�سدرها الجنرال بيدرون في 1 دي�سمبر 1956، والتي طلبت اجتناب ا�ستنطاق 
»الم�ستبه فيهم« مـــن »غير اتخاذ االحتياطات الكافية، في عز النهار، في مقربة من 
مع�سكـــر اأو مجموعـــة �سكنيـــة، وحتى بمح�ســـر م�ساهدين، غير موؤهليـــن«. فال يوؤذن 

بالح�سور، �سوى »لل�سروري من االأ�سخا�ش«)2).
بمـــرور الوقـــت، تعمـــق التناق�ش مع األئـــك الموجوديـــن خارجا عـــن المجموعة، 
عندمـــا �سرع رجال �سابط اال�ستخبار يتوغلون في اأعمـــاق عمل روتيني، وتحولوا اإلى 
اخت�سا�سيين فـــي اال�ستعالم. كانت كافة العنا�سر ال�سروريـــة ]»لـَرْوَتـَنـِة«[ التعذيب 
جاهـــزة في عيـــن المكان: اإدراج الن�ساط فـــي اإطار منظم، تفكيـــك المهام، وت�سكيل 
مجموعـــة من المهنييـــن، اأي رجـــال ي�سكل ذلـــك اخت�سا�سهـــم، اإذن عملهم. �سجل 
اأرمـــون فريمـــون ذلك بمزدوجات في دفتـــر يومياته: »نلوذ هنا اإلـــى القوة ال�ستنطاق 
ال�سجناء. التعذيب. نعم، هو موجود وعادي، هو جزء من العتاد. ]...[ نحاول اعتبار 

هذا "العمل" خدمة عادية)3).« 

)1( ر. ترو�سو. حقد وحما�ش يف بالد القبائل. �س�ش. 122-123، . �سيغة املفرد الوحيدة الواردة يف الن�ش، فر�ست 
نف�سها عند ا�ستوجب عزل وظيفة القائد عن وظيفة املجموعة: فالقرار من �سالحيات القائد وحده.

*4026/3 1H ،1956 2( مدونة م�سلحة للجرنال بيدرون، اإىل قادة املناطق، يوم 1 دي�سمرب(
)3( يوميات. 26 جويلة 1959، ذكر يف اآجلي-اجلزائر، �ش. 102.
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14 - التعذيب، ما وراء الموت والحياة

الأمكنة والمناهج
يعتبر التعذيب عمال حربيا مطلقا. فهو ُيحدث، داخل العالقة التي ت�سم الجندي 
وال�سجيـــن، اختالال فوريا وجذريا بين ذاك الذي ي�ستحـــوذ على كافة الحقوق، وهذا 
الذي ال يتمتع باأي حق، اإذ ال يعترف به ندا في الحرب اأو حتى في االإن�سانية. فالتعذيب 
يقـــف وراء ال�ســـوؤال المطـــروح، وراء الغائية الظاهرة المنتظرة مـــن اال�ستخبار، فهو 
ب)1). يعتبر ا�ستح�سارا للظفر على الفرد،  يفر�ـــش مراد الجالد على ال�سخ�ش المعذَّ

وكناية للظفر المرجو على المجموعة.
فـــي هذا ال�ســـدد، يوجد ن�ش يحتوي على توجيهات، توؤكد علـــى ما يلي: »ينبغي اأن 
ي�ستنطق ال�سجين وحيدا، بح�سرة اأقل عدد ممكن من االأ�سخا�ش، يكفي فيه الم�ستنِطق 
والمترجم)2)«. وبالفعل، توجد قاعات التعذيب، في معظم الحاالت، اإن اأمكن، في اأماكن 
بعيدة عن م�سكن الجنود، بل وحتى عن مع�سكراتهم. تعتبر االأقبية اأو المزارع المعزولة، 
اأماكنه بامتياز. اأتيحت الفر�سة لهنري دي�سكومبان، باعتباره مرا�سال �سحفيا ل�سالح 
المكتب الخام�ش في الغرب الجزائري، اأن يقوم بزيارة مختلف القطاعات، وقد الحظ 
فيهـــا جميعا تقريبا »نف�ش البناية المحتقرة، معزولـــة �سيئا ما)3)« يوجد مخطط لتهيئة 

)1( اأنظر ف. �سريون. جالدون و�سحايا
)2( درا�سة حول ال�سلوك الذي ينبغي االلتزام به من قبل مفرزة يف ميدان العمليات، بعد اإلقاء القب�ش على �سجني، 
حجز وثائق اأو جتهيزات، مت حتريره من قبل املكتب الثاين ملنطقة جنوب الغرب-الوهراين، ومت اإر�سالها اإىل القطاع، 

 *4026/3 1H ،1958 يوم 6 فيفري
)3( هرني دي�سكومبان، حرب اجلزائر، 1959-1960، املكتب اخلام�ش، اأو »نظرية ال�سمكة«، باري�ش، الرماتان، 

1994، �س�ش. 63-62
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المـــكان ملحق ب تذكيـــر« لمن يرغب في اقتنائه)1). فهو يحمـــل ت�سمية »قف�ش« وي�سير 
فـــي الحقيقة اإلى حقل. يقع »القف�ش« المثالي على مقربة من طريق »قليلة االزدحام«. 
المدخـــل هو مكان فرز االأ�سرى، ومكان ينتظـــر فيه الذين لم يتم ا�ستنطاقهم بعد. في 
الق�سم االآخر من القف�ش، مف�سول ب�سفين من االأ�سالك ال�سائكة، يوجد المكان الذي 
ينتظر فيـــه االأ�سخا�ش الذيـــن �سُي�ستنطقون. يف�سي هذا المكان مبا�ســـرة اإلى ثالث » 
قاعات لال�ستنطاق« تقع في زاوية، طوال االأ�سالك ال�سائكة. في الجهة المقابلة، توجد 
في الزاوية االأخرى، لكن دائما اإلى جانب »الم�ستنَطقين«، »قاعة العالج« وفي الو�سط، 
مراحي�ـــش. في الطرف االآخر مـــن المع�سكر، »اأماكن عزل« ت�سمـــح باالحتفاظ ببع�ش 
الم�ستبه فيهم، على حدة. ين�ش هذا ال«تذكير« الر�سمي، على اأن مجريات اال�ستنطاق 
م�سجلة في المكان؛ اإذ يمكن القيام بعمليات التعذيب وفق وثائر واأمكنة مبرمجة. يحمل 
المع�سكر، الذي عين فيه "بونوا ريي" في خريف 1959، تلك المميزات. يكد�ش االأ�سرى 
في اإحدى القاعات. يقابل هذه القاعة، من الجهة االأخرى لل�ساحة، اأربع زنزانات خا�سة 
للن�ســـاء وبعمليـــات التعذيب بوا�سطة »بكرة، وحبـــال، مولد كهربائـــي، بع�ش الهراوات 

واأ�ساور من حديد، مثبتة بالجدار)2)«.
فـــي الميـــدان، ي�ستعمـــل الع�سكر، في معظـــم االأحيان، محالت موجـــودة من قبل 
كالمـــزارع، حيث تخ�س�ش لكل عمـــارة فيها وظيفة معينة. ا�ستكـــى قائد الكتيبة 29 
للقنا�ســـة الجزائريين، مـــن رداءة ما تتوفر عليه: »ال وجود محـــالت للعزل، ال وجود 
لغـــرف ا�ستنطاق حقيقية: علينا القيام بما نجـــد؛ هذا هو كل ما في االأمر«، مع العلم 
اأن »اآجـــال اال�ستنطاق، والعزل ]هي اأمور[ �سرورية ق�ســـد »معالجة "الزبائن"، كما 
يجـــب«)3). يبـــدو فوج القنا�سة، حيث يعمل اإريك، اأكثر حظـــا، حيث يتوفر على قف�ش 
حقيقـــي، اأقرب اإلى ما هـــو مذكور في ال »تذكير«: »هي مزرعة معزولة بع�ش ال�سيء، 
مـــع م�سلك للدخول اإليها يبلغ طوله ب�سع كيلومتـــرات.« يغلق على االأ�سرى الملتقطين 

1480/1 1H ،1( تذكري ال�ستخدامات �سباط املكتب الثاين، �سباط اال�ستخبار، والرتاجمة(
)2( ب. ريي الذابحون، �ش. 21

.2423 1H ،1956 29 نوفمرب° BTA، 12 ،3( تقرير حول حملة اجلزائر(
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التعذيب وممار�سات  اجلي�ش الفرن�سي اأثناء  ثورة  التحرير اجلزائرية

اأثناء العمليات، من طرف وحدات المنطقة، بمعدل يقارب المئة، »في مخزن للحبوب 
]...ويتـــم اإخراجهم[ مرتين في اليوم، لق�ساء حاجاتهـــم«. ي�سكن الجنود في اإحدى 
بنايات المزرعة، وفي الو�سط، يوجد مكتب النقيب، ويعتقد اإريك اأن علمية ا�ستنطاق 
»الم�ستبـــه فيهم« تتم فيه. يخرجون عـــادة بقلن�سوة على راأ�سهم. لم يكن اإريك يعرف 
بالتحديـــد اأماكن التعذيب، ي�سمع �سراخ ال�سحايا، ويعلـــم كيفية التعرف على نوعية 

التعذيب، بح�سب حالة ال�سجين الذي يكلف بحرا�سته. 
لئـــن ك�سفت بع�ـــش اأ�سكال التعذيب عن �سخ�سية بع�ـــش الجالدين اأو عن روحهم 
االبتكارية، فاإن تقلي�سه في اأ�ساليب محددة هو اأمر ظاهر للعيان. يتم تطبيق خم�سة 
منهـــا، بالتدريـــج، بكيفية متزامنـــة اأو متعاقبة: ال�سربات، التعليـــق، ا�ستعمال الماء، 
ا�ستعمال الكهربـــاء، واأخيرا عمليات االغت�ساب. قبل ا�ستخـــراج نقاطها الم�ستركة، 

لنحاول و�سف خ�سو�سياتها.
يعتبر ال�سرب تعذيبا ت�سترك فيه كافة الح�س�ش، كمقدمة، ودخول في المو�سوع، 
لكن ال يقت�سر على ذلك. فال�سرب يرفق، في معظم االأحيان، بعمليات تفتي�ش القرى 
والتوقيـــف، وُيِحل بها جوا يجعل ال�سخ�ش الذي يتلقى ال�سرب عاجزا عن رده. يقدم 
»جان اأميري«، بعد مرور اأزيد من ثالثين �سنة عن تهجيره، �سهادته على ذلك، وا�سفا 
بدقـــة ال�سربات التي تلقاها من �سرطة �ش، �ش، ]النازية[ �سنة 1943. تعتبر �سهادته 
ا�ستثنائيـــة بحق. نوردها هنا لهذا ال�سبب. فلي�ـــش الق�سد منا باأي حال من االأحوال، 
هـــو اأن نقوم بعملية تحويل، في ال�سوق ال�سوداء، لفكرة ت�سوي بين الجنود الفرن�سيين 
والنازييـــن، لكن للتركيـــز على اأن ما يقوله عـــن التعذيب الذي عانـــى منه وقتها، قد 
ي�سلح لكي نتخذه دليال ننفذ بوا�سطته اإلى عذاب ال�سحايا. فهو يوؤكد على »ال�سربة 
االأولى« ويو�سح للقراء الم�ستبه في ارتيابيتهم: »اإن ال�سربات الموجهة اأثناء عمليات 
اال�ستنطـــاق، ال تكت�ســـي اأهمية تذكر في علم االإجرام؛ فهـــي عمليات انتقامية عادية، 
مرخ�ش بها تكتيكيا، توجه اإلى ذوي العناد من الموقوفين الذين يرف�سون االعتراف.

]...[ بل و�سل االأمر بفرن�سا اإلى حد ابتكار عبارة تلطيف تهون باالأمر: اإرغام االأ�سرى 
علـــى ]�سلوك »ممر العا�سفـــة«[ )passage à tabac(. ]...[ هكذا اإذن، لئن لم تثر 
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بع�ـــش اللكمـــات – التي ال يمكن اأن تقا�ش بالتعذيب الحقيقي في �سيء – �سوى هم�ش 
ا�ستنكار لدى عامة النا�ش، فاإن ال�سخ�ش الذي يعاني منها، يعي�ش من خاللها �سدمة 
عميقة، وهو اأقل ما يقال في المو�سوع، حتى ال ن�سطر اإلى توظيف العبارات المهولة، 
والقـــول بالفظاعـــة. اأول ال�سربات تقنـــع ال�سجين باأنه �سخ�ش ال حـــول له، وباأن هذه 
حركـــة تنغلق على كافة ما �سياأتي، كما تنغلق الدودة علـــى م�سمون الفرا�سة)1).« فهل 
كان القـــادة الع�سكريون حري�سين على عـــدم تحريك دواليب العنف تلك؟ مهما يكن 
مـــن اأمر فقد اأكد الجنرال �سال على اأنه »منـــع ر�سميا ]...[ كافة اأ�سكال التعذيب بما 

فيها "ممر العا�سفة"« واأكد باأن اأمره »قد بلغ ونفذ«. غير اأن الواقع يكذبه تماما)2).
فـــي �سنة 1956، تحدث بول فو�سون عـــن »اللكمات والركالت« التي ت�ستقبل اأوائل 
االأ�سرى العـــرب الذين كلف با�ستنطاقهم)3). في �سنـــة 1957، تاأكدت تلك الممار�سة 
بوا�سطـــة ال�سور التي اأخذت في الكتيبـــة ال�سابعة للقنا�سة االألبيين. ممار�سة ال تزال 
م�سجلـــة بوا�سطة �سور مارك غارانجي)4). وعلى غرار تلك ال�سور، كانت �سهادة وفاة 
ال�سيـــخ د. ال لب�ش فيها: يحمل ج�سد »�سيخ الزاوية«، الـــذي تاأثرْت لوفاته كافة اأرجاء 
نيابة-محافظـــة بجايـــة، »جرحا في جلدة ال�سعر، انتفاخ فـــي عدة موا�سع للع�سالت 
ال�سدريـــة، والع�سالت ما بين الفقرية، زرقة، واأمارات قيود في الكعبين والزندين«. 
لئـــن خل�ش الفح�ش الطبي اإلى كون �سبب الموت »طبيعيا«، يبدو باأن ال�سيخ قد اأ�سبع 
�سربـــا، وبالتحديد في م�ستـــوى الخ�سيتين)5). في �سنة 1959، كان جان لوي جرار ال 

)1( جان اأمريي، ما وراء اجلرمية والعقاب. حماولة، الق�سد منها جتاوز ما ال ميكن جتاوزه )1966( ترجمة من 
االأملانية اإىل الفرن�سية فر. ويلمار، Arles, Actes Sud (،1995)، �ش. 60

)2( ر�سالة اجلرنال �سال اإىل الرئي�ش باتني، يوم 24 جويلية 1H ،1959 1240/3. ر�سالة بخ�سو�ش م.م.ح. ومن 
باب اأوىل، فاإن االأمر مل ينفذ يف هذا امل�سلحة.

)3( يوميات �سري الرقيب بول فو�سون، يوم 13 اأوت 1956
)4( مارك غاراجني، حرب اجلزائر، من منظور جمند يف اخلدمة الع�سكرية، باري�ش، من�سورات دو �سوي، 1984، 

خا�سة مع �سوره املتعلقة ب«ا�ستنطاق راع« يف اأكتوبر 1960
)5( يبدو باأن جرحه يف م�ستوى الراأ�ش يعود اإىل �سقطة �سابقة. ميكن اأن ن�سجل اأي�سا باأن �سابط اال�ستخبار الذي 
�سئل، قد اعرتف اأنه �سفع ال�سيخ د. غري اأن املحقق م. بار�سي، مييل اإىل اأنواع اأخرى من التعذيب – وهو ما اأظهرته 

للعيان �سهادة الوفاة.
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يزال يذكر باأن ال�سربات في "عين تير�سين"، تمثل اأكثر اأنواع التعذيب �سريانا، بينما 
�سجـــل »جيل« بعد م�سي اأ�سهر من ذلـــك، في يومياته، باأنه �ساهد رجال يبلغ ال�ستين، 

قد اأ�سبع �سربا »بدون �سفقة، باللكمات، باالأحذية، وبالحزام«.
كان الرجل قبل ذلك قد »ٌعلق وراأ�سه اإلى االأ�سفل، في �سجرة، م�سدودا اإليها برجل 
واحـــدة«. مثله كثير من تلـــك الفواكه الغريبة التي �سوهت اأ�سجـــار الجزائر. اكت�سف 
بييـــر لوليـــات اأمثال ذلك، ممن علـــق طوال النهار، وا�سود وجهه بالـــدم. غير اأن تلك 
المظاهـــر العمومية هي ناذرة دون �سك: فهي تجمع بين ا�ستعرا�ش الجثة والتعذيب. 
الهـــدف منها هو اإرهـــاب القرويين الذين ال يملكون من حيلة �سوى الح�سور عاجزين 

الحت�سار بطيء، يعي�سه اأحد اأقاربهم، اأو جزائريون اآخرون مجهولون.
ال �ســـك في اأن عمليـــة التعليق باالأرجل، كانـــت تتكرر كمثيالتها التـــي عانى منها 
بع�ـــش الجنـــود الفرن�سيين في مع�سكـــرات فييت-منـــه، وي�سميها اإيفـــون »المخلعة«. 
ت�ستلـــزم هذه الطريقة توفر عقـــد بال�سقف وحبل فقط: يتم تعليق ال�سحية في الهواء 
مـــن زنديه، بعـــد اأن تكون قد �سدت اإلى ظهـــره)1). في ظرف �ساعـــات، يحدث تفكك 
االأكتـــاف و/اأو العظـــم الكتفي. َترك روني ترو�سو رجال معلقـــا طوال الليل، على ب�سع 
�سنتيمتـــرات عن االأر�ش في ال�سبـــاح، »كادت رجاله تالم�سان االأر�ش، ال �سك في اأن 
الحبل قد تمدد«، ذلك هو ما كتب؛ والواقع اأن االحتمال الوارد هو اأن ج�سد الرجل قد 

مالأ ذلك الف�ساء المتروك)2).
في الفوج حيث عمل جان، كان اأع�ساء فرقة �سابط اال�ستخبار، يعلقون �سحاياهم 
اأحيانـــا من االإبهامين، في نف�ش الهيئة دائما. والتعليق اأ�سلوب ال يلجاأ اإليه اإال لفترات 
محـــددة، مقارنة ب»الحمـــام، مولد الكهربـــاء ]التي هي[ اأكثـــر ورودا«. والذي نطلق 

)1( علق �سجناء »يف �سجرة وقد ربطت زنداهم وراء ظهورهم، بحبل التليفون، تكاد اأ�سابع الرجل تالم�ش االأر�ش«، 
ح�سب ما اأورد روبري بونافو�ش، ال�سجناء الفرن�سيون يف مع�سكرات فييت-منه، مونبوليي، مركز التاريخ الع�سكري، 

واالأبحاث يف الدفاع الوطني، 1985، �ش. 101
)2( ر. ترو�سو، حقد وحما�ش يف بالد القبائل، �ش. 123
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عليـــه الحمام، ال يمت ب�سلة في �سيء، مـــع عنا�سر االغت�سال: »عندما كنا نخرج اإلى 
الميـــدان، مغ�سلـــة حديديـــة، اأو حو�ش...الحلول متوفرة دائمـــا...« تختنق ال�سحايا، 
بفعـــل �ســـد راأ�سها في الماء، ح�سب هـــوى جالديها. بع�سهم يو�ســـخ المياه اأو يخلطها 

ب�سابون الغ�سيل، مما ي�سيف الحرق اإلى االختناق. 
يبـــدو، باأنه يتـــم الح�سول على هذه النتيجة بطريقة اأخـــرى. هل هو التحفظ من 
اإعـــادة حـــركات تقرن دائما بمـــا فعله البولي�ـــش االألماني – اإذ �ســـار الحمام مقرونا 
با�سمه؟ مهما يكن، فاإن التعذيب بالماء في الجزائر، يتم بوا�سطة اأنبوب الماء. تقلب 
ال�سحيـــة اإلى الوراء على ظهرها، ثم »يمـــالأ ماء«، كما �ساهد لوي دوفريد وهو يدخل 
فجاأة في »محل مخ�س�ش الأ�سرى« وحدته)1). »اأحيانا يو�سع اأنبوب في فمهم مع قمع، 
ثم ن�سّب الماء...ق�سد اإجبارهم على االعتراف. اآه ! كافة لترات الماء التي تحتويها 
»الجريكانـــة«... لم تكن مبلوعة كلها، كانت ت�سيل اأي�ســـا من الجهتين لكن، كان يبلع 
علـــى االأقـــل... قرابة ع�سر لتـــرات ! لم نكن نتقاع�ش في �سب المـــاء!«: يوؤكد ما حكاه 
ريمـــون لدانييل ميرميت، فحـــوى ال�سهـــادات المتعلقة ب�سحايا يجل�ـــش الع�سكر على 
بطونهـــا المنتفخة من اأجل اإرغامها على ابتالع المـــاء من جديد)2). كنا ن�سد اأنوفهم 
بوا�سطـــة قما�ـــش مليء بالماء، حتى ال نترك مجاال لمـــرور اأي قدر من الهواء، وتترك 
اأفواههـــم مفتوحـــة بوا�سطة قطعة من حطـــب، حين ال يخ�س�ش اأنبـــوب ل�سب الماء 
مبا�ســـرة على اأج�سامهم، تحـــدث هنري عالق وا�سفا المتاعـــب التي عانى منها بعد 
مـــرور اأ�سهر من ذلـــك: » كنت اأحاول عن طريق ت�سييق الحنجـــرة، اأن اأبتلع اأقل قدر 
ممكن من الماء ومقاومة االختناق بوا�سطة اال�ستم�ساك بالهواء الموجود في الرئتين 
الأطول مدة ممكنة. لكن لم اأتمكن من ال�سمود اأزيد من لحظات. كان يخيل اإلي اأنني 

اأغرق، وانتابني فزع كبير، هو فزع الموت، الذي احت�سنني)3).«

)1( ل.دوفريد، ح�سور بكيف ما...�ش. 233
)2( ح�سة »هناك كنت« جانفي 1998

)3( هرني عالق، امل�ساألة �س�ش. 40-39
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كمـــا كان عليـــه ال�ساأن في »معركـــة مدينة الجزائر«، كان من النـــاذر اأن يلجاأ اإلى 
التعذيـــب بوا�سطة الماء وحده. فهو ي�سكل في معظـــم االأحيان الخليط الرهيب الذي 
ي�ســـاف اإلى التعذيب بالكهرباء، حيث ي�ساعف المـــاء من مفعول ال�سدمات. ريمون 
يو�ســـح ذلـــك: عندما يتم اإثبات الخيوط »نعيدهم من جديـــد اإلى الماء، مع المولد«. 
فهذا الجهاز الذي ي�سلح الإنتاج التيار، يطلق عليه ت�سمية »جيجين«، ]بتفخيم الجيم[ 

في قرابة �سوتية غريبة مع جهنم. 
تختلـــف اأحجام المولدات، منها مـــا يمكن اأن يكون محمـــوال، لتوظيف الراديو اأو 
هواتف االت�سال فـــي الحملة. مولدات اأجهزة راديو ANGRC9 اأو SCR284، تنتج 
تيارا بقوة 80 فولت. توجد في كل فوج من االأفواج. تم تعيين مار�سيل غينيون �سابط 
ات�سال جديد. حين قام بح�سر العتاد الذي بحوزته، الحظ غياب مولد كهربائي في 

اأحد اأجهزة الراديو: فقيل له باأن �سابط اال�ستخبار هو الذي)1)...
وجد اآالن مايار دو ال موراندي نف�سه، وهو يتلقى الن�سح من نقيبه بتفويت »م�ستبه 
فيـــه« على »التلفـــون«، اأي التعذيب بالتيار الكهربائي االأ�سعـــف)2)... »هو اأ�سلوب تمت 
موؤاخـــذة فرقنا عليه مرات كثيـــرة«، تلك هي المالحظة التي اأدلت بها م�سالح روبير 
الكو�ســـت، في دي�سمبر 1956، م�سيفة، باأن رد ال�سلطـــات الم�سوؤولة كان حازما حين 
اأطلعـــت على ذلك« وباأن و�سف »ا�ستعمال هذه الطريقة ]باعتبارها معممة في لبالد[ 
مبالغـــة �سارخة«)3). ومع هذا، فـــاإن لم يكن التعذيب عن طريق »التلفون« معمما، فاإن 
الموؤكد هو اأن التعذيب بوا�سطة التيار الكهربائي، قد �سكل ممار�سة منت�سرة عبر كافة 

التراب الجزائري.

Promotion Extrême-( ا�ستقال مار�سيل غينيون من اجلي�ش، يوم 30 اأفريل 1959. مت التقاط �سهادته يف )1(
Orient, Paroles d’officier( تولوز، 1991 �س�ش.187-185

)2( يوميات اآالن مايار دو ال موراندي، يوم 4 اأوت 1960، اأعريت للموؤلف.
)3( مدونة مت حت�سريها لروبري الكو�ست ردا على ملف مت ت�سكيله من قبل هوبري بوف-مريي، و�سلم من قبل غي 

(CAOM( *12/93 cab ،مويل لوزيره
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كانـــت المولـــدات الكهربائية حا�ســـرة في كل مـــكان، ودائما تقريبا فـــي متناول 
الجالدين، �سواء في مراكز القيادة اأو في المع�سكرات. فالذين يتحدثون عنها اليوم، 
يرافقـــون كالمهـــم، اأو يعو�سونـــه، بحركة اليـــد اليمنى: اإذ يديرون مولـــدات وهمية. 
فال«جيجيـــن« ال تنتج كهرباء اإال اإذا حركت من قبل رجل يديرها. كلما كانت الحركة 
�سريعـــة كانت التيار قويا – مما يكذب االدعاء الذي مفاده اأن ال�سدمات الكهربائية 
كانت دوما �سعيفة، كما يريد البع�ش اأن يوهم به. في �سورة ن�سرت من قبل جان �سارل 
جوفـــري، واأخذت من قبل ممر�ش فـــي اأحد اأفواج المدفعية، يبـــدو الجهاز مو�سوعا 
علـــى من�سدة، يربطه خيطان برجل م�سدود اإلى االأر�ش من قبل عدة جنود)1). و�سف 
هنـــري عالق، ت�ساعد االآالم التي كان يعاني منهـــا، بح�سب قيام جالده باإدارة مغير 
مولده اإلى اأق�سى قدراته، وبح�سب ر�سه بالماء في نف�ش الوقت، واأي�سا بح�سب حجم 
الجهـــاز: »اأح�ست داخل العـــذاب نف�سه، بفارق كيفي ]عندما ي�ســـرع في تعذيبي بال« 
ـــات الحادة المت�سارعة التي تبـــدو وكاأنها تقطع  جيجيـــن ال�سخمة«[. وبدال من الع�سّ
ج�سدي، يحل االآن األم اأو�سع، ينفذ بعمق في كافة ع�سالتي، فيلوكها لمدد اأطول)2).«

يجمـــع التعذيب بوا�سطة الكهرباء بين عـــدة امتيازات بالن�سبة لجالدين مهنيين. 
يمكـــن لالأجهـــزة اأن تنقل اإلى اأي مكان – كي تخباأ اأو ت�ستعمل. فالعذاب يحدث فورا، 
ويمكـــن اأن ي�سمح بتحقيق »نتائج« �سريعة. خا�سة اإمكانية تكييف ال�سحن الكهربائية، 
واإمكانيـــة تنويـــع اأماكن و�سع االأقطـــاب، مما ي�سمح بتـــدرج االألم، وتكييفـــه فورا مع 
�سلـــوك ال�سحايـــا. بالنظر اإلـــى الخيارات المتوفـــرة، يبدو باأن الكهربـــاء قد حظيت 
باالأف�سلية دائما لدى الجالدين الفرن�سيين. تزامن التزايد الم�ستمر الأعداد الرجال 
المقحميـــن في ال�سراع اأي�سا، مع و�سول مكثف لهذه االأجهزة اإلى الجزائر. انت�سرت 
هـــذه الطريقـــة تدريجيا بيـــن 1955 ونهاية �سنة 1956، بدل اأنبـــوب الماء الذي حاز 

االأف�سلية لدى رجال ال�سرطة. 

)1( ج.�ش. جوفري، جنود يف اجلزائر �ش. 270
)2( هـ. األيق. امل�ساألة. �س�ش. 38-37
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عندمـــا تكون الكهرباء مو�سلة في البنايات، فاإن »المولد« ال ي�سكل �سرورة دائما. 
»االأمـــر اأ�سهل، الأننا لم نكن في حاجة اإلـــى اإدارة الكرنك)1). تقتب�ش خيوط من بع�ش 
اأماكـــن االإي�ســـال، فتطبق على ال�سحايـــا. يمكن اأن تبلغ قوة التيـــار 110 ف، اأو 220 
ف. كذلك كان ال�ساأن في مع�سكر جيجلي، حيث و�سل اأرمون فريمان، غير اأن »االأمر 
محير]فـــي الحالة االأخيـــرة[، الأن التيار قوي جدا، بينما قـــوة 110 ف، كانت مالئمة 
تماما. مهما يكن، فقد كنا محرجين بع�ش ال�سيء«، ذلك ما اأورده، باأ�سلوبه االإيحائي، 

في يومياته)2):
�سواء تعلق االأمـــر بكما�سات م�سننة، اأو باأقطاب اأو بخيوط عارية، ينبغي تطبيقها 
علـــى مو�سعين في الج�سد، الأن تعار�ش االأقطاب هو الـــذي ي�سمح ب�سريان الكهرباء. 
»]كانـــوا ي�سلون[ الخيوط في موزع التيار ثم... ]يثبتون[ قطبا في االأجزاء، واآخر في 
ال�ســـارب اأو فـــي االأذن، ثم تتوا�سل الكهرباء ما دام الفتى لـــم يلفظ �سيئا ]...[ �سيء 
مريـــع: كان الفتى يتلـــوى... اأوه...)3).« ال تثبت الخيوط في نف�ش االأماكن دائما. تثبت 
اأحيانـــا في موا�سع الجرح، بالن�سبة للجرحى، علـــى كل فاإن �سهولة التو�سيل في هذه 
االأماكن، وح�سا�سية الغ�ساء المخاطي، تجعل منها موا�سع ممتازة، اإلى جانب االآذان، 
واالأع�ساء التنا�سلية. عالوة على العط�ش الفظيع الذي يعقب هذا النوع من التعذيب، 
فاإن االأج�ساد تخرج منها مليئة بالحروق، كلما كانت الجلدة رهيفة ح�سا�سة – بقطع 

النظر عن الحروق الناجمة عن ال�سجاير. 
اأخيـــرا، فاإن البعـــد الجن�سي للتعذيب، موجـــود في خط م�ستقيـــم؛ حيث يتعر�ش 
الن�ساء والرجـــال لالغت�ساب اأثناء عمليات »ا�ستنطاقهـــم«، وفي معظم االأحيان عن 
طريـــق ما يدعـــوه بول فو�ســـي في �سجـــل يومياتـــه، »بالزجاجات المو�سوعـــة بكيفية 

)1( حوار بيري األبان طوما مع املوؤلف
)2( اأ. فرميون. اأجلي-اجلزائر، 26 جويلية 1959، �ش. 102

)3( حوار بيري األبان مع املوؤلف
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معوجة)1)«. يتعر�ش جان لذكرها اأي�سا مرفقة »بتهديدات باإفقاد القدرات الجن�سية«: 
تتحول العبارة وقتها اإلى اأداة تعذيب.

مـــن �ساأن تنويع التعذيـــب، وم�ساعفته في مختلف موا�سع الج�ســـد، اأن ي�سهم في 
تعكير حوا�ش ال�سحية. فهي ت�ساعف من اإح�سا�سه باأن ج�سده يتحول كله اإلى عذاب، 

وباأن الجالد يهيمن عليه بكيفية مطلقة. وهو ما يبحث عنه الجالد اأي�سا.

الآخر، كرامته وهوانه
كنت »اأكن بع�ش االإعجاب الألئك النا�ش الذين كانوا تحت التعذيب – اأتذكر جزار 
]مدينـــة[ بودو... لـــم يكن يحرك �ساكنا، في حين كنا ن�سل به اإلى حالة تهلهل جعلته 

متيقنا بماآل العملية: �سخرة الحطب في الم�ساء اأو في يوم الغد«. وكرجع �سدى لهذه 
ال�سهـــادة التـــي اأدلى بها جان �ُسوود »مت�سوعا« من تلـــك الممار�سات التي ندد بها في 
ذلـــك الوقت، جاءت �سهادة جان من فرقـــة �سابط اال�ستخبار: »كنت اأكن لهم الكثير 
من االحترام. �ساهدت اأعمال بطولة ال تت�سور ! ]...[ فال بكاء وال تو�سل وال... وال... 
اأ�سيـــاء من هـــذا النوع. ال�سالبة، عـــدم االعتـــراف... في حين كنا نعـــرف... لكن، 
وحتـــى واإن انتهـــى اأمر بع�سهم اإلى االعتـــراف، لكن كان ذلك طويـــال، بعد ح�س�ش 

وح�س�ش... تحية تقدير، األي�ش كذلك !«
في تلك المواجهـــة غير المتكافئة بين الجنود الفرن�سييـــن وال�سجين الجزائري، 
تو�سل هذا االأخير اإلى تحدي الجالد الذي يريد اإذالله. اأ�سر على الت�سبث باإن�سانيته. 
وال�سيء الذي اأثر فـــي �ساهدينا قد ف�سح المجال، بانعدامه، لروؤية اإ�سرار الجالدين 
الذين يبذلون الم�ستحيل من اأجل االإطاحة باالآخر. يلقي ن�ش جان اأميري مزيدا من 
االإ�ســـاءة على هذا البعد، عندما كتب »مع اأول �سربة يتلقاها، يفقد ال�سجين كرامته 
االإن�سانيـــة« ثـــم اأ�ساف: »علـــّي اأن اأعترف باأنني اأجهـــل بالتحديد مـــا معنى الكرامة 

)1( يوميات �سري الرقيب بول فو�سون، يوم 13 اأوت 1956. لئن خ�س�ست عبارة اغت�ساب وقتها للولوج يف الفرج، 
فاإننا ن�ستعملها هنا باملعنى الراهن املحدد بوا�سطة املادة 332 للقانون اجلزائي: »كل فعل ولوج جن�سي، مهما كانت 

طبيعته، يرتكب يف حق ال�سخ�ش االآخر، بالعنف، باالإكراه، اأو مفاجاأة.«
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االإن�سانية. ]...[ غير اأن الذي اأتاأكد منه، هو اأنه اإثر اأول �سربة يتلقاها، يكون مجردا 
ممـــا �سنطلـــق عليه موؤقتا الثقة في العالم ]... الذي يت�سكل اأحد عنا�سره من[ الفكرة 
التـــي مفادها اأن االآخر، �سوف ي�سفق علي، بمقت�ســـى عقود اجتماعية مكتوبة اأم غير 

مكتوبة)1)...«
ال تتمتـــع ال�سحايـــا باأية ذاتيـــة. فجالدوهم، هـــم الذين يقررون بـــدال عنهم في 
الزمـــن والمكان. كم من وقت �سيدوم اال�ستنطاق؟ هل هناك ح�س�ش اأخرى، اأم هي 
الح�سة الوحيدة؟ اإن اأعطيت المعلومة االأولى، هل �سيطالبون بمزيد من المعلومات؟ 
كم من وقت �سيدوم الحب�ش داخل الزنزانات؟ ال يتحكم االأ�سرى في اأي �سيء من تلك 
المعطيات وتظل هذه المجهوالت تلقي باأثقال همومها وال ا�ستقراريتها. فالوقت، مثل 
غيـــره، هو ملكيـــة تامة للجنود الفرن�سيين. والطريقة التـــي يحر�ش بها االأ�سرى ترمز 
تمامـــا لذلك الحرمان مـــن الحرية. هناك �سهادات فوق اللزوم، تقر بما ت�ستمل عليه 
ظروف الحب�ش من اأو�ساع اأريد لها اأن تكون �سراحة مهينة، بل ال اإن�سانية، تجنح، عن 

اإرادة واعية، اإلى الم�سا�ش بما يتوفر لدى االأ�سرى من كرامة اإن�سانية.
من الوهلة االأولى، ي�سهد االأ�سير كيف يعبر له عن انتمائه اإلى نوعية ب�سرية مغايرة 
عندما يتركه الجالدون عاريا. فاإذا تم تجاوز مرحلة »مرور العا�سفة«، ت�سبح تعرية 
االأ�سيـــر )اأو االأ�سيرة( اآلية. والح�سة التـــي تم ت�سويرها في محت�سد الكتيبة ال�سابعة 
للقنا�ســـة االألبييـــن، تك�سف عن �ساب عار تماما، �سدت يـــداه ورجاله في عمود. ففي 
تلـــك الو�سعية المهينـــة التي تمثل ال�سائدة التـــي يعاد بها من جولـــة ال�سيد، ي�سرع 
فـــي الت�سلط عليه �سربا بالهـــراوات الكبيرة، ربما في اأخم�ـــش قدميه. والعري هنا، 
هـــو التعبيـــر الخال�ش عن القدرة المطلقـــة التي يتمتع بها الجـــالدون. فالأن الج�سد 

المعرو�ش هنا �سار عاريا، فاإنه ي�سبح، بح�سرة النا�ش »الم�ستورين« م�ستهدفا.
تبحث ال�سحايا عـــن التحكم في اأج�سادها، بكتم �سرخاتها و�سد ع�سالتها. غير 
اأن هـــذا ال�سّد، يق�ش في معظم االأحيان، اآالمهم، تنفلت ال�سرخات منهم، وتتراخى 

)1( ج. اأمريي، ما وراء اجلرمية والعقاب...، �ش. 60
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ع�سالت الع�سر فيهـــم- ليمتزج في بع�ش االأحيان، عند الن�ساء، بدم �سهري تحركه 
المعانـــاة. ال �سك فـــي اأن رائحة قوية �سوف تحل بالمـــكان، ال طاقة اللتقاط االأنفا�ش 
فيهـــا. بعد خم�ش وثالثيـــن �سنة، تعر�ش اأحـــد المجندين في الخدمـــة، للحديث عن 
»رائحة الدم« التي �سكنت قاعة االأكل، »اأ�سبه بغرفة من �سفيح االألمونيوم« حيث ياأكل 
الجنود اأحيانا بعد وقت قليل جدا من عمليات اال�ستنطاق؛ ال تزال تلك الرائحة تبعث 
في نف�سه الغثيان)1). في عيـــن ترزين، كانت عمليات اال�ستنطاق تتم في المغت�سالت، 
مما ي�سمـــح »بالتنظيف بعدها«، الدماء »والغائط، الأن الم�ساكين لم يكونوا يتحكمون 
في حاجاتهم؛ هذا �ساهدته !«، ذلك هو ما علق بذاكرة جان لوي جرار، فتحدث عنه 
وهـــو ير�سل زفـــرات. وفي يومياته، و�ســـف اأالن مايار دو ال مورانـــدي، اأنواع التعذيب 
الم�سلطـــة على اأحـــد »الم�ستبه فيهم«. بعد اأن �سغط عليـــه باأ�سئلة متعاقبة، تم ربطه 
كالحيـــوان في عمود حديدي، ثم »اأثبـــت قطبين في �سحمة اأذنيه وقطبين اآخرين في 
طـــرف ذكره. اأخذ الرجل ي�ســـرخ ب�سوت اأج�ش، متوح�ـــش، ال اإن�ساني تقريبا، تكتمه 
الرجـــل التي كانت تدو�ش على راأ�سه. كان يدفع براأ�سه اإلى الوراء تحت تاأثير الرجات 
الكهربائية، وكانت اأع�ساوؤه المربوطة تت�سنج بكيفية مهولة. كان بطنه ينقب�ش بنوبات 
�سديـــدة. تقيـــاأ مرات عديدة، بع�ش االأغذية، �سائل، ثم خـــرج الدم. اأوقف الجالدون 
ال�سحنات لبع�ش الوقت من اأجل م�ساءلته »ل�ست اأعرف، ل�ست اأعرف �سيئا...« وتعود 
ال�سرخات«. اأخ�سع بعد ذلك اإلى التعذيب بالماء. كان و�سف ال�سابط يعاني بدوره، 

من »رائحة الذعة، خليط من الحم�سيات، من البقول من الدماء ومن االأوزون«)2). 
فـــي تلك الح�س�ـــش الم�سنوعة من الخـــوف، من ال�سرخات، مـــن الروائح ومن 
االآالم، ي�سغـــل الجن�ش مكانة مركزية، ج�سديا ورمزيـــا. ا�ستهدفت �سدمات الكهرباء 
انتقائيـــا االأطـــراف الجن�سيـــة: حـــرق الثدييـــن، اأقطـــاب الكهربـــاء في الفـــرج، في 

)1( اإدمون، هو �سيوعي، توجه اإىل اجلزائر يوم 31 دي�سمرب 1961. هو الذي يرد يف ح�سة »هناك كنت«، اأر�سيف 
راديو فرن�سا.

)2( يوميات اآالن مايار دو ال موراندي، بتاريخ 25 اأوت 1960، اأعريت للموؤلف
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الخ�سيتيـــن، في الذكر. تعتبر تلك الممار�سات العنيفة، كيفية رمزية في ال�سروع في 
لعبة الحرب، ق�ســـد ك�سبها دون مجازفة)1). كل �سيء يبدو هنا وكاأن اأ�سكال التعذيب 
تهـــدف اإلـــى تحقيـــق احتالل �ســـكان، عانى الجي�ش فـــي احتاللهم. فهـــي تك�سف عن 
وجهيـــن متجاوريـــن: ف�سل تحقيق احتالل �سلمـــي، وا�ستحالة التراجـــع عن االنت�سار 

بالن�سبة للفرن�سيين.
بالن�سبة للجالد، فاإن حالة االإنهاك التي تخلفها فيه ح�سة التعذيب، يمكن ت�سبيهها 
فـــي بع�ش االأحيان بالحالة التي تحل بالرجـــل اإثر العملية الجن�سية)2): فالذي ي�ستولي 
علـــى االآخر، ويخرج منت�سرا من لقـــاء االأج�ساد، الذي يعتبر بمثابة �سراع، يمكن اأن 
ب، المنتق�ش، الم�سحوق والعاجز،  يتاأكـــد اإذن من حقيقة رجولته. تمثل �سورة المعذَّ

)1( الن�ش مل�سال دو �سريتو، »من التعذيب اإىل االعرتاف«. ن�ش يلقي اأ�سواء على العالقات التي جتمع اجلالدين 
وال�سحايا والدولة. كتب يقول: يبحث التعذيب »عن اإنتاج اإذعان خلطاب للدولة، على ل�سان الفئة املتعفنة. فال�سيء 
الذي يريده اجلالد حقا من �سحيته عن طريق التعذيب، هو احلط بها، حتى ت�ستحيل كلها اإىل جمرد »هذا ال�سيء«، 
قطعة عفن، و هذا ال�سيء، هو يف احلقيقة ما ميثله اجلالد بنف�سه، ويعرف اأنه ميثله، من غري اعرتاف بذلك. على 
اأنها متثل النظام  القذارة املرفو�سة يف كل مكان، والتي تدعي يف كل مكان  الناطقة با�سم هذه  اأن تكون  ال�سحية 
مبجرد  فيه،  للمنخرطني  النظام  مينحها  النف�ش،  عن  ماجدة  �سورة  احلقيقة  يف  وهي  املطلقة«  »القوة  باعتباره 
االعرتاف بهم. من ال�سروري اإذن الوقوف يف املوقع اخلا�ش بالرعية؛ اإذ عليها ترتكز جمريات م�سرحية القوة التي 
متنح الهوية./ غري اأن ذلك ال�سوت، �سيظل اأي�سا مكمما يف ظلمة ال�سجون، ملقى به يف ليايل العذاب، يف اللحظة 
]اأي منكر[. فال ميكن  اأنه اعرتاف غري معرتف به  التي يعرتف فيها للرعية مبا يجعل ممكنا جتلي ال�سلطة. غري 
لل�سوت اأن ميثل �سيئا اآخر، غري االآخر، وهو العدو. ينبغي اأن يظل يف نف�ش الوقت، م�سموعا ومكبوتا: م�سموعا الأن 
النطق بعفن الرعية، معناه �سمان اأو ت�سليح ‘’انتماء’’ – لكنه نطق يف تكتم، حتى ال تف�سد ال�سورة التي ت�ستمد منها 
املوؤ�س�سة �سلطتها يف منح املنخرطني فيها امتياز االعرتاف بهم. اعرتاف مفرو�ش، لكن متمتم به يف االأروقة اخلا�سة 
اأي  دام غري مف�سوح،  ما  اأن يظل خميفا،  ينبغي  به، مت احل�سول عليها من عذاب  باملوؤ�س�سة. �سرخة هم�ش  جدا 
تاأ�سي�ش م�سروعية النظام، دون زعزعة اأركانه« )تاريخ وحتليل نف�سي، بني العلم واخليال، باري�ش غاليمار، �سل�سلة، 

»Folio essai«، 1987، �ش. 157(
)2( يف و�سعنا اأن نذكر من جملة ما نذكره، تلك الن�سائح التي ي�سديها رجال م.م.ح، ل�سابط ا�ستخبار �ساب، يف 
كتاب ج.ب. فتوري، اعرتافات حمرتف يف التعذيب، �ش، 138: » عملية اال�ستنطاق، هي اأ�سبه بالعملية اجلن�سية. 
اأ�سا�سية: عدم الت�سرع. معرفة التما�سك طويال يف اللحظة احلا�سمة. االحتفاظ باالأمل كمثل الن�سوة  هناك قاعدة 
يف م�ستواها االأق�سى. احلر�ش باالأخ�ش على عدم جتاوز هذه العتبة، واإال، فاإن املتعامل �سينطفئ بني اأ�سابعك. اإن 
تو�سلت اإىل ا�ستثارة رغبته، �سيتحدث. وهي اللذة. واإال، ف�سيخر مغ�سيا عليه. اإن كنت حتب الن�ساء ح�سرة املالزم، 

عليك بالفهم.«
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انعكا�سا �سلبيا ل�سورة الجالد الذي في و�سعه اأن يتاأملها. يمكن اأي�سا لح�سة التعذيب 
اأن ت�سكل لحظة التوح�ش حيث يجد بع�ش الع�سكر وهم ي�سمعون �سرخات �سحاياهم، 
�سمـــان ظفرهم؛ »حين اأو�سلوا االأقطاب باأكثر االأطراف ح�سا�سية في ج�سد الجريح، 
نّوعـــوا الوثيرة حتى تح�سلوا على »المتعة«، كما يقولـــون، اأي اأنه ي�سرخ، ويتكلم...«، 

كتب بيير لوليات)1).
ال يكتمل االنت�ســـار اإال اإذا اعترفت ال�سحية لجالدها، بما ينتظره منها: بتفوقه. 
عمليـــة محٍق نف�ســـي اأريد الح�ســـول عليها، تخلٍّ تـــام عن االإرادة، عـــن الحرية، عن 
ال�سخ�سيـــة؛ ولي�ست محًقـــا ج�سديا. ينبغـــي اأن تعي�ش ال�سحايا، بعـــد اأن يركب فيها 

العذاب النف�سي الذي ي�سمن اإلى االأبد انت�سار الجالدين. 
فـــي هذا المـــزج الكيميائي المنحـــرف بين الحيـــاة والموت، ي�ستعـــان في معظم 
االأحيـــان بالطبيـــب: فباعتباره اخت�سا�سيـــا في العالج وفي م�ساعـــدة المري�ش، فما 

الذي يمكن اأن يمثله الدور المنوط به، و�سط �سور العنف هذه ؟ 

ثالوث العجز لدى ال�سلك الطبي
ي�سعـــر االأطباء، في معظم االأحيان، باأنهم عاجـــزون اأمام التعذيب: عاجزون عن 
التنديـــد به، عاجـــزون عن و�سع حد له، عاجزون عن عالجـــه. وبالفعل، فاإن الجي�ش 
ينتظر منهم اأن يلعبوا دورا، ال يتنا�سب كثيرا مع الدور الذي ربما يرجوه المعذبون)2). 
مـــن العـــادة اأن ال يلتفتوا اإلـــى الرايـــات، واأن يعالجـــوا جميع الجرحـــى. فالعالجات 
االأولـــى التي يبـــادرون بها هي عالجات ب�سيطـــة، في انتظار تح�ســـن ظروف التدخل 
الطبـــي، وينتظـــرون بالخ�سو�ش قرارا في �ساأن االأ�سرى. اأبـــرَز مح�سُر عملياٍت بحي 

)1( ب. لوليات، �سان م�سال والتنني �س�ش، 106-105
)2( اأول ممثلي ال�سلك الطبي ات�ساال ب�سحايا التعذيب، هم، عموما، ممر�سون مل ي�سبق له اأن تلقوا تكوينا طبيا 
قبل جتنيدهم. يعمل معهم اأي�سا اأطباء احتياطيني واأطباء ع�سكريني. ت�سهيال لالأمر، �سنطلق على اجلميع عبارة تدل 

عليهم »اأطباء« لالإ�سارة اإليهم.
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»العاريـــا«، في مار�ش 1961، مظهـــر التقتير في تقديم العالج: اأثنـــاء قيامها بعملية 
بحـــث، اكت�سفت فـــرق الحي مخباأً يحتـــوي على »ميت وجريح خفيـــف«. تمت معالجة 
هذا االأخير في الميدان من قبل االأطباء. دل الجريح الجنود على مخباأ، و«حين اأعلن 
اأنـــه مطلع على مخابئ جديدة ]...[ تمت معالجته مـــن جديد من قبل االأطباء«. وفي 
الم�ســـاء، مبا�سرة بعد ك�سفه عن وجود ثالثـــة مخابئ اأخرى، حاول الفرار فقتل رميا 
بالر�سا�ـــش)1). وا�ســـح اأنها ق�سة حيكت كمـــا يقال »بالخيط االأبي�ـــش«، تتحدث عن 
م�ساب بجرح خفيف اإلى درجة جعلته قادرا على الفرار في النهاية – لكنه ا�ستوجب 
رغـــم ذلـــك تدخل الطبيب - وعـــن فرار وقع مبا�ســـرة بعد الك�سف عـــن معلومة اأدت 
اإلى مخبئ هام يحتوي على متفجرات وموؤن، تبدو ق�سة الرعاية ال�سحية المحددة، 

متالئمة، طوعا اأو كرها، مع معطيات ا�ستنطاق الجريح. 
فـــي ميـــدان العمليات، لـــم يكن في و�ســـع االأطبـــاء اأحيانا �ســـوى تقديم عالجات 
ب�سيطـــة، ق�ســـد المحافظة على حياة الجريح، ما يكفي الإجـــراء اآخر ا�ستنطاق معه. 
كمـــا يتدخل اأطبـــاء اأثناء عمليـــات التعذيب. عمليـــات مف�سولة بفـــارق زمني، تدرج 
العـــالج ومدة اال�سترجاع في برمجـــة اأعمال العنف الج�سدي. وبالفعـــل، فاإن �سهادة 
لويزات اإغيل احريز، تك�سف بما يكفي عن الحذر الذي يميز ال�سحايا تجاه االأطباء. 
كانـــت المـــراأة ملفوفة ب�سمادات الجب�ش في كافة �سق ج�سدهـــا االأيمن، منذ اأن األقي 
عليهـــا القب�ش في الجبل. ظلـــت دون عالج وال تنظيف، طيلـــة �سهرين ون�سف، وهي 
مدة احتجازها التع�سفي وتعر�سها للتعذيب. كانت مقتنعة باأن الطبيب، الرائد ري�سو 
الذي كان يعدها بالعالج، كان في الحقيقة يعلن لها عن و�سك موعد موتها. »العالج: 
عبارة ا�ستعملت عاديا من قبل الع�سكر للداللة على االإعدام. فورا، اأولت كالمه بمعنى 
"�سنق�سي عليك، ب�سخرة الحطب اأو بغيرها" »، كذلك كان تعليقها بعد مرور اأربعين 
�سنـــة)2). كان لنيلـــي فورجي، نف�ش رد الفعل: »في البدايـــة، رف�سُت تحديد النظر اإلى 

)et 2 1H )1 4742/1* : ي.�ش.ع. حلي عملية اإحالل ال�سلم، التابع للعاليا.
).Fayard/Calmann-Lévy, 2001, p. 119( لويزيت اإيغل احريز، جزائرية، باري�ش )2(
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طبيـــب اأمامـــي، كان في نظري... جـــالدا.« اأخيرا، تلقت عالجا تمثـــل في حقنة من 
الفيتامينات في الوريد كل يوم.

يدخل االأطباء اأحيانا اإلى قاعات التعذيب. روى جاك فور، حكاية مواجهته االأولى 
مـــع التعذيب فـــي 27 دي�سمبر 1959، على ال�ساعة 11 م�ساء. تـــم ا�ستدعاوؤه من اأجل 
معالجـــة �سجين »في حالة خطيرة«: »كان الرجل، وهـــو يبلغ 35 �سنة، منتفخا في كل 
مـــكان بج�ســـده، �ساقاه مك�سورتـــان، وكان يئن، في حالة ن�سف احت�ســـار. ‘’يبدو اأنه 
�سقط، كما قيل، اإال اأن يكون �سجارا. كذلك �سرح لي ال�سابط الم�سوؤول. لكن ال ينبغي 
اأن يمـــوت؛ بحوزته معلومـــات هامة عن التمرد.’’ كان التحويل اإلـــى الم�ست�سفى اأمرا 
م�ستحيال، نظرا اإلى مخاطر الهروب من المركز. كانت »المورفين« الو�سيلة الوحيدة 
الإراحـــة اأواخر لحظاته.« بعد ذلك، دعي الطبيب ال�ســـاب لمعالجة ثمانية اإلى ع�سرة 
�سحايـــا في اليـــوم، اأثناء ال�سنتين اللتيـــن ق�ساهما في الجزائـــر)1). واآخرون واجهوا 
ذلـــك القدر المحتوم الفظيع المتمثـــل في االحتفاظ بالنا�ش علـــى قيد الحياة، حتى 
ي�ستمر تعذيبهم، فاختاروا اإما م�ساعدة االأ�سرى على الموت، واإما التعاون مع الع�سكر 
باأ�سكال اأخرى. هكذا، ف�سر جان �سوو، القرار الذي اتخذه طبيبه االأول، باإيهام بع�ش 
الجرحـــى باأنهم يتلقون حقن مهدئة، في حين تعلق االأمر ب »بنتوثال«: » الذ بال�سبر 
ليتحـــول اإلـــى متعاون مع الجي�ش كـــي... يحاول، من خالل �سيـــروم الحقيقة... ]...[ 

الح�سول على معلومات يتح�سل عليها االآخرون بالتعذيب الج�سدي)2)«.
هـــذا، بالرغم من اأن ق�َسَم اأبقراط وا�سح في هذا ال�ساأن: »حتى ولو كنت مهددا، 
فاإننـــي لن اأر�سى بت�سخير معارفـــي الطبية �سد قوانين االإن�سانيـــة.« وحيث اأن واجب 
االأطبـــاء يتمثل في العالج ولي�ش في التعذيـــب، لقد حاول االأطباء جهدهم في االإبقاء 

على  التعذيب  يطرحها  اأخالقية،  »م�ساكل  غرونوبل(،  مبدينة  ال�سرعي  العالج  يف  كر�سي  )اأ�ستاذ  فور  جاك   )1(
الطبيب. حول جتربة �سخ�سية«، يف حقوق االإن�سان واإرغام االإن�سان، املوؤمتر 11 لالأكادميية الدولية للطب ال�سرعي، 

» .Acta medicinae legalis et socialis vol. XXX, n°1, 1980« ،والطب االجتماعي
اأثناء  1975(، ا�ستعمل �سريوم احلقيقة الأول مرة  )2( ح�سب لوري والزيريا )التعذيب النظيف، باري�ش غرا�سي، 

احلرب العاملية الثانية، لكن مل ي�سبح فعاال اإال بعد ابتكار بنتوثال، �سنة 1943.
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علـــى المر�سى، هنا، حيـــث ال يرى بقية الع�سكر �سوى »م�ستبـــه فيهم« اأو »متمردين«. 
لكـــن، ا�ستمرارهم في تقديـــم العالج ل�سحايـــا التعذيب في اإطـــار ع�سكري، جعلهم 

يوا�سلون جزئيا �سنيع الجالدين، نظرا لحر�ش هوؤالء على عدم ترك االآثار)1). 
وعلـــى العك�ش من ذلك، فاإن معالجة »محمد« فـــي م�ست�سفى مدني، و«كان ج�سده 
مليئا بالجروح« وبترت رجله، تك�سف في و�سح النهار، الممار�سات ال�سنيعة، التي قام 
بها مكتب ثان، في دائرة ثنية االأحد، في بداية 1961. اأدى تدهور العالقات بين نائب 
محافـــظ وقائد القطاع اإلى االإ�ســـراع باإجراء عملية تحقيق. انتقـــل الم�سوؤول المدني 
�سخ�سيـــا اإلى عين المكان، وحر�ش علـــى ا�ستخراج �سهادة طبية، واأخذ �سور، وطلب 
روؤيـــة ابن محمد، الذي األقـــي عليه القب�ش مع اأبيه. وجـــده م�سجونا في غرفة �سعتها 
ت�سع اأمتار مربعة، مع �ستة ع�سر �سخ�ش اآخرين، نحيلة اأج�سادهم، م�سمدة اأرجلهم، 
تحمل زنداه اآثارا مماثلة لجراح اأبيه، »من الوارد جدا اأن تكون بدورها قد نجمت عن 
قيـــود، بخيوط حديديـــة دون �سك«. عثر اأخيرا على المعاقف التـــي قال محمد باأنهم 

علقوه فيها؛ اأَمَر باأخذ �سور عنها)2).
فـــي ذلك الوقت، تميـــزت منطقة غرب الو�سط-الجزائـــري برمتها، بانتهاج تلك 
االأ�ساليـــب. كان لزاما انتظار اأفريل 1961، وو�سول قائد جديد، ف�سح االأمل الإمكانية 
تح�سن اأو�ساع الم�ساجين)3). وهذه الق�سية التي تم الك�سف عنها بف�سل اإرادة ]رئي�ش 
دائـــرة[، ال تمثل ا�ستثناء اإال مـــن حيث ظهورها للعيان. و�سبب هذا الظهور باالأخ�ش، 
هو ت�سرف اأخرق من قبل جالد، اأدى اإلى حمل ال�سجين اإلى الم�ست�سفى باإ�سرار دون 

)1( على �سبيل املثال: تقميط االأع�ساء املكبلة الذي ي�سبق التعذيب بوا�سطة التعليق: اإذ ميكن اأن يكون احلرق الذي 
يخلفه احلبل يف اللحم، عميقا ودائما.

)2( حم�سر عو�ش �سابط ال�سرطة، يوم 25 فيفري 15/17 cab ،1961* )CAOM) و�سل االأمر حتى باملحامي 
العام الع�سكري، رغم ميله اإىل التوفيق، قد اقرتح اإ�سدار اأمر باملتابعة �سد الرقيب، امل�سوؤول عما ي�سميه »معاملة 

.*1240/8 1H ،1961 سنيعة« جتاه حممد. تقرير املحامي العام الع�سكري، يوم 29 جوان�
)3( اأكدت مدونة خمطوطة لقائد اأركان اجلرنال اأييريي، يوم 26 جويلية 1961، اأن تلك االأ�ساليب ال متثل ا�ستثناء 
 1H اأتباعه،  جتاه  الت�سرف  يح�سن  اإمكانية  يف  االأمل  يعقد  قائدها،  وبتغيري  الو�سط-اجلزائر،  غرب  منطقة  يف 

*1240/8
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�ســـك من اأحد االأطباء الحازمين. لوال ذلك، لتمت »معالجة« محمد في عين المكان، 
واإال، ونظـــرا لتعفـــن رجله، اأن يعدم. وتمثـــل هذه الق�سية بحق غلطـــة في �سير نظام 

مرو�ش جدا، ولي�ش ما قد يعتبر ا�ستثناء يوؤكد اأية قاعدة ما.
جـــروح محمـــد، تمثل نمط الجروح التي لحقت ببقية �سحايـــا التعذيب: اآثار قيود 
بالزنديـــن والكعبين، اآثار جروح في الج�سد، وربمـــا بداية تعفن جروح، وما لم يذكر 
هنا هي – الحروق. واإذا ا�ستثنينا الحاالت الخطيرة حقا، فما دامت اأنماط الم�سا�ش 
بالج�ســـد »موحدة«، فاإن مخلفاته تكون كذلك. وهكـــذا، طيلة �سنتين، وبمعدل ع�سرة 
معالجيـــن في اليـــوم، فقد تمكن جاك فور من معاينة »عاديـــة« الجروح والمعالجات: 
»الجرح، االنتفاخ، الحرق، كانت ت�سكل ف�ساء ات�سالنا الوحيد ]بال�سحايا...[. كانت 
الجـــروح في االأج�ســـاد موحدة المظهر، ممـــا كان ي�سمح بتطبيق عالجـــات تكرارية. 
اأحيانـــا فقط، يذكرنـــا جرح يخرج عن مجريـــات العادة باأن االأمـــر ال يتعلق بظاهرة 
مر�سيـــة عادية)1).« قـــد يتعود الطبيب بدوره علـــى روتينية تجعله يقـــوم طوال النهار 

بنف�ش الحركات.
يتـــرك التعذيب بالكهرباء اآثاًرا متميزة، يعرفها االأطباء وال�سحايا معرفة جيدة. 
تبدو موا�سع الكما�سات اأو الخيوط مطبوعة على الج�سد، في �سكل بقع �سغيرة مائلة 
اإلى ال�سمرة في �سطح الجلدة، تزول عادة في ب�سعة اأ�سابيع، ويمكن اأن ي�ساهم مرهم 

في االإ�سراع بذلك، اإذا لم تكن مو�سوعة في الموا�سع االأكثر ح�سا�سية. 
تت�سبـــب رع�ســـات الج�سد المعـــذب، في معظم الحـــاالت، في ولـــوج االأربطة التي 
ت�ســـد ال�سحية، في جلدتها: مما يت�سبب فـــي �سلخ االأع�ساء، وي�ستوجب طالءها بمنقٍّ 
معقم، كال«مركوروكروم«. غير اأن اأخطر الحروق تحدث في االأق�سام االأكثر ح�سا�سية 
وباالأخ�ـــش االأع�ســـاء التنا�سليـــة. ب�سفته ممر�ســـا في 9 للفر�سان، فـــي ربيع 1957، 
كان جـــاك يعالج بانتظـــام حروقا من الدرجة الثانية، في اأفخـــاذ واأذرع الجزائريين 

)1( ج. فور، »ق�سية اأخالق«...« �ش. 72
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المعذبيـــن)1)، لكن، في المع�سكر ال�سابـــق للفوج بديكارت، و�سل االأمر بكاتب الطبيب 
االأول، اإلـــى حد م�ساهـــدة رجلين يحمالن اإ�سابة اأخطـــر: »كان اأحدهما، متقدما في 
ال�ســـن بع�ش ال�سيء، يجيد الكالم بالفرن�سية، بدا حول ذكره تاآكل كلي. �سرح لنا باأن 
�سبب ذلك يعود اإلى كون ع�سوه التنا�سلي قد اأحيط كلية بخيط تم اإي�ساله بقطب في 
البطاريـــة. اأظهرت حروق اأخرى في الكعبين تطبيقا للقطب االآخر في هذا المو�سع. 
كان الثاني، اأ�سغر بكثير، وكان محروقا في نف�ش االأماكن، لكن بخطورة اأقل)2).« اأثناء 
الحـــوار الـــذي اأجريناه معـــه، اأزيد من اأربعين �سنـــة بعد ذلك، كان ال يـــزال يتعر�ش 
للحديـــث عما �ساهد من اأع�ساء تنا�سلية للرجال »كالقرنبيط«، اأي » فيها نفخ في كل 
مـــكان و�سعت فيه االأقطاب«. ح�سبما اأ�سافه الرجل، اإن » اأع�ساء الرجال التنا�سلية، 
المتورمـــة، قد طبعـــت اإلى االأبد، ولم يكن هناك من اأمل فـــي عالجها، وانطالقا من 

هذا، حل نوع من التهرب، جعل موؤداها هو �سخرة الحطب«. 
كان االأطباء يفح�سون األئـــك النا�ش ويعالجونهم، الأن مهمة الجالدين لما تكتمل 
معهم. غير اأنهم لم يكونوا يجدون اأية اإمكانية لفر�ش اإرادتهم. ينح�سر تدخلهم في 
اأماكن واأزمنة يمليها الع�سكر االآخرون. فحتى في عالجهم، ي�ساهم االأطباء اأي�سا في 
�سيـــر اآلة التعذيب: �سواء اأعانوا ال�سحايـــا المقبلة على ا�ستعادة لياقتهم، اأو ي�سرعون 

في اإخفاء مخلفات التعذيب في الج�سد، فهم يظلون اأعوانا.
فـــي نهاية المطاف، ال يتمثـــل العمل الطبي في االهتمـــام بم�ستقبل الجريح، قدر 
اهتمامـــه بم�ستقبل الجالد – حيـــث اأن العالمات الج�سدية قد ت�سكل حججا ق�سائية 
�ســـده. فبعـــد اأن يفرغ مـــن �سقل اأج�سادهم، كمـــا تم�سح الب�سمات مـــن دار تتعر�ش 
لل�سرقة، يترك ال�سحايا وجها لوجه مع همومهم المر�سية، ونوباتهم الحادة، وحاالت 

الهلو�سة، وغير ذلك من المخلفات ال�سيكولوجية، بعيدا عن االأطباء الع�سكريين. 

 *800293/5 dossier 70  ،1958 ربيع  يف  ليون،  ملدنية  اجلمهورية  وكيل  نائب  طرف  من  ا�ستماع،  جل�سة   )1(
ِ(CAC(

(CAC( *800293/5 dossier 70 ،1958 جل�سة ا�ستماع جان �سوود، يوم 24 ماي )2(
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فـــي معظـــم االأحيان، ال يكفي العالج لم�سح تلك المخلفـــات، وهناك م�ساجين قد 
احتفظوا لمـــدة اأ�سابيع، �سهور و�سنوات ببّينات ج�سدية �ساهـــدة على »ا�ستنطاقهم«. 
اأحيانا ال يحول العالج دون الموت، التي تت�سبب فيه غنغرينا اأو نوبة قلبية. ال�سربات، 
التعليـــق، تطبيق الكهرباء، ابتالع كميـــات �سخمة من الماء، االغت�ساب، كلها عوامل 
قد تت�سبب في الموت، حتى واإن لم يطبق اأي نوع من تلك االأنواع المختلفة من التعذيب 

لغر�ش القتل. 
وفي اأحيان اأكثر بكثير، يقتل االأ�سخا�ش الموقوفون والمعذبون بعد انتهاء ح�س�ش 
التعذيـــب. و�ســـواء كانت الغاية م�سحا كليـــا لمخلفات التعذيب اأم ال، فـــاإن قتلهم اأمر 
يدبـــر من قبل. كان مر�سوما فـــي الم�سهد الخلفي للتعذيب، لكن ال يعرف ذلك، �سوى 
الجـــالدون وحدهم. ال ي�ستعيد الطبيب دوره هنا �سوى الحقا، عندما ي�ستعين الع�سكر 
بخدماتـــه، مـــن اأجل تحرير مح�سر الوفـــاة. باعتباره كاتبا للطبيـــب، فقد حرر جان 
�سوو، منها الكثير، ق�سد ت�سليمها لرجال الدرك. »يرد في ال�سهادة الموقع عليها من 
طـــرف الطبيب، ذكٌر للوفاة فقط، دون اأي تف�سيـــر اآخر...« في تلك الوثائق االإدارية، 
يكـــون المجال المتـــروك للتاأويل محدودا جدا، ويمكن للطبيـــب اأن ي�ستتر وراء و�سف 
اإكلينيكـــي بحث. فكيف ال�سبيل بعدها، اإلى التعرف في ذلك ال�سخ�ش الذي مات اإثر 
نوبـــة قلبية، علـــى رجل تم تعليقه بكيفيـــة جعلته »غير قادر علـــى ا�ستعمال يديه، من 
اأجـــل تناول قارورة ماء، كانت مع ذلك، في متنـــاول يده)1)«؟ قام جان �سوو باختال�ش 
�سهـــادات وفاة، من اأجل تاأكيد �سحة روايته؛ رغم هـــذا، فاإن تلك البينات، كان اأفرغ 

من حقيبة ذات قعر مزدوج... الأن الحقيقة تتوارى خلف الكلمات.
فـــي حالة �سكوى تـــودع �سد ع�سكر فرن�سييـــن، يتم تعيين اأطبـــاء �سرعيين. ُتذّكر 
تحليالتهـــم بما يكتنف تقارير الق�ســـاة من حذر، حين يحتاطـــون للعراقيل، اأو حين 
يف�سلون اإعطاء االأولوية للجانب القمعي في وظيفتهم، فيلوذون بال�سلبية تجاه �سحايا 

التعذيب. 

)1( ن.م.
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فـــي الو�سط الجزائـــري، هناك طبيبان، يعينـــون بانتظام: همـــا الطبيبان جورج 
غـــودار، وجان كلود ليفـــي لوروا)1). تحتـــوي تقارير هذا االأخير علـــى تقديم مقت�سب 
الأنـــواع التعذيب الذي ا�ستكى منهـــا االأ�سخا�ش المفحو�سين، ثم على مالحظاته، من 
غير اأن ي�سمح الطبيب لنف�سه بربط ال�سلة بين العملين. كذلك كان االأمر، بخ�سو�ش 
ال�سكـــوى التـــي تقدم بها »اأحمد �سفتا«: قال له الرجل« اأنـــه تعر�ش لتعذيب بالكهرباء 
مرات ثالثة«، خم�سة ع�سر يوم من قبل، ف�سجل الطبيب »اأثرين �سغيرين لجرح انزالق 
�سطحـــي، في الوجه الخلفي للق�سيب، طـــول 2 �سنتم، عر�ش 8 مم«، اأما العالقة بين 
االثنين فقد تركت لتقدير القا�سي)2). كان الدكتور غودار اأكثر جراأة. تحتوي تقاريره 
علـــى فر�سيـــات تتعلق باأ�ســـول ما قام به مـــن معاينة:»اأثار حروق فـــي الكتف االأي�سر 
و]اأثار[ اأربطة بركلة القدم االأيمن. اإ�سابة في االأن�سجة تعود اإلى 6-5 اأ�سهر)3)«، »اآثار 
لجـــروح يمكن اأن يكـــون م�سدرها حـــروق اأو �سقطة، ]...[ اآثار ربـــاط رخو في الثلث 
االأ�سفـــل للذراعين. يمكـــن اأن تعود الجروح اإلـــى �ستة اأ�سهر تقريبـــا)4)«. في حق عبد 
الرحمـــن، كان اأكثر اإطنابـــا: األقي القب�ش على الرجل في �سبتمبر 1957، تم فح�سه 
فـــي فيفـــري 1958، فعاين الطبيب »اأثار تعنيـــف ج�سدي في الـــذراع والكوع االأي�سر، 
فـــي الزندين في الردف االأي�سر، والفخذين. ت�سدر هـــذه المخلفات اإما من �سربات 

اأثناء  بال�ستيك،  بعبوة  داره  هدم  اأن  بعد  فرن�سا،  يف  للبقاء  اجلزائر،  نهائيا  ليفي-لوروا  الدكتور  غادر   )1(
ال�سدا�سي االأول ل�سنة 1961. اأنظر تقرير وكيل اجلمهورية، اإىل النائب العام ملدينة اجلزائر يوم 21 جويلية 1961، 

(CAC( *800175/108

.(CHEVS( 1/3 RG ،1957 تقرير طبقي �سرعي، للدكتور ليفي-لوروا، ب�سدد اأحمد �سفتا، يوم 28 اأوت )2(
غاية  اإىل  و«اختفى«  زواف(   9 رجال)  طرف  من   ،1957 جوان  يف  القب�ش  عليه  األقي  ب�سادق،  االأمر  تعلق   )3(
دي�سمرب. اأودع �سكوى بدعوى عمليات التعذيب التالية: اليوم االأول، حمام، كهرباء، تعليق من االأذرع. و�سرح للقا�سي 
التحقيق قائال: يف غد يوم 20 فيفري 1958، »اأجربت على �سرب املاء، اأ�سربت البنزين، تلقت �سربا بامل�سطرة على 
الراأ�ش. ذهبوا اإىل حد اإدخال م�سطرة يف دبري«. بعد �ستة اأ�سهر من ذلك، مل يبق �سوى اأثر »ظاهرا« حلرق يف كتف 

ذلك املراهق ذي الثالثة والع�سرين، الذي و�سفه الطبيب غودار ب«قوي البنية«. 800293/6*
)4( مت اإلقاء القب�ش على عبد احلميد، يف جوان 1957، من قبل )9 زواف(، فتم تقدميه اإىل القا�سي يف نوفمرب. 
�سغرية  و�سربات  املاء،  يف  الراأ�ش  غط�ش  كهربائي،  تيار  يلي:  مما  وقتها  والع�سرين  الواحدة  ذي  املراهق  ا�ستكى 
متكررة بالع�سا على الراأ�ش. فح�سه الدكتور غودار يوم 5 دي�سمرب 1957. تقرير الوكيل العام ملدينة اجلزائر، اإىل 

(CAC( *800293/6 ،1958 حافظ االأختام، يوم 21 فيفري
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بوا�سطـــة اأداة قاطعة كاالأ�سلحة المرتجلة، مثـــل الع�سا مثال، اأو اأ�سلحة طبيعية: واإما 
من حروق بوا�سطة عامل مادي. في م�ستوى الزندين، يعود �سبب االآثار اأربطة رخوة: 

كالحبل، انطبعت بعمق في االأغ�سية)1)«. 
ال ت�ســـكل تقاريـــر االأطباء ال�سرعييـــن اأدلة �سرعية؛ كل ما في االأمـــر اأنه يمكن اأن 
تعزز حزمة من التوجهات الفر�سية. رغم هذا فقد حاول البع�ش دون �سك اأن ين�سبوا 
اإليهـــا قدرة ا�ستنباطية، وكاأنه كان في و�سعهم اأن يقروؤوا الحركات العنيفة في �سورة 
الج�ســـد. يمكـــن لق�سية جميلـــة بوبا�سا مثال، اأن تتخـــذ مثال ي�ســـرح بو�سوح مواطن 
االن�ســـداد فـــي مثل هذا المنهج – ولعـــل االأطباء قد �سبقوا اإلى ذلـــك، بما قدموا في 

تقارير مح�ش و�سفية. 
بعد مرور اأ�سبوع عن اإلقاء القب�ش عليها، اأعلن لها باأنها �ستتعرف على »الم�ستوى 
الثانـــي«. تعر�ســـت لمدة ثالثـــة اأيام متعاقبـــة، للتعذيب بالكهرباء فـــي »الثديين، في 
الفخذيـــن، في ثنية الفخذ، وفي االأجزاء التنا�سلية« – تارة انطالقا من مولد يدوي، 
واأخـــرى مبا�ســـرة من ماأخـــذ التيار. اأحرقـــت اأي�سا بوا�سطـــة ال�سجاير فـــي الثديين 
والكتفيـــن. في اليـــوم الثالث، تعر�ســـت اأي�سا لل�ســـرب وللتعذيب بوا�سطـــة التعويم. 
اأخيـــرا، تـــم اغت�سابها قبـــل اأن يغ�سى عليهـــا)2). لم يتـــم تقديمها ل�سبـــاط ال�سرطة 
الق�سائيـــة، واإحالتهـــا في مركز تحويل بنـــي م�سو�ش، اإال بعد مـــرور ع�سرين يوما من 
ذلك. اتهمت بت�سكيل ع�سابة اأ�سرار ومحاولة القتل العمدي، جددت ثم تراجعت عن 
اعترافاتها بح�سرة قا�سي التحقيق: تم تعيين الدكتور ليفي-لوروا من اأجل فح�سها. 
يبدو باأن زيارته كانت خفيفة. يوم 17 ماي، اأودعت المراأة ال�سابة �سكوى، مع ت�سكيل 
الطرف المدني، بتهم الحجز التع�سفي وال�سرب والجرح العمدي، وفي يوم 30 ماي، 

تم تعيين ثالثة اأطباء جدد، منهم الدكتور غودار.

 *dossier 64 800293/5 ،1958 1( ر�سالة وكيل اجلمهورية ملدنية اجلزائر اإىل الوكيل العام، يوم 15 فيفري(
(CAC(

(CAC( *dossier A 800293/120 ،1960 حم�سر �سكوى جميلة بوبا�سا، يوم 11 جوان )2(
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مـــا الـــذي كان فـــي و�سعهم م�ساهدتـــه، بعد مرور اأزيـــد من ثالثـــة اأ�سهر ون�سف 
عـــن وقوع االأحـــداث؟ وفق االأ�سلوب المعهود لـــدى الدكتور غودار، حـــاول االأطباء اأن 
يقدمـــوا موؤ�ســـرات محددة، للرد على ال�سكوى: جميلـــة بوبا�سا، »ال تحمل في ج�سدها 
عالمـــات حـــروق بال�سجاير. بالمقابل، فهي تحمل عالمات جـــروح محببة ال�سكل في 
االأكتـــاف، يمكن اأن تكون اأمارات لوخـــز بالنار اأو بوا�سطة اإبرة تم ت�سخينها«، غير اأن 
تاريخهـــا يعود اإلى اأكثر تقدير اإلى ثالثة اأ�سهر من قبل. تفجرت التناق�سات في كافة 
الم�ستويـــات، بين تقريرهم، ت�سريحات ال�سحيـــة وفح�ش الدكتور ليفي-لوروا. غير 
اأن م�ساألـــة االغت�ســـاب قد ا�ستقطبت اهتمـــام كافة الذين تفاعلوا مـــع الق�سية، مما 
حجـــب ال�ســـوء عن بقية اأ�سكال التعذيب التي اأكدت جميلـــة بوبا�سا اأنها كانت �سحية 
لها، والتي لم يبق منها، بعد ثالثة اأ�سهر، اأي اأثر تقريبا: ال�سرب، التعويم، الكهرباء. 
هنـــاك نقطة موؤكدة: جميلة بوبا�سا »لـــم تكن عذراء«. حاول االأطباء بعد ذلك معرفة 
اإن كان ذلـــك »ولـــوج ج�سد �سلب وقاطع، من خالل غ�ســـاء البكرة« يت�سبب في �سدمة 
نف�سيـــة؛ مالوا اإلـــى القول بال، مع التاأكيد باأنه لي�ش في و�سعهم تقدير التاريخ. لم يتم 
تطويـــر اأي ا�ستدالل بخ�سو�ش االأدوات التي تحدثت عنهـــا، واأخيرا، تحولت الق�سية 

اإلى مو�سوع اإعالمي، ف�ساعت في متاهات البحث عن دليل و�سعي.
تم االأمر باإجراء خبرة م�سادة، بعد �سهرين في فرن�سا. نف�ش المعطيات المادية، 
تـــم تحليلها هذه المرة، بكيفية مختلفة، غير اأنه لم يكن في و�سع االأطباء �سوى ب�سط 
القول في عجزهم عن الو�سول بالتقرير اإلى خال�سة حا�سمة، بعد مرور خم�سة اأ�سهر 
عن االأحداث. كان الفح�ش النف�سي، هو الوحيد الذي اأتى بعنا�سر تكميلية: »بالن�سبة 
لجميلة بوبا�سا، كتب الدكتور م�سال وولفروم، » بالن�سبة لجميلة بوبا�سا، فقد احتفظ 
طوطم العذرية بكل ال�سحرية المعروفة عنها المجتمعات البدائية، ]... فهي[ تخ�سى 
اأن ال تتـــزوج، الأن الم�سلم ال يتزوج من فتاة فقـــدت عذريتها.« عالوة على ذلك، »هي 
تعاني مـــن ا�سطراب ع�سبي ب�سبب قلق مركوب، ربما اإثـــر �سدمة، مع مالمح فوبية 
واهتمامـــات ا�ستحواذيـــة. ]...[ تقت�ســـر المالمح الفوبية على اأ�ســـوات المفاتيح في 
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القفـــل فقط: هـــذا ال�سوت، يثير فيها فورا مخاوف ا�ستنطـــاق جديد«. هذا، رغم اأن 
خال�ستـــه كانت حذرة: فهي تعتبر فـــي نف�ش الوقت، �ساهدا علـــى الو�سعية القانونية 
للخبـــراء النف�سييـــن، ل�سورة االغت�ساب في فرن�سا ال�ستينيـــات)1): »حيث اأن »مفهوم 
يعدل بينة، فلي�ش في و�سعنا اأن نخل�ش اإلى مجرد ا�ستنتاج.  ال�سيكولوجي« ال  ‘’الفعل 
]ومع هذا[، فقـــد تاأتي درا�سة البناء النف�سي باحتمال ل�سالح تاأكيد ف�ش �سيكولوجي 
للبكـــرة.« لم يكن في و�سع االأطبـــاء، في الظروف المهياأة لهم للعمـــل اأن يقولوا �سيئا 
محـــددا. فهـــل يعتبر هذا، رغم كل �ســـيء، �سببا في رف�ش �سكـــوى جميلة بوبا�سا؟ لم 

ي�سكل ذلك خيار الوزارة العمومية.
ال يعتبـــر الخبـــراء الطبيـــون، األف بـــاء البينـــة الق�سائية، خا�سة حيـــن يبذل كل 
�ســـيء من اأجـــل محو االآثار. ومع هـــذا، فقد بلغت قوة المادية درجـــة جعلت الحقيقة 
وكاأنهـــا تنفلت دوما عن االأذهان الو�سعية، في الوقـــت الذي يمكن الإقامة عالقة بين 
الممار�ســـات العاديـــة المعروفة لدى م�سالح اال�ستخبـــار – خا�سة منها التي تخو�ش 
حربـــا �ســـد االإرهاب الح�ســـري – ت�سير بعد، اإلـــى وجود احتمالية كبيـــرة في �سدق 

اأ�سكال التعذيب المو�سوفة. 
كمـــا يعمل االأطباء في الجزائر بطريقة مغايرة تماما، خا�سة بوا�سطة الم�ساعدة 
الطبيـــة المجانيـــة )AMG(. تعتبـــر �سهـــادة الممر�ـــش بونـــوا ريـــي، ممر�ـــش لدى 
كومندو�ـــش القن�ش، ثـــم عين فـــي الم�ساعدة الطبيـــة المجانية، فـــي مدنية �سغيرة 
بال�سمال الق�سنطيني، هي اأي�سا طرحا لتعقد االإ�سكال الذي تمثله الظروف المغايرة 
تمامـــا، التي يطلب مـــن االأطباء العمل وفقها. اأما اإزاء التعذيـــب، ف�سواء كانوا اأطباء 
تـــم تعيينه مـــن قبل العدالة، اأو تدخلوا وفق هوى الجالديـــن، فاإن رجال مهنة الطب، 
يعانون االأمّرين في اإ�سماع �سوت اأبقراط. فالحرب تفر�ش عليهم مقت�سياَتها وقيَمها، 

)1( ميكن اأن نتبع هنا ج. فيغريللو، )تاريخ االغت�ساب يف القرنني: 19-20( عندما يوؤكد على منعطف ال�سبعينيات، 
حيث جيء باإ�سارات جديدة اإىل اخلراب ال�سيكولوجي الذي يحدث االغت�ساب؛ اإذ �سارت ال�سدمة عن�سرا حا�سما 

يف تقدير خطورة �سار، ابتداء من الثمانينيات، يعترب يف معظم االأحيان جرمية
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ووفق هذه فاإن »الم�ستبه فيه« المعذب هو في معظم االأحيان جان، اأي عدو، اإذن لي�ش 
اأهـــال الأن يولى لـــه نف�ش االهتمام الذي يولـــى للجندي الفرن�سي. هـــي وجهة نظرا ال 
تحظـــى باأية م�ساحة ر�سمية للبروز، فقـــد راأينا ذلك. غير اأن هذا لم يمنعها اأن تكون 

منت�سرة. 
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فـــي البداية، »كانـــت ال�سلطة بيد المدنيين. بعد ذلـــك ا�ستولى الجي�ش، اأي نحن، 
علـــى ال�سلطة. االأمر ب�سيط، لي�ش فيه م�ســـاكل: ال نقدم ح�سابا الأحد، ونفعل ما نريد. 
الزمـــن ال�سعيـــد ! بعد االنقالب ]اأفريـــل 1961[، حين تم االإعالن عـــن ]...[ الهدنة 
االأحاديـــة الجانـــب...، اأعدنا ال�سرعيـــة، وا�ستم�ســـك المدنيون بال�سلطـــة«. كان بول 
حا�ســـرا في الجزائـــر �سنة 1955، وعاد اإليهـــا �سنة 1959 اإلى غايـــة 1962. كان له 
اإح�سا�ش وا�سح بالتطور الذي عرفته عالقات ال�سلطة: وبالفعل، فحتى واإن لم يحدث 
اأبـــدا اأن ا�ستولـــى الجي�ش على ال�سلطة في فرن�سا، فقد احتـــل المواقع االأولى في �سير 

اأمور الحرب، ل�سنوات طويلة.
تطـــورت الو�سعيـــة ب�سكل مح�سو�ـــش، ابتداء مـــن نهاية �سيـــف 1959. لئن كانت 
الجمـــوع التـــي تدفقت على »�ساحـــة المنتدى« ]الفـــوروم[ بمدينة الجزائـــر، في ماي 
1958، ترمـــز لجي�ش مظفـــر، يحمل بين ذراعيـــه اآمال االإبقاء علـــى جزائر فرن�سية 
معـــززة، وربما جديدة، فاإن الجموع التـــي ن�سبت المتاري�ش في العا�سمة الجزائرية، 
فـــي جانفي 1960، كانت ت�سهد باالأخ�ش على تزايد البون بين بع�ش اأن�سار الجزائر 
فرن�سيـــة من ع�سكر ومدنييـــن، وبين باري�ش. لم يعد الجي�ـــش الم�ستحوذ على اأ�سباب 
القوة، والقـــادر على اإ�سقاط حكومة، ]لم يعد[ ي�سغل مكانة في �سدارة االأحداث، في 
بداية هـــذه ال�سنة. اأثار المنعطـــف ال�سيا�سي الذي دخله رئي�ـــش الجمهورية، حفيظة 
وعدم فهم كثير من فرن�سيي الجزائر ومن الع�سكر المقتنعين باأن فرن�سا لم تكن في 
يوم من االأيام في مثل هذا القرب من اإلحاق الهزيمة بالوطنيين الم�سلحين التابعين 
لجبهة التحرير الوطني. رغم هذا، فاإن المنعطف كان نهائيا. كان مرفقا بب�سط اليد 

تدريجيا على اأمور الجي�ش، من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية.
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فبينمـــا دخلت الحرب �سنتهـــا ال�ساد�سة، وبدت بوادر ال�سلـــم مرت�سمة في االأفق، 
تاأكدت وحدة ال�سلطة بقوة. تم تذكير الجي�ش بمبادئ احترام حقوق ال�سكان واالأ�سرى. 
لم تعـــد الجمهورية الجديدة تكتفي باإ�سدار بيانات تتعلـــق بالمثل العليا: فهي عازمة 
على التحـــرك بفعالية، لي�ش فقط من اأجل اجتناب الموؤاخذات التي ل�سقت بالنظام 
ال�سابـــق، لكن باالأخ�ش الأن �سياغة عالقاتها الجديدة مع الجي�ش كانت تتمحور حول 
هـــذه الم�ساألة. لم يكـــن الحما�ش الجديد لـــدى ال�سيا�سيين في التنديـــد وفي معاقبة 
مقترفـــي اأعمال التعذيب، ثمرة ح�ســـول وعي فجائي بالق�سيـــة، اأو �سدى كبير لقيه 
المدافعون عن تلـــك القيم، لكن نتيجة للتغييرات الحا�سلة في الموازين التي تتحكم 

في ممار�سة ال�سلطة. 
كان الجنـــرال دو غـــول يرجو محـــورة الحرب حول تعريف اأكثـــر كال�سيكية واأكثر 
معياريـــة لل�ســـراع. ومع مر العقبـــات الهامة المعتر�ســـة، فاإن الذي بـــرز اأخيرا، هو 
ممار�ســـة لل�سلطة اأكثر واقعية. ممار�سة تمت الموافقة على اأن ت�سكل الال�سرعية فيها 
جـــزءا من الخليط الم�ستعمـــل من اأجل ك�سب الحرب، تمثـــل الفعالية ال�سيا�سية فيها 

االأولوية دائما.
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15 - المدنيون ي�شتم�شكون باأزّمة الأمور

منعطف جانفي 1960
بناء على تقرير اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، خل�ش وزير الجيو�ش بيير غيوما 
فـــي نهايـــة �سنة 1959، اإلى معاينة وجود »مراكز ا�ستنطـــاق« م�ستبه في �سريتها، اإلى 
وجـــود تعال عن »اأب�سط القواعد االإن�سانية« في بع�ش محالت ال�سبط التابعة لمراكز 
الفـــرز والتحويل، اإلى التعجب من كيفية ت�سيير مركزيـــن للفرز والتحويل ُيخ�سى من 
اأن »يبـــدوا في �سورة محت�سدات حقيقية«، اإلى مالحظة العدد الكبير الذي و�سل اإليه 
المحالون على االإقامة ]...[ الموجودون في حالة "ا�ستغالل عملياتي" ]...وهي حالة[ 
يبـــدو اأنهـــا اأفلتت عن رقابـــة مديرية المراكـــز«، اإلى وجود مبـــادرات تنظيم »مراكز 
حجـــز« �سرية حقيقية يتخذهـــا القادة مراكـــز ع�سكرية، واأخيرا اإلـــى معاينة اللجوء 
بوثيرة تجاوزت المعتاد »اأثناء عمليات ا�ستنطاق "الم�ستبه فيهم" ]اإلى[ مناهج اإكراه 
ج�ســـدي«. �سكلت هذه الخال�ســـة، بالن�سبة لل�سلطة ال�سيا�سيـــة، فر�سة لتذكير جي�ش 

الجزائر بواجب االن�سباط.
فـــات اأوان التنديد بالجهات التـــي تفتري الكذب على الجي�ـــش، وجاء وقت ف�سل 
الغث عن ال�سمين، والحكم ب�سرامة على »ال�سالالت« التي تم�ش »ب�سرف وبان�سباطية 
الجي�ش«)1). خالفا لالأعراف ال�سائدة، ختم الوزير الر�سالة التي وجهها اإلى الجنرال 
�سال، بتعليمات اأمالها عليه حرفيا: ومنها، »فيما يخ�ش عمليات التوقيف، ينبغي اأن 
ُيلتـــزم في �ساأن هـــذا االأخير ب�سرامة البقاء في االإطار المحـــدد في تعليمة الجنرال 

)1( ر�سالة بيري غيوما اإىل اجلرنال �سال، يوم 23 دي�سمرب 1959، م�سدر خا�ش
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دو غـــول، بتاريـــخ 17 دي�سمبـــر 1958، وفيمـــا يخ�ـــش المناهج المتعبة فـــي عمليات 
اال�ستنطـــاق، اأن تحظـــر، بال�سرامـــة ال�سروريـــة، كافـــة اأ�ساليب االإكـــراه مثل الماء 
والكهربـــاء واآلة التعليق الميكانيكية)1)«. لم ي�سبق اأبدا اأن اعترف م�سوؤول في مثل هذا 
الم�ستـــوى العالي، بمثل هذا الو�سوح، باطالعه علـــى االأ�ساليب المنتهجة اأثناء بع�ش 

عمليات اال�ستنطاق)2).
فـــي هـــذا الم�ستوى الذي و�سلـــت اإليه الحـــرب، اأي الم�ستوى الذي يبـــدو فيه باأن 
التحريم المبدئي لم يوؤت ثماره في اأية حال من الحاالت، فاإن هذه االإ�سارة ال�سريحة 
اإلى الممار�سات المحظورة تعتبر الكيفية االأكثر فعالية في التدخل. و�سواء تعلق االأمر 
بالن�ـــش اأو بالروح، فقد تلقى بيير غيوما ال�سند مـــن لدن مي�سيل دوبري. كان الوزير 
االأول مـــن جهته قد كلف مـــن قبل الجنرال دو غول باأخذ زمـــام االأمور من جديد في 
»مجمل الق�سية«، وبالتحديد في »اإجراءات التوقيف« التي يرى رئي�ش الدولة �سرورة 

في فر�ش رقابة فعالة عليها)3).
كان الجنـــرال دو غول، يعتبـــر تعليمات بيير غيوما، من منطلق كونها تهدف فقط 
اإلى »الحد من بع�ش االأخطاء« في حين ال ت�سكل هذه »االأخطاء« ا�ستثناء بقدر ما تعتبر 
قاعدة في العديد من قيادات القطاعات في الجزائر. واقعيا اإذن، فاإن اإرادة اإ�سالح 

بالعقوبات  التذكري  مع  احلي،  قيادة  م�ستوى  اإىل  التعليمات  هذه  ن�سر  يتم  اأن  يرجو  اأنه  غيوما،  بيري  اأو�سح   )1(
ال�سارمة املرتتبة عن خرقها. فهو يحر�ش على اأن يبلغ مراده اإىل اأدنى م�ستوى يف اجلي�ش، من غري جلوء اإىل حترير 

ن�سو�ش اأخرى يف امل�ستويات املتو�سطة.
اأجرته معه روزلني �سونو، تعر�ش بول دولوفري للحديث عن تعليمات »�سارمة، لكن جاء  اأثناء احلوار الذي   )2(
متاأخرة« اتخذها وزير اجليو�ش، واملوؤرخة يف 23 دي�سمرب 1959، حت�سر املاء، الكهرباء، اآلة التعليق. لكن يبدو، قبل 
ذلك، اأنه قام بنف�سه باإ�سدار مثل تلك القواعد: »حيث فهمت اأنني لن اأتو�سل اإىل اخلروج بتعريف للتعذيب، واإىل 
�سياغة مدونة واحدة ال�ستنطاق جيد، جتاه كائن »بدائي« يقوم به كائن »متطور«، لكن اأخذت العزم، فكانت تعليمتي 
�سارمة: ال ماء وال كهرباء وال رافعة. كنت اأعلم اأن االأمور كانت اأكرث تعقيدا، وباأنه يوجد تعذيب معنوي رمبا يف مثل 
تلك اخلطورة، لكن، ومهما يكن، فقد حرمت ا�ستعمال االأدوات الثالثة االأكرث انت�سارا. ال تعومي، وال حمرك كهربائي، 
وال ع�سا. كنت اأحتدث معهم بهذا ال�سكل، م�ستعمال لغتهم اخلا�سة« )ر. �سينو، بول دولوفريي...�ش. 205(. مل جند 

اأثرا ملثل تلك التعليمة، ومل ي�سر اإليها بيري غيوما يف اأي مو�سع من ر�سالته املوجهة اإىل اجلرنال دو غول.
)3( ر�سالة اجلرنال دو غول اإىل الوزير االأول، يوم 31 دي�سمرب 1959، التي ترجع �سراحة اإىل تقرير الهيئة الدولية 

لل�سليب االأحمر، م�سدر خا�ش.
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وت�سويـــة اإجراءات التوقيف، ت�ستهـــدف تحديدا، ذات اأوجـــه الال�سرعية المن�سو�ش 
عليهـــا في ر�سالة الوزير؛ ذلك اأن ال�سفة االأخرى من المتو�سط، تعي�ش و�سعية، يوجد 

فيها النظام برمته خارجا، جزئيا، عن القانون.
وبينمـــا كان الجنرال دو غول يعقد اآماال حقيقية في تح�سن االإجراءات، قرر اأحد 
اأع�ســـاء ديوان حافظ االأختـــام، اأن »يلقي �سخرة« في بركـــة الت�سريحات المبدئية، 
فزود م�سائية » لوموند« بتقرير اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر. فباعتباره ع�سوا في 
الجناح االأي�سر لديوان اإدمون مي�سلي، لم يت�سرف »غا�ستون غو�سالن«، كناطق با�سم 
الحكومـــة، حين قرر تنظيم ذلك »الت�سريب«، لكن ذلـــك لم يمنع دون �سك، ح�سوله 
على موافقة وزيره الذي كان محا�سرا في عجز ثقيل عليه. لم تعتر�ش حكومة مي�سيل 
دوبري، علـــى �سدور الجريدة، وتوزيعها في فرن�ســـا. كان تاأثير هذه ال�سفافية مفيدا 
لل�سلطـــة ال�سيا�سية، و�سمح لها بتوجيه اإ�سارة قوية اإلـــى الع�سكر في الجزائر. حركة، 
�ساهمـــت المتاري�ش التي ن�سبها اأن�سار الجزائر فرن�سية في مدينة الجزائر، يوم 24 

جانفي 1960، في االإ�سراع بها.
يجـــد اأ�سبـــوع االنتفا�ـــش الح�سري �ســـد ال�سلطـــة الباري�سية �سببـــه المبا�سر في 
ت�سريـــح اأدلى به الجنرال ما�ســـو ل�سحفي األماني، منتقدا فيـــه التطور الذي ت�سهده 
ال�سيا�ســـة الجزائرية. يعيد المبادرون ب» المتاري�ـــش والكولونيالت« ال�سبب المبا�سر 
الـــذي اأو�سل الم�ســـوؤول �سابقا عن »معركة مدينة الجزائر« اإلـــى االإدالء بهذا الكالم، 
اإلـــى نباأ يكون قـــد ورد اإليه قبل يومين، مفاده: اأن المـــالزم �ساربونيي، يكون قد تلقى 
اأمرا بالتوجه اإلى مدينة رين )فرن�سا( امتثاال لدعوة من قا�سيها، في اإطار التحقيق 
فـــي ق�سية موري�ـــش اأودان، الذي ي�ستبه فـــي كونه قد عذبه ثم قتلـــه)1). اإلى حد االآن، 

 Barricades et( مريي و�سريج برومبريجري، جورجيت اإيليجي، جان-فران�سوا-�سوف، متاري�ش وكولونيالت )1(
colonels( باري�ش، فايار 1960، �س�ش. 32-33. �سرح اجلرنال ما�سو ل�سحيفة �سودوت�ش زايتونع )ال�سادرة يوم 
18 جانفي(: »اجلي�ش ميلك القوة. مل تبينها اإىل حد ال�ساعة. مل تتح منا�سبة ذلك، لكن، يف حالة من االأحوال، فقد 
يقيم اجلي�ش �سلطته«، وب�سدد اجلرنال دو غول،«مل نعد نفهم �سيا�سته. مل يكن يف و�سع اجلي�ش اأن يتوقع موقفا مثل 

ذلك، من جهته«.
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فـــاإن ال�سلطة الع�سكرية قد رف�ســـت اأن ي�ستجيب المالزم للقا�سي. فالو�سعية جديدة 
اإذن فـــي جانفـــي 1960، وقد اأح�ش الجنرال ما�سو ذلك جيـــدا. هل يعتقد باأنه �سوف 
يتـــم الت�سحية به بدوره، كما فعل بالجنراالت اآالر اأو �ساالن، قربانا لتقرير الم�سير؟ 
فهـــل هـــو خائف من اأن يكـــون الفدية الذي �سيتـــم تقديمها، باعتباره م�ســـوؤوال قياديا 
عن �ساربونيي، و�سانـــع »معركة مدينة الجزائر«، من خالل تنديد ر�سمي بممار�سات 
الجي�ـــش، وهو تنديد، جاء متاأخرا عن ميعاده ح�سب راأيـــه، وانتهازيا؟ مهما يكن من 

اأمر، بعد يومين من ذلك، تم ا�ستدعاوؤه اإلى فرن�سا.
عندما ُن�سر الخبر، انتف�ست مدينة الجزائر. ارتجفت باري�ش بما فعلته المتاري�ش، 
غيـــر اأن هـــذه االأخيرة لم تتو�سل اإلى قلب مجرى ال�سيا�سة، في اتجاه 13 ماي جديد، 
مرجـــو مـــن بع�ش الن�سطـــاء من مدينة الجزائـــر. عك�ش ذلك هو الـــذي حدث، حيث 
�سكلـــت ت�سفية هـــذه الحركة، فر�سة للجنـــرال دو غول كي ي�ستعيـــد بحزم، اأكثر من 
اأي وقـــت م�ســـى، مقاليـــد الجي�ش في يديـــه. قام بذلـــك، وفق الخـــط المر�سوم، في 
ر�سالتـــه الموجهة اإلى مي�سال دوبري فـــي 31 دي�سمبر: اإ�سالح العدالة، وفر�ش رقابة 
اأح�ســـن على الجي�ش. تحقيقـــا لذلك، كان رئي�ش الدولة بحاجة اإلى رجال ثقة: اأحدث 
تغييـــرا وزاريا، تمـــت بموجبه تنحية المت�سددين من اأن�ســـار الجزائر فرن�سية؛ وعلى 
راأ�ـــش الجي�ش، حل بييـــر م�سمير، محل بييـــر غيوما. �سار هذا الرفيـــق في ال�سنوات 
الحالكات، المنفذ الوفي لرغبات الجنرال دو غول، فور و�سوله اإلى الوزارة. عندئذ، 

تزعزعت القوة المهيمنة التي يمثلها الجي�ش جديا. 

تحذير الجي�ش 
ب�سرعـــة، تـــم حـــل المكتـــب الخام�ش من قبـــل بييـــر م�سميـــر، وكان يرمز لحرب 
اأيديولوجية، ذات توجهات �سمولية. كان الوزير ينظر اإلى هذه الهيئة باعتبارها »اإدارة 
موازيـــة بحق« ال يمكن اأن يت�سامـــح في وجودها لمدة اأطول. غير اأن التبرير االأ�سا�سي 
موجـــود، دون �سك، في غير ذلك: لقد ك�سف اأع�ســـاوؤه عن عدائهم »لتقرير الم�سير 
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المرغوب فيه من قبل رئي�ش الدولة)1)«. وحتى واإن كانت �سالحيات المكتب الخام�ش 
نظريـــا موزعة في م�سالح اأخرى، فاإن حل ]المكتـــب الخام�ش هذا[ يتوافق تماما مع 
التخلي عن ال�سكل الطوبـــاوي ال�سمولي الذي كان يج�سده. تمت اإعادة الجي�ش لمهمة 
الحـــرب المح�سورة في معناها الدقيق، بينما عاد رجـــال ال�سيا�سة لتاأكيد �سلطتهم. 
حين طلبت قيادة اأركان الجيو�ش »اأن ي�ستبعد م�سطلح "ال�سيا�سة" من اللغة المطبقة 
علـــى المتمردين وتتم االإ�سارة اإليهم بوظيفتهم المحددة )"قتلة"، "جامعي اأموال"، 
الـــخ.(« لم ي�ســـكل ذلك �ســـوى تعبيرا عن محاولـــة ل«ح�سر مجرى« الحـــرب في لغة 

وممار�سة ع�سكرية كال�سيكية)2).
وجـــدت تلك االإرادة معار�سا من الوزن الثقيل، فـــي �سخ�ش الجنرال �سال، الذي 
اأعادت تعليمت]ه[ من اأجل اإحالل ال�سلم في الجزائر، في مار�ش 1960، كافة جوانب 
الحـــرب التي تم اختبارها فـــي 1959-1958، من كومندو�ش المطـــاردة اإلى مراكز 
اال�ستخبـــار والعمل، مرورا بالعمـــل ال�سيكولوجي)3). من منطلـــق الرغبة في اأن يتخذ 
منـــه »دليال عمليا، معدا لتوجيـــه الم�سوؤولين عن الحفاظ علـــى االأمن في الجزائر«، 
فـــاإن هذا الن�ش يتعر�ش لذكر مجاالت عمله االأربعة: فاإلى جانب المجال الع�سكري، 
مجـــال ال�سرطة )�سد التنظيم ال�سيا�سي االإداري( مجال »االإعالم، والتربية وتنظيم 
ال�ســـكان«، وجـــد ما �سمـــي ب»المجـــال االإداري الـــذي يهدف اإلـــى االإ�ســـراع بالعودة 
اإلـــى الحياة العاديـــة«. بينما �سدر في نف�ـــش الوقت مر�سوم ح�ســـر ممار�سة ال�سلطة 
الع�سكريـــة في مجـــال حفظ النظام)4)، فقد �سار اأمرا �سارخـــا اأن الجي�ش الذي اأريد 

)1( اأول جل�سة ا�ستماع لبيري م�سمري حول الو�سعية يف اجلزائر، اأمام جلنة الدفاع الوطني يف املجل�ش الوطني، يوم 
17 مار�ش 1960، اأر�سيف املجل�ش الوطني.

1129/1 1H 1960 يوم 14 جاون )EMI( ،مدونة اإعالمية )2(
)3( هذه التعليمة موجود يف: CAOM، حتت رمز B 13 781، متت املوافقة عليها من قبل اجلرنال �سال، يوم 10 

دي�سمرب 1959، لكن مل توؤرخ اإال يف مار�ش 1960، ورتبت »�سري«.
)4( مر�سوم 20 فيفري 1960، الذي ين�ش باالأخ�ش على اأن »كافة انتدابات ال�سلطات اخلا�سة املخولة �سابقا اإىل 
الع�سكر، �سارت الغية« – حتى واإن وا�سلت هذه االأخرية من منطلق كونها مكلفة بحفظ النظام، بهذه ال�سفة، يف 
التمتع »ب�سلطة اإعطاء التعليمات لل�سلطات املدنية«. حول هذا املر�سوم اأنظر: اأ هيمان، احلريات العمومية.. �ش 78
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في باري�ش، ال يمكن اأن يكون جي�ش الجنرال �سال. دفع هذا االأخير للذهاب في نهاية 
اأفريـــل 1960، واأرغم على مغـــادرة الجزائر قبل نهاية العمليـــة الع�سكرية التي �سرع 
فيها والم�سماة ب»الحجارة الكريمة«. ت�سلم الجنرال كريبان، الذي �سبق له اأن عو�ش 
الجنـــرال ما�سو في جانفي، قيادة جي�ش الجزائر، فـــي حين وجد بول دو لوفريي اإلى 
جانبـــه، رجـــال جديدا، ممن يثـــق الجنرال دو غـــول فيهم، هو فران�ســـوا كولي، مدير 

ال�سوؤون ال�سيا�سية.
مـــن جملة ما انتهت اإليه الملتقيات التفكيريـــة حول م�سروعية الحرب، التي �سرع 
فيها في نهاية 1959، ظهور فاعَلين جديدين ]في القيادة الع�سكرية[، هما المفت�سية 
العامة لمراكز الحب�ش ووكالء الجمهورية الع�سكريين. كان الغر�ش منهما هو تقريب 
مجال الممار�سة من الن�سو�ش المعيارية. اأفهموا الع�سكر باأنه لم يعد كافيا ]االفتخار[ 
باإنجـــاز اأعمال تهيئة محددة، اأو بناء »قرى بوتمكين«، لكن �سار االآن �سروريا، اإدراج 
الحرب ب�سفة نهائية في االإطار القانوني. وهكذا، لم يعد الدافع اإلى التنديد باأعمال 
العنـــف غير الم�سروعة هو اعتبارات اأخالقيـــة، بقدر ما يفعل ذلك الأ�سباب �سيا�سية: 

هي غلطات �سيا�سية تحرج ال�سلطة. 
مع تن�سيب الوكالء الع�سكريين في الجزائر، ابتداء من �سهر جوان 1960، �سارت 
مجريات العدالة اأ�سرع، اأقرب اإلى الِفرق، وعدالة ع�سكرية اأكثر. وبالفعل، فقد جردت 
العدالة المدنيـــة من �سالحياتها، اأي من التحقيق الم�سبق: في هذا الم�ستوى، غابت 
حقـــوق الدفاع تماما. فالوكيل الع�سكري هو الذي يقوم، طوال ال�سهر المخ�س�ش له، 
بالتحقيـــق الم�سبق. �ســـار قائدا لل�سرطـــة الق�سائية ويتمتع »في كل قطـــاع، بالن�سبة 
لمهـــام ال�سرطة الق�سائيـــة المتعلقة ب�سالحياته، ]...[ بممار�ســـة ال�سلطة على كافة 

�سباط ال�سرطة الق�سائية، على الدرك وعلى عمال ال�سرطة)1)«. 

)1( املادة 26 من التعليمة الع�سكرية ال�سادرة عن وزير اجليو�ش، واملتعلقة بالوكيل الع�سكري، يوم 18 ماي 1960. 
مت تاأ�سي�ش الوكالء الع�سكريني مبوجب مر�سوم 12 فيفري 1960. حول الوكالء الع�سكريني، اأنظر �ش. ثينول، العدالة 

يف حرب اجلزائر.
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باعتبـــاره قا�ش مدنـــي، تم ا�ستدعـــاوؤه للخدمة الع�سكرية، فمن �ســـاأن �سالحياته 
اأن تقل�ـــش ب�سكل كبير من دور محكمة ال�سرطة التابعـــة للمنطقة، اإذ �سارت مهامها 
مح�ســـورة في البث في الق�سايـــا التي يقوم بتوجيهها اإليها. مهمـــا يكن، فاأن الوكيل 
الع�سكري ال يت�سرف، اإال تحت رقابة وبتكليف من قائد المنطقة ويظل خا�سعا الإرادة 
الع�سكـــر التابعين لقطاعه، في تنفيذ مهمته. نظريا، مـــن المفرو�ش اأن يتم اإطالعه 
فورا، بالجرائم والجنح المرتكبة �سد �سالمة الدولة، وباالأطراف التي تم تعيينها من 
اأجل تقديم م�ساعدة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة »للمتمردين«. لكن رغم قيامه بالتحقيق 
الم�سبـــق الـــذي حل محل التحقيـــق الق�سائي، فهـــو ال يتدخل اإال بعـــد انتهاء عمليات 
اال�ستنطـــاق التي يتم اإجراوؤها ا�ستجابة لمقت�سيات العمليات الع�سكرية. وهكذا، فاإن 
مهلـــة ال�سهـــر التي يتمتع بها للقيـــام بتحقيقه، ال ت�سري ابتداء مـــن توقيف ال�سخ�ش 
الم�سبـــه فيه، لكـــن ابتداء من و�سول هذا االأخير. من هنا، فاإن التحقيقات التي يقوم 

بها، تقت�سر اإذن على من يرغب الع�سكر في االإتيان بهم، فقط. 
ومع ذلك، فاإن �سدقنا ما اأكد عليه بيير م�سمير، فاإن اإن�ساء الوكالء الع�سكريين، 
عمـــل ي�سهد علـــى »الرغبة الموؤكـــدة ]لدى الحكومـــة[ في �سمان االحتـــرام ال�سارم 
للحريات الفردية في كافة مراحل التوقيف والتحقيق والمحاكمة من جهة، ومن جهة 
اأخـــرى في معاقبٍة، في اأ�ســـكال قانونية، �سريعة، �سارمة، ِلـــكل م�سا�ش يطال النظام 
العمومي في الجزائر)1)«. الواقع، هو اأنه لم يترك المر�سوم وال تطبيقه، م�ساحة كافية 
لال�ستجابة لما تحر�ش عليه الحكومـــة اأ�سا�سا. بف�سل الوكالء الع�سكريين، يمكن اأن 
ت�سبـــح عمليات القمع اأكثر فعالية: وهو االأمـــر المهم في نظر القائد االأعلى، كما هو 

ال�ساأن بالن�سبة لمعظم قادة القطاعات في الجزائر.
غيـــر اأن الجنرال كريبـــان، وجد نف�سه اأي�ســـا مزودا بن�سو�ـــش معيارية جديدة، 
حـــول منهاج اال�ستنطاق المملى من قبل مي�سيل دوبري وبيير م�سمير. كل �سيء يوحي 
هنـــا باأن اأي تغيير فـــي االإدارة يدفع اإلى تجديد ن�سر الممنوعات، غير اأن الذي يحمل 

1097/1 1H ،1960 1( تعليمة 1 جوان(
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داللة هنا هو اأن الذي ُي�سدر تلك الن�سو�ش لم يعد القائد االأعلى لكن هي ال�سلطات 
ال�سيا�سية)1). يعود تاريخ �سدور تعليمة بيير م�سمير للقائد االأعلى اإلى تاريخ 18 جويلية 
1960. مـــن غير اتخاذ موقف �سريـــح في �ساأن التعذيب وعمليـــات اال�ستنطاق، فقد 

ركز مبادرته على »حاالت المـــوت العنيف، الم�سجلة اأثناء عمليات تحويل االأ�سخا�ش 
الموقوفيـــن«، وعلى تح�سين حرا�سة اأماكن الحب�ش، وكذا »منع كل �سخ�ش غير موؤهل 
مـــن الدخول اإليها«. ي�ستهدف هـــذا الن�ش حاالت التجاوز االأكثـــر ا�سترعاء للتنديد، 
واالأبرز للعيـــان. فهو يريد اأي�سا اإنجاز اآلية لتحديد الم�سوؤوليات، عن طريق المبادرة 
فـــورا بب�سط المو�سوع في مجال ق�سائي، بوا�سطة التذكير بدور الوكيل الع�سكري من 

جهة، وتكرار العقوبات المن�سو�ش عليها، من جهة اأخرى)2).
غير اأن مقاربـــة المو�سوع، بهذه الكيفية التي ركزت على اإرغام الع�سكر العاملين 
علـــى احترام االإطـــار القانوني، قد ظلت حبرا على ورق: تهـــاون الجنرال كريبان في 
ن�سر التعليمة الأتباعه... لم تتو�سل ال�سلطات المدنية اإلى فر�ش �سلوكية قانونية اأكبر 
علـــى القائد االأعلـــى، الذي وا�سل اعترا�سه، والدفاع علـــى المقت�سيات التكتيكية في 
حرب �ساملة. اأما عن ر�سالة مي�سيل دوبري الخا�سة بعمليات اال�ستنطاق، فقد وجهها 
الجنـــرال اإلى قـــادة اأ�سالك الجي�ش، بتاأخر دام �ستة اأ�سهـــر... في هذا التاريخ، يبدو 
بـــاأن وزن الراأي العام، وتطـــور ال�سيا�سة الجزائرية، قد اأقنعته بـــاأن كافة التجاوزات 
التـــي عددها )»التع�سف في عمليات التوقيف«، »المعاملة غير الالئقة بال�سمعة اأثناء 

اال�ستنطاق«، »التمييز اأثاء عمليات التفتي�ش«( �سارت �سلبية االإنتاج)3).
وبالفعـــل، فقد تم في نوفمبر 1960، اجتياز خطوة اإ�سافية: تعر�ش رئي�ش الدولة 
للحديـــث عن وجود »جمهورية جزائرية«. منطقيـــا اإذن، ف�سح بول دولوفريي المجال 

)1( ومع ذلك فاأن اجلرنال �سال قد كلف نف�سه، يف مار�ش 1960، عناء التذكري بدليل �سابط اال�ستخبار، واملدونة 
وا�ستغالل  ا�ستنطاق  وفقها  يتم  اأن  يجب  ]كان[  التي  »الظروف  حول   ،1959 اأكتوبر   21 يف  الثاين  للمكتب  التقنية 

االأ�سرى«.
3617/1 1H ،1960 2( تعليمة بيري م�سمري، للجرنال كريبان، يوم 18 جويلية(

1261/5 1H ،1960 3( ر�سالة اجلرنال كريبان اإىل قادة اأ�سالك اجلي�ش، يوم 30 نوفمرب(
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"لجـــان مـــوران"، الذي تم تعيينه من اأجـــل مرافقة التوجه الجديـــد، والنهائي االآن، 
الذي انتهجه ال�سراع، نحو نهاية الجزائر فرن�سية. فبالرغم من الزيارة الم�سطربة 
التي قام بها الجنرال اإلى الجزائر في �سهر دي�سمبر، فقد اقتلع اآخر حائل هام اأمام 
مجريـــات �سيا�سته عندمـــا تم تعوي�ش الجنرال كريبان على راأ�ـــش الناحية الع�سكرية 
العا�ســـرة، بالجنـــرال غامبييز. لم تلبث عواقب ذلك اأن ظهـــرت في �سير اأمور جي�ش 
الجزائـــر. وال اأدل علـــى ذلك من كون تعليمـــة بيير م�سمير ال�ســـادرة في 18 جويلية 

1960، قد بّلغت ]اإلى المعنيين بها[ اأخيرا. 

فـــي فيفـــري 1961، اأبدى رئي�ش لجنـــة الحماية، ارتياحه »للو�سعيـــة العامة، من 
حيـــث بع�ـــش الممار�سات غيـــر القانونيـــة )اغتياالت تع�سفيـــة، اللجوء اإلـــى التعذيب 
اأثنـــاء اال�ستنطاق(«، والتي »تزداد تح�سنا ]بف�سل[ عمل القادة، الذين اأبدوا عزمهم 
علـــى محاربة هذه التجـــاوزات الموؤ�سفة، التي دامت طيلة تلـــك المدة، وبف�سل بع�ش 
المتابعـــات التي اأمكـــن اأخيرا ال�سروع فيهـــا مع بع�ش حظوظ النجـــاح، �سد مرتكبي 
تلـــك الممار�سات؛ كمـــا يعود الف�سل بالخ�سو�ش اإلى تح�ســـن الموؤ�س�سات، وباالأخ�ش 
منهـــا موؤ�س�سات �سير العدالـــة الع�سكرية، واإلى اإقامـــة وكالء ع�سكريين)1)«. فهو يرى 
باأن االإعدامـــات التع�سفية قد ت�ساءلت ب�سكل وا�سح، وباأن �سروع الوكالء الع�سكريين 
فـــي العمل يعتبر مـــن جملة اأ�سبابهـــا االأ�سا�سية. هذا، بالرغم من كـــون االأرقام التي 
كانت بحوزته عن �سنة 1960، ال تزال هامة وقتها: قتل اأزيد من 500 �سخ�ش بكيفية 
تع�سفية، في منطقة الو�سط الجزائري، في االأ�سهر الثمانية االأولى، واأزيد من 1000 
�سخ�ـــش في اأ�سالك الجي�ش الثالثـــة – لم توؤخذ اأقاليم الجنـــوب بعين االعتبار. مع 
العلـــم اأن هذه االأرقام، تعتبر انعكا�سا لت�سريحـــات الدرك، اأكثر من كونها اإعدامات 

تع�سفية مقترفة)2).

)1( تقرير موجه من قبل موري�ش باتان اإىل الوزير االأول، مع ن�سخة اإىل وزير الداخلية، بخ�سو�ش مهمة مت القيام 
)CAC( *770101/9 ،1961 بها يف اجلزائر، مع امل�ست�سار دامور، من 3 اإىل 7 فيفري

)2( تقرير الرئي�ش باتان اإىل مي�سيل دوبري، حول �سفره اإىل اجلزائر من 7 اإىل 11 اأكتوبر 1960، 770101/9* 
اأرقام البداية كانت دون �سك بعيدة جدا عن الواقع، مل ي�سجل اأي تطور:  )CAC(. يف ال�سرق الق�سنطيني، حيث 

توا�سل اإبعاد الدرك، عن واقع االإعدامات.
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وبالفعـــل، فاإن ت�سديد القواعد المتعلقة باالإحالة على االإقامة، والرقابة المتزايدة 
على تطبيقها، قد دفعت ببع�ش الع�سكريين اإلى القيام بكيفية اأ�سرع وباأكثر راديكالية 
بت�سفيـــة اأعدائهـــم. »اأما عن االأ�سرى، فلن يكون هنـــاك اأ�سرى ! هكذا«، بذلك �سرح 
ال�سبـــاط المالَحظين من قبل اآالن مايار دو ال مورانـــدي، مما يدل على غلو يجعلهم 
يتبنون اأ�سلوبا اأحاديا في المحاربة، �سواء تعلق االأمر بالمقاتلين، اأو بالتنظيم ال�سيا�سي 
االإداري اأو االإرهابييـــن. »كما يجمع الكل على تاأكيده، فاإن التزام الفعالية وحدها في 
الق�ســـاء نهائيـــا على التمرد، تدعو ال�ستعمال و�سيلة وحيـــدة: اإطالق النار على هوؤالء 
االأع�ســـاء فـــي التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري. جرى الحديث عن هذا بـــكل برودة، وهو 
تفكير م�سلم به من قبل الجميع، يكلفني، كما هو ال�ساأن بالن�سبة للتعذيب، اأحاديث ال 

متناهية، اإن لم تكن �سرخات متبادلة.« ذلك ما �سجله اأي�سا في اأكتوبر )1)1960.
في اأم جران، كما كان عليه ال�ساأن في معظم قطاعات الجزائر وقتها، كان العدو 
االأ�سا�ســـي هـــو التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري. ت�ســـرى دائما في حـــق اأع�سائه المبادئ 
والمناهـــج التي ا�ستقت �سرعيتها من »معركة مدينة الجزائر«. من الممكن في بع�ش 
الجهـــات، اأن تكون اآفـــاق ال�سراع الذي تـــم ك�سبه تقريبا بوا�سطـــة ال�سالح، ويتجدد 
دوما مع ميالد �سرمـــدي للخاليا ال�سيا�سية، ]اأن تكون[ قد دفعت باأ�ساليبها اإلى اأبعد 
الم�ستويات، كجهد اأخير يهدف للو�سول اإلى نتيجة. ال �سك في اأن اأ�سخا�سا م�سلحين 
قـــد تم رميهم بالر�سا�ش في نهاية �سيـــف 1960، عبر كافة التراب الجزائري، بدل 
اإحالتهم على االإقامة في مراكز الحب�ش الع�سكري. تم ارتكاب عمليات م�سلحة فتاكة، 
واإعدام فرن�سيين من ال�سباي�ش، من قبل جي�ش التحرير الوطني، بعد اأقل من �سهر عن 
ان�سمام الحكومة الموؤقتـــة للجمهورية الجزائرية اإلى معاهدات جونيف، كلها اأعمال 

قد اأثارت لدى رجال الفرق الميدانية »ا�ستياء كبيرا ورغبة كبيرة في االنتقام«)2)
لئـــن �سرع، تدريجيا، في تعريف الفرق الفرن�سية المقاتلة في الجزائر بمعاهدات 
جونيـــف، فاإنهـــا لم توفق اأبدا في التطرق اإلى الممار�ســـات التي تتم قبل االإحالة على 

)1( يوميات اآالن مايار دو ال موراندي، 25 جويلية و 22 اأكتوبر 1960.
*272 IR ،1960 2( برقية اجلرنال كريبان اإىل بيري م�سمري، يوم 18 اأوت(



هل هي العودة اإىل النظام ؟ 1962-1960

463

االإقامـــة اأو التقديم اإلـــى الوكيل الع�سكري. ظل ال�سراع اإلـــى نهاية الحرب، كما كان 
عليـــه ال�ساأن في محاربـــة التنظيم ال�سيا�سي االإداري، في معـــزل عن حقوق االأ�سرى. 
لئـــن حاول بع�ش الم�سوؤولين التمييز فـــي المناهج الم�ستعملة بح�سب طبيعة االأعداء، 
ولئـــن حاول البع�ش احترام االأ�سخا�ـــش الموجودين اأمامهم، فهناك من لم يكن يعباأ 

لذلك. 
نجم عن م�ساعفة اللجوء اإلـــى خدمات »الحركة« في ال�سنوات االأخيرة لل�سراع، 
وكذا ت�سكيل فرق كومندو�ش من المن�سمين، م�ساعفة حاالت خرق القوانين. عندما 
�سئل قائد �سابق لواحدة من هذه الفرق، في الجنوب الوهراني، عن ممار�سة التعذيب 

في فوجه، تعر�ش عفويا للحديث عن اإعدام االأ�سرى: 
- نعـــم. وجـــد هذا وذاك. وجدت �سفعـــات، ومن حين الآخر ر�ـــش بالم�سد�ش الر�سا�ش، 
ينطلـــق ب�سرعـــة بالطبع، هي الحرب والقتـــال. وجد اأ�سرى من المفرو�ـــش اأن ي�سجنوا، فلم 

ي�سجنوا. هي الحرب، هي المعاملة القا�سية ! 
ر. ب.: تق�سد اأ�سرى يقتلون؟

- بالطبع. اأنت تعرف الغلظة في المعارك، ينبغي اأن يتحلى المرء بردة الفعل المالئمة 
فـــي الوقت المالئم. وال نملـــك بال�سرورة ردة الفعل المالئمة فـــي الوقت المالئم. هذا هو 
العنـــف. خا�ســـة اإذا كان الخ�ســـم اأمامـــك، لم يحدث لـــه - ح�سب معرفتي، لـــم اأر في يوم 
مـــن االأيام اأ�سيـــرا. ]...[ في اأ�سعب لحظـــات القتال، اأنت ت�ستجمع فـــي نف�سك كل مظاهر 
االنفعـــال، كل مظاهـــر الخوف، مما يجعل بع�سهم... لـــو اأن الجميع يحتفظ بهدوئه. هناك 
من يمكن اأن ي�سجنوا. هناك من لم يوؤ�سر الأنه قتل بب�ساطة، بدافع من الخوف، من االنفعال، 
و�سيئا من االنتقام. ]...[ فال يمكن اأن تقول لجنودك: »ال تفعل ذلك.« »طيب لقد هرب...«، 
لكـــن يعتريك ال�سك ! فتقول في نف�سك: »ماذا؟ لم يعد هنـــاك اأ�سرى، لي�ش هناك كثير من 

االأ�سرى)1).«

با�ستثنـــاء »ت�سفية الح�سابات« التي يتعر�ـــش لذكرها في الحوار اأي�سا، فاإن الذي 
يتعر�ش هذا المالزم المنخرط في الجي�ش لو�سفه، ي�سري بنف�ش الدرجة على اأفواج 

)1( حوار مع املوؤلف.
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المجنديـــن الفرن�سييـــن في اإطـــار الخدمة، اأو وحـــدات الم�ساعديـــن اأو المن�سمين. 
لـــم ي�ستمر قتـــل االأ�سرى واإ�سقـــاط »الهاربين« اإلى غاية انتهاء الحـــرب فح�سب، لكن 
ردود الفعـــل قد تت�ساعف دون �سك في بع�ش المجموعات. في اأفريل 1961، �سدرت 
مذكـــرة م�سلحة كانـــت ال تزال تاأمر باللجـــوء اإلى تقييد االأ�سرى فـــي حالة ا�ستعمال 
اأحدهـــم »دليال«؛ كانت تلك تو�سيـــات ن�سح بها المفت�ش العـــام »ويهنن« في �سبتمبر 
1956 مـــن اأجل محاربة التذرع »بالهاربين المقتوليـــن«... وفي الحقيقة، لئن تراجع 

العـــدد المطلق لالإعدامات التع�سفية، فاإن هذا يعود اأ�سا�سا اإلى تقل�ش مناطق القتال 
اأو مكافحـــة التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري، الأن المنطقيات ال�سائدة في تلك الت�سفيات 

ظلت حية اإلى غاية نهاية الحرب. 
غير اأن ا�ستفتاء 8 جانفي 1961، قد اأكد ل�سارل دو غول باأنه مطاع من قبل اأغلبية 
الفرن�سييـــن: ثالثة اأرباع الم�سوتين فـــي فرن�سا االأم، قد اأجابوا ب»نعم« لمبداأ تقرير 
الجمهوريـــة الجزائرية. وحتى واإن ا�ستمرت الحرب، فاإن منطق ال�سلم والتفاو�ش قد 

تغلب �سيئا ف�سيئا على منطق الحرب. 

الجي�ش تحت رقابة �سارمة
يوجد ميزانان ومكياالن في فر�ش الرقابة على العنف الال �سرعي. اتخذت تدابير 
كثيـــرة من اأجل محاربة االإعدامات التع�سفية، الأن هـــذه االأخيرة ت�سوه �سورة الدولة. 
فالجي�ـــش ي�ستبيـــح لنف�سه حق منـــح الموت، خارجا عـــن االأطر التي تخـــول له ذلك. 
بالمقابـــل، فاإن اللجوء اإلى التعذيب اأثناء ا�ستنطاق »الم�ستبه فيهم« اأو االأ�سرى، رغم 
عدم م�سروعيته، ال يدخل �سرورة في مواجهة مع م�سروعية ال�سلطة. فما دامت القوات 
الم�سلحـــة التـــي تمار�ش ذلك التعذيب موؤطـــرة، وما دام وفاوؤهـــا ال�سيا�سي م�سمونا، 
يبدو باأن الدولة قد �سلمت بتمادي تلك الممار�سات. فبروز التهديد االإرهابي، واأعمال 
العنف – المتزايد في فرن�سا االأم- التي تواجه الجزائريين ببع�سهم)1)-، ت�ساهم بكل 

املو�سوفة من خ�سو�سيات بداية  املواجهات  االأحداث، حيث كانت  باأنه يوجد هنا خلط يف كرونولوجيا  يبدو   )1(
فرن�سا،  يف  االقت�سادية  املن�ساآت  �سد  الثوري  العمل  بت�سعيد  متيزت  فقد  هذه،  االأخرية  فرتتها  يف  اأما  الثورة، 



هل هي العودة اإىل النظام ؟ 1962-1960

465

تاأكيـــد في التغا�سي عن تلك الطبائع. غير اأن التطور ال�سيا�سي الذي عرفه ال�سراع، 
قد فر�ش بع�ش التح�سينات.

مـــرة اأخرى، من �ســـاأن تنظيم االإحالة على االإقامة اأن ي�سمـــح بالتعرف على حالة 
عالقـــة القوى بيـــن ال�سلطة ال�سيا�سيـــة والقادة الع�سكريين فـــي الجزائر، وباالإحاطة 
ببع�ـــش م�سلمات الحوار مع الحكومة الموؤقتـــة للجمهورية الجزائرية. لفر�ش الرقابة 
علـــى قرابة مئة مركز في التراب الجزائري، وجـــد الجنرال المكلف بالتفتي�ش نف�سه 
مـــوؤزرا بم�ست�سار في محكمة اال�ستئنـــاف بباري�ش، وبمراقب عام لالأمن الوطني. كان 
علـــى هوؤالء الثالثة اأن يقوموا بمراقبة الو�سعية والظروف التي يتم وفقها �سجن اأزيد 
مـــن ع�سرين األف �سخ�ـــش)1). كان عليهم اأن يقوموا باأنف�سهـــم بالمراقبات بم�ساعدة 

مفت�سي المناطق الع�سكرية اأي�سا.
لم تكـــن المفت�سية العامة لمراكـــز الحب�ش - �سارت تدعى: لجنـــة تفتي�ش مراكز 
الحجـــز االإداري )ل.ت.م.ح.اإ( - مرتاحـــة فـــي اأداء مهامهـــا: لـــم تكـــن تتوفـــر على 
االإمكانيـــات الكافيـــة للقيـــام بتفتي�ـــش منتظـــم ومكثف للمراكـــز. لم تكـــن االأو�ساط 
الع�سكريـــة را�سية بما تقوم به من مهـــام. وجدت في بع�ش االأماكن عدوانية ظاهرة، 
كما كان عليه ال�ساأن في منطقة غرب الو�سط-الجزائري: »كانت التعليمات التنظيمية 
متجاهلـــة فيها عن ق�ســـد«، ذلك ما اأكد عليه الجنـــرال دوران، بلهجة تهويل وعجز. 
فـــي اأماكن اأخرى، احتار رئي�ـــش ل.ت.م.ح.اإ، لكون الخروق غيـــر م�سجلة وال معاقب 
عليهـــا، منبهـــا اإلى وجـــود »ت�ســـورات« لالإحالة مخالفـــة للتنظيم. فـــي منطقة غرب 
ال�سرق-الق�سنطينـــي، باالأخ�ش، �سجل وجود »روح« مخالفة للتعليمات: اتبع الجنرال 
قائد المنطقة »�سيا�سة تتمثل في و�سع كافة الم�ستبه فيهم الذين يعتبرون خطرا على 

وبالعمليات »االإعالمية« التي فجرتها فدرالية جبهة التحرير يف فرن�سا، للتاأثري على الراأي العام الفرن�سي والعاملي. 
راجع مذكرات عمر بوداوود، )من�سورات دار الق�سبة( ]الرتجمة[

)1( يبلغ عدد املوقوفني املحتمل مراقبتهم من قبل جلنة تفتي�ش مراكز احلجز االإداري، 22.000 يف فيفري 1960 
و20500 يف دي�سمرب. من املعلوم اأنه وجد يف 1961 ما جمموعه قرابة 28.000 �سخ�ش موقوف حمال على االإقامة 

يف اجلزائر، غري اأن ل.ت.م.ح.اإ ال تراقب ال�سجون وال مراكز االإيواء.
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النظـــام العمومي، في مراكز فرز وتحويل لفترات تتراوح من �سهر اإلى ثالثة اأ�سهر«، 
ممـــا يت�سبب فـــي اإحداث ت�سخم في االأعـــداد، يوؤدي اإلى اإن�ساء »مفـــارز غير نظامية 
تمامـــا )هكذا(«. وفي العديد من القطاعـــات، يوجه القادة الع�سكريون طلبات اإحالة 
اإلـــى المحافظ، مـــع تحديد م�سبق للمـــدد المطلوبة؛ وفي قطاعات اأخـــرى مثل ميلة، 
يقـــوم القائد �سراحة باالحتفاظ بالم�ستبه فيهم في اأماكن غير م�سرح بها »ال يمكن 
مراقبتهـــا)1)«. كان الجنـــرال دوران يندد، غير اأنه كان عاجزا عن القيام بما هو اأكبر 
من ذلك، من غير دعم من قبل ال�سلطات الع�سكرية العليا. وحتى حين بدا في ال�سمال 
الق�سنطينـــي، اأو في �سلك الجي�ش بالجزائر، اأو الناحية الع�سكرية العا�سرة، باأن هذه 
تقا�سمـــه راأيه، فاإن ]تغلب[ »�سعوره بعـــدم الح�سول من قبل ال�سلطات الع�سكرية على 

تقبل اآرائه وطلباته«، قد دفع به اإلى اال�ستقالة بعد اأقل من �سنة من تعيينه)2).
غيـــر اأن بع�ـــش التطـــور كان ملحوظـــا فـــي 1960 اإلـــى 1962، تح�سنـــت اأو�ســـاع 
المحبو�سيـــن، مع تقل�ش تدريجـــي الأعدادهم. مع العلم اأنه لم يبـــق لمندوبي اللجنة 
الدوليـــة لل�سليـــب االأحمر، �سيئـــا يوؤاخذون به المراكـــز الع�سكرية للحب�ـــش، وعاينوا 
»تح�سنـــا ملحوظـــا بو�ســـوح« في مراكـــز الفـــرز والتحويل. غيـــر اأن »اأحداثـــا، ت�سكل 
تجاوزات، تعذيبـــا اأو مخالفات خطيرة« ظلت موجودة واحتارت لها ل.ت.م.ح.اإ، اإلى 

غاية نهاية ال�سراع)3).
كان مركـــز الفـــرز والتحويل التابـــع لبني م�سو�ش يلفت االنتبـــاه ب�سفة خا�سة بما 
تميز به من ت�سيير �سيء، كما اأن مركز وهران قد ا�ستهر بكونه »االأ�سواأ في الجزائر، 
من حيث اكتظـــاده ومن حيث كونه االأقل احتراما وتطبيقا الآجال التقادم النظامية و 
للمادة 3 من معاهدة جونيف)4)«. كان واردا اأن ُينتظر من هذا المركز كل �سيء، عدا 

)1( تقرير اجلرنال دوران اإىل املندوب العام واإىل القائد االأعلى، حول مراكز ال�سرق الق�سنطيني، يوم 25 جانفي 
»1961، 1H 3617/1*

(CAOM( *15/41 cab،1961 ر�سالة جان موران اإىل لوي�ش جوك�ش، يوم 18 اأكتوبر )2(
*1239/1 1H ،1961 3( تقرير اجلرنال دوران اإىل املندوب العام واإىل قائد القوات امل�سلحة، يوم 26 ماي(

 ،1961 12 دي�سمرب  يوم  لوهران،  التابع  والتحويل  الفرز  االأحمر، ملركز  لل�سليب  الدولية  للجنة  زيارة  تقرير   )4(
1493/1 1H
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اأن يحتـــرم فورا كافة اآجال التقادم ال�سارية. حـــدث العك�ش، اإذ بالرغم من الفح�ش 
الطبـــي االآلي عنـــد الدخول المطبق علـــى اأربعمائة �سخ�ش يمرون منـــه �سهريا، منذ 
جانفـــي 1961، فقـــد ا�ستكى الكثيـــر من المحبو�سيـــن بالتعذيب اأثنـــاء ا�ستنطاقهم، 
كمـــا عاين المندوبـــون ال�سوي�سريون اآثار �سرب في االأكتـــاف والزندين. في منت�سف 
فيفـــري 1962، عبرت ل.ت.م.ح.اإ، عن ارتياحها »لكـــون المالحظات التي اأدلت بها 
اللجنـــة الدولية لل�سليب االأحمـــر، اأثناء زيارتها االأخيرة، قد اأخـــذت بعين االعتبار، 
وباأن معظم الحاالت قد �سهدت تعديال)1)«؛ اأح�سن ما يمكن اأن يقال، اأن التح�سن جاء 

قبل فوات االأوان! 
فـــي وهـــران، تـــاأوي مراكـــز الفـــرز والتحويـــل اأي�ســـا اأوروبييـــن يتعر�ســـون، مثل 
الجزائرييـــن، للتعذيـــب اأحيانـــا. كذلك االأمر فـــي »دويره«، حيث الحـــظ نواب لجنة 
القوانين رجاال »تعر�سوا للتعنيف اأثناء اال�ستنطاق«، وقد حذت هذه الحقيقة الموؤكدة 
البرلمانيين اإلى ت�سجيب عمليات توقيف كانت تبدو لهم اأقرب اإلى العمل الوقائي منها 
اإلى القمـــع، مما يوؤدي بزعمهم، اإلـــى »االرتجال الموؤ�سف والمالحـــظ واإلى مخلفات 
واأ�ساليـــب، مـــن المهم جدا قمعهـــا ب�سرامة اإن رغبت فرن�سا فـــي االحتفاظ ب�سرفها 
وبروحهـــا«)2). قبـــل �سنة من ذلـــك، حين لم يكـــن المقيمون في المحت�ســـدات يعدون 
معهم اأي اأوروبي من اأن�سار الجزائر فرن�سية، كانت اللجان اأكثر قابلية اإلى فهم هذا 
المنطـــق الذي ي�سمح »بتوقيف كافة النا�ش الم�ستبه فيهـــم عبر تراب الجمهورية)3)«. 
فـــي ربيع 1960، لم يفـــت على النواب اأن ي�سجلوا حالة »نائـــب م�سلم، �سحية توقيف 
تع�سفـــي متبـــوع بحب�ش غير قانوني«. لقد �سدموا حين تعلـــق االأمر باأحد الوجهاء، تم 
توقيفـــه »بدون اأي �سبب جاد«، غير اأن الحكم النهائـــي، الذي خل�سوا اإليه بعد زيارة 

*1100/2 1H ،1962 1( ر�سالة الكولونيل �سان مارتان اإىل النائب العام، يوم 14 فيفري(
 18 اإىل   12 ال�سيد �سمار�سيلي، حول الزيارة التي قامت بها اللجنة الربملانية اإىل اجلزائر من  )2( عر�ش قدمه 

اأكتوبر 1961، اأمام جلنة القوانني يف املجل�ش، يوم 19 اأكتوبر 1961. اأر�سيف املجل�ش الوطني.
)3( جمل�ش الدول، 22 اأفريل 1966، ب�سدد الن�سو�ش املتعلقة باحلب�ش االإداري اإثناء حرب اجلزائر، خال�سة غاملوت،

 (Revue de droit public, 1966, p. 584, cité par Christian GUERY, in Juger en Algérie, 1944-
1962, Paris, Ed/ du Seuil, 1997, p/96
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خم�ـــش مراكز، كان »منا�سبا واإيجابيا«)1). من �ساأن مقارنة هذين التقريرين اأن تدعو 
اإلـــى بع�ش الحذر اإذ نلم�ش فيهما لـــدى النواب ح�سا�سية تختلف باختالف االأ�سخا�ش 
المحبو�سيـــن. كما اأن العدد القليل من المراكز المـــزارة والطابع الر�سمي والمرتقب 

الذي يمثله مجيئهم، من �ساأنه اأن يقلل من اأهمية الخال�سات التي انتهوا اإليها.
وعك�ـــش ذلـــك، نلم�ســـه فـــي تقاريـــر ل.ت.م.ح.اإ، المدفوعـــة بحر�ـــش ظاهر على 
اال�ستيفـــاء، حيث نجد اأنها تك�سف عن فروق كبيرة بيـــن المناطق، بل بين القطاعات. 
با�ستثناء ال�سجالت النظامية التي ال ُيعنى ب�سبطها في كثير من المراكز – مما ي�سمح 
بتوريـــة بع�ش المخالفات -، لم يرد في �ساأن معظم مراكز الفرز والتحويل �سوى القليل 
من التعليقات ال�سلبية، �سنة 1961. بالمقابل، ظل بع�سها ي�سار اإليها باالإ�سبع اإلى غاية 
نهايـــة الحرب، من غير تح�سن ظاهر. فـــي مزرعة االإنجليز، الحظ الجنرال دوران في 
�سجالت المركز، اإلى غاية جوان 1961، وجود:« اأعمدة فارغة اأو ي�ستبدل بع�سها ببع�ش« 
فـــي كرا�ش الدخول والخروج وكذا »كرا�سا للغائبين �سيء الت�سور«. كان االنطباع العام 
بمدينة تيارت كما في �سعيدة �سلبيا الأن »عدد الغائبين بدعوى "اال�ستغالل العملياتي" 
كان مرتفعـــا ب�سكل غير عادي«. في ال�سرق الق�سنطينـــي، بلغت مراكز الفرز والتحويل 
التابعة لكل من �سان-اآرنو، م�سيلة، �سطيف اأو فج امزاال، م�ستويات عليا. فمن بين 176 

محبو�سا م�سجال في مركز فج امزاال في جانفي 1961، بقي 77 حا�سرين ج�سديا)2).
هنـــاك م�سكل ظل متكـــررا في العديد من الموا�سع: هو مـــدة الحب�ش. نظريا يتم 
تحديـــد المـــدد الآجال ال تتعدى ثالثة اأ�سهـــر، وهي تتجاوز ذلك فـــي معظم االأحيان. 
كثيـــرا ما تكون هذه المخالفـــة وثيقة الترابط باختراق اأخطر للتنظيم: حب�ش االأفراد 
في مراكز عبور غير م�سرح بها، وخارجة عن مجاالت الرقابة في اأغلب االأحيان، اإن 
لم تكـــن �سرية تماما. وحيث اأن االإحالة على االإقامة، واحدة من �سكليات القمع، فاإن 

ظروفها تعك�ش ظروف الحرب في كل قطاع. 

)1( تقرير ال�سيد �سامر�سيلي حول املهنة، من 19 اإىل 30 �سبتمرب 1960، مت تقدمي اأمام جلنة القوانني يف املجل�ش، 
يوم 7 نوفمرب 1960، اأر�سيف املجل�ش الوطني.

(CAOM( *15/41 cab et (SHAT( *1100/2 1H ،1961 ،تقرير التفتي�ش )2(
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رغـــم غيـــاب الو�سائل المالئمة التي ]مـــن المفرو�ش اأن[ تزود بهـــا هيئة الرقابة 
الع�سكرية، فقد واكـــب تكري�ش ال�سلطة المدنية، ابتداء من 1961 على االأقل، تح�سن 
في مجـــاالت حقوق االأ�سرى المحبو�سين في المراكـــز الع�سكرية للحب�ش. فور حديث 
رئي�ش الدولة عن »دولة جزائرية ذات �سيادة«، اأعلن، في يوم الغد، عن القيام بخطوة 
هامـــة في �ساأن النظـــام الداخلي لمراكز الفـــرز والتحويل، ا�ستلهـــم محتوياته ب�سكل 
وا�ســـع من معاهدات جونيف، واعترف اإذن، واقعيا، ب�سفة المحاربين لمقاتلي جبهة 

التحرير الوطني.
اأحـــدث هذا التطور العام فزعا لدى اأن�ســـار الجزائر فرن�سية. قام االأكثر حركية 
منهم، بتنظيم تمـــرد ع�سكري حقيقي، من منطلق تنكرهم لل�سلطة القائمة: ا�ستولوا 
علـــى بنايـــة الحكومة العامـــة، اأعلنوا حالـــة الح�سار، ودعـــوا الجي�ش وال�ســـكان اإلى 
االن�سمـــام. تم ت�سيير هذا االنقالب من قبل قائد �سابق الأركان الجي�ش، هو الجنرال 
زيلير؛ والم�سوؤول ال�سابق عن الطيران في الجزائر، الجنرال جوهو، ومن قبل قائدين 
عامين �سابقين للناحية الع�سكرية العا�سرة هما الجنرال �ساالن والجنرال �سال، الذي 
ظلـــت �سمعته عظيمة بعد �سنة من تنحيته. كان الرجال االأربعة �سادة مدينة الجزائر 
في 22 و23 اأفريل 1961 وهتفت الجموع االأوروبية باأ�سمائهم. غير اأن الجي�ش، ما عدا 
بع�ـــش اال�ستثناءات، لم ي�سايرهم. في البلـــد االأم، كان اال�ستنكار اأكبر بكثير. بتاأييد 
مـــن ال�سكان، قرر الجنرال دو غول اللجوء اإلـــى تطبيق المادة 16 من الد�ستور. حين 
وجـــد الع�سكر االنقالبيون اأنهم محرومـــون من �سند البلد االأم وعاجزون عن تحريك 
الجي�ش اإلى جانبهم، وبدال من اإذكاء اأتون الجمر في مدينة الجزائر، ف�سلوا مغادرة 
طاولـــة اللعبة. اختـــار كل من الجنرالين �ســـاالن وجوهو موا�سلة القتـــال في �سفوف 
المنظمـــة الم�سلحـــة ال�سريـــة، بينما �سلم الجنـــرال �سال ثم زيليـــر اأنف�سهما للعدالة. 
باعتبـــاره اآخر محاولـــة للمحافظة على فرن�سية الجزائر، مـــن قبل ع�سكر كدرهم ما 
فعلتـــه ال�سلطة ال�سيا�سية بانت�سار االأ�سلحة، فاإن االنقالب – خا�سة اإن حر�سنا على 
فهـــم ان�سمام الجنرال �سال- هو ما �سماه جان بالن�سي »ردة فعل "المحاربين"، كما 
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ي�سمـــون اأنف�سهـــم باأنف�سهم، اأي اأطر وحـــدات احتياطية عامة، حاربـــوا في الميدان، 
و�سحقوا جي�ش التحرير الوطني في الداخل«)1).

اأ�ســـرع ف�سل االنقـــالب بمغـــادرة الجي�ش من قبـــل العديد من الع�سكـــر الذين لم 
يتوافقـــوا مع التطور ال�سيا�سي، مما �ساهم فـــي تعزيز �سفوف منظمة الجي�ش ال�سري 
ب�ســـكل معتبـــر. هي باالأخ�ـــش، فر�سة الآخر محاولـــة لال�ستم�ساك باأمـــور ال�سيا�سية. 
النتيجـــة: تقديم مئة وخم�سين �سابطا اأمـــام محاكم خا�سة؛ ت�سليط عقوبات تاأديبية 
علـــى خم�سمائـــة واأربـــع وثالثين �سابطـــا و�سابط �ســـف)2). تم حل االأفـــواج المظلية 

الثالثة، رائدة الحركة. 
ظـــل كثير من ال�سبـــاط يقا�سمـــون وقتها االنقالبييـــن م�ساعرهم، حتـــى واإن لم 
ي�ساندوهم بن�ساط. كان على ال�سلطة ال�سيا�سية اأن تواجه تلك الخيبة الثقيلة، الوارد 
و�سفهـــا فـــي بطاقة عـــن معنويات الجي�ـــش غداة االنقـــالب، حيث اعتبـــرت ال�سلطة 
ال�سيا�سيـــة م�سوؤولـــة عن تاأزم العالقـــة بين الجي�ش واالأمة. كان علـــى ال�سباط ت�سوية 
»م�ســـاكل ال حل لها ]...[ وقد تبين لهم باأن االأمة ال ت�ساير خطاهم، الأ�سباب تجاوزت 
مداركهم. منتهى العجب بالن�سبة اإليهم هو اأن يجدوا رئي�ش الدولة يطبق في الجزائر 
�سيا�سة يعتبرونها م�سادة لم�سلحة الوطن. ومع هذا فاإن مقت�سيات النجاح، قد دفعت 

)1( جان بالن�سي، ع�سكر وجمهورية، 1870-1962. ال�سباط، ال�سلطة واحلياة العمومية يف فرن�سا، باري�ش من�سورات 
بروك�سيل  واالنقالب،  1961، مدينة اجلزائر  فاي�ش،  اأنظر موري�ش  االنقالب،  544. حول  1999، �ش.  ال�سوربون، 
Complexe 1983، ولنف�ش الكاتب،«ما اجلديد يف �ساأن االنقالب؟« يف »حرب اجلزائر يف املراآة«... �س�ش. -256
[ 251ال ينبغي اأن نفوت الفر�سة هنا للفت نظر القارئ اإىل هذا التمادي املر�سي يف »االنت�سار«، بالرغم من الهزمية 
املنكرة املتمثلة يف عدم التوفيق يف حتقيق »فرن�سية اجلزائر«، ب�سبب الف�سل يف فرن�سة اجلزائريني، وهي كما اأعلن 
عنه �سرا وجهرا، الغاية االأوىل امل�سندة اإىل جي�ش وقع يف فخ »حربيته« يف التعامل مع ق�سية �سعب عانى من ويالت 
اأ�سند لرواد احلركة الوطنية، ثم جلبهة التحرير وجلي�سها دور القيادة والنطق با�سمه.  اال�ستعمار عقودا وعقودا، 
كيف وملاذا؟ مفيد جدا اأن ي�سرع يف تفكيك رموز االإ�سرار اجلزائري اأي�سا، الذي اأبرزه هذا املوؤلف الهام، بقراءته 

من جديد، لكن من منظور جزائري ]الرتجمة [
)2( ح�سب ليونيدا�ش، مواد لكتابة تاريخ زماننا، رقم 26، جانفي-مار�ش 1992، �ش. 27. اأمام جلنة الدفاع الوطني 
التابعة للمجل�ش الوطني، يوم 14 جوان 1961، حتدث بيري م�سمري من جهته عن 67 �سابط معاقب ب»توقيف القلعة« 

وعن 200 �سابط و�سابط �سف، عوقبوا بتوقيف �سرامة، اأو بتوقيف عادي.
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ال�سبـــاط اإلى الموافقة علـــى اأ�ساليب اأقل ما يقال عنها اأنها مخالفة لكرامة االإن�سان. 
تـــم تجاهل تعليمـــات رئي�ش الدولة با�ستمرار«. بعد ف�ســـل االنقالب، »يحتاج ال�سابط 
اإلـــى تهوية اأفكاره، اإلى اإعادة طرح الم�سكل الجزائري في الظرفية المنا�سبة له، اإلى 
مرتبتـــه ك�سابط، اإلـــى اال�ستعداد لتبوء مقامه في الجي�ش "الـــذري"، اإلى اأن يكت�سف 
من جديد باأن الجي�ش ي�سرب جذوره داخل االأمة، اإلى اإعادة النظر في طبيعة المهمة 

الم�سندة اإليه، اإلى اأن يكون مزودا بمعلومة مو�سوعية عن الجزائر)1)«... 
فـــي بعد-غـــد يوم االنقـــالب، اأعلنـــت ال�سحافة عـــن تعليق العمليـــات الهجومية 
)100(، تعليـــق �ســـار ر�سميـــا يـــوم 20 ماي، يـــوم افتتـــاح المفاو�سات فـــي اإيفيان، 
ال�ساحـــة التي يلعب فيها مرة اأخـــرى م�سير الجزائـــر. اأرادت ال�سلطة الفرن�سية من 
خـــالل التوقـــف االأحادي لمدة �سهر، قابـــل للتجديد، اأن تفهم محاوريهـــا باأنها تتمتع 
بال�سيطرة الميدانية الع�سكريـــة الكال�سيكية، حيث اأن الجي�ش لن ي�سمح لنف�سه �سوى 
بالـــرد في حالـــة الهجوم، وم�ستمر في حرب هجومية تقت�ســـر على الدفاع عن حدود 
الجزائـــر، المو�ســـع الوحيـــد الذي قد ياأتـــي منه خطر كبيـــر. لكن، اإلـــى جانب هذه 
الحـــرب الكال�سيكية، وا�ســـل جي�ش الجزائر حربـــه ‘اال�ستخباراتيـــة’: اعتبر اإبطال 
مفعـــول »التنظيم ال�سيا�ســـي االإداري« الهـــدف الم�سند اإلى كافة القـــوات الفرن�سية. 
تعتبر كيفيـــات تطبيق عمليات )100( متناق�سة جزئيـــا: كان على القوات الفرن�سية 
اأن ال تقـــوم بهجمات �سد »الع�سابات المتمردة« لكن عليها اأن ت�ستمر في البحث عن 
المعلومـــة، وحرمـــان اأع�ساء التنظيم ال�سيا�سي االإداري مـــن ال�سند الذي يتلقونه من 

نف�ش ال»متمردين« عن طريق الحيلولة دون اجتماعهم...
يبدو باأن الجي�ش لم يتحمل عن طيبة قلب اإكراهه على عدم الن�ساط. في 10 اأوت 
1961، اأكـــدت مدونة من الم�سوؤول الجديد عن الناحية الع�سكرية العا�سرة، الجنرال 

)1( بطاقة مكتب املعنويات، حول معنويات جي�ش اجلزائر، يوم 10 ماي 1H ،1961 2413/3. منذ 1945 »ي�سمح 
اتهام ال�سلطة ال�سيا�سية بلم �سمل اجلميع، حتت نف�ش الراية، ومبراجعة وحدة اجلي�ش، باأقل االأثمان«، كذلك كتب 
1870-1962...�ش.  وجمهورية،  ع�سكر  فيدال  فيليب  دوهاميل،  اإيرك  فوركاد،  اأوليفيي  يف،  اإبيزي،  دابزاك  كلود 

686
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اأيـــوري، باأن المقاتلين الخ�سوم قـــد ا�ستغلوا الفر�سة من اأجـــل موا�سلة ن�ساطاتهم. 
.’100L اأ�سار بالعودة اإلى العمليات، وهو ما تقرر في نهاية االأمر، تم اإلغاء

كانـــت اأعمال التعذيـــب محظورة اأكثر من اأي وقت م�سى. ذكر الوزير االأول بذلك 
في اأكتوبر، بينما تزايدت االإ�ساعات ب�سدد اأعمال تعذيب تعر�ش لها اأ�سخا�ش ا�ستبه 
فـــي تعاطفهم اأو فـــي تاأييدهم لن�سط لمنظمـــة الجي�ش ال�سري)1). مـــن جديد عنونت 
جريدة لوموند في اأحد مقاالتها: »عمليات التعذيب في الجزائر)2)؟« وب�سدد الق�سية 
االأكثـــر حظوة في نظر االإعالم، في �ساأن هذه العمليات، وجد المفو�ش العام عبارات 
ا�ستعملـــت من قبل لو�سف جبهة التحرير الوطني: »يبدو مما ال �سك فيه، اأنه وقع في 
وقت ال يمكن تحديده من هذا اال�ستنطاق، عنف اأقل خطر بكثير من خطورة التعذيب 
التـــي ف�سلت فيها اأبواق دعاية المتمردين، في حق ال�سيدة �ساال�سك، لكن لم يت�سبب 
قـــط في دخول المعنية اإلـــى الم�ست�سفى)3).« هذا، مع العلـــم اأن نوعيتي »المتمردين«، 
التي كان على القوات الفرن�سية اأن تواجهها وقتئذ، كانت مختلفة تماما. بدت محاربة 
االثنيـــن في نظر البع�ش غير متالئمة، كما ورد في بطاقة حول المعنويات التي تعتبر 
بـــاأن »الجي�ش في لبالد، يجد نف�سه في خدمة منظمة الجي�ش ال�سري، الأنه يحول دون 
اإقامـــة تنظيم جبهة التحريـــر الوطني)4)«! والواقـــع، هو اأن ال�سعوبـــات التي وجدتها 
محاربة منظمة الجي�ش ال�سري، تعود اأي�سا اإلى الروابط التي تجمع بع�ش الع�سكريين 

بالن�سطاء االأوروبيين، واإلى جنود انتقلوا للعمل في �سفوف المنظمة االإرهابية. 

 1H ،1961 1( ر�سالة اإىل الوزراء املكلفني: بال�سوؤون اجلزائرية، بالعدالة، بالداخلية، وباجليو�ش، يوم 17 اأكتوبر(
1265/1

)2( لوموند 1-2 اأكتوبر 1961: »من خمتلف اجلهات – من اليمني اأو من اأق�سى اليمني باالأخ�ش- ارتفعت اأ�سوات، 
لالحتجاج �سد اأعمال تلويع وتعذيب يبدو باأنها ا�ستهدفت، اأثناء عمليات ا�ستنطاق، ن�سطاء اأوروبيني يف اجلزائر.
اإن تاأكدت هذه املعلومات، ف�ستدفع اإىل نف�ش االحتجاجات – من املوؤ�سف اأنها غري جمدية – التي ت�سببت فيها نف�ش 
املمار�سات هنا، منذ �سنوات، حني كانت ت�ستهدف امل�سلمني. ففي و�سع االأوروبيني الذين ي�ستكون من هذا، ولهم احلق 

يف ذلك، اأن يقدروا مبلغ ال�سرر الذي ارتكبوه يف حق اأنف�سهم، حني �سكتوا عن �سن ممار�سات واأعراف مقيتة.«
)CAOM( *15/17 cab 1961 ر�سالة جان موران اإىل موري�ش باتان، يوم 16 اأكتوبر )3(

نهاية  العامة يف اجلزائر، يف  الو�سعية  امل�سرتكة بني اجليو�ش، حول  االأركان  لقيادة  املعنويات،  )4( بطاقة مكتب 
2413/3 1H ،1961 سبتمرب�
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حالة الال-عقاب المقبولة في الم�شتويات العليا

كتائب م�ساة خارجة عن المعتاد
كانت اأهمية الم�سالح الخا�سة تتزايد، كلما تقدمت الحرب، وتقدمت المفاو�سات 
مع الحكومة الموؤقتة للجمهورية الجزائرية، وو�سعت عالمات في الم�سار الذي يوؤدي 
اإلـــى مغـــادرة فرن�سا – بما في ذلـــك اللجوء اإلى االنتخابات واإلـــى اال�ستفتاء. وجدت 
المفـــارز الميدانية للحماية نف�سها في قلب رهانـــات الحرب، بحكم مجاالت التدخل 
التـــي تعود اإليهـــا بامتيـــاز. وبالفعل، تمثلـــت مهمتها اأ�ســـال في م�ساءلـــة المن�سمين 
ومحاربـــة التنظيـــم ال�سيا�ســـي االإداري. لكن، في الوقت الذي تـــم تفكيك »الكتيبات« 
وراأى محاربـــو جي�ـــش التحرير الوطني اآمالهم في االنت�ســـار تبتعد بكيفية م�ستدامة، 
تحولـــت عمليات االن�سمام اإلى �سالح بيد فرن�سا فـــي المفاو�سات. كما �سهدت نهاية 
1960، ظهورا جديدا الإرهاب ح�سري ن�سط، من �ساأنه اأن ي�ساعف من اأهمية الحرب 

التي اأعطيت فيها االأولوية لمحاربة التنظيم ال�سيا�سي االإداري.
غيـــر اأن المفارز الميدانية للحماية، ال تمثل �سالحـــا بامتياز في هذا الحرب، اإال 
اإذا خ�سعت للرقابة. في ربيع 1960، حاولت ال�سلطة ال�سيا�سية ب�سط اليد من جديد 
علـــى تلك الهيئـــات. تحولت م.م.ح، التابعـــة للمناطق اإلى �سرايـــا للم�ساة، تم ربطها 
ر�سميـــا باأربع كتائـــب كبيرة، �ســـارت �سبه-األوية للبحث )ف�سيلـــةP �سابقا(، تت�سكل 
مـــن كتائب الم�ساة: 58، 61، 157، و163. اأما عن المفـــارز الميدانية للحماية، فقد 

.(1()UOR( سارت تدعى، منذ 10 ماي 1960، وحدات ميدانية للبحث�

)1( مت تبني هذا الرمز اأثناء اجتماع جلنة ال�سوؤون اجلزائرية.
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و�سعـــت )و.م.ب( تحـــت اإمـــرة ال�سباط قـــادة القطاعات وتحـــت م�سوؤولية قادة 
المناطـــق. » ينبغـــي اأن ال يترك اأي اأثر ل�سلَّم قيادي مـــواز لقيادة ال�سلطات االإقليمية« 
ذلك هو ما تم التاأكيد عليه في اأعلى الم�ستويات)1). لم تكن هذه الت�سمية مجرد تورية 
موجهـــة لت�سليل ال�سحفيين، ومـــا اأبعدها عن ذلك، الأنها تترجم بحق اإرادة �سيا�سية 

في المراقبة)2).
فـــي منطق هذا التوافق مع القاعدة، و�سل الوزير الجديد للجيو�ش، بيير م�سمير، 
اإلى حد التعبير عن اأمله في اأن تحل هذه الهيئات. عر�ش على الوزير االأول اأن يو�سع 
العاملون في الوحدات الميدانية للبحث، في المناطق وفي القطاعات، تحت ت�سرف 
القيـــادة، واأن تزال ن�سف-األوية البحث)3). غيـــر اأن م�سروعه قد تم كن�سه كلية اأثناء 
اجتماع انت�سرت فيه وجهة نظر قيادة االأركان العامة للدفاع الوطني، مما اأف�سى اإلى 
حدوث عك�ش ذلك، اأي برمجة زيادة اأعداد العاملين في الوحدات الميدانية للبحث. 
فـــي نف�ـــش اليوم، وجه وزير الجيو�ـــش، تعليمته للجنرال كريبـــان، بخ�سو�ش » ارتفاع 
عدد حاالت الموت العنيفة المالحظة بمنا�سبة عمليات تحويل االأ�سخا�ش الموقوفين« 
طالبا منه اأن يقوم بتذكير »كافة الم�ستويات القيادية، بالقواعد االإجبارية التي ينبغي 
اأن ت�سمن �سالمـــة االأ�سخا�ش الموقوفين والمحبو�سين من قبـــل الجي�ش«)4). وعندما 
نتذكـــر باأن التعليمة لم تن�ســـر طيلة �سهور من قبل، ف�سنتمكـــن وقتها من تقدير بروز 
المنطقيات التي كانت تهيمن ب�سكل وا�سع �سنة 1960، والتي احتفظت فيها الوحدات 

االإقليمية للبحث بمكانتها كاملة. 
(1( 1H 1473/2*

لواء  العمليات  يوميات �سري  بداية  اأدرجت يف  التاريخية  التورية. فاملدونة  توؤكد  زالت  االأر�سيف ال  باأن  ن�سجل   )2(
فاأن  »باملقابل،  بعد ذلك.  ت�سكيله  يعد  1919، ومل  دي�سمرب   31 يوم  الكتيبة  ي�سفر فعال كيف حلت هذه   ،61 امل�ساة 
لواء امل�ساة 61، قد وجد يف اجلزائر.]...[ متت اإقامته يف �سلك اجلي�ش الوهراين، وكان يقوم مبهام خا�سة يف اإطار 

الكتيبة 123.
)3( ر�سالة اإىل الوزير االأول، يوم 28 جوان 1H ،1960 1467/1*. عر�ش اأي�سا تعزيز املراكز القيادية يف الكتائب 

وتكليفها مبهمة قريبة من مهمة املكتب الثاين يف �سلك اجلي�ش.
18 جويلية  يوم  القوات يف اجلزائر،  قائد  اإىل اجلرنال  وزير اجليو�ش  MA/CC 015682 من  رقم  تعليمة   )4(

1240/8 1H ،1960
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للتو�ســـل اإلى ك�سر �سلم قيادي مواز اأبدى ا�ستقاللية مفرطة وي�سكل م�سدر حيرة 
ال�سلطـــات، تم نقـــل الكولونيل �سيمونـــو اإلى بواتيـــي وتعيين معينه، ليوتنـــان كولونيل 
اإمدمـــون بالن�سي، خلفـــا له. تم اتخاذ كافة االحتياطات من اأجـــل الو�سول اإلى الحد 
من حرية ت�سرف رجال �سبه-الكتائب ]المخ�س�سة[ للبحث)1). غير اأن ا�ستقالليتها 
الكبيرة هي التي ظلت مهيمنة اإلى غاية ربيع 1961: وبالفعل، ففي يوم 12 ماي، طلب 
الجنرال دو غول اأن تقدم له مقترحات »من اأجل تنظيم جديد يخ�سع هذه الهيئة من 
كافة االعتبارات ودون تقييد، ل�سوابط التنظيم الع�سكري«، و من المفرو�ش اأن يكون 

هذا فعليا منذ �سنة خلت)2)...
داخـــل كتائـــب الم�ساة هذه، ا�ستعمل رجـــال قدموا من اأ�ســـالك الجيو�ش الثالثة، 
الأداء مهـــام بعيدة عن مهـــام الم�ساة... كان بود الم�سوؤولين فـــي مراكز التن�سيق بين 
الجيو�ـــش اأن ال يح�سلـــوا �سوى علـــى اأف�سل االإطارات، في كافـــة المجاالت ال�سحية، 
مراعاة للبعد العملياتي المنـــوط بمهمتهم، يتمتعون باأخالقيات تبعدهم عن مواطن 
ال�سكـــوك، اأذكياء يحبون البحث، يتمتعون بالح�ش التنظيمـــي، بروح المبادرة الخ)3). 
بالن�سبـــة للوحدات الميدانية للبحث، كما هو الحال بالن�سبـــة ل م.م.ح، فاإن التاأطير 
الـــذي يبحث عنه يـــراد له اأن يكـــون �سابا ديناميكيـــا: على ال�سبـــاط اأن يق�سوا مدة 
�سنـــة علـــى االأقل في الخدمة فـــي AFN. يعتبر اال�ستقرار في الوظيفـــة اأقل ما يمكن 
ا�ستراطه، وهو مرغوب فيه اأي�سا بالن�سبة لرجال الفرق. غير اأن اإدارة الم�ستخدمين 

اأجل خم�سة ع�سر يوما، املرتوك »للهيئات  اأيوري يف دي�سمرب باأن ي�سمح بتمديد  اأو�سح اجلرنال  )1( وهكذا، فقد 
الع�سكرية املخت�سة« من اأجل االحتفاظ باالأ�سرى »املنتظر ا�ستغاللهم عملياتيا«، »مبدد متعاقبة تبلغ ثمانية اأيام«، 
�سريطة اأن يتم تقرير هذا التمديد من قبل اجلرنال �سخ�سيا واأن يطلع عليه الوكيل الع�سكري. ثم اأ�ساف ال ميكن 
الأي »متمرد« اأ�سري اأن يخرج من تراب املنطقة من اأجل ا�ستغالل علمياتي يف م�ستويات اأخرى، من غري اإذنه العاجل، 
امل�سرتكة،  االأركان  اأو قيادة  الق�سنطيني،  »باأمر مكتوب ي�سدر من �سلطة موؤهلة يف �سلك اجلي�ش  اإال  به  يوؤذن  ولن 
وت�ستبعد كافة اأ�سكال التحويل االأخرى«. مذكرة م�سلحة للجرنال اأيوري، قائد منطقة �سمال ال�سرق-الق�سنطيني، 

*3799/2 1H ،1960 يوم 3 دي�سمرب
(2(  1H 1467/1*

)3( موا�سفات ال�سابط و�سابط ال�سف املر�سحني لع�سوية مراكز التن�سيق بني اجليو�ش، ح�سب بطاقة م، ت. ج 
*1468/1 1H
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الع�سكريين في القوات البرية، متحفظة جدا في تخ�سي�ش اأ�سخا�ش لهذه الم�سلحة. 
كمـــا اأن اإدارات البحريـــة والقوات الجوية قـــد امتنعت طوال الحـــرب عن الم�ساهمة 
فـــي ا�ستكمال العاملين في مراكـــز التن�سيق بين الجيو�ش. فور 1957، اأطلعت الجميع 
على اأنها تجد ذلك من خ�سو�سيات مهام القوات البرية اأ�سا�سا، وتوا�سل عدم اإبداء 
الحما�ســـة فـــي اإر�سال اإطاراتها اإليهـــا، مف�سلة دائما اختيار �سبـــاط االحتياط، على 

�سباط متعاقدين. 
غيـــر اأن العدد الهام، لل�سباط المجندين في اإطـــار الخدمة، ي�سكل دوما مو�سوع 
حيـــرة بالن�سبـــة لل�سلطات الع�سكرية في الجزائر. في اأكتوبـــر 1959، اعتبرت بطاقة 
فـــي قيـــادة اأركان الجيو�ـــش الم�ستركة، باأن ن�سبتهـــم كبيرة جدا، وباأنـــه يوجد بينهم 
»ن�سبـــة كبيرة من النفيات )حوالي الثلث يعتبرون غير �سالحين لال�ستعمال تقنيا، اأو 
الأ�سبـــاب اأن�سانية: �سيا�سية، دينية()1)«. رغم هـــذا فقد ارتفعت هذه الن�سبة: في ماي 
1961 تراوحت ن�سبتهم بيـــن 18و%24 من ال�سباط في الوحدات الميدانية للبحث. 

كانت ت�سند اإليهم اأكثر فاأكثر قيادة وحدة ميدانية للبحث: وهي م�سوؤوليات ومبادرات 
يعتبرها المكتب الثاني، »تتجاوز من بعيد طاقات األئك ال�سباط ال�سباب، المجندين 

في اإطار الخدمة، والذين ال يتمتعون بالن�سج ال�سروري)2)«.
يرغـــب بع�سهـــم في العمـــل طواعية فـــي مراكز التن�سيـــق بين الجيو�ـــش، غير اأن 
معظمهـــم ال يبـــدو اأنه اختار هذا التعيين. مهما يكن فقد �سرح الجنرال �سال للرئي�ش 
باتان باأنه يجـــد »�سعوبة كبيرة في توظيف م�ستخدمين ع�سكريين في مهام ال مقابل 
فيهـــا وح�سا�سة، ت�ستثير حما�ســـة اأقل بكثير من العمل القتالـــي)3)«. وفي الحقيقة، تم 
توجيـــه نـــداء اأول للمتطوعين، ثم وقـــع تعيين الرجال مبا�سرة. هكـــذا، بدت الحاجة 
مـــن جديد لع�سرة مترجمين في من�سب P التابع لق�سنطينة، فتم ا�ستدعاوؤهم للعمل 

(1( 1H 1473/1*

*1473/1 1H ،1960 2( بطاقة املكتب الثاين يف قيادة االأركان امل�سرتكة، ليوم 19 ـزن(
*2/0421 H1 ،1959 3( ير�سالة اإىل الرئي�ش باتان، يوم 24 جويلية(
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اإجبـــارا لمدة �ستـــة اأ�سهر ابتداء مـــن اأوت 1959، بينما كان مـــن المفرو�ش اأن يكون 
المترجمون من ذوي الرتب، نظريا، من المتطوعين دائما)1). 

واجـــه التوظيف في فئة �سباط ال�سف �سعوبة اأكبـــر. فبينما كان اأعداد ال�سباط 
ورجـــال الفرق في تزايد بين مـــاي 1960 وماي 1961، كانت اأعـــداد �سباط ال�سف 
فـــي تناق�ش: كانت الوحدات الميدانيـــة للبحث تعاني من �سعف متزايد في التاأطير. 
مـــع العلم، كما اأ�سار اإليه اأحد م�سوؤوليها في �سمـــال ال�سرق-الق�سنطيني: اأنه »عندما 
يتحول �سابط اإلى رئي�ش فرقة ا�ستنطاق اأو اإلى م�ساعد ات�سال، ب�سبب نق�ش �سباط 
ال�ســـف، فاإنه لن يتكفـــل بالمهام المنوطة به فـــي مجاالت االإ�ســـراف والمراقبة)2).« 
عندمـــا واجه الجنرال غامبييز نف�ش الو�سعية، اأذن لكتيبة الم�ساة 61، باأن ت�سرع في 
ت�سميـــة رقباء الخدمة الع�سكرية الموجودين �سمـــن فرقها، ق�سد ا�ستدراك النق�ش 
في �سباط ال�سف، غير اأن هذا الو�سع بقي فادحا اإلى غاية نهاية الحرب)3). اأخيرا، 
كان علـــى رجال الفرق الذين يعتبـــرون »قافزين« اأن يتولوا مهـــام اأعوان �سباط: في 

نهاية 1961، كانت التقريبية ال تزال �سائدة. 
بالمقابل، كان المجندون في اإطار الخدمة الع�سكرية دائما اأكثر عددا في و.م.ب. 
يتم توظيفهم في الدفعات الجديدة بما يمكنهم من البقاء مدة ت�سعة اأ�سهر على االأقل 
فـــي الموقع، وهو ما ي�سمح بتقدير عدد مجنـــدي الخدمة ب4000، ممن عمل كرجل 
فرقـــة في م.م.ح/و.م.ب، اأثنـــاء الحرب – �سريطة اأن يحترم البند النظري المتمثل 
فـــي ق�ساء ت�سعة اأ�سهر، وهو اأمر غير بديهي: هكذا، اأ�سف ليوتنان كولونيل رووا، على 

)1( تعليمة وزير اجليو�ش اإىل اجلرنال القائد االأعلى، يوم 19 اأوت 1959، حول اإعادة تنظيم مراكز التن�سيق بني 
اجليو�ش، *1H 3088/1 : »اإذا ا�ستوجب االأمر، فاإن منا�سب ال�سباط و�سباط ال�سف، املرتجمني، بتذكرينا اإياكم 

باملبادرة املتعلقة بال�سباط و�سباط ال�سف االحتياطيني املتطوعني.«
1959، موجهة اإىل قائد املكتب الثاين، يف منطقة  )2( ح�سيلة ن�ساطات م.م.ح/م.�ش.�ش.ق يف ال�سدا�سي االأول 

*3566 1H ،1959 سمال ال�سرق-الق�سنطيني، يوم5  جويلية�
1961، لت�سل ال�سفر يف الغرب الوهراين،  1960 وماي  )3( ت�ساءلت ن�سبة �سباط ال�سف ب�سكل كبري بني ماي 

ومناطق اجلنوب، واأقل من %10 يف الو�سط اجلزائري وال�سرق الق�سنطيني.
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مواجهـــة �سعوبات تعود اإلى »عدم خبرة م�ستخدمين جاوؤوا من كل �سوب، ويخ�سعون 
لتحوالت مختلفة)1)«.

تعر�ش اال�ستقرار الوظيفي خا�سة للخلل، ب�سبب اإخ�ساع �سباط ال�سرطة لحركية 
دائمة. فلئن اعتبروا بمثابة المدد الب�سري االأهم، عند انطالق ف�سيلة P، فقد ت�سبب 
تنامـــي اأعـــداد م.م.ح في تهمي�سهم تدريجيـــا. ظل عدد �سباط ال�سرطـــة المنتدبين 
للخدمـــة با�ستمرار، في حـــدود الخم�سين �سابطا. نظريا، يقـــع انتدابهم لمدة ثالثة 
اأ�سهـــر، قابلـــة للتمديد اإلى غاية �ستة اأ�سهر، بل اثني ع�سر. لقد جاوؤوا من كافة اأنحاء 
البلد االأم، وناذرا ما ياأتون من الجزائر. باعتبارهم �سباط من اأ�سول مدنية، فقد تم 

مزجهم تماما بالع�سكر، يقلَّدون نف�ش اأو�سمة اال�ستحقاق الع�سكري.
وفي الحقيقة، فاإن مفارز اال�ستعالم – ومراكز التن�سيق بين الجيو�ش ]م. ت. ج.[ 
ب�سفـــة عامة – توؤدي وظيفتها وكاأنها �سلك �ســـالح منفرد. وهذا ت�سور من �ساأنه اأن 
ي�سمـــح بحل م�ساألـــة ]الت�ستت بين[ اأوقات الفرق واأوقات القيـــادة: في و�سع االإطارات 
التـــي تعين هنـــا، اأن تبا�سر تدرجا مهنيا عاديا. يعتبر العاملـــون فيها، وقد جاوؤوا من 
اخت�سا�ســـات مختلفة، ]�سالحين[ »لـــكل االأ�سالك« في نظر ال�سباط و�سبط ال�سف 
المهنييـــن. اأما عن المجندين في اإطار الخدمة من القوات البرية، فاإنه يتم »نقلهم« 
للقـــوات البرية، بعـــد تلقي تكوين فـــي وحدات التدريـــب، بينما يعتبر رجـــال القوات 
البحرية والجوية، معينيـــن للعمل في الكتائب، ويظلون مرتبطين باأ�سالك جيو�سهم. 

وهكذا، فاإن لجان التن�سيق بين الجيو�ش، ال ت�سكل اإذن �سوى قيادة تقنية.
هـــذا، بالرغم من اأن هذه الم�سلحة تتمتع ب�سير وظيفي داخلي يعزز ا�ستقالليتها 
اإلـــى درجة اأن مخاطـــر تحولها اإلى هيئة موازية ت�سبح حقيقيـــة. رغم هذا كله، فقد 
تما�سكـــت الوحدات الميدانية للبحث، وتـــم تطويرها: فمنذ اإن�ساء لجنة التن�سيق بين 
الجيو�ـــش في 1957-1956، عـــرف هذا ال�سلك، كيف يفر�ـــش نف�سه كطرف ال غنى 

عنها.

)1( تقرير ليوتنان كولونيل رووا، 20 فيفري 1960.
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كفاءات معترف بها
يمكـــن اعتبار حالة الال-عقاب التي تميز عمـــل الوحدات الميدانية للبحث، اأمرا 
واقعا ال �سرعيا. انطالقا من هذا، يوؤكد ليوتنان كولونيل رووا، على اأنه ي�سير »وحدات 
ع�سكريـــة نظاميـــة، كغيرهـــا مـــن الوحـــدات«، وال تتميز �ســـوى ب]طبيعـــة[ »المهام« 
الم�سنـــدة اإليها، اإذن بمناهجها. وبالفعل، فاإن الذين يمار�سون التعذيب، نجدهم في 
نف�ـــش الوقت مقتنعين ب�سرورة ذلك وعلـــى دراية بطابعه الال-�سرعي: من �ساأن هذه 
الال�سرعية اأن تتركهم في اأو�ساع تبريرية دائمة، تعو�ش، في نظر ال�سلطة ال�سيا�سية، 

فائ�ش الحرية التي تنجم لهم من حالة الال-عقاب. 
فكمـــا اأكـــد عليـــه م�سوؤولوهم، تبريـــرا لوجودهـــم: اإن رجال الوحـــدات الميدانية 
للبحـــث، اخت�سا�سيـــون. فهي تمثل، كما كتب ليوتنان كولونيـــل رووا، تكييفا لم�سالح 
اال�ستخبار مع »الحرب التخريبية«: فهي ت�ستعمل »مناهج اأن�سب وفق منظور �سناعي، 
تخل�ـــش من االأ�ساليـــب ال�سخ�سية والحرفية ال�سابقة)1)«. يبـــدو باأنها تتميز ب�سرامة 
وبمردوديـــة متميزة. هو راأي ذهب اإليه بع�ـــش ال�سيا�سيين اأو الع�سكريين ممن يمتدح 

نتائج تح�سل عليها عدد محدود من الرجال لم يتجاوز ب�سعة اآالف. 
فـــي و�سعهـــا االعتماد علـــى تقرير �سخم، ي�ســـم مائتين وثمـــان و�سبعين �سفحة، 
حـــرر من قبل ليوتنان كولونيل رووا، في فيفري 1960، في �سكل دفاع وتو�سيح لمهام 
م�سلحتـــه. يعتبر هذا التقريـــر، اأ�سدق مثال لتقنية خا�سة بعالـــم التج�س�ش، اهتدى 
اإليهـــا »اآالن داِويـــْرْب«: » ينبغـــي على ال�سرية اأن تجتنب االإنـــكار، اإذ ال يكفي اأن ننكر؛ 

ينبغي، اإن تغلبت الدعاية، اأن يكون االإنكار اأمرا ممكنا)2).«
اأطـــال ليوتنان كولونيل في تقريره، الحديـــث كثيرا عن م.م.ح التابعة لتيزي وزو. 
ن�ســـرت مجلة »تيموانياج كريتيان« �سهادة للمـــالزم اأول، جيلبير روفيناخ، اأحلت هذه 

)1( تقرير ليوتنان كولونيل رووا، 20 فيفري 1960
)2( اآالن داِويرب، »جا�سو�ش: درا�سة اأنرثوبولوجية على تاريخ �سر الدولة، املعا�سر« باري�ش، غاليمار، 1994، �ش. 
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م.م.ح، فـــي طليعـــة الخطوط، وبعد اأ�سابيـــع من ذلك، عندما �ســـرع ليوتنان كولونيل 
فـــي تحرير تقريره فـــي �سكل تبريـــري، ا�ستم�ســـك بالتنديد باتهامات هـــذا الراهب 
التابـــع للبعثة الفرن�سية، وهو مـــالزم اأول احتياطي)1). كان الو�سف الملحمي للمفرزة 
الميدانيـــة للحماية، الم�ستخرج مـــن ال�سهادات التي تم جمعها مـــن اأجل الدفاع عن 

م�سوؤولها، يتناق�ش ب�سدة مع ال�سهادة التي ن�سرت في تيموانياج كريتيان. 
كان يتناق�ـــش اأي�ســـا مع مح�سر التحقيـــق الذي قام به محافـــظ القبائل الكبرى 
فـــي بداية 1962. كان هذا االأخير على دراية بال�ســـورة التي تريد م.م.ح اأن تقدمها 
عـــن نف�سها ر�سميا؛ كتب يقول: » كانت تدعي، كونهـــا اأحيانا نوعا من الفندقة، حيث 
يحـــاط بع�ش الموقوفين بكل اآيات التقدير، وي�ساقون ب�سبر واأنات اإلى االعتراف، ثم 
يعـــادون ببراعة اإلى الطريق ال�سحيح.« غيـــر اأن النتائج الجيدة التي تح�سلت عليها 
هـــذه الهيئة ال تـــاأذن لنا باأن نن�سى ما ينعـــت ب»اأخطاء وتجـــاوزات ناجمة عن نظام 
توقيـــف يتم عموما في الليل، وحب�ش لمدد طويلـــة، من غير اأن تح�سل العائالت على 
اأيـــة معلومة عن ذويهـــم، وغلظة في م�ستويات مختلفة، من خطـــف بمنا�سبة عمليات 
التفتي�ش التع�سفي، ]كلها[ اأعمال نجحت في اإلقاء ال�سكان الم�سلمين في دوامة الفزع 
من التعامل مع م.م.ح« تحدث عن االإ�ساعات حول »مولد الكهرباء« عن »العوامة« عن 
»مربـــط الكلـــب«، عن »فرقة م�سكلة مـــن ثوار �سابقين من�سميـــن، �سمح لهم قائدهم 
بمطلـــق الحريـــة في فعـــل ما ي�ســـاوؤون بنظرائهم فـــي الدين«)2)وعن »حـــاالت اختفاء 
نهائيـــة«. ثم حّرم علـــى نف�سه الحديـــث بالتف�سيل عن نظام موؤ�س�ـــش على التعذيب، 
]مكتفيا[ بذكر حاالت موؤكدة من العذاب والغياب؛ ثم خل�ش رغم كل هذا اإلى »ثباِت 

وتوافق الروايات، ذعر العائالت، وبع�ش الدالئل المتفرقة، ]وهي كلها اأمور[ توؤكد ما 
يمار�ش في م.م.ح من "اأ�ساليب الخ�سونة"]...[ دون التعر�ش للحديث عن المخالفات 

)1( تيموانياج كريتيان، ال�سادر 18 دي�سمرب 1959.
)2( يف هذا ال�ساأن، اأنظر مذكرات عمر بوداوود، حيث ف�سل القول بخ�سو�ش ال�سخ�ش امل�سمى بللوني�ش ورجاله. 

[الرتجمة]
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الر�سمية«. �سمحت مغـــادرة النقيب الم�سوؤول في 1961، وما فر�سته ال�سلطات العليا 
مـــن مراقبة متزايدة، ب»ت�سوية الم�ساألـــة« غير اأن الحوادث ظلت ترد اإلى المحافظ، 
الذي خل�ش اإلى اأن ت�سوية حاالت التوقيف ال تكفي للحد من الممار�سات العنيفة اأثناء 

اال�ستنطاق)1). 
كانـــت هـــذه االأ�ساليب معروفة لـــدى اأعلى ال�سلطـــات منذ �سنـــة 1959. لكن هذا 
لـــم يمنع بقـــاء م.م.ح، بل ُطورت اأي�ســـا. لو احتاطت لعملها ب�سريـــة اأكبر، فاإن نفعها 
يعتبـــر اأكثر من �سررها. رجالها يعّرفون اأنف�سهـــم ب�سفتهم اخت�سا�سيين، ال عالقة 
لهـــم ببقية الجي�ش. يتوفر هوؤالء الرجال، في نظر قادتهـــم على كافة المقايي�ش التي 
تجعـــل منهـــم مجموعة من المهنييـــن: ]وتتمثل المهنيـــة هنا،[ في احتـــكار الن�ساط، 
فـــي الم�سروعية التي تفر�سهـــا الكفاءة التقنية، في احتـــرام القواعد الم�ستركة، في 
الح�ـــش المهني، وفي الدفاع عـــن الحق العام)2)؛ لكل واحد مكانته فيها، ومهمة تزداد 

تخ�س�سا با�ستمرار؛ وتت�سكل فرق اال�ستنطاق فيها من نف�ش االأ�سخا�ش دائما.
ت�ستمـــل م.م.ح، التـــي �ســـارت و.م.ب.، على مجاالت ن�ساط خا�ـــش بها – خا�سة 
ا�ستنطـــاق المر�سحيـــن لالن�سمـــام، وب�سفة اأخ�ـــش قدماء محاربي جي�ـــش التحرير 
الوطنـــي. فبعد التاأكد من �سدقهم، يتم االحتفاظ بهـــم اأحيان وت�سخيرهم للخدمة، 
باعتبارهم مخبرين عن »التمرد« ومحاربين ممتازين. يكلفون عموما بوظيفة التنقيب 
عـــن االأعوان، من ذوي االنتماء المـــزدوج. نظرا لتركز الجهد الع�سكري على الحدود 
التـــي حولت اإلى �سد مكهرب با�ستمرار في ال�ســـرق وفي الغرب، فقد �ساعف الجي�ش 
من تدابير الحيطة تجاه االأ�سخا�ش القادمين من المغرب ومن تون�ش، فيتم اإر�سالهم 

)1( ر�سالة حمافظ القبائل الكربى، بيري دوويل، اإىل املندوب العام يوم 23 جانفي 1H ،1962 1472/1*. وهذه 
الكولونيل  يعتقد  والتي  و78،   ،58، 61 امل�ساة  فيالق  ب�سدد  به  القيام  مت  حتقيق  على  رد  الواقع  يف  هي  الر�سالة، 
لومبريتون باأنها تعود اإىل العمل الذي قام به مندوب العدالة يف املندوبية العامة، حمامي متعمد يف نظام املحامي 
�سطيف، واأ�سله بالتحديد من تيزي وزو. ر�سالة الكولونيل لومبريتون اإىل املكتب الثاين التابع لقيادة االأركان العامة، 

*1475 1H ،1962 يوم 12 فيفري
)2( اأ. داويرب، جا�سو�ش... �ش. 153
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اإلـــى الوحدات الميدانية للبحث في اأ�سرع وقـــت ممكن)1). اأعتبر تعودهم على ال�سرية 
والكتمـــان، اأ�ساليبهم الخا�سة في محاوالت ا�ستمالـــة اأ�سخا�ش، في ت�سريب االأعوان، 
لكـــن، واأي�سا في ا�ستخراج المعلومات بالقوة، كلهـــا خ�سال متالئمة تماما مع حرب 

الجزائر، التي يراها المحللون »حربا تمردية« اإلى غاية نهاية النزاع)2). 
تعتبـــر الوحـــدات الميدانيـــة للبحث، هـــي المخولة وحدهـــا ال�ستنطـــاق »اأع�ساء 
الم�سالح الخا�سة بالثوار« و�سميت اأي�سا ]في جي�ش التحرير الوطني[ "فرع االت�سال 
واال�ستعالم"«، عندمـــا يتعلق االأمر ب�سميم المو�سوع)3). توفيرا لفعالية اأكبر في هذا 
ال�ســـراع بين الم�سالح الخا�سة، ينبغي اأن يتم التعرف ب�سرعة على االأ�سرى من قبل 
�سبـــاط اال�ستخبار، ويتـــم اإر�سالهم في اأقرب وقت، واإن اأمكـــن في ظرف 24 �ساعة، 
نحـــو اإحدى الوحدات الميدانية للبحث. مـــع تطور الحرب، اعتبرت هذه الحرب �سد 
م�سلحـــة ‘فرع االت�سال واال�ستعالم« اأولوية: اأ�سحت الوحدات الميدانية للبحث بحق 

في قلب االأهداف الجديدة للحرب. 
جـــاء تحليل الجنـــرال كريبان، القائد العام الجديد فـــي الجزائر، لتطور الحرب 
متزامنا مع م�ساعفة هذه الوحدات ابتداء من �سيف 1960. وهكذا، فقد كتب للوزير 
االأول يقـــول: »اإن الو�سعية الحالية التي يعرفها التمرد في الداخل، وتفكك ع�سابات 
جبهـــة التحرير، وا�ستعمال الجماعات لمهـــام اإرهابية على ح�ساب العمليات المح�ش 
ع�سكرية �سد القوات النظامية، والعمل المكثف الذي تقوم به جبهة التحرير الوطني 
ال�ستعادة القب�ش على ال�ســـكان بوا�سطة منظماتها ال�سرية، ]كلها اأمور[ تفر�ش قدرا 

1962-1956(«، Revue d’hi )1( اأنظر �سارل روبري اأجرون، »من منحدرات حرب اجلزائر: معركة احلدود )-
toire moderne et contemporaine،، رقم 1999 2-46، �س�ش. 348-359

)2( يكفي لالقتناع بذلك قراءة مدونة من االأركان امل�سرتكة، موجهة اإىل وزير اجليو�ش، حول توجيه اللواء 123، 
يف حالة ح�سول وقف اإطالق النار، موؤرخة يف 20 فيفري 1962، والتي توؤكد على اأن �سيغة ا�ستعالم عمل حماية، 
RAP، قد متت مالءمتها يف اجلزائر مع احلرب التدمريية،] 1H 1475* املوؤ�سف يف حق املو�سوعية اأن املوؤلف مل 

يورد اأمثلة حية عن الن�ساط املن�سوب اإىل من يدعوهم باملن�سمني[
*1473/2 1H ،1961 3( بطاقة مديرية مكاتب اال�ستخبار 17 اأفريل(
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اأق�ســـى من الالمركزية في اال�ستعالم«، وهذا يعنـــي بالن�سبة اإليه، » اإقامة الوحدات 
الميدانيـــة للبحث )و.م.ب.(، لدى كل قائد قطـــاع«. فالمرونة واالخت�سا�ش والتكتم 
الـــذي يميز و.م.ب. هو الذي يجعل منهـــا اأدوات بامتياز، نظرا النح�سار الحرب في 
كل مـــكان تقريبا، في محاربة التنظيـــم ال�سيا�سي االإداري، وهي مجالها المف�سل من 

البداية)1).
لقد فر�ست »الالمركزية، المدفوع بها اإلى البحث عن المعلومة« نف�سها، باعتبارها 
�سرورة ال منا�ـــش منها. تم التفكير في التخفيف من كافة الم�ستويات العليا للكتائب 
والأفـــواج البحث: اأعطيت االأولوية لترتيب مربعـــات ال�سبكة، اأكثر مما اأعطيت للهيكل 
القيـــادي. بلغت اأدنـــى التقديرات ال�سرورية 2500 �سخ�سا، يتـــم توزيعهم بين اأربعة 

كتائب، لالإ�سراف على ما يقارب ت�سعين وحدة ميدانية للبحث)2).
فـــي الواقع الميداني، و�سل الحد االأق�سى الأعداد الرجال اإلى 2300، مما ي�سكل، 
فـــي اإطار التقلي�ش المكثـــف الذي �سهدته ال�سنوات االأخيـــرة لل�سراع، في حد ذاته، 
تقدما مح�سو�سا. تم توزيعهـــم بكيفية غير مت�ساوية على الخريطة االإقليمية الأ�سالك 
الجي�ـــش. يعد الجنوب الجزائري عدد قليال مـــن و.م.ب، لكنها اأقيمت كلها في نهاية 
1960. فـــي ذلـــك التاريخ، كانت باقـــي مناطق البـــالد ال تزال تحمل اآثـــار مجريات 

مخطـــط �ســـال، اإذ لم ينق�ش من العدد المرتقب لـ و.م.ب، �سوى: 3 في �سلك الجي�ش 
بوهـــران، 5 في �ش.ج الجزائر و16 في �ـــش.ج. ق�سنطينة. انتظمت عملية اال�ستدراك 

املثري مع  الت�سابه  لن�سجل   .*1469/1  1H  ،1960 �سبتمرب   1 يوم  االأول،  الوزير  اإىل  كريبان  ر�سالة اجلرنال   )1(
الو�سعية التي عرفتها اليونان يف نهاية ال�ستينيات: على اإثر تعر�ش الكولونيالت حلملة تنديد دولية �سد التعذيب، 
ف�سلوا اللجوء اإىل المركزية العملية القمعية، بوا�سطة فتح مراكز جديدة وحتويل املع�سكرات الع�سكرية اإىل مراكز 
عن  النظام  اأخفاء  لغر�ش  مت�سافرة  منطقيات  بحق  يعتربان  والتورية،  فالالمركزية  للنظر.  لفتا  اأقل  للتعذيب، 

االأنظار.
)2( قدرت ح�سابات جلنة التن�سيق بني اجليو�ش، يف اأوت 1960 ما يلي: بالن�سبة لكتيبة امل�ساة 4 ،58 �سرايا و26 
و.م.ب.؛ بالن�سبة ل ك.م. 5 ،61 �سرايا و25 و.م.ب.؛ بالن�سبة ل ك.م. 5 ،157 �سرايا و30 و.م.ب؛ وبالن�سبة ل ك.م. 
2 ،163 �سرايا و10 و.م.ب. )1H 1473/1*(. لكن يف نوفمرب 1960، قام ليوتنان كولونيل بتقلي�ش هذا العدد ببع�ش 

الوحدات.
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تدريجيـــا، مع اإعطاء االأولويـــة للتوزيع الترابي على تكثيف عدد الرجال، وخا�سة على 
التاأطيـــر. �سارت و.م.ب. تت�سكل بمعدل ع�سرة رجال تقريبا، لكن في نوفمبر 1960، 
لم يعد ثلثها م�سيرا �سوى من قبل �سباط �سف، واأ�سير اإلى اأزيد من ع�سرة منها على 
اأنها بدون قائد. اأعطيـــت اأولوية ظاهرة، في ا�ستكمال جدول العاملين في الوحدات، 
لرجـــال الفرق: فقد مثلوا في ماي 1960 ن�سبـــة %14.6، زيادة على العدد المبرمج، 
بينما ال يزال ينق�ش %3 من �سباط ال�سف و%35 من عدد ال�سباط المرجو. تمت 
تغطيـــة هذا التاأخر جزئيا بعـــد �سنة، حتى واإن ظل التاأطير غيـــر مكتمل فيما يخ�ش 

�سباط ال�سف.
لكـــن، لت�سييـــر الندرة حـــدود ال يمكن تخطيها. ظـــل ال�ســـرق الق�سنطيني ناق�ش 
التجهيـــز اإلى النهاية. اقتـــرب ميعاد نهاية ال�سراع، فحل التكثيف محل التو�سع، غير 
اأن االأهـــداف المعلنة في منت�ســـف 1960، قد تحققت تقريبا: تـــم ت�سنيف و.م.ب، 
عبـــر كافة القطاعات في الجزائر تقريبا. في ب�سع �سنين وفق ليوتنان كولونيل رووا، 
في فر�ش ماركة رجاله واأ�ساليبه على كافة التراب الجزائري. �سمنت له االأولوية في 
خريـــف 1959، فلم يكذب ذلك – لم يحدث تحفظ الوزير الجديد للجيو�ش تجاهه، 

�سوى تعطيال طفيفا في تو�سعه. 
مـــن تاأثيـــرات الحرية علـــى رجـــال و.م.ب، اأن و�ســـل بع�سهم اإلى حـــد االن�سقاق 
ال�سيا�ســـي اأثناء االنقالب. في ماي 1961، قـــدم النقيب ب.، المكلف باإجراء تحقيق 
على لجنة التن�سيق بين الجيو�ش، التي يرتبط بع�ش اأع�سائها ارتباطا وثيقا بالن�سطاء 
ال�سيا�سييـــن، ]قـــدم اإذن[ ح�سيلة ال هوادة فيها عن نتائـــج م�سلحة ليوتنان كولونيل 
رووا. كتـــب يقول عـــن مديرية األويـــة اال�ستخبار اأنهـــا » تنزع اإلى ت�سكيـــل دولة داخل 
الدولـــة، ولي�ســـت دائما "تحت يد" قائد لجنة التن�سيق بيـــن الجيو�ش«. ت�سمن تحليله 
تدقيقا يقول: » يتمثل الم�سكل المطروح في معرفة ما اإذا كان واردا االحتفاظ بمفهوم 
لـــواء بحـــث يحتوي على اأربع كتائب، يكون قائده �ســـرورة رجال قوي ال�سخ�سية، مما 
يف�ســـي اإلى اإقامة تنظيم م�ستقـــل ي�سعب التحكم فيه.« ويقتـــرح ربط كتائب البحث 
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مبا�ســـرة بقائـــد مركز التن�سيق بيـــن الجيو�ش، اإذن تنحية مديريـــة األوية اال�ستخبار، 
رية، »ت�ستخدم وفق الحاجيات  وزوال و.م.ب، ل�سالـــح فروع متحركة فـــي م�ستوى ال�سَّ

واالأولويات«؛ ومن المفرو�ش اأن تخ�سع هذه االأخيرة لزيارات تفتي�سية)1).
اأتبـــع ال�ســـق االأول من هذه الخال�ســـات بفعل مبا�ســـر، حيث تمت اإقالـــة ليوتنان 
كولونيـــل رووا مـــن وظائفه على راأ�ش مديريـــة األوية اال�ستخبار »العتبـــارات تعود اإلى 
الفعاليـــة« وتم تعيينه خـــارج لجنة التن�سيق بين الجيو�ش)2). تمـــت اإزالة مديرية األوية 
اال�ستخبـــار: و�سارت و.م.ب، منذ ذاك، مرتبطة بالقيادة االإقليمية التي تتمتع بكامل 
الم�سوؤوليـــة فـــي ا�ستخدامها. هكـــذا، كان على الف�ســـل بين البحـــث واال�ستغالل اأن 
ُيحترم اأكثر. فالقيادة التقنية الوحيدة التي ظلت قائمة هي قيادة لجنة التن�سيق بين 
الجيو�ـــش وحدها، وقد ا�ستقبلت م�سوؤوال جديدا: هـــو الكولونيل جان لمبيرتون، الذي 

تم تعيينه من قبل الوزير االأول)3).
بمنا�سبـــة التغييـــرات التنظيمية التي جـــرت في منت�ســـف 1961، وقع االحتفاظ 
مـــن جديـــد بلجنة التن�سيق بين الجيو�ـــش، مع رغبة �سريحة في فر�ـــش رقابة اأح�سن 
علـــى عنا�سرهـــا، خا�سة عن طريـــق عمليات تفتي�سيـــة. مهما يكـــن، وخالفا لما ورد 
فـــي م�سروع النقيب ب. ا�ستمرت و.م.ب فـــي اأداء وظائفها في القطاعات الع�سكرية. 
تـــم اإلحاقها بقيـــادة �سارت تدعى اللـــواء 123، وهي اآخر تورية للجنـــة التن�سيق بين 
الجيو�ـــش. ظلـــت تلك القيـــادة م�سكلة دائما من اأربـــع كتائب للم�ســـاة، اأما عن ك.م. 
157، فقـــد كان عليها اأن تغير ت�سميتها، بعد اأن اأجبرتها م�ساهمة بع�ش اأع�سائها في 

االنقـــالب، مع ك�سف ال�سحافة عن وجودها، للعـــودة من جديد اإلى العمل ال�سري)4). 

)1( درا�سة حول التغيري التي ينبغي اإ جراوؤه على جلنة التن�سيق بني اجليو�ش، قام بها النقيب ب. على اإثر مهمته يف 
*1467/1 1H ،1961 اجلزائر، يوم 25 ماي

*1473/1 1H ،1961 2( ر�سالة رئي�ش اأركان قائد الناحية الع�سكرية العا�سرة، يوم 22 جوان(
)3( ح�سب تعليمة بيري م�سمري، يوم 22 �سبتمرب 1961، فاإن قائدها قد مت تعيينه من قبل الوزير االأول، بعد ا�ست�سارة 
وزير اجليو�ش واجلرنال املدير العام مل�سلحة التج�س�ش والتج�س�ش امل�ساد. مل ي�ست�سر اجلرنال قائد الناحية الع�سكرية 

العا�سرة
)4( مت حلها ر�سميا يوم 31 جويلية 1961، فت�سكلت من جديد حتت رقم جديد هو: ك.م. 72
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فـــور عودة الثقة اإلـــى و.م.ب، تزايد عدد العاملين فيهـــا ب %8. وال�سبب الوحيد في 
هـــذا التقدم يعود اإلـــى م�ساعفة رجال الفرق، حيث ت�سبب االنقالب في حدوث تخلي 
فـــي الرواتب العليـــا. وال�سيء الـــذي �ساعف اأهميـــة الوحدات، هو توقيـــف العمليات 
الهجوميـــة: كمـــا اأن ال�سعور بنوع مـــن الال-عقاب الذي يتمتع بـــه »المتمردون الذين 
يلوذون باأو�ساط ال�سكان« قد زاد من االهتمام بما تفعله. بالموازاة مع ذلك، ت�ساعف 
بعدها التدميري، حيث اأ�سندت اإليها مهام النيل من معنويات الخ�سم، وكانت تابعة 
اإلى حد ذلك الوقت بالمكتب الثالث. فبعد ا�ستعادتها، وا�سلت و.م.ب، في تبوء مكانة 

جعلت من الم�ستحيل اال�ستغناء عنها.
فعـــال، لقد اأ�سافت »حبال هام في قو�سها« تمثل فـــي القتال داخل كبريات المدن 
فـــي الجزائر. �سبق لها اأن كانت ن�سطـــة في ق�سنطينة، فدخلت كال من مدن الجزائر 
ووهـــران، بف�سل تقويـــة التنظيم ال�سيا�سي االإداري، ابتداء مـــن دي�سمبر 1960. اأمر 
الجنرال كريبان برد فعل �سري ينبغي »اأن ي�سرع فيه بحزم، مع الحر�ش على الفعالية. 
ينبغـــي، كما اأكد عليه، اأن يبطل المفعول ال�سلبـــي الأكبر عدد ممكن من قادة التمرد، 
فـــي اأقـــرب االآجال. هذا هو ال�ســـرط االأ�سا�سي كي يتم التح�سيـــر لعمليات اال�ستفتاء 
بكيفيـــة عادية)1)«. لمواجهة هذا اال�ستعجال، كلفت ك.م. 58 بعمليات تفكيك »مدينة 
الجزائـــر الكبـــرى، بتعاون وثيـــق مع وحدات القـــوات النظامية التي ينبغـــي عليها اأن 
تقـــدم لها ال�سنـــد، كلما دعت ال�سرورة اإلـــى ذلك)2)«. تم اإ�سناد مهمـــة قمع »التمرد« 
في مدينة الجزائـــر اإلى رجال الم�سالح الخا�سة. قاموا بن�سج �سبكتهم في المدينة، 
كمـــا فعلته فـــي ال�سابـــق ك.م. 10 للجنرال ما�سو، وقـــد اأقامـــت، للمنا�سبة، في مقر 
قيادتـــه. �سرعوا في تنظيم ثالثة مراكز ا�ستنطاق مختلفـــة، م�سكلة من ثمانية فرق، 
مجموعـــة تحت ت�سمية: »مركز يافا«. كان على راأ�سهـــم النقيب قائد ال�سرية ال�سابعة 
التابعـــة ل.م 58، بم�ساعدة مفت�سين لل�سرطة والدرك و�سابط يقوم بات�ساالت يومية 

*1479/1 1H ،1960 1( مدونة اجلرنال كريبان اإىل قادة اأ�سالك اجلي�ش، دي�سمرب(
*1479/2 1H ،1960 2( مذكرة م�سلحة للجرنال فيزيني، يوم 14 دي�سمرب(
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مـــع الوكيل الع�سكـــري)1). فكما كان عليه ال�ساأن اأثناء »معركـــة مدينة الجزائر«، حدد 
مجـــال تدخلها في منطقـــة المدينة-ال�ساحل، غير اأن اإمكانياتهـــا كانت، على ح�سب 

المخاطر، اأقل من ذلك بكثير.
تحمـــل التطورات التـــي �سهدها تنظيم عمليـــات القمع في مدينـــة الجزائر، منذ 
1954، داللـــة وا�سحـــة: فبعد اإر�ســـال الكتيبة المظليـــة العا�سرة لتحـــل محل �سرطة 

اعتبرت مق�سرة، تركت مكانها لل�سرطة، لكن تحت قيادة النائب الع�سكري للجنرال 
ما�سو، اأي قائد قطاع ]مدينة[ الجزائر-ال�ساحل. اأخيرا، بعد مغادرة الكولونيل غودار، 
تـــم اللجوء اإلى الم�سالـــح الخا�سة فور اأولى االإنذارات. اعتبـــرت هذه االأخير االأقدر 
علـــى اأداء مهمة »التطهير« الح�سا�سة. طالبت بمزيد من االإمكانيات فور �سهر جانفي 
1961، فتح�سلـــت عليهـــا اأ�سبوعا قبل االنقالب، مما �سمح لهـــا باإقامة مركز قيادي 

خفيف واأربعة فروع في المدينة البي�ساء )ح�سين داي، الو�سط، ال�ساحل، واأورليان(. 
فـــي �سهر ماي، تقدم المكتب الثانـــي اأي�سا بطلب تعزيز »الو�سائـــل المتخ�س�سة في 
البحـــث عن المعلومة فـــي المراكـــز الح�سرية الكبيـــرة، ومدينة الجزائـــر بالدرجة 
االأولـــى)2)«: كان بديهيا اأن محاربـــة التنظيم ال�سيا�سي االإداري فـــي المدينة البي�ساء 

كان من �سالحيات ك.م. 58.
�سهـــدت وهـــران نف�ش ال�سيء. تعاقبـــت العمليات منذ جانفـــي 1961، لتبلغ وثيرة 
قوية ابتداء من ال�سيف، مما اأدى بقائد �سلك الجي�ش اإلى م�ساعفة اأعداد ك.م. 61، 
التي كانت تحت ت�سرف القطاع. ففي كل المراكز الح�سرية، تعززت و.م.ب، ابتداء 

من ربيع 1961.
كان هـــذا الدفع الذي اأعطـــي ل و.م.ب، مبررا لب�سط اليـــد عليها. وهكذا، احتار 
لـــوي جوك�ش، وزيـــر الدولة المكلـــف بال�ســـوؤون الجزائرية »بالمالمـــة ال�سادرة ]من 

)1( ح�سب حم�سر اجلرنال فيزيني يف املكتب الثاين لقيادة االأركان امل�سرتكة، حول تنظيم الكفاح �سد التنظيم 
*1479/2 1H،1960 التمردي احل�سري، يوم 20 دي�سمرب

*1469/1 1H ،1961 2( مذكرة م�سلحة، 16 اأفريل 1961، وبطاقة املكتب الثاين 17 ماي(
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قبـــل محافظي الجزائـــر[ في �ساأن االأ�ساليـــب الم�ستعملة من قبـــل و.م.ب«]الوحدات 
الميدانية للبحث[، فاأكد باأن تاريخ تلك االنتقادات » يبدو باأنه يعود اإلى تاريخ ما قبل 
اإعـــادة التنظيم«. »فالتغيير التي حدث بعد اأحداث اأفريـــل الما�سي والرقابة الفعالة 
فـــي كافة م�ستويات ال�سلم القيـــادي، ي�سمح االآن، باالحتياط مـــن معظم التجاوزات. 
لئـــن ارتكـــب بع�سها، فـــاإن م�سدر ذلك لن يكـــون �سوى حاالت خا�ســـة)1). ما وقع من 
ا�ستعادة لالأمور في ماي-جوان 1961، يذكر بالتغييرات التي اأعقبت 13 ماي 1958: 
فالتيقـــن باأن الما�سي قـــد ولى، هو اعتراف ببع�ش الممار�ســـات التي اأنكرت اإلى حد 
ذلـــك الوقـــت، اأي عمليات العنف المنتهجة في و.م.ب. غير اأن المحرر هنا، كما فعل 
اأندري مالرو في جوان 1958، قد اأظهر تفاوؤال مبالغا فيه: ففي مار�ش 1962، عندما 
عر�ـــش الجنرال اأيوري، تعديـــال للم�سالح الخا�سة، تعر�ـــش للحديث من جديد عن 
»�سمعتهم ال�سيئة)2)«. وبالفعل، فقد ندد رئي�ش مجل�ش تفتي�ش مراكز الحب�ش االإداري، 
فـــي ر�سالة موجهة للمنـــدوب العام، منذ اأمد قريب، بوجود »هـــذه الهيئات«، رغم اأن 
وجودها اأمر مفيد جدا لحفظ النظام ما دامت ملتزمة بالبقاء في الطريق المر�سوم 

في الن�سو�ش، غير اأنها ت�سبح مو�سوع مالمة فور خروجها من ال�سرعية )3)«.
فـــي 5 اأفريـــل 1962، عندمـــا زال اللواء 123 ر�سميا، وتم ربـــط جزء من وظائفه 
بالمكتـــب الثاني، كان ينبغي انتظار وقف اإطالق النـــار الإدراج و.م.ب في ال�سفوف. 
لكـــن، بالرغم من ارتباطها بوحدات الم�ســـاة الكال�سيكية، فقد ظلت م�سالح خا�سة 
اإلـــى النهاية. لـــم تتبع توريتها باأي ت�سييـــق على ا�ستقالليتها، ولم تحـــدث �سوى اأثرا 
ظاهريـــا، اإذ ظلـــت محتفظـــة ب�سرية ممار�ساتهـــا. ال ينبغي تاأويل الـــزوال الر�سمي ل 

(1( 1H 1472/1*

)2( ر�سالة اجلرنال اأيوري، اإىل قيادة االأركان العامة للدفاع الوطني، يوم 9 مار�ش 1H ،1962 1476*. �سم راأيه 
1962، مقدما  8 مار�ش  يوم  االأول  الوزير  اإىل  نف�سه يف ر�سالة  العامة  االأركان  الذي عرب عنه قائد  الراأي  اإىل  هنا 
123، يف ماأمن من الهجمات  اللواء  التغيري املربمج للنظام يف اجلزائر ويف ال�سحراء: »يتعلق االأمر بجعل  بذلك 
التي يتعر�ش لها عادة، والتي ال ميكن �سوى اأن تت�ساعف، يف م�ستقبل قريب، بعد تن�سيب املجل�ش التنفيذي املوؤقت«، 

*338/1 IR

*1100/4 1H ،1962 3( ر�سالة اجلرنال لو كوربيي اإىل املندوب العام واإىل اجلرنال بالرئا�سة، يوم 15 مار�ش(
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م.م.ح، فـــي ربيع 1960، بكونه نوعا من الر�سوخ ل«قواعد النظام الع�سكري« – وهو 
ما تم التاأكيد عليه في ماي 1960 – لكن بكونه تالوؤما مع تطورات �سر الدولة.

وبالفعـــل، ففي 4 جوان، تم �سدور اأمر يعيد تعريف مفهوم الم�سا�ش باأمن الدولة، 
عـــن طريق القيـــام بتو�سيع عري�ش لمدلوالتـــه. »لم يعد �سر الدولـــة مرتبطا بتعريف 
قانونـــي م�سبـــق، لكن بجوانـــب الم�سرة فيما يت�سبـــب فيه من اإ�سهار: لـــن يكون وفقا 
لطبيعـــة المعلومة، لكن لما يحـــدث الك�سف عنها من تاأثيـــر)1).« باعتباره متماثال مع 
مـــا ت�سمح به الدولـــة لنف�سها من هام�ٍش لتقديـــر اأنواع الم�سا�ش باأمنهـــا، فاإن هام�ش 
المنـــاورة الذي يتوفر لدى الم�سالح ال�سرية، بمـــا فيها و.م.ب، يكون هنا ممددا اإلى 
مـــا ال نهايـــة، ال يحده �سوى االإف�ساح العمومي عما تقوم به من ن�ساط، وعن وجودها. 
فاإلى غاية نهاية الحرب، فاإن هذا االن�سغال، يف�سر، اأكثر من اأي �سيء اآخر، ما عرفته 
م.م.ح/و.م.ب، من تحوالت: فما دامت ممار�ساتها ال�سرية تخدم الدولة، فاإنها تظل 

م�سموحا بها، في اأعلى الم�ستويات. 

هيئات مريبة
بقطـــع النظر عـــن الروابط القياديـــة والتقنية التـــي تجمع بين رجـــال الم�سالح 
الخا�ســـة وبقية الع�سكر، فاإن الكيفيات التـــي تتحقق وفقها هذه الروابط، تك�سف عن 
حقيقـــة الو�سعية الخا�سة التي تميز الوحدات الميدانيـــة للبحث ]و.م.ب[، �سواء في 

الممار�سة اأو في الت�سور.
نظريـــا، يقع تعريف �سباط اال�ستخبـــار ب»و.م.ب« اأثناء ترب�سهم التكويني الذي 
�ســـرع في تنظميـــه ابتداء من �سهـــر اأكتوبر1959. يمكـــن لهم اأن ي�ستمعـــوا ]في هذا 
الترب�ـــش[ اإلـــى عر�ش عن لجنـــة التن�سيق بين الجيو�ـــش واأن يـــزوروا اإحدى م.م.ح. 
ت�ســـكل هـــذه االأخيرة قطعة منتقـــاة من طيـــف االأدوات المو�سوعة تحـــت ت�سرفهم. 
والواقـــع اإن �سباط اال�ستخبار يلجوؤون اإليها في معظم االأحيان، باعتبارها »تكملة لما 

)1( اأ. داويرب، جا�سو�ش...�ش. 54



490

التعذيب وممار�سات  اجلي�ش الفرن�سي اأثناء  ثورة  التحرير اجلزائرية

هـــم في حاجة اإليـــه من رجال، ي�ستعملونهم لال�ستنطاق ب�سفـــة خا�سة)1)«. في بع�ش 
الحـــاالت نجد التفاهم بين �سباط اال�ستخبـــار و و.م.ب تاما على غرار ذلك النقيب 
الـــذي توجه، فور تن�سيبـــه في جنوب ال�سرق-الق�سنطيني، لربـــط ال�سلة ب م.م.ح، 
تـــذكارا » للعالقات الرائعة التي كانت له مـــع م.م.ح التابعة لمدينة تيزي وزو عندما 
كان �سابط ا�ستخبار في قطاع فور نا�سيونال)2)«. واالأمثلة عن جودة العالقات عديدة 
وتتميـــز بتبادل ن�سريات المعلومـــات في م.م.ح، بات�سال �سخ�ســـي منتظم بين قائد 

المكتب الثاني وقائد م.م.ح، وباإر�سال منتظم لالأ�سرى، الخ.
لكن ال تخلو عملية لجوء �سابط اال�ستخبار لخدمات اإحدى م.م.ح من االلتبا�ش، 
�سنة  القطاع،  هذا  في  الثاني  المكتب  م�سوؤول  تعّود  القل.  في  الحال  عليه  كان  كما 
1960-1959، على اأن ير�سل كافة االأ�سخا�ش الذين ي�ستبه فيهم، اإلى م.م.ح ]التي 

�سارت و.م.ب[ التابعة لمدينة ميلة. باعتباره رجال حذرا، كان يعتني بتوجيه قائمة 
لهوؤالء االأ�سخا�ش اإلى الم�سوؤولين القياديين عن و.م.ب وعن مركز اال�ستعالم والعمل 
]م.ا.ع[ التابع للقل، مع ن�سخة للمكتب الثاني التابع للمنطقة. رغم اقتناعه بطبيعة 

االأ�ساليب الم�ستعملة في و.م.ب، فاإن ذلك لم يمنعه من توجيه »م�ستبه فيهم« اإليها، 
االختفاء.  خا�سة  الكبرى،  للمخاطر  االحتياط  اإلى  الوقت  نف�ش  في  ي�سعى  اأنه  غير 
كان  وبينما  للمنطقة،  التابع  الثاني  المكتب  لقادة  ا�ستعالم،  اجتماع  اأثناء  هكذا، 
في  المطبقة  ]الفعالة[  »االأ�ساليب  تو�سيع  على  متفقين  المجتمعين  االأ�سخا�ش  كافة 
ميلة« على كافة المنطقة التي تجرى فيها العملية الع�سكرية »الحجارات الكريمة«، 
]بينما هم كذلك اإذن[، ثار م�سوؤول القل »بعنف �سد تلك الهيئة، م�سككا �سخ�سيا في 

و.م.ب، التابعة »للميلة، وقائدها الذي يعمل معه بانتظام)3).

للقطاعات  التابعني  اال�ستخبار  ل�سباط  ملتقى  بخ�سو�ش  امل�سرتكة،  االأركان  لقيادة  الثاين،  املكتب  بطاقة   )1(
*1485 1H .1961 ولالأحياء احل�سرية، اأيام 10 و 11 مار�ش

*4601/3 1H ،1959 2( ي.�ش.ع. ل م.م.ح/م.ج.�ش.ق، يوم 12 مار�ش(
م�سوؤول  غادر   ،1960 ماي   1 يف   ،*4601/2  1H  ،1960 فيفري   20 يوم  م.م.ح/م.�ش.�ش-ق،  ل  ي.�ش.ع.   )3(
ل  ي.�ش.ع.  بق�سنطينة.  ك.م.   3/157 ل  املبا�سر،  غري  البحث  يف  قائدا  واأ�سبح  مديريته  للميلية،  التابع  و.م.ب 

*4601/2 1H ،م.م.ح/م.�ش.�ش-ق
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بينمـــا كان الجنـــرال بوويـــر فيدال يقـــوم بزيارة تفتي�سيـــة لقطاع ميلة فـــي اأفريل 
1960، وجـــد فيها تزايـــدا كبيرا في هيئات اال�ستخبار. تاأ�س�ســـت فيها و.م.ب – وهي 

االأ�ســـد فـــي المنطقة دون �سك – في مركز عبـــور م.ف.ت التابع لفج مزاال: كما يوؤكد 
عليه تقرير لجنة تفتي�ش مراكز الحب�ش االإداري، وي�سكل هذا المركز فرعا ل م.ف.ت 
]...[. يمار�ش فيه اال�ستنطاق- وتعود م�سوؤوليته اإلى ال�سابط قائد و.م.ب)1)«. في �سهر 
جويليـــة، ُحجز فيـــه �ست وت�سعون �سخ�ســـا، بينما كانوا ر�سميـــا، محبو�سين في مركز 
الفـــرز والتحويل. من الـــوارد جدا اأن ت�سكل اأعمال العنف هنـــا القاعدة. فهذا نمط ال 
يـــروق لم�سوؤول المكتب الثاني التابع للقل، وال لقائده. فقد ندد في العديد من المرات 
بمـــا ارتكـــب فيه من تعذيب اإما مـــن قبل الحركة، اأو من قبـــل و.م.ب الحا�سرة �سمن 
عمليـــة »الحجارة الكريمة«. كذلك عاد بع�ش االأ�سرى اإلى القل، في اأفريل 1960، بعد 
مرورهم ب و.م.ب، وقد تحدثوا عن الكيفية التي عوملوا بها، موؤكدين على اأنهم »ف�سلوا 
اأن يقولـــوا اأي �ســـيء لو�سع حد لعذابهم)2)«. في جويليـــة، عاين اأحد االأطباء الموفدين 
مـــن قبل قائد القطاع، »اآثار تعذيب« على ثالثة من�سميـــن؛ وقد ا�سطرت اأو�ساع اأحد 

االأ�سرى الذي �سلم نف�سه دون قتال، اإلى اإر�ساله للمعالجة في ق�سنطينة)3).
كانـــت قيادات القطاع م�سطـــرة للتوافق مع وجود و.م.ب، وكانت تعاني مرارا من 
بع�ـــش القلق تجـــاه خدماتها الخا�سة التـــي ي�سعب مراقبتها، ومع هـــذا فهي تناف�ش 
بهـــا المكتب الثاني. ت�ستمل االأر�سيف على وثائق تثبـــت العداوة ال�سريحة التي يكنها 
البع�ـــش لهـــا، على غرار �سابـــط اال�ستخبار التابـــع لب�سكرة، الذي »يرغـــب في اإزالة 
ملحقـــة م.م.ح)4)«. �سئـــل بع�ـــش قدمـــاء ال�سباط عنها، بعـــد م�سي اأزيـــد من خم�ش 

*3617/1 1H ،1960 1( تقرير حول م.ف.ت، التابع مليلة، يوم 29 جويلية(
 1H ،1960 2( ر�سالة الكولونيل اإىل املكتب الثاين التابع للجرنال قائد املركز القيادي يف النكدوك، يوم 8 اأفريل(

*4404/2

العا�سرة،  املظلية  للكتيبة  و.م.ب  ب�سدد  �ش-ق،  م.�ش.  ل  التابع  الثاين،  املكتب  اإىل  القل  قطاع  برقية   )3( 
*4405/2 1H ،1960 يوم 6 جويلية )de la cote 1215(

*4601/3 1H ،1959 4( ي.�ش.ع. املتعلق ب م.م.ح/م.ج.�ش-ق، ملحقة ب�سكرة، يوم 23 جويلية(
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وثالثيـــن �سنة عن ذلـــك، فتعر�سوا لذكرها مقرونـــة ب»ال�سمعة ال�سيئـــة« و«ال�سورة 
ال�سلبية«: » يفتر�ـــش اأن ]رجالها[ يقومون باأ�سياء ال ين�سح بها عادة« ]...[، ا�ستهروا 
بح�سولهم على المعلومة، مهما كانت الو�سيلة)1).« كان بول اأكثر تلميحا لذلك: عادت 
اإليه ذكريـــات م.م.ح، بينما كان يتعر�ش لذكر التعذيب بالكهرباء – وكان يحاول اأن 
يبيـــن باأنها االأقـــل اإيالما -، لكي يقول باأنهم »ي�ستعملـــون و�سائل اأخرى...]...[ كانت 
ربمـــا اأكثـــر خ�سونة«. لم يكن يرغب في الذهاب اإلى اأبعـــد من هذا، م�سلما في حقهم 
بالفكـــرة التي مفادها اأنهم ا�ستهـــروا ب�سمعة �سيئة، ثم اعترف اأخيـــرا: »كنت اأعتقد 
باأنهـــم ال ي�ستغلـــون كمـــا يجـــب«. كان اأحد ال�سباط وقـــد زار محالتهـــم �سنة 1957، 
اأكثـــر تدقيقا في قوله، الأن الـــذي �ساهده »قد هاله«: »ت�ستخـــرج م.م.ح المعلومة من 
الموقوفيـــن... بو�سائـــل ق�سوى، اأي بالو�سائل التي اأعتقد اأنـــه يمكن الح�سول اأحيانا 
علـــى المعلومـــات وفقها. نح�سل اأي�ســـا اأحيانا على معلومات خاطئـــة ونح�سل اأي�سا 
اأحيانا على معلومات حقيقية، لكن بعد اأن نحول النا�ش اإلى �سيء ال يكاد يذكر.« يعتبر 

ذلك »عذابا في حالته الخال�سة، في قعر الزنزانات الم�سدودة)2)«. 
ال يمكـــن تبديـــد اللب�ش، ما ف�سلنا البقاء في ميـــدان الفعالية. يرى الكولونيل ف. 
بـــاأن تاريـــخ التعذيب، يعود بالخ�سو�ـــش اإلى تاريخ الحرب �ســـد االإرهاب الح�سري، 
»لكـــن اأال ترى باأنـــه ال يمكن التخلي عن مثل تلك الممار�سات، عندما نلم�ش فعاليتها، 
نعـــم يمكـــن اأن نقول باأن الطريقـــة لي�ست فعالة دائمـــا، هذا �سحيـــح ]...[ لكنها في 
معظم االأحيان فعالة للح�سول على المعلومة، ب�سرعة الخ. لتخويف النا�ش... بالطبع 
وجد دائما، بعد ذلك، نا�ش ا�ستمروا في التعذيب، لكنهم يحر�سون رغم كل �سيء في 
الت�ستـــر عن االآخرين، الأننا لـــم نكن ندري«. انت�سرت �سورة رجال م.م.ح، باعتبارهم 
اخت�سا�سييـــن فـــي اأو�ساط الجي�ـــش. في جنـــوب ال�سرق-الق�سنطينـــي، �سِخر محرر 
]مدونـــة �سيـــر العمليات[ من »القائد الذي يبدو عليه اأنـــه ي�سدق بما تتمتع به م.م.ح 

)1( حوار اجلرنال ك، مع املوؤلف
)2( حوار الكولونيل ف. مع املوؤلف



هل هي العودة اإىل النظام ؟ 1962-1960

493

مـــن قدرة غير محدودة في اال�ستنطاق)1)«. فـــي 1962، ذكر محافظ القبائل الكبرى 
باأن »دور الهيئات الع�سكرية المخت�سة في اال�ستنطاق ]...[ قد اأحيط باالإبهام دوما، 
وباأنـــه قد �سعب دائما الح�سول على معلومات في �ساأنهم)2)«. يعترف ليوتنان كولونيل 

رووا من جهته باأن م�سلحته محاطة بما ي�سميه »هالة من االإبهام« و«االأ�ساطير«)3).
وهـــذا االإبهام، هو الـــذي ي�سمـــح اأي�ســـا ل م.م.ح/و.م.ب، با�ستخال�ش جزء من 
قوتهـــا، كما ي�ستخل�ش بقية الع�سكـــر من القناعة بفعاليتها؛ ففـــي هذا االإ�سرار على 

التجاهل، تبني م.م.ح مجالها الخا�ش.
يمثل رجالها اإلى غاية اليوم، كما كانت عليه باالأم�ش الوجه االآخر للجي�ش، مناطق 
الظل فيه. فهم في نظر ال�سباط الذين يتعر�سون لذكرهم، يمثلون النقي�ش، ن�سختهم 
الم�ستهجنـــة. وجود ال�سيـــد هايد هو الذي يجنب للدكتور جايـــكل اأن يقدم نف�سه كما 
هـــو عليه، وي�سمح له مع ذلك، ببنـــاء خ�سائ�سه الموازية. ت�سمح م.م.ح اليوم اأي�سا، 
بتنـــاول ق�سية الفعالية بكيفية اأخرى، وو�سعها في منظور المدى االأبعد: فاإذا لم يكن 
ممكنـــا تحقيق الفعالية اإال بدفع هذا الثمن، ف�ستكون كلفة االنت�سار ثقيلة جدا. هذا، 
مـــع العلم اأن االأداء الوظيفي الناجم عن العالقـــات بين م.م.ح والوحدات النظامية، 
قد اأثبت باأن م.م.ح قد ا�ستعملت ب�سبب فعاليتها المفتر�سة، ولنف�ش ال�سبب و�سع ذوو 
العنـــاد من االأ�سرى تحـــت ت�سرفها، الخ. الواقـــع اأن م.م.ح ت�سمح بالقفز فوق ق�سية 
الم�سوؤولية، بف�سل م�ساألة الفعالية؛ فرجال المكتب الثاني واالأركان هم م�سوؤولون على 
ا�ستعمـــال م.م.ح، وقادتها هم الم�سوؤولون علـــى االإمكانيات الم�سخرة لذلك. البع�ش 

يبحث عن مردودية معينة، والبع�ش االآخر عن معلومات معينة.
ي�سمـــح ربط م.م.ح بالتعذيب، ببناء حاجز يح�سرها داخله. فالـ م.م.ح مطمئنة 
اإذن فـــي نهايـــة االأمـــر. فهي مطمئنـــة اأي�ســـا بالن�سبة للدولـــة التي تتمتـــع ب�سلك من 

*4601/3 1H ،1959 1( ي.�ش.ع. م.م.ح/م.ج.�ش-ق، يوم 12 �سبتمرب(
*1472/1 1H ،1962 2( ر�سالة حمافظ القبائل الكربى، بيري دوييل، اإىل املندوب العام يوم 23 جانفي(

)3( تقرير ليوتنان كولونيل رووا، ليوم 20 فيفري 1960
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»االخت�سا�سييـــن« ي�سمـــح لها باالأمل فـــي تحّكم اأح�سن في العنـــف الم�ستعمل. بحكم 
ارتباطهـــا مبا�سرة بالوزيـــر االأول، تعتبر م.م.ح �سالحا بامتياز في يد �سلطة �سيا�سية 
لهـــا عالقات معقـــدة، اإن لم تكن متاأزمة، مع جي�ش الجزائـــر. بعد عدة محاوالت في 
1959 وفـــي 1960، فـــاإن و�سع اليـــد على هذه الم�سلحة �سنـــة 1961 قد مكن الدولة 

من اأداة ت�سخر فعاليتها ح�سريا لفائدة �سيا�سيتها المتبعة. الأجل هذا فاإن في و�سعنا 
اأن ننعتهـــا بالموؤ�س�ســـة. هكذا، فقد عايـــن اإريك وي�ستفال بمـــرارة باأنه »كان من باب 
النفـــاق اإن�ساء م.م.ح تفلت عن الرقابة، وفي نف�ش الوقـــت، اإ�سدار مرا�سيم وقوانين 

وتعليمات، تمنع التعذيب«. 
حيـــن ا�ستخل�ـــش العبـــر مـــن مهـــام »لجنـــة تفتي�ـــش مراكـــز الحجـــز االإداري« 
)ل.ت.م.ح.اإ(، فـــي مار�ـــش 1962، قام رئي�سهـــا الجديد بالمعاينـــة التالية)1): »لقد 
احترمـــت ال�سرعيـــة في كافة المراكـــز، با�ستثناء تحفـــظ ينبغي اأن ن�سجلـــه بالن�سبة 
للهيئـــات التي تتكلف بما يدعـــى ب»اال�ستعالم المخ�س�ش« والتي لـــم يكن ممكنا اأن 
تنفذ في حقها قرارات الحكومة، بحكم تمتعها بال-عقابية مثيرة للغرابة؛ لقد بقيت 
هـــذه الهيئات با�ستمرار خارج، اأو فـــوق، القواعد المفرو�سة. لم توفق اللجنة قط في 
النفاذ اإلى هالة االأ�سرار التي تكتنفها. فهي اإذن تبراأ من تحمل اأية م�سوؤولية في هذا 
المجـــال. ]...[ ِاْقَترحـــُت في العديد مـــن المرات،]...[ اإن لم اأكن قـــد طالبت باإزالة 
اأماكـــن اال�ستنطاق التـــي ال توجد في محالت ع�سكرية، وتحـــت رقابة فعالة وحقيقية 
مـــن قبل قائد القطاع. لم اأتلـــق اأي جواب اأبدا.« لئن وجب التعامل بتحفظ، مع تفاوؤل 
الجنـــرال في �ساأن احترام ال�سرعية، فـــاإن فزعه تجاه ما ي�سميه »الهيئات التي تدعى 

باال�ستعالم المخ�س�ش« لدليل �سارخ على عجزه.
هذا، ومن البديهي اأن ال عجب اأبدا اإن لم تن�ست ال�سلطات الع�سكرية لرئي�ش لجنة 
محدودة االإمكانيات. وحتى واإن ت�سرف رجال م.م.ح خارجا عن ال�سرعية، فاإن هذا 
لـــن يمنع كونهم خدمـــا للدولة. اإن التزموا بال�سرية والوفاء، فـــاإن اأعلى ال�سلطات في 

 *1100/4 1H ،1962 1( ر�سالة اجلرنال لو كوربيي اإىل املندوب العام، واإىل القائد االأعلى، يوم 15 مار�ش(
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الدولة �ست�سمن مناعتهم �سد اأي عقاب.
ولئـــن كان م�سطلح موؤ�س�سة متوافقا تماما مع الواقـــع الذي تمثله كل من: م.م.ح 
ولجنـــة التن�سيـــق بين الجيو�ش، ولئـــن كان من م�سلمات االأمـــور اأن هذه الم�سلحة قد 
�سكلت، اإلى غاية نهاية الحرب، عالما متفردا بخ�سو�سياته، اإذ اأقيمت موازاة للجي�ش 
وتتمتـــع بحقوق باهظة التكاليف ي�سمنهـــا مقامها الخا�ش باعتبارها م�سلحة خا�سة 
بالدولة، فال ينبغي اأن تحجب وجود التعذيب باعتباره ممار�سة دائمة في بقية اأ�سالك 
الجي�ـــش. اإن تاأ�سي�ـــش التعذيب واقع يتجاوز بكثير اإطـــار م.م.ح. فهو مرتبط بموافقة 
ال�سلطات ال�سيا�سية على �سرورة اللجوء اإلى تلك االأ�ساليب من اأجل ك�سب الحرب. ال 
يعتبر رجال المكتب الثاني »اخت�سا�سيين« في التعذيب والجنود المقحمون في حرب 
الجزائر من باب اأولى. غير اأن تواجد مثل األئك »المهنيين« اإلى جانبهم، ال ينبغي اأن 

ين�سينا اإمكانية اأن يلجوؤوا بدورهم، اإلى مثل تلك الممار�سات التعذيبية.
يرتبـــط تطوير ف�سيلـــة P جزئيـــا بالرغبة في اإعفـــاء بقية الع�سكرييـــن من تلك 
الممار�ســـات، غيـــر اأنه يحدث اأي�ســـا تعتيما في قـــراءة ال�سور: يوحي بـــاأن القتامة، 
الحقيقيـــة اأو المتخيلـــة، التي ت�سور بهـــا م.م.ح، �سمان لنقـــاوة ولن�ساعة الم�سالح 
والوحـــدات التـــي تعمل معها. ت�ســـكل م.م.ح، من كافة اأوجه النظـــر، �ساقية تحريف، 
تحـــول ]اإليها[ بع�ش الممار�ســـات العنيفة التي تواجه الفرقـــة النظامية، لكن تتحول 
اأي�ســـا اإليهـــا االأنظار التـــي ت�ستقطبها �سورتهـــا المبهمة والتي ُيعتنـــى ب�سيانتها، مع 

طم�ش �سورة النهر، رغم ا�ستمرار تدفقه، اإلى جانب ذلك.
بالن�سبة للق�سم االأكبر من جي�ش الجزائر، تميزت �سنوات الحرب االأخيرة، برغبة 
فـــي فر�ش رقابة موؤكدة بحزم اأكبر، من قبل ال�سلطة المدنية. فهل تمتد تلك الرقابة 
اإلـــى اأبعد مـــن مجرد تذكير بالمبـــادئ، لت�سل اإلى حـــد فر�ش عقوبـــات تاأديبية، بل 

واإ�سدار اأحكام جنائية؟
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17 - العدالة: م�شيرة �شاقة

اأية �سكاوى ؟
»علـــى كل منا�ســـل، تعر�ش الأعمال عنف من قبل عنا�سر فـــي الجي�ش اأو ال�سرطة 
الفرن�سية، اأن يقوم، فور تحريره، بعر�ش نف�سه على طبيب يقوم بمعاينة اآثار التعذيب 
الـــذي ا�ستهدف بـــه. ينبغي اأن يحرر لكل حالة تقرير حول ظروف األقاء القب�ش ]على 
المنا�ســـل[، والكيفية التي تمت بها عمليـــات اال�ستنطاق. عندما تخلف اأعمال العنف 
اآثـــارا ظاهرة، ين�سح بت�سوير المعنيين، واإبراز اآثار الجروح اأو الت�سويهات مكبرة)1). 
» تلـــك هي التعليمات ال�سادرة عن قيادة جبهة التحريـــر الوطني لبالد القبائل �سنة 
1957. بينما كانت عمليات القمع تنهال ب�سدة على هذه المنطقة، ف�سل قادة التنظيم 

الوطني القيام برد فعل.
وفي مدنية الجزائر، حيث يواجه المنا�سلون بعنف االأ�ساليب الم�ستعملة من قبل 
فرق الجنرال ما�سو، اأعطيت نف�ش التعليمات بكل تاأكيد: �سرح اأحد الم�سورين للدرك، 
باأنه اأنجز اأ�سرطة �سور »ل�سالح المتمردين الذين كانوا يرغبون ]...[ تبيان اأعمال 
التعذيب التي تعر�سوا لها)2)«. يمكن ا�ستعمال ال�سور للرد كلمة بكلمة، على الن�سريات 
الموزعة ب�سكل وا�سع من قبل الحكومة الإظهار »وح�سية المتمردين«. هي اأي�سا و�سيلة 
اإثبات على الورق، الآثار هينة ]�سريعة الزوال[، وتكملة تقرير طبي. في كثير من االأحيان 

لم يكن ممكنا اإنجاز تلك ال�سور: زالت االآثار، ولم يطلق �سراح ال�سحايا.

*4402/1 1H ،1957 1( مدونة اإعالم من وكيل اجلمهورية العام ملدينة اجلزائر، اأفريل(
)2( ا�ستنطاق اأحمد �سفتا، من قبل الدرك الوطني، ليلة 6 اأوت 1957، ذكرت من طرف حماميه االأ�ستاذ بوبي، يف 

(CHEVS( RG1/3 ،1958 ر�سالته اإىل قا�سي التحقيق، يوم 1 اأفريل
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بالن�سبـــة لمـــن حرر مـــن ال�سحايا، فـــاإن تقديم �سكوى، لـــم يكن باالأمـــر الهين. 
وبالفعـــل، فاإن لم تـــودع ال�سكوى م�سبقا، كان على ال�سحيـــة اأن تتوجه لت�سجيلها لدى 
�سابـــط لل�سرطـــة الق�سائية، وتقديم اأق�سى قـــدر من التفا�سيل التـــي ت�سمح باإثبات 
�ســـدق االإدعاء. كل �سكوى هي اإذن دعوة اإلـــى ا�ستقاللية العدالة التي ينبغي، نظريا، 
اأن ت�ستجيـــب لمبادئ مغايرة لمبادئ العمل ال�سيا�سي والع�سكري. حيث اأن الدولة هي 
فـــي نف�ـــش الوقت، م�سدر القمع الـــذي تتولد عنه كافة التجـــاوزات، وم�سدر العدالة 
المعو�ســـة، فمن �ساأن كل �سكوى مودعـــة، اأن توؤكد الغمو�ش الذي اكتنف عملية حفظ 
النظام. وبالفعل فقد خرق الع�سكريون القانون اأثناء قيامهم بواجبهم الع�سكري، وقد 
�سعـــروا اأحيانا باأنه مرخ�ش لهم في ذلك، من قبل ال�سلـــم القيادي، وكانوا مقتنعين 

في معظم االأحيان بم�سروعية ما يفعلون، حتى واإن خرج عن القانون.
غيـــر اأن الممار�ســـة الكولونياليـــة للعدالـــة من �ساأنهـــا اأن تزرع ال�ســـك في نفو�ش 
الجزائرييـــن: اأمـــام فرن�سييـــن يطلق عليهـــم »من اأ�ســـول اأوروبية«، قـــد ي�سعر هوؤالء 
الفرن�سيين »من اأ�سول �سمـــال اإفريقية« بوجود ميزان ذي رقا�ش مغ�سو�ش. فالقانون 
الذي فر�سه الفرن�سيون في الجزائر، بمنا�سبة االحتالل، هو قانون المنت�سر. تحمل 

العدالة مخلفات تلك الهزيمة، من غير اأن تن�سي اأ�سولها)1).
لـــم ت�سحح الحـــرب هذا ال�سعور، بـــل العك�ش. لم يظهر للجزائرييـــن باأن الف�سل 
بيـــن ال�سلطـــات اأمر م�سمون. وهكـــذا، وفي عز عمليات الكتيبـــة المظلية العا�سرة في 
مدينة الجزائر، بينما كانت عمليات ا�ستنطاق »الم�ستبه فيهم« مقرونة باأعمال تعذيب 
متكـــررة، الحظ الوكيل العـــام اأن »�سحايا تلك الممار�سات، ال تْقـــِدم، اإال ناذرا جدا، 
على اإيداع �سكوى، اإال بعد اأن يتم اتهامها وحب�سها، وتجد في ال�سجن مالذا واأمنا)2)«. 

)1( اأنظر كلود كولو: موؤ�س�سات اجلزائر اأثناء الفرتة اال�ستعمارية، باري�ش، املركز الوطني للبحث العلمي، واجلزائر، 
ديوان املطبوعات اجلامعية، 1987. الحظت اآرليت هيمان كذلك، �سعف عدد ال�سكاوى املودعة من قبل اجلزائريني 

اأمام الق�ساء االإداري )احلريات العمومية... �س�ش 121-120(
ال�سابقة،  ال�سنة  يف  عمله  ب�سدد   ،1958 فيفري   21 يوم  الكو�ست،  روبري  اإىل  روليكيي،  العام  الوكيل  ر�سالة   )2(

)CAC( *800543/105
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تعر�ش كثير من االأ�سخا�ش للتعذيب، فلم توجه لهم اتهامات وتم اإطالق �سراحهم: 
بعـــد اأن حرروا، �ســـاروا معر�سين لنقمة الع�سكر، في حالة اإيـــداع �سكوى)1). يجب اأن 
ي�ساف اإلى هذا الخـــوف، العوار�ش اللغوية، النف�سية اأو المادية: نفهم جيدا في هذه 

الظروف، لماذا كانت ال�سكاوى ناذرة جدا.
رغـــم هذا، فقد تم اإيداع البع�ش. عندما تقرر اإحدى ال�سحايا اإيداع �سكوى بداعي 
اأعمال التعذيب، فمن الناذر اأن تجد �سهودا الإ�سناد مقالها. كي ت�سدق ال�سحية، عليها 
اأن تظهـــر باأنهـــا تحمل في الج�سد عالمـــات التعذيب الذي عانت منـــه، اإذ بالرغم من 
حيطة الع�سكر، فاإن تلك الحركات تترك اأحيانا عالمات. ي�سبح ج�سد ال�سحية عندئذ 

اأ�سدق �ساهد. طبعا ب�سريط اأن يوجد طبيب عاين تلك العالمات، و�سادق عليها)2). 
تـــم اقتياد كثير مـــن المنا�سلين المتهمين بالم�سا�ش باأمـــن الدولة اأمام الق�ساة، 
مـــن غير اأن يطلق �سراحهـــم. في و�سعهم اأن يقوموا بالتعبير عـــن اأولى �سكاواهم في 
ق�ســـر العدالة، بوا�سطة رف�ش الت�سديق على فحـــوى اعترافاتهم، بدعوى اأنه قد تم 
الح�ســـول عليها بوا�سطة التعذيـــب. عندئذ يتم تفعيل ق�سيتيـــن بالتوازي: �سكوى ب 
»الم�سا�ـــش باأمن الدولـــة« اأي بالقيـــام ب»ن�ساطات مخلة بالنظـــام العمومي« و�سكوى 
»بال�سرب العمدي والجرح العمدي«. يتم �سب االعترافات المح�سل عليها عن طريق 
التعذيـــب في ملف ال�سكوى االأولى، مع مجرد اإ�سارة اإلـــى الثانية)3). ابتداء من �سيف 

ال�سيء  نف�ش  مايري،  جان  �سجل  اجلزائر«،  يف  ال�سرطة  م�سالح  ب�سري  »املتعلق  دي�سمرب  ب13  تقريره  يف   )1(
بالتحديد: »من امل�ستحيل تقريبا ت�سجيل �سكاوى االأهايل، الذين خ�سعوا ملثل هذا النمط من اال�ستنطاق، نظرا لكون 
معظمهم من جهة، بني اأيدي ال�سرطة، وخوفا من انتقامات مقبلة«. ن�سر من قبل ب. فيدال ناكي يف م�سلحة الدولة، 

�س�ش. 92-70
كامل،  لفهم  و�سيلة  االأحوال،  من  حال  باأي  ال�سكاوى  تلك  ت�سكل  ال  االأر�سيف،  ال�ستغالل  الراهنة،  احلالة  يف   )2(
حلقيقة التعذيب، والتجاوزات االأخرى يف حق اأ�سخا�ش، ارتكبها ع�سكر يف اخلدمة. فهي ال متثل يف كل احلاالت، 

�سوى اجلانب الظاهر ل«جبل جليد« من اأعمال عنف ينبغي التنقيب عليها باللجوء اإىل عمليات حفر اأخرى.
)3( اأ�سهر مثال على ال�سكوى املوازية هي حالة موري�ش اأودان: يف فيفري 1959، مثل الرجل مع حمالني على العدالة 
متهمني ب«اإعادة ت�سكيل رابطة حمالة وامل�سا�ش باالأمن اخلارجي للدولة« واعترب يف »حالة فرار«، بينما كانت زوجته 
ت�ستجوب ال�سلطات العمومية، منذ �سنة ون�سف، بخ�سو�ش غيابه بني اأيدي املظليني واحتمال موته حتت التعذيب. 

اأنظر: ق�سية اأودان، 1987-1957
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1960، كان مـــن نتائج تعيين وكالء ع�سكريين، تقلي�ش هام�ش الحرية الن�سبية الذي 

�سمح لل�سحايا باإيداع �سكوى موازية التهام ي�ستهدفهم)1).
رافع كثير من المحامين من اأجل عدم قبول االعترافات المتح�سل عليها بوا�سطة 
التعذيـــب. اأثبت هذا االأ�سلـــوب الدفاعي فعاليته، في دي�سمبـــر 1958، اأثناء محاكمة 
»ذباحـــي الحالية«. اعترف اأربـــع واأربعون �سخ�سا بقتل خم�ـــش وثالثين اأوروبيا، يوم 
20 اأوت 1955، فـــي منجم "الحالية" وفي محجـــرة "فلفلة". »االعتراف ال�سبه-تام 

الـــذي اأدلى به المتهمون، كان مثيرا عند القراءة االأولى«، ومع ذلك، فقد احتوى على 
تناق�سات �سارخة مع ال�سهادات التي تم جمعها في عين المكان ومع تقارير الفح�ش 
الطبـــي. كان المدافعون مقتنعين باأن االعتراف قد انتزع تحت التعذيب، فاأثبتوا باأن 
التقريـــر الطبـــي كان كاذبا، بـــل وبدون �سهادة طبيـــة، مما دفع بهم اإلـــى تاأييد فكرة 
التعذيـــب البولي�سي. لم ي�سايرهم الق�ســـاة الع�سكريون حين طلبوا باالإعفاء التام: بل 
ذهبـــوا اإلى اأبعد ممـــا طلبه االتهام، فاأ�ســـدروا خم�سة ع�سر حكمـــا باالإعدام)2). لكن 
بعـــد م�سي ع�سرة اأ�سهر، �سمحت ذات المحكمة باال�ستئناف، بمبررات الدفاع. تخلى 
الق�ســـاة عن االتهام في واحد وثالثين من جملـــة ثمان وثالثين متهما معنيا في هذه 
الق�سية. حر�ش محافظ الحكومة على تناول المحاكمة من منظور قطيعة �سرع فيها 
بو�ســـول دو غول اإلى الحكم. بعـــد االعتراف باأن »االعترافات قـــد انتزعت بالعنف«، 
�ســـرح قائال: »لقد اعترف ال�سيد الوزيـــر مالرو اأمام العموم: "لم نعد نعذب االآن في 
الجزائـــر." تت�سمن هذه الكلمات دون �ســـك اإمكانية اأن يكون هذا قد حدث من قبل. 
مـــن واجبكم اأن ت�ستخل�سوا منها النتاج المحتملة، �سواء تعلق االأمر بهذا االإجراء، اأو 

تعلق باإجراءات اأخرى«)3).

)1( فعال فاإن الظروف التي كان يعمل فيها هوؤالء الق�ساة يف خدمة اجلي�ش، جعلتهم غري قادرين على التكفل مبثل 
تلك ال�سكاوى وعلى التحقيق يف �ساأن الع�سكريني التابعني لقطاعهم – وهي مهمة لي�سوا مكلفني بها نظريا.

باري�ش،  الربتقال،  �سجرة  حليب  مذكراتها:  كتاب  يف  حليمي  جيزيل  االأ�ستاذة  قبل  من  الق�سية  هذه  ق�سة   )2(
غاليمار، 1988. حول �سري هذه املحاكمة االأوىل، اأنظر اأي�سا: �ش. ثينول، العدالة يف حرب اجلزائر، ف�سل. 4

)3( ذكرت الفقرة من قبل ج. حليمي: حليب �سجرة الربتقال
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�سمـــح تنظيـــم المحاميـــن اأنف�سهم في ن�ســـق دفاعي م�ستـــرك باإمكانيـــة �سياغة 
دفـــاع �سيا�سي بحق، ل�سالـــح الوطنيين الذين �سملهم االتهـــام)1). بالن�سبة اإليهم، لم 
يكن ت�سجيـــب اأعمال التعذيب، منف�سال عن اإ�ستراتيجيـــة عامة ت�ستهدف اال�ستعمار 
الفرن�سي. فال يمكن الخروج بقراءة ما »للق�سايا« التي تم فيها اإبراز اأعمال التعذيب، 
اإال اإذا اأخذنا بعين االعتبار التعاقب الزمني لعالقة القوى ال�سيا�سية. ففي �سنة 1957، 
عندمـــا ُبهت الراأي العام الفرن�سي باكت�ساف الحجم الذي اتخذته ممار�سة التعذيب، 
اأر�سلـــت جبهة التحرير الوطني تعليمـــات تطلب ال�سروع بعناية في تح�سير ملفات في 
هـــذا ال�ساأن. عند و�سول الجنرال دو غول اإلى الحكم، كانت الفر�سة مواتية من اأجل 

ال�سغط على هذا المحاور الجديد.
ب�ســـرف النظر عن المحاميـــن، كانت ال�سلطات تنظر بعنايـــة خا�سة اإلى نوعين 
مـــن الم�ستكين: اأوروبيو الجزائـــر والجزائريون الذين يعملون ل�سالـــح فرن�سيا. كما 
اأنهـــا �ستجد حرجا كبيرا اإزاء �سكاوى من التعذيب، تودع من قبل �سخ�سيات مرموقة 
ذات �سيـــت وطني. يكفي في هذا اأن نطلع على رد فعـــل جبهة التحرير الوطني، عند 
االإعـــالن عن انتحـــار كل من العربي بن مهيـــدي وعلي بومنجل. تعتبـــر موتهم، حتى 
واإن ا�ستبـــه فـــي �سحة اأ�سبابها، اأقل حرجا بالن�سبة لل�سلطـــات الفرن�سية، مما يحتمل 
مـــن �ســـكاوى بدعوى التعذيب. وهذا مـــا يف�سر كون يا�سف �سعدي، وهـــو اآخر م�سوؤول 
هـــام األقـــي القب�ش عليه في مدينـــة الجزائر �سنة 1957، قد �سجـــن دون اأن يتعر�ش 

للتعذيب)2).
تعتبر ال�سكاوى المودعة من قبل منا�سلين اأوروبيين �سد م�سالح االأمن اأقل بكثير 
مـــن التي اأودعت من قبـــل الجزائريين. غير اأن االهتمام، عـــن كتب، بال�سكاوى التي 
يتقدمـــون بهـــا، ال ت�ستوجب اأن يكـــون مقامهم رفيعا في المنظمة التـــي ينتمون اإليها. 

)1( حول جمموعة املحامني )الدفاع امل�سرتك(، اأنظر �ش. ثينول:العدالة يف حرب اجلزائر، ف�سل 4
)2( املقابل، �سرح ابن عمه، الذي األقي القب�ش عليه اأ�سابيع من قبل، اأنه تعر�ش لذلك يف العديد من املرات، من 
قبل القبعات احلمراء والقبعات اخل�سراء: حر�سا دون �سك، على اجتناب ف�سيحة جديدة، حر�ش حافظ االأختام 

(CAC( *dossier 27 800293/4 .سخ�سيا على النائب العام مبوافاته بتطورات هذه الق�سية�
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فـــي بداية الحرب، �ســـرح ال�سيوعيون الجزائريـــون اأنهم عذبوا مـــن طرف ال�سرطة 
الفرن�سيـــة)1). فـــي 1961، جاء دور اأع�ســـاء منظمة الجي�ش ال�ســـري، التهام الدرك. 
فهـــوؤالء االأ�سخا�ـــش، يعار�سون ال�سيا�ســـة الفرن�سية: نف�ـــش االأمر بالن�سبـــة لل�سكاوى 
المودعـــة من قبل الوطنيين الجزائريين، يمكن اأن ي�ستبه في كونها م�ستعملة للترويج 
لمنظمتهم. رغم هذا، ففي كال الحالتين، كلفت ال�سلطات نف�سها عناء التحقيق. في 
خريـــف 1956، تم اإيفـــاد البرلمانيين اإلى الجزائر، وبعد مـــرور خم�ش �سنوات، جاء 
دور لجنـــة الحماية التي كلفت بتو�سيح ق�سية ثكنة »لي تاغـــاران)2). وتف�سر االأ�سداء 
العديـــدة التي وجدتهـــا هذه الق�سايا في فرن�سا، خا�سة فـــي المجل�ش الوطني، لماذا 

تحظى باهتمام اأكبر من ال�سحايا الجزائرية.
لئـــن اأحدثت هذه االأعمال التعذيبية، تاأثيرا اأ�سواأ في بع�ش قطاعات الراأي العام، 
فقـــد وجدت تفهما لدى البع�ش االآخر. في و�سط الدوائر الخا�سة، يمكن للحكام من 
جهتهـــم اأن ي�ستندوا اإلى م�سلحة الدولة، ومقت�سيات الحـــرب. لكن بالن�سبة لق�سايا 
اأخـــرى، فاإن مثل هذا التبرير ال يمكـــن حتى محاولته: عندما يتعلق االأمر بجزائريين 
يخدمون فرن�سا داخل الجي�ش اأو االإدارة. تعتبر هذه المواقع التي يتج�سد بها التواجد 
الفرن�ســـي لـــدى ال�ســـكان الجزائريين، ناقالت بامتيـــاز اأثناء �سير ال�ســـكاوى، اإذ في 
االإمكان اأي�سالها ب�سهولة اأكبر اإلى روؤ�ساء البلديات، اإلى برلمانيين اأو اإلى وزراء. كما 
اأن اأخطـــاء القوات النظامية قد جعلت منهم �سحايا ال جدال فيها. "رابح" اأحد تلك 

حماربو  اجلزائري،  ال�سيوعي  للحزب  التابع  الع�سكري  �سبه  التنظيم  اإىل  باالنتماء  �سخ�سا  اأربعون  اتهم   )1(
التحرير. وجهت لهم تهم » تكوين جمعية اأ�سرار، حيازة غري �سرعية لالأ�سلحة وللذخرية احلربية«. اأودع بع�ش هذه 
ال�سخ�سيات �سكوى �سد �سرطة مكتب االأمن االإقليمي، متهمة اإياه بتعذيبهم، بالكهرباء خا�سة. انظر، تقرير وكيل 

(CAOM( *12/15 cab ،1956 اجلمهورية ملدينة وهران، اإىل الوكيل العام يف مدنية اجلزائر، 6 اأكتوبر
)2( اأنظر تقرير بيري فوازار، ن�سر من قبل ب. فيدال-ناكي، م�سلحة الدولة، �س�ش. 311-305. مل يتم التعر�ش 
لق�سية اأع�ساء منظمة اجلي�ش ال�سري يف هذا العمل، لالإ�سارة فقط نذكر باأنه عالوة على ق�سية ثكنة تاغاران، قد 
يكون بع�ش املتعاطفني الن�سطني قد ‘انُتحروا« بدورهم. هذا ففي �سبتمرب 1961 بق�سنطينة، اأورد الوكيل اعامل بيزوا: 
براية  اأوروبيني  �سباب  ال�سرطة، مظاهرة  دار  انتحروا يف مقرات  ال�سري،  اأع�ساء منظمة اجلي�ش  »منا�سبة جنازة 

(CAC ( *800175/108 ،»اجلي�ش ال�سري. �سدامات بني امل�سلمني واالأوروبني، جرح 5 م�سلمني منهم 4 اأطفال
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ال�سحايـــا. بعد اأن األقي عليه القب�ش بعد اإخراجه من داره ببالد القبائل الكبرى، تم 
اقتياده اإلى المركز الع�سكري و�سربه حتى مات. نقل اإلى الم�ست�سفى مدنية الجزائر، 
وهو في حالة احت�سار، فخل�ش الفح�ش الطبي اإلى معاينة �سدمة في الدماغ، وك�سر 
فـــي الفك ال�سفلي: مات بعد ذلك بقليل، لكن بعد فـــوات اأوان التثبت من كون الرجل 

دركي من الحركة)1). 
غيـــر اأن الـــذي اأقلق الفرن�سيين، لـــم يتمثل في كونه من »اأ�سدقـــاء فرن�سا« اأو من 
»االأعـــداء« – ح�ســـب العبـــارات الر�سمية – ولـــم يتمثل في كونه »مـــن الخونة« اأو من 
»المجاهديـــن«، ح�ســـب العبـــارات الواردة في من�ســـورات جبهة التحريـــر الوطني -، 
فالـــذي يحرجها هو وجود ملفات تـــم اإعدادها بعناية ودقة اأكبـــر بكثير مما هو عليه 

حال الملفات االأخرى: الموؤيدة من طرف لجنة في فرن�سا.
فكرة تاأ�سي�ش لجنة للدفاع عن �سكوى، واالعتماد عليها من اأجل م�ساءلة ال�سلطات 
ال�سيا�سية، لي�ست بالجديدة. لقد �سبق اأن ا�ستعملت �سنة 1947، من طرف المالغا�ش. 
حين اأُخبر جـــاك فيرنان كاهين، بفقدان ال�سيوعي موري�ش اأودان، االأ�ستاذ الم�ساعد 
في كلية العلوم بالجزائر، على اإثر توقيفه من قبل مظليي الفوج 1 للقنا�سة المظليين، 
ليلة 12 جوان 1957، اقترح ]جاك[ اإن�ساء »لجنة للبحث عن موري�ش اأودان«. ت�سكلت 
اللجنـــة من نـــواة اأفراد كانت على ا�ستعداد تام لرفع ال�سيـــف �سد »م�سلحة الدولة«، 
فمـــا لبثـــت اأن تحولـــت اإلى ف�ســـاء اجتمـــاع لمعار�سة معنويـــة �سد حـــرب الجزائر، 
مرتكـــزة ح�سريـــا على »التنديد المطلـــق بالتعذيب«. فبينما اأنكـــب بيير فيدال ناكي 
على تفكيك البناء الق�س�سي الذي ن�سجه الع�سكر حول فرار موري�ش اأودان، ا�ستغلت 
اللجنة باإخطار الراأي العام وم�ساءلة ال�سلطات. كان الق�سد هو اأن تتحول اإلى ف�ساء 

اأخالقي، ال يعباأ باال�سطرابات ال�سيا�سية)2).

)1( تقرير حمافظ احلكومة لدى املحكمة الدائمة للقوات امل�سلحة التابعة ملنطقة �سرق اجلزائر، اجلال�سة يف تيزي 
)CAC( *8000175/110 ،1961 وزو، يوم 13 نوفمرب

مواجهة  »يف  الكاتب:  لنف�ش  اأي�سا  اأنظر  اأودان.  ق�سية  يف  اأودان،  موري�ش  جلنة  ت�سكل  ناكي  فيدان  بري  اأعاد   )2(
م�سلحة الدولة: موؤرخ يف تاريخ حرب اجلزائر« باري�ش La Découverte 1989، جزء 2، و اأي�سا: مذكرات: العتم 

وال�سياء، 1998-1955
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وزعت لجنة موري�ش اأودان، في ماي وفي جوان 1960، من�سورات تدعو اإلى اأن يبعث 
لرئي�ـــش الجمهورية، برقيات، تطالب ب»اإرجاء تاريخ محاكمة جميلة بوبا�سا، المحدد 
في 17 1960، اإلى انتهاء التحقيق من �سكواها المودعة بدعوى التعذيب واالحتجاز«. 

تحولت الق�سيتان ب�سرعة اإلى اأكثر الق�سايا اإثارة اإعالمية في هذه الحرب.
وحتـــى واإن لم تكن حالة موري�ش اأودان اأ�سدق تمثيال ل�سحايا القمع في الجزائر، 
فـــاإن ذلك لم يمنع اأن ترفع الحالة وتتخـــذ رمزا يوحد »المعركة �سد التعذيب«. نف�ش 
ال�ســـيء بالن�سبـــة لجميلة بوبا�ســـا. ال ت�سكل تمثيـــال �سادقا الأغلبيـــة �سحايا التعذيب 
الجزائريـــات: فهـــي امـــراأة، منا�سلة ومتعلمـــة. غيـــر اأن ملفها كان »مكتمـــال. ]...[ 
كانـــت دقيقة جدا. فال تن�سوا اأنها تعرفت عليهم. على معذبيها«، ذلك ما اأكدت عليه 
محاميتها.لقـــد اتُّخـــذ قرار عر�ـــش الق�سية اأمام الـــراأي العام، بتوافـــق مع ال�سحية 
ومـــع اأقاربها. في فرن�سا، ا�ستعملت االأ�ستاذة جيزيـــل حليمي ال�سحافة لل�سغط على 
الحكومـــة، التي دخلت وقتها في لحظـــة الح�سم، في مفاو�ساتها مع الحكومة الموؤقتة 
للجمهوريـــة الجزائريـــة. اأ�سار فران�ســـوا مورياك، وكان من اأوائل مـــن ندد بالتعذيب 
فـــي جانفي 1955، ]اأ�سار[ اإلى اإيداع ال�سكوى، فـــي »دفاتر’ه. غير اأن مقالة »�سيمون 
دو بوفـــوار«، »كلنا مـــع جميلة بوبا�سا«، هي التـــي اأعطت الدفع الحقيقـــي للق�سية)1). 
فكمـــا كان عليـــه الحال بالن�سبـــة لق�سية موري�ـــش اأودان عزم المدافعـــون عن جميلة 
بوبا�ســـا على دفع �سكواها اإلـــى غايتها وم�ساءلة الراأي العام ورجـــال ال�سيا�سة: كتبت 
الفيل�سوفـــة تقول: » اإذا ترددت الحكومة فـــي الت�سرف ب�سرامة، ]...[ ف�ستقر نهائيا 
 باأنها تخلت عن فر�ش طاعتها على ع�سكر مدينة الجزائر، وتركت الجزائر ]فري�سة[ 
لال-�سرعيـــة، للتع�ســـف وللنـــزوات الوح�سية لبع�ـــش الم�سعوريـــن. اإذا انهزموا بهذه 
الكيفيـــة، فمعناه اأنهم خانوا فرن�سا برمتهـــا، وفرن�سا هي كل واحد منا، هي اأنا، وهي 
اأنتـــم. و�ســـواء اخترنا هوؤالء الحكام، اأو فر�سوا علينا بالرغـــم منا، فالنتيجة واحدة، 

الأننا نجد اأنف�سنا، طوعا اأو كرها، مت�سامنين معهم.«

)1( مورياك، يف »دفاتر«ه، يوم 26 ماي 1960. خرب ن�سر اأي�سا يف جريدة لوموند يوم 27 ماي 1960، حتت عنوان: 
»ق�سية جميلة بوبا�سا، تعر�ش على جلنة احلماية.« مقالة �سيمون دو بوفوار، ن�سرت يف لوموند يوم 2 جوان 1960.
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فـــي نهايـــة المطـــاف، اأف�سى االإعـــالن في جريـــدة لوموند يوم 10 جـــوان 1960، 
عـــن تاأ�سي�ـــش »لجنـــة بوبا�سا« والم�ساعـــي ال�سخ�سية التـــي قامت بهـــا جيزيل حليمي 
ق�ســـد التاأثير على �سخ�سيات، اإلى تعبئة عدد هام حـــول ق�سية جميلة بوبا�سا. كانت 
االأ�ستـــاذة، طيلة هذا ال�سعـــي، مدعومة من قبل هذه اللجنة، وحاول بع�ش ذوي النفوذ 
من اأع�سائها، اأن ي�سغطوا بكيفية منتظمة على ال�سلطة ال�سيا�سية)1). بينما �ُسد اهتمام 
الـــراأي العام اإلـــى ما كانت تقوم بـــه العديد من لجـــان بوبا�سا وما ي�ســـدر في ن�سرية 
خا�ســـة، وا�سلت المحاميـــة �سعيها ل�سالـــح زبونتها. ا�ستمرت فـــي الك�سف عن اأمور، 
و�سفهـــا وكيل الجمهوريـــة لمدينة »كاين« ب»اأخطاء مهنية �سارخـــة«، مع تفهمه التام 
للمنطق الذي دفع بها اإلى فعل ما فعلته: اإذ اأ�ساف يقول: » ال �سك، اأنه قدر المخاطر 
التي تعر�ست لها، بتنظيم ندوة �سحفية واإطالع بع�ش ال�سحف على وثائق ال مراء في 
طابعهـــا ال�سري. وا�سح اأنها تبحث عن منبر ي�سمـــح لها بالتعر�ش للحديث عن ق�سية 

جميلة بكل اأبعادها، واإخطار الراأي العام، بوا�سطة تحقيق �سيت كبير.«)2).
بعـــد الت�سريح الـــذي اأدلى به اأندري مالرو، �سار لزاما علـــى »النظام الغولي« اأن 
يقر باأن الع�سكر ما�سون في موا�سلة اأعمال التعذيب بالجزائر. وعلى عك�ش ما حدث 
لق�سيـــة اأودان، فقـــد اعتبرت ق�سية المراأة ال�سابـــة، تكذيبا �سارخا قذف به في وجه 
الجمهورية الجديدة. ولئن �سمـــح الرئي�ش باتان لنف�سه بالت�سريح باأن جميلة بوبا�سا 
تعتبـــر نف�سها بمثابة جان دارك، فالأن ق�سيتها قد اتخذت فعال األوان م�سيرة مظفرة 
ويمكـــن اأن ت�ســـكل رمزا)3). فكما �سرحـــت به محاميتها بكل و�ســـوح: »كانت فتاة تبلغ 

)1( التزم كل من اأنيز واأندري بو�ستيل-فيناي، بقوة يف هذه الق�سية، وا�ستعملوا نفوذهم لدى اإدمون مي�سلي. كما 
كانت جونوفييف دو غول اأي�سا ع�سوة يف هذه اللجنة.

)CAC( *800293/120 ،1961 تقرير الوكيل العام ملدنية كاين اإىل حافظ االأختام، يوم 13 نوفمرب )2(
)3( يف تقريرهم حول جميلة بوبا�سا، يوم 25 جوان 1960 )CAC(،*770101/9(، ذكر الرئي�ش باتان وامل�ست�سار 
دامور، اأن »م�سودة ر�سالة وجدت يف م�سكنها، اإذن �سابق لتاريخ اإلقاء القب�ش عليها، قد اأظهر لنا باأنها ترغب يف 
التي  بكونها هي  الت�سريح  وجدتها يف  التي  ال�سهولة  مدى  اأي�سا  هذا  يف�سر  اأن  دارك. وميكن  بجان  نف�سها  ت�سبيه 
ارتكبت و�سع قنبلة، بنف�ش الكيفية التي متيز ت�سريحاتها املتعلقة مبا تعر�ست له من اأعمال تعذيب، اإن كانت تلك 
اأنيز بو�ستيل-فينيي، كما ذكر زوجها لروبري  الت�سريحات غري �سحيحة ومبالغ فيها«. وهذا يف�سر كل ما قالته ل 
غوتيه يوم 5 جويلية 1960. يبدو باأن هذا االأخري قد رد قائال: »يوجد عدد ال ي�ستهان به من ال�سابات اللواتي ترتاوح 
اأعمارهن بني 18 و20 �سنة، ممن �ساهمن يف املقاومة بني 1940 و1944، كن م�ستعدات بدورهن، لتقم�ش �سخ�سية 

BM 145 )CHEVS( ،»جان دارك
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الع�سريـــن، كانت عـــذراء، وكانت موؤمنـــة«. ومن الملفـــت هنا اأن �سيمـــون دو بوفوار، 
في كتابهـــا »الحما�سة الخال�سة«، قـــد اختارت التركيز على عمليـــة االغت�ساب التي 
راحت الفتـــاة �سحية لها)1). يحتوي االغت�ساب الوح�سي بحق، المقترف في حق فتاة 
عـــذراء، على بعد عاطفي قوي جدا: عرفت الفتاتـــان المت�سببتان في الق�سية، كيفية 

ا�ستغاللها.
عـــدد االأوراق الرابحة التي يحتوي عليها هـــذا الملف، كثيرة: بدءا بنوعية �سهادة 
جميلـــة بوبا�سا، ثـــم الظرفية ال�سيا�سية التي جاءت فيها ال�سكـــوى، �سبكة المنا�سلين 
الذي ي�سندونها والمحامية التي تتولى الدفاع عنها. فاإلى جانب هنري عالق، موري�ش 
اأودان وجميلـــة بوحيـــرد، تعتبـــر جميلـــة بوبا�سا، مـــن االأ�سماء النـــاذرة المعروفة في 
فرن�ســـا. اأ�سفرت الق�سايا االأربعة كلها عن اإ�ســـدار كتب، تتحدث عن حب�ش ال�سحايا 
وعـــن ا�ستنطاقهـــا)2). لئن لم تكن ال�سحايـــا االأربعة، تمثل االآخريـــن، فال يعود �سبب 
ذلـــك اإلـــى تعلمهـــا، اإلى كونها قد عذبت فـــي مدينة الجزائر – رغـــم كون ذلك يمثل 

خ�سو�سية جديرة بالت�سجيل – واإنما يعود ال�سبب اإلى �سهرتها. 
لقـــد حولتهـــا الحمـــالت االإعالميـــة التي روجـــت لها اإلـــى رموز: رمـــوزا للمناهج 
الم�ستعملـــة من طـــرف الجي�ش، رمـــوزا لم�سلحة الدولـــة ورموزا للن�ســـال �سد هذه 
االأخيـــرة. اأما معظـــم ال�سكاوى االأخرى، فقـــد كانت اأقل ترويجـــا اإعالميا، فهي اإذن 

)1( طلبت منها اإدارة حترير اجلريدة اأن تلطف من فظاعة ال�سورة امل�ستعملة )حني اقرتحت يف البداية ]ما يلي[: 
»�سرع اأوال يف اإدخال زجاجة يف فرجها«، فكتبت �سيمون دو بوفوار يف االأخري، »يف بطنها«(. لكن يف توطئة جميلة 
بوبا�سا، ال�سادرة �سنة 1962، والتي روت الق�سية برمتها، فقد قامت من جديد بتحوير ن�سها، يف االجتاه املعاك�ش، 
التوطئة،  م�سودة  )اأنظر  الزجاج«  ب�سدمات  وافت�ست  »اغت�سبت،  بعبارات  عذبت«  »اغت�سبت،  عبارات  وعو�ست 

املقدمة يف معر�ش »يف مواجهة التاريخ«، مركز جورج بومبيدو، 18 دي�سمرب 1996، و7 اأفريل 1997(
وكذا جميلة   )Paris, Editions de Minuit, 1957( بوحريد اأجل جميلة  اأودان، من  ق�سية  كتب:  األفت   )2(
بوبا�سا، من قبل املحامني املدافعني عن ال�سحايا: بيار فيدال-ناكي، قد و�سع مهنته كموؤرخ من اأجل قراءة نقدية 
اأرنو وجاك فريج�ش ب�سم  اأودان. قام جورج  للوثائق الر�سمية التي تقف اإىل جانب االدعاء القائل بهروب موري�ش 
براعة ال�سحفي اإىل خربة املحامي، ق�سد اإك�ساب ق�سية جميلة بوحريد �سيتا عامليا، واأخريا جيزيل حليمي، التي 
قدمت �سعيها اإىل جانب جميلة بوبا�سا، كاآخر وثيقة ت�سعها يف ملف بوبا�سا. حتدث هرني عالق بنف�سه �سخ�سيا عن 

كل ما قا�ساه من معاناة، يف »امل�ساألة«.
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معروفـــة اأقل، وم�ستوفية اأقل و اأقل تعميقا. هي ترمز ب�سفة اأخ�ش اإلى �سير العدالة، 
وال تعك�ش �سوى »الجزء الظاهر من جبل الثلج الذي يطفو على �سفحة الماء«، وتحتفظ 
بما غطى عليه من جرائم ق�سائية وقانونية مغمورا في عالم ال�سمت اإلى االأبد. ومع 
ذلـــك، فاإنه يعود اإلـــى ال�سجرتين المتمثلتيـــن في كل اأودان وبوبا�ســـا، كل الف�سل في 
اإمكانيـــة االقتراب للوقوف عن كتـــب من الغابة المتكونة »من االأ�سماء المجهولة االأب 

والمجهولة االأ�سرة، والتي لم يعلق بها �سوى ت�سمية محمد«. 
وعيـــا من ال�سلطـــات الفرن�سية بكون �سكـــوى بدعوى التعذيب، تعتبـــر و�سيلة دفاع 
يمكن اأن تتحول اإلى �سالح �سيا�سي، فقد اأبدت كثيرا من االرتياب ]في �ساأنها[. ي�سكل 
عدم-قبول-الدعـــوى الحكـــم الذي تختتم بـــه �سكاوى، ب�سبب كونهـــا مودعة من قبل 
اأ�سخا�ـــش مقتنعين بارتكاب اأعمـــال م�ستهجنة، اأو بمجرد عواطـــف وطنية. في �سنة 
1956، ا�ستعمـــل الجنرال لوريللو هذا التبرير لكي يقنـــع الوزير ماك�ش لوجون، بعدم 

اإعطاء اأهمية تذكر لل�سكوى التي وجهها اإليه اأحمد، بالرغم من كونها مرفقة ب�سهادة 
طبيـــة توؤكد التعذيب. اعتبرها القائد العام غير »ذات خطورة«، مو�سحا بالخ�سو�ش 
بـــاأن الرجـــل كان مقربا من جبهة التحريـــر الوطني)1). يمكن اأن نـــورد اأمثلة لحاالت 
اأخـــرى، على غرار حالة ال�سابطيـــن الذين عوقبا ب�سبب ارتـــكاب حريق، اغت�ساب، 
واإعـــدام تع�سفـــي في حـــق جزائريين، في نوفمبـــر 1957 بالمدية، من غيـــر اأية تبعة 

ق�سائية، الأن المعنيين كانوا »اأع�ساء في جبهة التحرير الوطني)2).
و�سواء اقتنع الق�ساة بطابع الكذب الذي يميز ال�سكاوى من التعذيب، اأو اعتبروها 
اأمـــرا ال يح�سب لـــه ح�ساب، في ملف �سخ�ـــش كان تورطه بديهيا، فـــاإن كل �سيء يتم 
هنـــا وكاأن هوؤالء الق�ساة قد عجزوا على الت�سليم باحتمـــال اأن يكون ال�سخ�ش مذنبا 
و�سحية في نف�ش الوقت. �سبق لل�سيد »روجي ويلوم« المفت�ش العام لالإدارة، في مار�ش 

16 نوفمرب  ال�سخ�ش، يوم  اإىل نف�ش  لوريللو  1956، ور�سالة من اجلرنال  اأنت   21 اإىل ماك�ش لوجون،  )1( ر�سالة 
ا« ي�ستعمل مرارا يف مثل هذه احلاالت. 1956، بعد التحقيق، 1H 2579/2*. فهذا التربير »َبعديًّ

املودعة يف مار�ش  »التجاوزات  ب�سبب  »ال�سكاوى  قائمة  بو�سنافه، ووردت يف  البا�ساغا  )2( �سكوى مودعة من قبل 
*2702/4 1H ،»1958
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1955، التاأكيـــد على ما يلي: »من غير الو�سول اإلى حد الت�سكيك في ال�سمير المهني 

للق�ســـاة، فاإنه يمكن اأن يحدث، فيما يتعلق بما ترتكبه ال�سرطة من تعذيب، اأن يبدي 
هوؤالء الموظفون، تحم�ســـا �سعيفا للتعرف على االأ�ساليب التي مكنت ال�سرطة من اأن 
تقـــدم لهم »ق�سايا« مقبولة)1).« لئن اأف�ست حالة اال�ستثناء التي تتاأ�س�ش في الجزائر، 
في كثيـــر من االأحيان، اإلى ا�ستبـــدال ال�سرطة والق�ساة بالع�سكـــر، فاإنه يمكن اإثبات 
�ســـدق ما خل�ش اإليه روجي ويلوم اإلى غاية 1962. فكل �سيء يتم، وكاأن مجرد وجود 
�ســـك في اتهـــام ما، حتى واإن كان م�ســـدره اعترافات م�سبوهـــة، �سيحرم المتقا�سي 
مـــن حقوقه؛ وكاأن الوطني، ومن بـــاب اأولى المقتنع بجريمة اأو جنحه، قد حرم نف�سه 
بالتزامه ال�سيا�سي، من حماية القانون. يعتبر فعال »خارجا عن القانون« فور اأن يتخذ 
الق�ســـاء قرارا برف�ش معاملتـــه بالم�ساواة مع بقية ال�ساكيـــن. لقد فر�ست المقوالت 
الفكريـــة الع�سكرية نف�سها علـــى الممار�سة الق�سائية. ينبغي اأن يتابع »الخارجون عن 
القانون« و »المتمردون« ويحكم عليهم، وينفذ الحكم فيهم: لقد انحازت العدالة اإلى 
م�سلحـــة الحـــرب وم�سلحة دولة كانت تف�سل، فـــي معظم االأحيـــان، اأن تن�سى باأنها 

اأي�سا بلد حقوق االإن�سان.

اأية عدالة؟
منـــذ بداية الحرب في الجزائر، اأكدت ال�سلطـــة ال�سيا�سية دوريا، ولي�ش باطراد، 
عزمها على احترام حقوق المواطنين. فالتذكير ال�سارم بدولة القانون، الذي وجهته 
ال�سلطـــة »الدوغولية« اإلى الع�سكـــر، يمر عبر حر�ش متنام في اإعطاء االأولوية لتقاليد 
حقـــوق االإن�سان، علـــى م�سلحة الدولة، ال عـــن طريق تف�سيل قانـــون »يحمي النظام 
القائـــم« لكن قانـــون » يعّدل هذا النظام«)2). بالرغم من اأن هـــذا القانون لي�ش قانونا 
دوليـــا. لقد وقعت فرن�سا، �سنة 1950، على المعاهـــدة االأوروبية حول حقوق االإن�سان 

الدولة،  م�سلحة  فيدال-ناكي،  قبل ب.  من  ن�سرت   ،1955 مار�ش   2 العام،  احلاكم  اإىل  ويلوم  روجي  تقرير   )1(
�ش.60

)2( بيري ها�سنري، »واجبات، خماطر، مفارقات«، نقا�ش، رقم 67، نوفمرب-دي�سمرب 1991.
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والحريـــات االأ�سا�سيـــة، لكـــن، عندما بـــداأت »اأحـــداث« الجزائر، لم ت�ســـدق عليها. 
بالرغـــم من مادتها 15 التي تن�ش »فـــي حالة الحرب اأو في حالة خطر عمومي يهدد 
حيـــاة االأمة« يمكن لدولة مـــا اأن تتن�سل من تلك الواجبات، فقـــد رف�ست الجمهورية 
الخام�ســـة، فـــي دي�سمبر 1960 ودي�سمبر 1961، اأن تعر�ـــش الق�سية مرة اأخرى على 
النـــواب)1). فالمعاهـــدة االأوروبية المتعلقـــة بحقوق االإن�سان، ال تنطبـــق اإذن على هذا 
ال�ســـراع – اإ�سافـــة اإلى ذلك، ا�ستمرت فرن�سا في االإبقـــاء على بع�ش الم�سافة بينها 

وبين معاهدات جونيف. 
ا�ستمر الخيال الوهمي بعدم وجود حرب في الجزائر، وتم االإبقاء عليه قانونيا. فال 
مجـــال اإذن للحديث عن جرائم الحرب، ومن باب اأولى عن جرائم �سد االإن�سانية)2). 
غيـــر اأن القانون الجزائي يعتبر مخالفة للقانون العـــام، اأعماَل التعذيب والتجاوزات 
االأخـــرى المرتكبة من قبل بع�ـــش الع�سكر الفرن�سيين. ف«المعامـــالت الال-اإن�سانية 
والمهينـــة« التـــي تن�ش عليها المادة 3 مـــن المعاهدة االأوروبية، قـــد ورد تعريفها في 
القانون الجزائي، بو�سفها ]اأعمال[ »تعذيب« اأو »اأعماال وح�سية«. فالظروف القانونية 
متوفرة اإذن: والجرائم المعّرفة بهذا ال�سكل، معترف بها. غير اأن الم�سافة بين الن�ش 

والممار�سة بعيدة.

)1( يف مار�ش 1958، �سوت نواب جلنة ال�سوؤون اخلارجية، ل�سالح هذا الت�سديق. غري اأن تغيري النظام اأجل ذلك. 
هذا، بالرغم من اأن موري�ش كوف دو مرفيل، اأثناء رده على ال�سوؤال ال�سفهي الذي طرحه النائب اأنطوان غيطون، 
يوم 2 دي�سمرب 1960، قد اأكد على عدم وجود اأي عار�ش يحول دون هذا الت�سديق، وباأنه، بعد »ا�ستعرا�ش جديد 
بع�ش  و�سع  عدم  اأو  و�سع  اجلزائر،  اأحداث  ا�ستوجبته  اإذا  ما  حالة  يف  ينبغي،  هل  »حتديد،  اإىل  يرمي  للمعاهدة« 
العمومي«،  العبارة حالة اخلطر  ب�سريح   ،15 مادتها  تق�سد، يف  التي  املعاهدة  بتدابري  اال�ست�سهاد  اأو  التحفظات، 

ميكن اأن تعر�ش من جديد على النواب.
)2( تعترب جرائم حرب: »اخلروق املرتكبة يف حق القوانني واالأعراف ال�سائدة يف احلرب. من بني ما ت�ستمل عليه 
تلك اخلروق، االغتياالت، �سوء املعاملة وتهجري �سكان املناطق املحتلة للقيام باأعمال اإكراهية، اأو الأي غر�ش اآخر، 
اغتيال اأو �سوء معاملة �سجناء احلرب اأو اأ�سخا�ش يف البحر، اإعدام الرهائن، نهب االأمالك العمومية اأو اخلا�سة، 
االإن�سانية،  �سد  اجلرائم  عن  اأما  الع�سكرية.«  املقت�سيات  تربره  ال  الذي  التخريب  اأو  �سبب  بغري  وقرى  مدن  هدم 
املعرف بها مبوجب اتفاق لندن يوم 8 اأوت 1945، يف املادة 6c من قانون حمكمة نورم برغ، فاإنها مل تدرج يف القانون 

الفرن�سي اإال يف دي�سمرب 1964.
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معظـــم ال�ســـكاوى المودعة، تتعلـــق باأنواع الجرائـــم االآتية: اغت�ســـاب، �سرب اأو 
حـــرج عمـــدي، اأدى اأو لم يوؤد اإلـــى الموت، القتل واالغتيـــال)1). تن�ش المادة 186 من 
القانـــون الجزائي على اأن »القائد العام اأو الخا�سع لقيـــادة، والتابع للقوة العمومية، 
]الـــذي يكون قد[ لجاأ، ممار�سًة لوظيفتـــه اأو بموجب وظيفته، ال�ستعمال اأعمال عنف، 
اأو اأمر بذلك تجاه االأ�سخا�ش، بغير مبرر م�سروع، ]...[ �ستتم معاقبته بح�سب طبيعة 
وخطـــورة تلك االأعمال العنيفة«، »�سريطة اأن يتعلق االأمر باأعمال عنف مق�سودة، مع 

التحفظ باأعمال العنف التي تعتبر جنحا«، ذلك ما اأكد عليه الفقه القانوني)2).
هناك تفكير حول م�سروعية االأوامر، ينبغي اأن يفر�ش نف�سه بهدوء اأثناء الحرب. 
يتولى فقه القانون اإعادة تعريف الم�سوؤوليات المنوطة بالدولة والم�سوؤوليات المنوطة 
باأعوانهـــا، عن طريق الدعوة اإلى تعميق النظر في مفهـــوم الواجب. في اأواخر �سهور 
الحـــرب، بدا موقف القانون الجزائي وِفْقـــه القانون وا�سحا في هذا ال�سدد: ال يحق 
للع�سكري اأن يلجاأ اإلى العنف في حق اأ�سخا�ش، اإال اأن ي�سمح له بذلك مبرر م�سروع اأو 
ن�ش يت�سمن قوة القانون. اأثناء ال�سنوات ال�سابقة، بدا من االأ�سعب التو�سل اإلى تقدير 
هذا الواقع. ذكر الجنرال ما�سو اأتباعه باإمكانية »اأن تكون الفرق الم�ساهمة في حفظ 
النظـــام مدفوعـــة اإلى ارتكاب اأعمال تو�سف جريمة من طـــرف الن�سو�ش القانونية، 
غيـــر اأنها مغطاة في معظم االأحيـــان بالمادة رقم 327 من القانون الجزائي«، بعبارة 
اأخرى تتحول اإلى اأعمال ياأمر بها القانون وت�سدر اأوامر القيام بها من طرف ال�سلطة 

ال�سرعية)3).

»االإماتة  للتدقيق:  اجلزائي.  القانون  من  و296   332، 186، 309، 295 هكذا:  املتوالية  باملواد  االأمر  يتعلق   )1(
املرتكبة عمدا، تدعى "قتل"« )295( و«كل قتل ارتكب ب�سبق االإ�سرار، اأو غدرا يدعى "اغتيال"« )296(.

الفقه  ي�سيف  كما   .203 رقم  جزائية،  ن�سرية   ،1932 اأوت   6 اال�ستئناف،  ملحكمة  التابعة  اجلنائية  الغرفة   )2(
القانوين، اأنه »لو افرت�ش وجود ن�سو�ش [ذات �سبغة قانونية] ت�سمح ب[ارتكاب] العنف، فاإنه يجب اأن ي�ستعمل هذا 

االأخري باعتدال، من غري مغاالة، ويف احلالة الوحيدة التي يتبني فيها اأنه �سروري«.
)3( يف هذه احلالة، يو�سي اجلرنال ما�سو باالإ�سراع يف تكوين ملف لتقدمي الدليل على اأن االأعمال املذكور، تعود 

2702/1 1H ،1959 مرجعيتها فعال اإىل املادة 327. مذكرة م�سلحة للجرنال ما�سو، يوم 4 ماي
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اأثناء اإيداع �سكوى معينة، يتاأكد الق�ساء المدني، من ال�سفة التي يتمتع بها الع�سكر 
المتهمون، ويحاول معرفة اإن كانوا قد ت�سرفوا »في اإطار خدمة ماأمور بها«. وبالفعل، 
يوجد تق�سيم للق�سايا: يتكفل الق�ساء الع�سكري بالق�سايا التي تهم الع�سكر اأثناء اأداء 
الخدمة، وللق�ساء المدني البقيـــة)1). وهكذا، ففي الحالة المتعلقة بالع�سكر الم�ستبه 
فـــي قتلهم رجال وجد جثمانه في جوان 1957، عاريا مقطع االأذن وبثالث ر�سا�سات 
فـــي الدمـــاغ، ملقى به في بئر، حاول وكيل الجمهورية التاأكد عما »اإن كانوا في مهمة، 
اأو ربمـــا كانـــت الجريمة م�سبوقة بوقائـــع ال تجد اأي مبرر لها مـــن الظروف، وخا�سة 
مـــن المهمة التـــي اأمر بها المعنـــي اأو المعنيون«، مما يوؤهل الق�ســـاء المدني للبث)2). 
ذّكـــر الوكيـــل، كمرجعية للبحث الذي قام بـــه، بالمن�سور ال�ســـري ال�سادر عن مكتب 
قيـــادة االأركان المخت�ش في ال�ســـوؤون القانونية للم�ستخدميـــن الع�سكريين، ال�سادر 
يـــوم 17 اأوت 1955، والذي تعر�ش لذكر المادة 186 مـــن القانون الجزائي، وفقهها 
القانونـــي: »يمكـــن اأن ينبثق المبرر القانوني الذي ينـــزع كل �سفة جزائية عن اأعمال 
العنـــف المرتكبة من قبـــل اأعوان القوة العمومية، لي�ش فقط مـــن مالب�سات الق�سية، 
لكـــن اأي�سا من ن�ش يحتوي على قوة القانون)3).« ينبغي على العدالة المدنية اأن تكون 
متاأكـــدة من غياب المبرر القانونـــي كي تقوم باال�ستئناف، وهي حـــاالت ناذرة جدا: 
بالن�سبـــة للع�سكر تعتبر »المهمـــة الماأمور بها« �سببا كافيا لتبريـــر مطالبة ما وت�سوية 

ق�سايا معينة باأنف�سهم. 
الواقـــع، هـــو اأن ال�سكاوى الوحيدة التي يمكن للعدالـــة المدنية اأن تتاأكد من اأهلية 
النظـــر والحكم فيهـــا، هي الق�سايـــا التي ت�ستهـــدف ع�سكرا في حالة اإجـــازة، نظرا 

)1( يتكفل الق�ساء املدين ب�سفة خا�سة بامل�ستخدمني يف م�سالح اخلدمات االجتماعية، الذين يعملون وفق قانون 
الدرك  حالة  تعترب  بدورها  عملياتية.  بن�ساطات  تكفلهم  يفرت�ش  وال  ال�سالم«  »اإحالل  مبهام  مكلفون  فهم  مدين، 
خا�سة، الأنهم ال يقا�سون يف املحاكم الع�سكرية اإال يف حاالت ارتكاب جرائم اأو جنح، خارجا جمال ممار�سة وظائفهم 

املتعلقة بال�سرطة الق�سائية.
)2( ر�سالة وكيل اجلمهورية ملدنية �سيدي بلعبا�ش، اإىل الوكيل العام لدى حمكمة اال�ستئناف بوهران، يوم 11 جوان 

(CAC( *800543/106 ،1957

)3( املادة 186 من القانون اجلزائي، الغرفة اجلزائية التابعة ملجل�ش النق�ش، 1 اأوت 1878.
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لبداهـــة ال-�سرعيـــة االأعمال المرتكبة. بعـــد اأن قام ثالثة ع�سكرييـــن بنقل �ساب في 
الخام�سة ع�ســـر، كان يلتم�ش النقل في قارعة الطريق، اأخ�سعوه »العتداء خلقي« قبل 
اأن يقتلوه رميا بر�سا�سة في الدماغ؛ �سدر قرار باإيداعهم الحب�ش، فاأخبر وزير الدفاع 
بالمتابعة فقط)1). معظم الق�سايا من اخت�سا�ش المحكمة الدائمة للقوات الم�سلحة، 
التي تخت�ش اأ�سا�سا، اأي�سا، بمحاكمة جزائريين متهمين بربط عالقات مع »التمرد«، 
بينمـــا ت�سهـــد العدالة المدنية دوما اإفالت الحكم في حـــاالت ع�سكر في الخدمة. في 
و�سعهـــا فقـــط اأن تحاول ال�سغط علـــى العدالة الع�سكرية، عن طريـــق قبول ال�سكاوى 
والتحقيـــق في �ساأنها بالعناية الكافية، حتى ال ت�سلم لها �سوى الملفات »المتينة«. لكن 
عندما ي�سلـــم الق�ساة حاالت موت م�ستبه فيها اأو اإ�ساعات تتعلق بالتعذيب، فهم غير 
مجبرين على الت�ســـرف: الأن العدالة الع�سكرية هي وحدها �ساحبة ال�سالحية فيما 
يتعلـــق بع�سكر في مهمـــة. تت�سف العدالة المدنية اأحيانـــا ب»االنتظارية«؛ كذلك كان 
ال�ســـاأن بال�سبط في ال�سرق الق�سنطيني حيث اأو�سح الوكيل العام »برترند« مثال، في 
�ســـاأن رجل اعترف »بن�ساطه التدميري« قبل اأن يقتل اأثناء ا�ستغالل المعلومة من قبل 
�سابـــط ا�ستخبار، ]قال الوكيـــل اإذن[ باأنه »لم ير اأن من واجبه المبادرة باإ�سدار اأمر 
اال�ستماع اإلى هذا ]ال�سابط[، حيث اأن وفاة ]ال�سجين الجزائري[ قد نجمت مبا�سرة 
مـــن عمل ع�سكريين في مهمة مطلوبة منهم«)2). لقـــد ظهر التفهم الذي اأبداه الوكيل 
العـــام برترند، تجاه الع�سكـــر، وان�سجامه التام مع مجريات الحـــرب، وا�سحا ال يدع 
مجـــاال لل�سك. في حـــاالت مماثلة، يكفل الـــوكالء العامون في كل مـــن مدن الجزائر 

ووهران اأنف�سهم عناء المبادرة بالتحقيق.
موازاة لذلك، فاإن لجنة الحماية، تقوم، بن�سبة �سعيفة، بدورها كعدالة موازية اأو 
�سبه ر�سمية: فهي بمثابة توبيخ �سمير خفي، بالن�سبة لعدالة اأجبرت على ال�سمت من 
طـــرف القانون. تعتبر تج�سيدا للعالقـــة الغام�سة التي تربط الدولة بالعدالة في اأيام 

(CAC( *800293/8 ،1958 تقرير وكيل اجلمهورية ملدينة م�ستغامن، اإىل الوكيل العام بوهران، 29 ماي )1(
(CAC( *800543/106 ،1957 تقرير الوكيل العام لق�سنطينة، حلافظ االأختام، ماي )2(
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الحـــرب تلك. فال ي�سعها ]الدولة[ اأن ت�سمح لنف�سهـــا بت�سليط عقوبات علنية �سارخة 
فـــي �ساأن االأعمـــال الال�سرعية المقترفة من طرف ع�سكر اأثنـــاء اأداء مهامهم، نظرا 
لكـــون هوؤالء مكلفين بمهمة ك�سب الحرب، وي�ستمدون م�سروعية ما يقترفونه من هذه 
الغايـــة. والدولة التي تعترف بهـــذه الم�سروعية وتوؤ�س�سها، تفو�ـــش العدالة الع�سكرية 
بالحر�ـــش علـــى �سمـــان احتـــرام ال�سرعيـــة، والنظر في جـــدوى المتابعـــات وتقدير 
االأحـــكام. يبقى عليها اأي�ســـا اأن تحر�ش على حماية المواطنيـــن، و�سمان االن�سجام 
وال�سرعية والم�سروعية: تتمتع لجنة الحماية بهذه الوظيفة. فهي تت�سرف بكيفية اأقل 
لفتا لالأنظار، خالفا لما تفعله العدالة، كما ت�سمح بتوجيه ال�سكاوى �سد الع�سكر، اإلى 

لجنة يبدو باأن الدولة توليها اأهمية اأكبر – من غير اإحراج حقيقي للجي�ش. 
هكـــذا، عندمـــا �سئل مي�سيـــل دوبري، في جانفـــي 1959، في �ســـاأن جدوى اإطالع 
وزيـــر الجيو�ش، في �ساأن ق�سية تورط فيها الع�سكر، رد الوزير االأول لحافظ االأختام، 
اإدمـــون مي�سلي، باأنـــه يف�سل االكتفاء باإطالع لجنة الحمايـــة )1). اعترف الوزير االأول 
هنـــا باأنه ال يوؤمن قط بفعالية العدالة في هذه ال�سوؤون، واأظهر رغبته في عدم اإحراج 
الع�سكـــر. فكل طلب معلومـــة، واأدلة، وكل تحقيق �سيعود اإلى لجنة الحماية، ولي�ش اإلى 
مبادرة وزير: فالحكومة تف�سل المراوغة، وتجتنب و�سع نف�سها في و�سع يجبرها على 
التنديد مبا�سرة بت�سرفات الع�سكر. في االأثناء، يحقق الوزير االأول هدفا اآخر، يتمثل 
في الحفاظ على الق�سايا تحت رقابة االأقرب، ما دامت لجنة الحماية تابعة لماتنيون 

]ق�سر رئا�سة الحكومة[. 

زد علـــى ذلـــك اأن الوزيـــر االأول كان في خالف مـــع وزيره للعـــدل، الذي �ساعف 
مـــن مبادراته ق�ســـد تح�سين فعالية العقوبـــات المفرو�سة علـــى الع�سكر المتورطين 
فـــي ق�سايـــا التعذيـــب. وال اأدل على رغبة الوزيـــر اإدمون مي�سلي وال علـــى الم�ساعب 
التـــي يواجههـــا، من الر�سالة التي برمـــج اإر�سالها اإليه في �سيـــف 1960 »حول بع�ش 
االأ�ساليب المتبعة في عمليات اال�ستنطاق والتحقيق في الجزائر«)2). دعا فيها ال�سلطة 
(1( 800293/5* (CAC(

)2( م�سروع ر�سالة، اإىل مي�سيل دوبري حمررة من قبل اأندري هولو، مدير ديوان اإدمون مي�سلي، مركز اإدمون مي�سلي.
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اإلـــى مزيد من ال�سرامة في فر�ش العقوبات، م�سيـــرا بلباقة اإلى بع�ش الق�سايا التي 
 �سدمـــت الرئي�ش باتان، الأن الملفات، بالرغم من »متانتها«، قد ختمت بــ»غير معني« 
وبـ» البراءة«. في عز ق�سية بوبا�سا، حاول اأن يقنع الوزير االأول، باأنه من غير المنا�سب 
متابعـــة الجرائد وال�سخ�سيات. اأخيرا قدم حافظ االأختام عر�سا عن م�سروعه: بدل 
من الظهور بمظهر »ال�سمت اإزاء ما يرتكب من اأعمال �سنيعة«، نقدم »عر�سا وا�سحا 
عمـــا هو موجود، وما قمنا به، ونف�ســـر بالمنا�سبة، لماذا كان ما فعلناه محدودا وغير 
مكتمـــل«. اقترح ن�سر »ما ي�سبه كتابا اأبي�ش، تعر�ـــش فيه العالقات االإيجابية ]خا�سة 
مع لجنة الحماية[ وما قامت به الحكومة ردا على ذلك«. وا�سل بتفاوؤل وحزم عر�سه: 
»ال �ســـك في اأن ذلك �سي�سمـــح بتحديد الم�سوؤوليات وتمكيـــن كل واحد، مدنيا كان اأو 
ع�سكريـــا، من ال�سعـــور بنقائ�سه اإن كان �سلبيـــا اأو جبانا.« اأخيـــرا، تحقيقا لم�ساندة 
مي�سيـــل دوبري، لجاأ اإلـــى توظيف تبرير اأق�ســـى، وهو المقارنة مـــع النظام ال�سابق، 
والذي ال يمكن �سوى اأن ي�سمن م�ساندة �سانع الد�ستور الجديد: »يبدو لي باأن ال�سلوك 
الدفاعـــي المح�ش، غير جديـــر بالجمهورية الخام�سة، التي �ستـــزداد �سرفا في هذا 

ال�ساأن، بتبني مناهج مغايرة عن �سابقتها.«
كانـــت لهجـــة هذه الر�سالة خالية من كل لب�ش: لقد رف�ـــش اإدمون مي�سلي اأن يكون 
وزيـــرا ل»م�سلحة الدولـــة«، وي�ستنكر اأ�ساليبها. مـــا يوؤكد هذا، هـــو مبادرته ل�سالح 
جميلـــة بوبا�ســـا في نف�ش الحقبة. هذا، بالرغم مـــن اأن م�سروعه لم يكن من �ساأنه اإال 
اأن يثير حفيظة مي�سيل دوبري الذي ف�سل َبَدل االإ�سهار للعقوبات، عدالة اأكثر فعالية 
�ســـد الوطنييـــن و�سد مـــن يفتر�ش اأنهم يمثلـــون ال�سند. يبدو اأن حافـــظ االأختام لم 
يكـــن يرى في اأعمال التعذيـــب المقترفة في اإطار عمليـــات الجزائر، �سنيع »عنا�سر 
هام�سيـــة« كانـــت تت�سرف »دون علم« مـــن �سّلمها القيادي، بل �سنيـــع جنود في اإطار 

مهام ع�سكرية.
غيـــر اأن مقتـــرح اإدمون مي�سلي، نابع من منعطف ربيـــع 1960، الذي �سهد ارتفاع 
لهجـــة الحكومة تجاه الجي�ش؛ كما اأن المناهـــج المختارة من قبل اأعلى ال�سلطات في 
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الدولـــة، كانـــت تناق�ش تماما ما ورد في الكتاب االأبي�ـــش الذي تم ن�سره ب�سكل وا�سع، 
حيـــث اأن لجنة الحماية، التي احتفظـــت ب�سرية اأع�سائها، هي التي خرجت مدعومة. 
في نوفمبر 1960، تم تعيين �سابط من الدرك برتبة كولونيل من قبل وزير الجيو�ش، 
وو�ســـع تحت ت�سرف اللجنة كي يتولى اإجـــراء التحقيقات بطلب من باتان. هي بحق 
هيئة »اأ�سيلة« داخـــل الحقل الق�سائي الفرن�سي... تقوم لجنة الحماية بعمل تحقيقي 

مكتمل، من غير قدرة على الحكم.

اأية تعليمات ؟
يعتبر التداخـــل بين الو�سط الع�سكري والو�سط الق�سائـــي قويا في الجزائر. كان 
ـــاأ كل �سيء من اأجل  الق�ســـاء يحارب بدوره، بطريقتـــه. وهكذا، ففي الوقت الذي يعبَّ
االإ�ســـراع بمحاكمة »المتمردين« الجزائريين، فـــاإن الق�سايا التي تورط فيها الع�سكر 
تطول وتطول، �سواء تعلق االأمر بالق�ساء المدني اأو الع�سكري. فهذا التماطل هو ثمرة 
االأولويـــة التي اأعطيت لق�سايا »االإرهاب«، م�سافة اإلى رغبة كتم اأق�سى ما يمكن من 
الق�سايـــا التي ت�سم اأع�ساء من القـــوات النظامية. ظهر ذلك جليا في ر�سالة وجهها 
الجنرال لوريللو اإلى ماك�ش لوجون. اقترح الجنرال التماطل في اإجراء تحقيق ب�سبب 
القتـــل العمـــدي، بدل تكليف محكمة في فرن�سا بالق�سية؛ اإذ كتب يقول: » اإني اأرى اأنه 
اإذا اأخرجـــت الق�سية من جوها الطبيعي فاإن المحذور هو اأن تحدث في فرن�سا اإثارة 
تعليقـــات مغر�ســـة)1).« كان خطاب القائد العام خاليا مـــن كل لب�ش: اإن الحرب تخلق 
»جـــوا« ينبغي معرفته من اأجل ح�سن تقدير االأعمـــال التي ترتكب فيه، ولو كانت غير 
�سرعية. بعيدا عن المعارك، بل بعيدا حتى عن الجزائر، ت�سبح العدالة غير العدالة. 
لـــن نعود قادرين علـــى القول بو�سوح اأكبر، باأنها ت�ستجيـــب لمبادئ مختلفة من �سفة 

المتو�سط اإلى ال�سفة االأخرى.
فالمعلومـــات هنا، بطيئة، اإجراءات االتهام ناذرة، وفـــي نهاية االأمر، هناك عدد 
قليل جدا من المحاكمات التي تجرى حقا بح�سرة مدعين ومدعى عليهم. نظريا تتم 

*2579/2 1H ،1956 1( ر�سالة اإىل ماك�ش لوجون، يوم 8 نوفمرب(
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محاكمـــة الق�سايا من طـــرف محكمة دائمة للقوات الم�سلحة، ثم من طرف المنطقة 
ابتداء من اأفريل 1959. فبقدر ما تكون ق�سية مثل محاكمة ]من ُيْدَعون[ ب»ذابحي 
العاليـــة« فر�سة لتنقل ا�ستثنائي للمحكمة برمتها اإلـــى عين المكان الذي ارتكبت فيه 
االغتيـــاالت من اأجل اإظهار قـــوة ال�سلطة ال�سيدة، بقدر مـــا كان يخ�سى، في الق�سايا 
التي تواجه الع�سكر ب�سكان منطقة ما، اأن تحدث ا�سطرابات محلية. اأال يعتبر الحكم 
ال�ســـارم علـــى ع�سكر ثبتت اإدانتهم فـــي جرائم، فر�سة لطماأنة ال�ســـكان؟ فاإذا تمت 
اإحاطـــة ذلك باالحتياطات الكافية، األي�ش معناه توفير المناخ الإ�سدار اأحكام خفيفة، 
بل وحتى اإتاحة فر�سة الحكم بالبراءة ؟ مهما يكن من اأمر، هناك طريقتان للحفاظ 
على االأمن العمومي: اأن تعقد المحكمة جل�سات مغلقة، اأو اأن تتنازل عن اخت�سا�سها 

ل�سالح محكمة اأخرى.
في بع�ـــش الحاالت المحددة بالتدقيـــق، تختار ال�سلطة ال�سيا�سيـــة االأمَر بتجريد 
المحاكـــم الجزائرية من �سالحية النظر فيها، وتحويلها اإلـــى الوطن االأم. فالق�سد 
هنـــا، هو ال�سمـــاح للعدالة بعقد جل�ساتها بـــكل هدوء. يبدو، باأن بع�ـــش الق�سايا التي 
تو�سلنا اإلى ت�سفح ملفاتها، ]لم تكن[ تحتوي على، م�ستجدات متميزة، تبرر تحويلها 
اإلـــى فرن�ســـا. فهي ت�ســـكل دون �سك، الق�سايـــا الوحيدة التي و�ســـل م�سارها اإلى هذا 
الحد من التحقيق، فكانت جاهزة لكي يبث فيها)1). هناك خا�سية تميز هذه الملفات 
اأي�ســـا: هي ملفات جادة، ثبتت فيها اإدانـــة الع�سكر المتهمين بو�سوح، وهو ما ي�ساعد 
علـــى تو�سيـــح قرار التحويـــل. زيادة على ذلك، يعـــود تاريخها كلها اإلـــى �سنة 1961: 
خالفـــا للجنـــرال لوريللو الذي كان يـــرى في 1956، باأن االأجـــواء ال�سائدة في فرن�سا 
م�ســـرة للع�سكر المحاكمين، فـــاإن وزير الجيو�ش، بيير م�سميـــر، كان يف�سل اجتناب 
اأن تكـــون المحاكمـــات فر�سة لتعكير العالقـــات بين ال�سكان والع�سكـــر. كان الف�سل 
ـل الوزيـــر اأن يحاكم الع�سكر  بيـــن البلديـــن يرت�سم اأي�سا في الميـــدان الق�سائي: ف�سّ

)1( ق�سايا تخ�ش حاالت قتل عمدي، اأو �سرب وجرح عمدي اأدى اإىل املوت، مما يف�سر رمبا اعتبارها بجدية من 
قبل الوزير: فاجلثث اأ�سدق دليل من اآثار التعذيب.
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الفرن�سيـــون في فرن�سا. فبيمنا لم تكن المفاو�سات مـــع الحكومة الموؤقتة للجمهورية 
الجزائريـــة، تدع مجاال لل�سك في مـــاآل الجزائر فرن�سية، فاإن كل �سيء كان يتم وكاأن 
الدولـــة ت�ستبق نهايـــة الحرب، عن طريق اعتبـــار ق�سايا القتل العمـــدي هذه، بمثابة 
ق�سايـــا داخلية. ففي المجال الق�سائي، اأعلن عن حلول ال�سلم م�سبقا: فبينما ت�ستمر 
الحـــرب في الجزائر، كان االن�سغال هو اإعادة تاأ�سيل فكرة ما عن العدالة في الوطن 

االأم.
اأال يكـــون الدافع اإلـــى التحويل اأي�سا هو التاأكد من اأن ينظر في الق�سايا بنزاهة ؟ 
�سمان طماأنينة العدالة، تتحقق اأي�سا بوا�سطة ق�ساة مطمئنين. كان من الممكن اإثارة 
م�ساألة »عدم الثقة« الم�سروعة)1). تعتبر ق�سية مثل ق�سية بايا ح�سين، �سهادة وا�سحة 
على هذا: بعد اأن اتهمت بحمل قنابل ا�ستعملت في اعتداءات بالملعب البلدي لمدنية 
الجزائـــر وملعب االأبيار، وت�سببت في قتل ع�سرة اأ�سخا�ش وجرح خم�سة واأربعين، في 
فيفـــري 1957، تـــم اإيقاف المراأة ال�سابة وم�ساءلتها مـــن قبل قا�سي التحقيق: كتبت 
لمحاميتها تقول »بعد رف�سي الرد على اأ�سئلته، قال لي القا�سي "جن�ش قذر" م�سيفا 
بـــاأن موقفي �سيكلفنـــي الحكم باالإعدام)2).« وحتـــى واإن ثبتت اإدانة بايـــا ح�سين، فاإن 
هـــذا لن يمنع كون العبارات المن�سوبة اإلى قا�سي التحقيق، تثير ال�سكوك في نيته في 

التحقيق �سد اأو لفائدة ]المتهمة[. 
اأبـــرزت االأطـــراف المدنية هـــذا البعد فـــي كال الق�سيتين االأكثر اإثـــارة لل�سخب 
االإعالمي في حرب الجزائـــر ولقيت اهتماما لدى ال�سلطة ال�سيا�سية. بعد اأن اأودعت 

اأو البولي�سية، ميكن  662 من قانون االإجراءات اجلزائية: ) » يف االخت�سا�سات االإجرامية، اجلنائية  )1( املادة 
االإطالع  واإحالة  اأو ق�ساء  دائرة حتقيق  اخت�سا�ش كل  تعلن عن عدم  اأن  النق�ش،  التابعة ملجل�ش  للغرفة اجلنائية 
على الق�سية اإىل دائرة اأخرى من نف�ش االخت�سا�ش، ب�سبب »عدم الثقة« امل�سروعة«( واملادة 542 من مدونة قانون 
التحقيق اجلنائي حول تنحية قا�سي التحقيق ب�سبب عدم الثقة امل�سروعة. ميكن اال�ستظهار بعدم الثقة امل�سروعة، اإن 

وجدت اإحدى االأطراف باأن الق�ساة »لي�سوا يف و�سعية ت�سمح لهم بالبث بكل حياد، ب�سبب ميولهم اأو م�ساحلهم«.
)2( ر�سالـــة بايا ح�ســـني االأ�ستاذة نيكول دريفو�ش، يوم 12 جوان 1957، ن�سرت مـــن قبل باتريك كي�سيل وجيوافاين 
 بريللـــي، ال�سعـــب اجلزائـــر واحلـــرب، ر�سائـــل و�سهـــادات، 1954-1962، باري�ـــش ما�سبـــريو، »الدفاتـــر احلـــرة«، 

رقم 1963 ،41-42-43، �ش. 173. حكم على بايا ح�سني باالإعدام يف دي�سمرب 1957.
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عري�ســـة بهذا ال�سدد، لـــدى لجنة الحماية، ارتاأت هذه االأخيـــرة من االأف�سل تحويل 
ملف اأودان اإلى الوطن االأم، »في ظروف اأكثر طماأنينة«. غير اأنه لم يفتها اأن تحر�ش 
على التنبيه اإلى اأن هذا القرار لم يت�سمن »اأية �سكوك باالنحياز �سد اأية جهة ق�سائية 
وال �ســـد اأي �سخ�ش« – مجتنبة بذلك اأن ي�ســـار باالإ�سبع اإلى ق�ساة كانت »اأحكامهم 
الم�سبقـــة« كفيلة في ظروف اأخرى، باأن ت�سمن للدولـــة الحكم على متهمين م�سكوك 

في ت�سريحاتهم اأحيانا)1).
وحيـــث اأن موري�ـــش باتان، رئي�ش لجنة الحماية، هو اأي�ســـا رئي�ش الغرفة الجنائية 
لـــدى مجل�ـــش النق�ش، فاإن العري�سة التـــي اأودعت لدى اللجنة، قـــد اعتبرت في هذه 
الحالـــة، كعري�سة �سبه ر�سمية. عندمـــا اأحال حافظ االأختام الجديد، اإدمون مي�سلي، 
الق�سية اإلى الرئي�ش باتان، لم َيعَجب اأحٌد حين جاء قرار الغرفة الجنائية لدى مجل�ش 
النق�ش بتحويل الملف من مدينة الجزائر اإلى مدينة رين، مراعاة لمقت�سيات االأمن 

العمومي)2). فتح التحقيق في ال�سكوى بعد اأزيد من �سنة من ذلك. 
تعر�ـــش هنـــري عالق لذكر موري�ش اأودان في كتابـــه "الم�ساألة"، الذي وجد وقتها 
�سيتـــا كبيرا؛ ثم �سلطت اأ�ســـواء االإعالم عليه بعد �سدور كتاب فيـــدال ناكي »ق�سية 
اأودان«. تعمد المـــوؤرخ اإدراج حالة المنا�سل ال�سيوعي في خط مبا�سر ي�سلها ب�سالف 
ق�سية النقيب دريفو�ش، معلنا عن ال�سروع في »اإنجاز ق�سية« اأخرى. هل كان الق�سد 
هـــو الخوف من اإثـــارة ف�سيحة اأخرى، في حالة التماطل، اأم هـــي الرغبة في اإحداث 
قطيعـــة تج�ســـدت بو�سول الجنـــرال دو غول؟ مهمـــا يكن من اأمر، فقـــد تكفل دوبري 

بق�سية اأودان.
حيـــن �سار وزيـــرا اأوال، اأبدى ا�ستعجاال اأقل فـــي اال�ستجابة لطلبات جميلة بوبا�سا: 
وفعـــال، لقد ُحجزت المراأة ال�سابة، وعذبت بعد حلول الجمهورية الخام�سة. في بداية 
االأمـــر، اأدت ال�سكوى التـــي اأودعتها بدعوى التعذيب وما اأحدثته مـــن اأ�سداء اإعالمية 

)1( ذكر من قبل فيدال-ناكي، ق�سية اأودان �ش. 134
)2( قرار 11 اأفريل 1959. من الناذر جدا اأن ا�ستعملت اإحالة مراعاة ملقت�سيات االأمن العمومي )املادة 544 من 

مدونة التحقيق اجلنائي( اأثناء احلرب.



518

التعذيب وممار�سات  اجلي�ش الفرن�سي اأثناء  ثورة  التحرير اجلزائرية

اإلـــى تاأجيل الدعوى المرفوعة �سدهـــا. حاولت االأ�ستاذة حليمي عندها الح�سول على 
اأمرين: نزع االخت�سا�ش عن محكمة الجزائر في هذه الق�سية االأولى، والقيام بفح�ش 
طبـــي جديد لزبونتها �سمح بدعم �سكواها بدعوى التعذيب. عار�ست المحامية تقرير 
الطـــب ال�سرعـــي الذي اأجري لهـــا في 16 جـــوان 1960 والذي ذهب ب�ســـدد �سكواها 
بدعـــوى االغت�ساب، اإلى فر�سية ح�سول الفعل بترا�سي الطرفين)1). بعد اأن اأخطرت 
لجنـــة الحماية بالق�سية، خل�ست بحذر »اإلى �ســـرورة اإعادة فح�ش ال�ساكية بوا�سطة 
ثالثة خبراء من محكمة ال �سين، اجتنابا الأي نقا�ش حول عدم حياد الخبراء المعينين 
فـــي مدينة الجزائر، وقد ت�سمنت تقاريرهم بع�ـــش الخالف«. لئن لم ي�ستبه في نوايا 
قا�ســـي التحقيـــق، فقد اقترحت لجنـــة الحماية، من منطلق وعيهـــا »بوجود تجاوزات 
مثيرة لال�ستياء ]...[ في االأحياء الع�سكرية حيث احتفظ باالأ�سخا�ش الجارية عمليات 
ا�ستنطاقهم«)2)، ]اقترحت اإذن[ قراءة مفادها باأن االأطباء المعينين من قبل المحكمة، 
ربما يكونون غير منحازين. ففي ق�سية �سغلت رئي�ش الجمهورية، فمن ال�سروري اجتناب 
اأن تحـــوم ال�سكوك في نوعيـــة اال�ستعالم الق�سائي. لكـــن، اإذا كانت جميلة بوبا�سا قد 
حولت، ج�سديا، اإلى فرن�سا من اأجل فح�سها من قبل اأطباء جدد، فقد ظل ملفها تابعا 
دائما لمحكمة الجزائر. ي�سكل اعتراف ال�سلطات الق�سائية وال�سيا�سية باإمكانية تحيز 
اأطبـــاء مدينة الجزائر، خا�سة الطبيب ال�سرعي، ثغرة حاول دفاع ال�سابة الجزائرية، 

النفاذ من خاللها اإلى التما�ش اإحالة الق�سية اإلى فرن�سا.
طـــوال ف�سل ال�سيـــف، وبينما كانت الخبـــرة الم�سادة ت�سلـــك م�سارها، اأحدثت 
م�ساألـــة التحويل �سجة في االأو�ســـاط ال�سيا�سية والق�سائية. عار�ش الوزير االأول ذلك 
بكل حزم، متمنيا، عك�ش ذلك، » الو�سول باال�ستعالم الق�سائي المفتوح في الجزائر 
اإلـــى نهايتـــه في اأقرب االآجـــال)3)«. لكن، بالرغم من العالقات التـــي تجمعه بالرئي�ش 

(CAC( *800293/120A ،1960 التقرير الطبي ال�سرعي بتاريخ 16 جوان )1(
باتان ولوي�ش دامور،  1960، ب�سدد تقرير موري�ش  13 جويلية  اإىل حافظ االأختام، يوم  اأندري تورين  )2( مدونة 

(CAC( *800293/120A

)3( ر�سالة اإيف روكا اإىل اإدمون مي�سلي، يوم 22 جويلية 1960، مركز اإدمون مي�سلي.
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باتان، بف�سل لجنة الحماية، �سدر اأمر االإحالة في دي�سمبر 1960، �سد م�سيئته: فقد 
جـــردت محكمة مدينة الجزائر من �سالحية البث في الق�سية ل�سالح محكمة مدينة 

كاين. 
علـــى اإثر اإيداع تقرير الخبراء الطبيين في فرن�ســـا، اأودعت جميلة بوبا�سا �سكوى 
جديـــدة بتهم الحجز التع�سفي، وال�ســـرب والجرح العمدي. عندها �سار من ال�سعب 
جـــدا اإعـــادة المراأة ال�سابـــة واإعادة دعواهـــا اإلى الجزائـــر. و�سعية مثاليـــة بالن�سبة 
الإدمون مي�سلي، الذي طلب اأن ت�ساف اإلى هذه الق�سية اأي�سا، الدعوى المرفوعة �سد 
مجهول، على اإثر ال�سكاوى بالتعذيب التي اأودعت من قبل والد جميلة بوبا�سا و�سقيق 
زوجها. رغم ما يحتمل من التحجج باحتمال وقوع ا�سطرابات، ويلوح بالتهديد الذي 
تمثله لجان تاأييد تتمتع بنفوذ كبير، فقد رف�ش حافظ االأختام االعتراف ب»م�سلحة 

دولة« في حالة حرب، اإذا تعار�ست مع ممار�سة عادلة للق�ساء. 
غير اأن العدالة قد تم اللجوء اإلى خدماتها من اأجل الم�ساركة في الحرب، فكيف 
تراها �ستنظر اإلى هذين النوعين من المدعى عليهم، المنتظر اأن تحكم عليهما ؟ نوع 
يت�ســـكل من اأ�سخا�ش اتهمتهم القوات النظامية بارتكاب جنح اأو جرائم �سد الدولة، 
ونـــوع اآخر يت�سكل من نف�ـــش االأ�سخا�ش �سد قوات حفظ النظـــام، المتهمة بممار�سة 
التعذيب. كيف ال�سبيل اإلى المحافظة على توازن دفتي الميزان، بالن�سبة لمن يخو�ش 
بنف�سه كفاحا يوميا �سد اأعداء فرن�سا؟ فالعدالة في الجزائر، والعدالة الع�سكرية من 
باب اأولى، قد تم اال�ستحواذ عليها كلية داخل منطق حربي. ابتداء من 1959، برزت، 
�سيئـــا ف�سيئا، اإرادة في تحديد اأف�سل لـــدور كل واحد في الحرب: ال�سلطة ال�سيا�سية، 
الجي�ـــش والعدالة. اإرادة ات�سحت في �سنة 1960 وفي �سنة 1961. غير اأن ]اإجرائية[ 
التحويـــل اإلى فرن�سا هي اأداة غير م�ستعملة بكثـــرة’ ولي�ش من ال�سهل ا�ستعمالها، فال 
يمكـــن اقتراحها اإال في حاالت نـــاذرة، حتى ال ي�سطر اإلى مالمة العدالة والجي�ش في 

ال�سفة االأخرى للمتو�سط. 
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عمليا، يظل التحقيق في �سكوى بدعوى التعذيب اأو القتل العمدي، �سعب الت�سيير 
دائمـــا. بف�ســـل طلب تحقيق تقـــدم به وزير العـــدل، تم الك�سف عن ق�سيـــة ا�ستثيرت 
بورقـــة مجهول كاتبها، تحدثت عن وجود �ستين جثة. �سمح تحريك االإجرائية بتقدير 
الم�سافـــة والعوائـــق التي تحول بين الجريمة وما يحتمل مـــن تحقيق في �ساأنها. كانت 
الوقائـــع، كما ورد تركيبها في محا�سر تحقيق الـــدرك، كما يلي: في يوم 17 دي�سمبر 
1957، قتل لغم اأوروبيين في منطقة بني �ساف. في نف�ش الليلة »مات« »�ستة خارجين 

عـــن القانون« »اإثر انفجار لغم كانوا ي�ستعدون لو�سعـــه« وفي نف�ش الوقت تقريبا، »لم 
يمتثل« اأربعة اأ�سخا�ش »ل�سرخات التحذيرات« فقتلوا. بعد ثالثة اأيام موالية، اأ�سفرت 
كمائـــن ن�سبت، عن مقتل ثالثا وع�سرين جزائريا اآخرين بر�سا�سات في الوجه، في 
الظهـــر وفي القلب، »مـــن غير اأن ت�سدر منهم طلقة نار واحـــدة، ومن غير اأن يجرح 
اأي مـــن الع�سكر الكامنين، ]ومن غير[ اأن ت�سترجع اأية قطعة �سالح من الجثث«. كلف 
وكيـــل الجمهورية بمدنية تلم�سان، مـــن قبل اإدارته بتقديـــم تو�سيحات حول المدونة 
المجهولـــة، فخل�ش اإلى ختم ملف الق�سية، ل�سبب كتـــب يقول عنه: » في وقت محدد 
من 17 دي�سمبر اإلى 20 دي�سمبر 1957، قتل 33 �سخ�سا، منهم �ستة على اإثر انفجار 
لغـــم، و27 بنيـــران الفرق. جرت هـــذه االأعمال الع�سكرية في اأماكـــن مختلفة ووقعت 
ليال، اأي في �ساعات يح�سر فيها تنقل ال�سكان ب�سبب منع التجول. فال يمكن اأن يكون 

».(1( في االأمر اأذن اأي احتمال لقتل اأ�سخا�ش خطاأ
لـــم يقتنع الوكيل العام ماندفيـــل بالتحليل الذي تقدم به الوكيـــل التابع له، الذي 
نبـــه اإلى اأمريـــن معا هما، عدم وجـــود االأ�سلحة لدى االأ�سخا�ـــش المقتولين، والتتابع 
المثيـــر لالأحـــداث، دون الذهاب اإلى اأبعد من ذلك. وحتـــى واإن لم يكلف اأحد نف�سه، 
في »�ساحة فاندوم«، عناء اعتبار الموت بانفجار لغم – ردا موازيا للعملية التي كلفت 
حيـــاة اأوروبييـــن- وال االنتبـــاه اإلى موا�سع نفـــاذ الر�سا�سات الفرن�سيـــة، ومحدودية 
عددهـــا )ر�سا�سة واحـــدة في بع�ش الحاالت(، فاإن ال�سكوك حـــول وقوع قتل تع�سفي 

)CAC( *800293/5 ملف )1(
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كانت اأكثر ح�سورا. ومع هذا، فقد كلف الديوان بمهمة »تقدير جدوى اإخطار الدفاع 
الوطني، نظرا الأن االأمر هنا يتعلق باأعمال مح�ش ع�سكرية«.

ُم هذه الق�سية ت�سويرا نموذجيـــا للم�سافة التي تف�سل ممار�سة اأعمال عنف  تقـــدِّ
- وا�سح اأنها غير قانونية - عن و�سولها اأمام العدالة، حيث اأن ال�سيغة التي اأعطيت 
مـــن طرف الع�سكر قـــد تم ت�سديقها دون تـــردد من قبل كافة ممثلـــي القانون. ولوال 
و�ســـول مدونة مجهول م�سدرهـــا، اإلى �ساحة فاندوم مبا�سرة، فـــاإن الوكيل العام لن 
يطلـــع اأبـــدا على موت ثـــالث وثالثين �سخ�سا. اإ�سافـــة اإلى هذا، ك�سفـــت ق�سية بني 
�ســـاف، عما اآلت اإليه الم�سالح المدنية من عجز تام على فر�ش احترام القانون، اإذ 
حتى في �سورة ما اإذا اقتنع اأع�ساء وزارة العدل باأن االأمر يتعلق بقتل تع�سفي، فلي�ش 
لديهم من حيلة �سوى و�سع الق�سية بين اأيدي الع�سكر، الذين �سي�ستعيدون الملف في 

كل االأحوال بف�سل المطالبة به. 
بالرغم من تلك الحواجز التي َتمُثل دوما لتحجب اآفاق ق�ساة التحقيق، فاإن البع�ش 
يحـــاول اأن يبذل مـــا ا�ستطاع، عندما تودع �سكـــوى، في �سبيل الك�ســـف عن الحقيقة. 
كان عليهـــم دوما، اأن يحددوا هوية الع�سكر الم�ستبه في كونهم المت�سببين في اأعمال 
العنـــف، جمع ال�سهادات، ومحاولة اإعادة تركيب االأحداث. قد تبرز �سعوبات، في كل 
واحـــدة من تلك المراحـــل. وبالفعل، كان على القا�سي المكلـــف بالتحقيق في �سكوى 
ت�ستهـــدف ع�سكًرا اأثناء اأداء المهمة، اأن ياأمـــل في االعتماد على م�ساعدة اأع�ساء في 

الجي�ش، وهو اأمر بعيد المنال، ال يتوفر له في كل الحاالت. 
ك�سفت العراقيل التي واجهت �سير العدالة، عن و�سع اأ�سبه بالر�سم الكاريكاتوري، 
متمثال فيما اعتر�ش »�سو�سري البري«، قا�سي محكمة مدينة كاين، المكلف بالتحقيق 
في ق�سية جميلة بوبا�سا، من معار�سات ل�سير العدالة في كافة م�ستويات ال�سلم القيادي 
للجي�ـــش. اأولـــى المهام المنوطة بالقا�ســـي هي التعرف على هويـــة االأ�سخا�ش الذين 
يحتمل اأن يكونوا هم الجالدين مو�سوع �سكوى ال�ساكية. كانت هوية النقيب معروفة، 
باعتباره �سابط اال�ستخبار التابع للفوج. تعرف القا�سي اأي�سا على ا�سم لمالزم يعمل 
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فـــي اإطار الخدمة الع�سكرية، ورقيب رئي�ش لل�سرطة. تكملة لتلك المعلومات، وتمكينا 
لـــه من القيـــام بمواجهة، بل باإعـــادة ت�سكيل االأحـــداث، طلب القا�ســـي من الجنرال 
األيـــري اأن يوافيه »بالمكان الذي يقيم فيه حاليا الع�سكر وال�سرطة الذين �ساهموا في 
مختلـــف العمليات«، واأن يوافيه »ب�ســـورة حديثة، بمقا�سات بطاقة بريدية، لكل واحد 
من الع�سكر وال�سرطة«. عار�ش القائد العام بحزم هذا الطلب االأخير، بدعوى اأن من 
�ساأنه اأن تت�سبب فـــي »تاأثيرات موؤ�سفة على حالتهم النف�سية وعلى معنويات االأ�سالك 
والم�سالح التي ينتمون اإليها)1)«. وجد التاأييد في ذلك من قبل بيير م�سمير. لم ينقطع 
قا�سي التحقيق عن المطالبة بتلك ال�سور اإلى غاية نهاية الحرب، دون جدوى. عالوة 
على ذلك، تماطل الجنرال األيري في اإعطاء عناوين الع�سكر المعنيين، بينما تح�سل 
القا�سي فور �سهر اأوت 1961، على عناوين اإقامة و�سور ال�سرطة ال�سبعة: لم يكن في 

و�سعه �سوى اأن يعاين وجود نية موؤكدة لدى الع�سكر بعدم التعاون)2). 
مـــا يحمل داللة وا�سحة هنـــا هو اأن القا�سي المحقق قد تح�ســـل في نهاية االأمر 
على عنوان و�سورة المالزم الذي حرر من �سفوف الجي�ش لكن، ال �سيء عن الع�سكر 
المحترفين، الم�ستهدفين بلجنته للتحقيق – با�ستثناء الطبيب الع�سكري. فال تدخل 
حافـــظ االأختام لدى زميله في الجيو�ش، وال انطالق حملـــة اإعالم للراأي العام قامت 
بهـــا لجنة بوبا�سا، للتنديـــد بموقف بيير م�سمير والجنرال األيري، قد تو�سلوا اإلى ثني 
تلـــك ال�سلطات. وعلى العك�ش من ذلك، تحجج وزير الجيو�ش بالحملة االإعالمية، كي 
يرف�ش تمكين رجالها من النب�ش في �سور اأع�ساء في قوات حفظ النظام، »يكافحون 
�ســـد جبهة التحرير الوطني و�ســـد منظمة الجي�ش ال�ســـري ]و[ ا�ستهدفوا بتهديدات 

BM 140 (CHEVS( ،ر�سالة اجلرنال األريي اإىل الوكيل العام ملدنية اجلزائر )1(
اأن تتخذ تلك املعار�سة  )BM 140 (CHEVS ،1961. يحدث  اأوت   5 )2( ر�سالة القا�سي �سو�سري البري، يوم 
املوجه  باالإعالم  االأمر  ت�سليم  رف�ش  قد  األريي  اجلرنال  كان   ،1958 �سبتمرب  ففي  ذلك:  من  جفوة  اأكرث  اأ�سكاال 
اأو �سباط �سف برتبة رقباء، الذين �ساهموا يف عملية »تنكيل« وكانوا  الأ�سخا�ش معينني، �سد ع�سكر برتبة مالزم 
حتت اإمرة نقيب يرغب اجلرنال كريبان بدوره، يف 1960، اأن يخفف اتهامه – مما يدل على اأن الق�سية، بعد مرور 

�سنتني عن نهاية التحقيق، مل يتم برجمتها للمحاكمة
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بالقتـــل)1)«. الميـــزة الوحيدة التـــي تمكن قا�ســـي التحقيق من اال�ستفـــادة منها، هي 
تح�سلـــه على التقرير الذي قامت به لجنة الحماية، في جوان 1960. غير اأن الوزير 
االأول قـــد طرح هنا اأي�سا �سروطه المتمثلة فـــي اأن يظل هذا االإبالغ، �سبه ر�سمي واأن 
ال يـــودع فـــي الملف)2). ي�سيـــر التقرير اإلى الحزم الـــذي اأبداه الع�سكـــر المتهمون في 
الدفاع عن اأنف�سهم، ويبدي تفاوؤال مثيرا لل�سحك، بعد اأزيد من �سنة ون�سف: ورد في 
التقرير اأن »االإجراء �سد »�ش«، لن يجد اأية �سعوبة لدى ال�سلطة الع�سكرية و]...[ كما 

اأن الع�سكر واأعوان االأمن المتهمين �سيوؤجلون ا�ستجاباتهم ال�ستدعاء القا�سي)3).
الواقـــع، هو اأن اأعلى الم�سوؤوليـــن في جي�ش الجزائر يت�سف بـــردود اأفعال تمليها 
حمايـــة االأ�سالك. ففـــي ر�سالة اإلى قائد اأ�سالك وهران، ك�ســـف الجنرال األيري فعال 
باأنه ال يتوفر على معلومات محددة في الق�سية: لي�ش في و�سعه اأن يفك رموز االأحرف 
التي ت�سير اإلى االأ�سماء في كتاب �سيمون دو بوفوار وجيزيل حليمي اإال بخ�سو�ش حالة 
النقيـــب، م�ستعمـــال �سيغة ال�ســـرط بالن�سبة للمالزم وللرقيـــب االأول، في حين وردت 

اأ�سماوؤهم في تقرير االإنابة الق�سائية)4).
فـــي االأثناء، حاول قا�ســـي التحقيق، ا�ست�ساحة الملـــف، بوا�سطة جمع اأق�سى ما 
يمكن من �سهادات، من �سحايا، وممن ح�سر من الموقوفين وكذا الطبيب الع�سكري، 
الـــذي فح�ش جميلة بوبا�سا مرتين في االأبيـــار. و�سلم هذا االأخير »باإمكانية اأن تكون 
ت�سريحـــات بع�ش الم�ستكيـــن المتعلقة بالمعامالت ال�سيئة التـــي يكونون قد تعر�سوا 

 *800293/120/B ،1( ر�سالة بيري م�سمري حلافظ االأختام، يوم 10 نوفمرب 1961، ردا على ر�سالة 16 �سبتمرب(
(CAC(

(CAC( * 800293/120/B،1961 ر�سالة اإىل حافظ االأختام، يوم 9 نوفمرب )2(
(CAC( *770101/9 ،1960 تقرير الرئي�ش باتان وامل�ست�سار دامور، يوم 25 جوان )3(

انتظار  ينبغي  كان   .*1246/2  1H الوهراين،  بالغرب  اجلي�ش  اأ�سالك  قائد  اإىل  األريي  اجلرنال  ر�سالة   )4(
الت�سريحات اأمام العموم يف هذا ال�ساأن يف فيفري 1962، كي حتمله لكي يطلب من تابعه القيام بتحقيق وم�ساءلة 

النقيب ب�سفة خا�سة.
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لهـــا، تتنا�سب مـــع الحقيقة)1)«. غير اأن ال�سهادات تعتبر مواد نـــاذرة بالن�سبة للق�ساة 
المحققين في مثل هذا النوع من ال�سكاوى؛ فقد �سبق اأن قلنا باأن الجزائريين هم في 
معظم االأحيان حذرين اأو مروعين؛ اأما الع�سكر الفرن�سيين فال ينطقون اإال قليال. وفي 
هـــذا ال�سدد، فاإن مدونة م�سلحة اأ�سدرها الجنرال �سال تو�سي الع�سكر المحترفين 
الذيـــن يتـــم تعيينهم ك�سهود من قبل الق�ساء المدني، بـــاأن يخبروا قادتهم في ال�سلم 
القيـــادي. فال حق لهـــم في الرد اإال على االأمـــور التي تتعلق بحياتهـــم الخا�سة. فيما 
يخ�ـــش ق�سيـــة جميلة بوبا�سا، التـــي �سغلت االإعالم ب�سكل منقطـــع النظير، فقد بذل 
كل �ســـيء من اأجل الحيلولة دون تقدم قا�سي التحقيـــق في اأ�سغاله. بالن�سبة ل�سكاوى 

اأخرى، التي تم تحقيقها بتكتم اأكثر، يمكن لالأمور اأن تذهب بعيدا.
يقـــوم الق�ساة في بع�ش الحـــاالت، باإعادة تركيب مجريـــات االأمور. وهكذا، ففي 
ق�سية بوحنا، التي فتحت النيابة العامة المدنية التابعة لوهران ا�ستعالما في �ساأنها: 
دعيـــت للمثول اأمام قا�سي التحقيق الع�سكري، بعـــد �سبعة اأ�سهر، دعيت ال�ساكية من 
اأجـــل التعـــرف على االأمكنـــة حيث اأعلنت اأنهـــا حجزت وعذبت. تمكنت مـــن اأن تريه 
الحلقـــات المثبتة في الجـــدار، حيث ربط الحبـــل الذي كان ي�ســـد كاحليها وزنديها، 
وعلبة اإي�سال كهربائي �سمحت لمفت�ش االأمن الح�سري بتعذيبها بوا�سطة الكهرباء.

عنـــد تقديمه الق�سيـــة اإلى الوزيـــر، بدا محافـــظ الحكومة مقتنعا بهـــذا الملف، 
المعـــزز ب�سهـــادة طبية. اأكد علـــى احتمال اللجوء اإلـــى اإجرائية ق�سائيـــة مدنية �سد 
�سابـــط ال�سرطة الق�سائيـــة، حتى واإن تعلق االأمر ببناية ع�سكرية. واأكد على اأن »هذه 
الق�سيـــة الح�سا�سة قد تعرف تطـــورات اأخرى، على اإثر االتهامـــات المبرمجة. يبدو 
محتمـــال اأن يتـــذرع رجال ال�سرطـــة المعنيين اأعـــاله، باأوامر تلقوها ممـــا قد يعر�ش 
�سبـــاط المكتب الثاني، وربما قائد القطاع نف�ســـه)2)«. عندها ربما �سيطالب الق�ساء 

800293/120/  ،1961 جوان   28 يوم  التحقيق،  قا�سي  قبل  من  الع�سكري  الطبيب  اإىل  اال�ستماع  جل�سة   )1(
(CAC(*B

)2( تقرير حمافظ احلكومة لدى املحكمة الدائمة للقوات امل�سلحة ملن الو�سط الوهراين، اإىل وزير اجليو�ش، يوم 
8 اأوت CAC( *770701/9 ،1959(. قدمت بوحنا �سكوى �سد »�ش« ب�سبب ال�سرب واجلرح العمدي، موؤكدا اأنها 
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الع�سكـــري بالق�سية، التي �سيتم معالجتها باأقل �سرعـــة ممكنة. الدليل على هذا، هو 
اأنـــه لم يدر الحديث عن اأي محاكمة في هذا ال�ساأن: ومن الوارد جدا اأن تكون �سكوى 
بوحنا قد اآلت اإلى در التراب عليها؛ اأقل ما يمكن اأن تكون قد حققته هو اأنها �سمحت 
للمـــراأة ال�سابة من اال�ستفادة بحكم »غير معنية« فـــي الق�سية المرفوعة �سدها على 

اإثر اعترافاتها...
هكـــذا، يترتب عن ال�سكاوى عواقب بالن�سبة لل�سحايـــا، وقد يكون كذلك بالن�سبة 
للع�سكـــر المتهميـــن. يمكـــن اأي�سا اأن تخدم ال�سلطـــة ال�سيا�سية، التـــي تجد في ذلك، 
فـــي بع�ش الظروف، و�سيلة اإ�سافيـــة لل�سغط على الجي�ش. وبالفعـــل، تتوا�سل اأعمال 
العنـــف غيـــر القانونية مثل التعذيـــب، بف�سل حالة الـــال عقاب التي يتمتـــع بها. غير 
اأن مناطـــق الال قانون فـــي و�سط الجي�ش تعتبر مخاطر بالن�سبـــة للجمهورية: ت�سجيع 
متابعة الع�سكريين المتورطين في اأعمال تعذيب، اغت�ساب، اإعدام تع�سفي الخ.، يدل 
وقتهـــا على رغبة ال�سلطـــة ال�سيا�سية في اأن تجعل الف�ســـاء العمومي ف�ساء متوا�سال 
قـــدر االإمكان. والجي�ـــش ال يقا�سم حتما هذا التحليل؛ فاحتـــرام االن�سباط ومحاكمة 

الع�سكر، اأمور من مح�ش اخت�سا�ساته. 

لوهران  املدنية  النيابة  فتحت  ع�سكريني.  بح�سرة  لوهران،  احل�سري  االأمن  مبقرات  ا�ستنطاقها  اأثناء  عذبت  قد 
املعنيني بها  اأن يكون بع�ش  بناية ع�سكرية، ويحتمل  االأمر قد جرت يف  باأن  1959 »يبدو  31 جانفي  ا�ستعالما يوم 
اأمام قا�سي  للمثول  اإذن دعيت   .1959 30 ماي  يوم  الفوري«  بالتجريد  املطالبة  الق�سية، مع  ع�سكريني، مت حتمل 

التحقيق الع�سكري يوم 6 جويلية 1959.
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18 - خيار الخطاأ

�سلم قيادي حري�ش على فر�ش الطاعة
»يبـــدو لي اأمرا غير مرغـــوب فيه، ت�سليط عقوبة اأخطر، فـــي الوقت الذي اأطالب 
فيهـــا با�ستمرار هوؤالء وهوؤالء ببذل جهود اإ�سافيـــة)1).« ال مجال للتردد لدى الجنرال 
نوغيز، م�ساعد القائد العام للناحية الع�سكرية العا�سرة: ال يمكن اأن ت�سكل موت اأحد 
وجهـــاء مدنيـــة اأقبو، وقد قتله مالزم في الخدمة، اأزيد مـــن »خطاأ يوؤ�سف له«، ينبغي 
المعاقبـــة عليه باعتدال. ال يجب اأن تكون العقوبة �سببا في تعطيل المهمة. فال مجال 

للمتابعة الق�سائية اإذن.
بـــدل المنطـــق الق�سائي، ف�سلت ال�سلطـــات الع�سكرية وال�سيا�سيـــة التعامل دائما 
بمنطـــق االن�سباط والتاأديـــب. يظل �سيته محـــدودا في الدائـــرة الع�سكرية، معروفا 
لديهـــا فقـــط، يمكن تطبيقه وفق هـــوى الم�سوؤولين وتنوع الظروف. فهـــو ال ي�سير اإلى 
اأعمال العنـــف الممنوعة باعتبارها جرائم، لكن اأخطاء يتم تقديرها وفق مقت�سيات 
االن�سبـــاط والمهمـــة المنوطة بالجي�ش. تهـــدف العقوبة اأوال اإلى اإحـــالل النظام من 
جديـــد واإلـــى ت�سحيح ما ارتكب مـــن اأخطاء اأو �سطط: فهي تنـــدرج في نف�ش ال�سجل 
الـــذي يتناول التجاوز، وهي كلمة جـــرت العادة على ا�ستعمالها لالإ�ســـارة ر�سميا اإلى 
اأعمـــال التعذيب واالإعدامات التع�سفية. بقدر ما تبدو الغلطة مطمئنة، تبدو الجريمة 
محيـــرة. يهدف فر�ش العقوبة اإلى الحفاظ على االن�سجام الع�سكري، بينما يمكن اأن 
يت�سبب تدخل العدالة في اإحداث توترات قوية. فمن �ساأن العقوبات اأن ُتبقي العمليات 

*2579/2 1H ،1956 1( ر�سالة اجلرنال نوغيز اإىل روبري الكو�ست، يوم 29 اأكتوبر(
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الجارية في الجزائر م�سدودة اإلى المجال االن�سباطي العادي، وال تخرجها من دائرة 
خ�سو�سية الحرب.

تبـــدو الرغبة فـــي العقاب جلية من خـــالل الت�سريحات المبدئيـــة التي اأدلت بها 
ال�سلطـــات المكلفة بعمليات القمع في الجزائر. غيـــر اأن الذي يبدو من خلف الغطاء 
النظـــري هـــو اأن واقـــع العقوبات الم�سلطـــة يك�سف عـــن اقت�ساد تاأديبـــي ياأخذ بعين 

االعتبار الظروف المحلية وال�سغوط الخارجية.
فور بداية »عمليات حفظ النظام«، وردت اإلى اأعلى ال�سلطات في الجزائر، تقارير 
عـــن تجاوزات اقترفت من قبل الجنود الفرن�سيين، خا�سة في حق ال�سكان المدنيين. 
كانت الن�سو�ـــش الر�سمية ال�سادرة في ذلك الوقت، تردد لمن اأراد اأن يلقي ال�سمع، 
�ســـرورة ت�سليط عقوبـــات �سارمة �سد هذه االأعمـــال، حتى واإن ظهـــرت بعُد، وقتها، 
وبـــوادر تميز »التجاوز المرتكب ببرودة دم«، وقـــد تعر�ش لمتابعات ق�سائية)1). ي�سير 
الجنـــرال �ساالن ب�سريح العبارة اإلـــى »اأعمال تعذيب وتجـــاوزات اقترفت من طرف 
بع�ش الوحدات التابعة لقوات حفظ النظام« وا�سفا اإياها »باأخطاء في حق االن�سباط 
]...[ يجـــب معاقبتهـــا بال�سرامـــة الالزمة«، كما وجهـــت تنبيهات نظاميـــة �سارمة، 
للم�سوؤوليـــن القياديين على الجنـــود، مع دعوتهم اإلى فر�ش �سلطتهـــم، م�سداقا لما 
ذكـــر به الجنرال اإيلـــي �سخ�سيا في اأفريل 1957، حين قال بـــاأن »ال�سلطة والطاعة« 

هما »ال�سالحان الدائمان« اللذان ]ي�سكالن قوة[ الجي�ش)2).
غيـــر اأن تكرار هذه الرغبـــات الر�سمية في العقاب وتوجيه هـــذه التحذيرات اإلى 
الم�سوؤوليـــن من اأجل معاقبة اأتباعهم، وهذا اإلى غاية نهاية 1961، تعتبر خير �ساهد 
علـــى عدم مالءمـــة هذا ال�سكل من التنديد مع الظرف الجزائـــري. غير اأن االإ�سرار 
علـــى اإبقاء بع�ش اأ�سكال العنف في دائرة الخطاأ، اإذن في دائرة اال�ستثناء، يوؤدي اإلى 

 1955، 1H 1( اأنظر من بني تلك االأدبيات، مذكرة م�سلحة للجرنال دوالجن، قائد كتيبة اجلزائر، يوم 24 اأكتوبر(
*3427/1. كما تك�سف عنه مالحظة هام�سية: »ويف حر العمليات !«

)2( مذكرة م�سلحة للجرنال �ساالن، يوم 18 دي�سمرب 1956 )1H 2579/2*( ومدونة اجلرنال اإيلي حول م�ساألة 
القيادة، يوم 19 اأفريل 1H( 1957 2750/1)، عقب ق�سية باري دو بوالرديري.
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و�ســـع �ستار على الظروف التي يمكن اأن تقترف فيهـــا، اأي بالخ�سو�ش، يلفها ب�سعور 
بالم�سروعية يزيل كل اأثر للعالقة مع القانون. 

فالِفـــَرق على اإطالع ]دائم[ بما قد تتعر�ش له من عقوبات، وهي تعلم اأن في و�سع 
قادتهـــا اأن يعطوا تاأويالت متنوعـــة جدا لالأخطاء المقترفة. يحـــق للم�سوؤول، في كل 
م�ستـــوى فـــي ال�سلم القيادي، اأن ي�سلط نوعا محددا مـــن العقوبة – مع زيادة محتملة 
في الم�ستويات العليا-، لكن لي�ش ثمة ما يفر�ش عليه تعريفة محددة لكل خطاأ. يعتبر 
العقـــاب من جملـــة »التوابل« التي يلجـــاأ القائد اإلى ا�ستعمالها، حفاظـــا على �سلطته، 

وتحقيقا لمراده من رجاله: تعدد الو�سعيات في هذا ال�ساأن ال حد له. 
اأول عوامـــل التنوع يعود اإلى الكيفية التي يتـــم بها تقدير اأعمال العنف المذكورة، 
والبرهنـــة على بدايـــة الخطاأ. تعتبر حالـــة االغت�ساب وا�سحة تمامـــا. اأكد ال�سباط 
الذيـــن ا�ستجوبوا على اأنهم عاقبـــوا من ا�ستبه بارتكابه االغت�ســـاب من رجالهم، اأو 
باأنهـــم �سيفعلون لو وقع ذلك. بالفعل، كان االغت�ســـاب ممثال فوق اللزوم، في قوائم 
العقوبات التي تمكنا من االإطالع عليها. لقد اأف�سى اإلى عقوبات قد تتراوح من حالة 
اعتقـــال �ســـارم لمدة خم�سة ع�سر يوما، اإلى �ستين يومـــا �سجنا منها خم�سة ع�سر في 
الزنزانة، اأي اأ�سد العقوبات التي يبدو اأنها االأكثر تطبيقا. يمكن لمرتكبي االغت�ساب 

اأن يتعر�سوا لحرمانهم من رتبهم، وكثيرا ما تم تقديمهم اإلى العدالة.
لئـــن اأبدى ال�سباط حر�سا كبيرا في ت�سييـــر رجالهم، فكم يبلغ، من بينهم، عدد 
الذيـــن يعتبرون االغت�ســـاب عن�سرا معتادا عليـــه من عنا�سر الحـــرب، ي�سير رفقة 
رجالهـــم، كما يت�سبـــب تعاقب االأمواج في تـــرك الملح؟ هكذا، يعترف بـــول باأن دوره 
»نظريـــا« باعتبـــاره قائدا، ينبغـــي اأن يدفع به اإلى منع هذا النوع مـــن العنف، غير اأنه 
يتمتـــع بالنزاهة التي تدفع به اإلى االعتراف: عندما »ينطلق �سفير الر�سا�ش من كل 

جهة«، »ال نعباأ باأرداف الم�سكينة«.
يعاقـــب على االغت�ساب اإذن، �سريطة اأن يعرفه القادة، واأن يعتبروه غلطة يعاقب 
عليهـــا اأو جرمـــا يتابع عليه. على كل، فهـــو يعتبر كذلك، اأكثر بكثير مـــن بقية اأعمال 
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العنف، خا�سة التعذيب اأو القتل التع�سفي. اأتيحت لرئي�ش لجنة تفتي�ش مراكز الحجز 
االإداري، فر�ســـة التنديد بعدم اتخاذ اأية عقوبة تذّكـــر الم�سوؤولين باأنهم اأخطوؤوا في 
حـــق �ساب في الثامنة ع�سر، توفي باالإغماء، بعـــد اأن حجز لمدة �ستة اأيام، في حب�ش 
لـــم ي�سجل ر�سميا كمركز تحويل. ال يبدو عليه اأنه قد تبين باأن انعدام العقوبة، يغطي 

فارقا كبيرا في التحليل بينه وبين ال�سلطات المعنية، في �ساأن هذه الموت)1).
ال �ســـك فـــي كون الخالفات اأكبر بكثير من هذه، في �ســـاأن اأعمال التعذيب. توجد 
عقوبـــة باأربعين يوما توقيفا �سارمـــا، مرفقة بتحويل داخل �سلك الجي�ش، �سد مالزم 
كان »فـــي حالة �سكـــر، فاأذن الرتكاب اأعمال عنف غير مبررة فـــي حق م�سلمين اأثناء 
تفتي�ـــش منازل«، اأو عقوبـــة بثالثين يوما �سجنا منها اثني ع�سر يوما في الزنزانة �سد 
جنـــدي ثبتـــت اإدانته بارتكاب »اأعمال خ�سونة في حق �سجيـــن م�ستبه فيه«)2). لكن في 
معظـــم الحاالت، وحيث اأن اأعمال العنف التي ترافق اال�ستنطاق مرتكبة بعلم �سباط 
اال�ستخبـــار وم�سوؤوليهـــم القياديين، فاإن عقابهـــم لي�ش باالأمر الـــوارد اإذن. ال يدخل 
التعذيب في �سجل المخالفات اإال عندما يعتبر غلطة: فاإما اأن يوجد قائد يمنعه تماما 

اأو ينظم ممار�سته، واإما يعاقب فقط جوانب التجاوز فيه واالأعمال ال�سنيعة. 
لكي تكون العقوبة فعالة، ينبغي تطبيقها ب�سرعة. ينبغي اأن ت�سلح لتعزيز ال�سلطة 
التـــي ت�سدرها. وهكذا، ابت�سم اأوليفيي وهو يتذكـــر ما كان يتمتع به من �سلطة، حين 
ي�ســـدر عقوبة بثمانية اأيام �سجنا، بينما لم يكن يتوفر على اأي �سجن تحت ت�سرفه ! 
فـــي م�ستـــوى اأعلى ا�ستكـــى ليوتنان كولونيـــل فوركاد، قائـــد الفوج الثامـــن للمظليين 
الكولونيالييـــن، بعدم وجـــوده اأي �سند من قبل قائد الناحيـــة الع�سكرية العا�سرة، في 
طلبـــات عقوبة توجه بها �سد جنود من الخدمة الع�سكرية، يعترف باأنها كانت اأحيانا 
قا�سيـــة جدا، لكنهـــا مبررة بو�سوح«. وقـــد اأو�سح يقول متاأ�سفـــا، »الأن هذه العقوبات 
المتخذة في معظم االأحيان من اأجل اأن تكون عبرة في فترة كان من ال�سروري اإظهار 

*1H 1100/2 ،1961 1( ر�سالة اجلرنال دوران اإىل اجلرنال القائد، يوم 13 اأكتوبر(
 1H( 1961 دي�سمرب  �سهر  اأثناء  االأعلى،  القائد  ال�سباط من طرف اجلرنال  �سد  امل�سلطة  العقوبات  قائمة   )2(

)*2579/2 1H( 1957 وقائمة التجاوزات التي اأطلعت عليها القيادة من جانفي 1955 اإىل اأفريل )1414/1
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اأق�ســـى ما يمكـــن من �سرامة للمحافظـــة على االن�سباط وعلـــى معنويات الوحدات، 
]هـــذه العقوبات اإذن[ قد حادت عن الهـــدف المق�سود منها الأنها لم تجد ال�سند فلم 

تخدم �سلطة االإطارات التي اقترحتها)1).«
مـــن االأخطاء المقترفة ما يعر�ش اأ�سحابها للمثول اأمام المحكمة الع�سكرية، الأن 
القاعـــدة تقول: »خارجا عن حاالت التلب�ـــش، ال يمكن توقيف اأي ع�سكري حالة قيامه 
بمهمـــة، اإال باأمـــر من قادته)2)«. في و�سع هـــوؤالء اأن يو�سوا باإحالتهـــم، غير اأنهم، في 
معظـــم االأحيان، يتظاهرون بانتظار �سدور الحكم قبـــل معاقبتهم، كما بينته مذكرة 
م�سلحة للجنرال األيري، اإذ كان عليه في نوفمبر 1961، اأن يذكر اأتباعه باإمكانية اأن 

تكون العقوبة �سابقة لحكم جنائي)3) ! 
توجـــد بطاقـــة من قيـــادة االأركان الم�ستركة، تحيـــل اإلى نوعيـــة التفكير الذي قد 
ي�سكل دافعا بالن�سبة لبع�ش ال�سباط: فقد وجدت باأن »العقوبة االأكثر فعالية، بالن�سبة 
لجنـــود الخدمة الع�سكرية، هـــي االحتفاظ بهم في �سفوف الجي�ش اإلى ما وراء المدة 
القانونية للخدمة« و�سجلت وجود تناق�ش في اإحالة األئك الجنود اأمام العدالة، اإذ في 
حالة الحكم عليهم من قبل محكمة دائمة للقوات الم�سلحة، يعاد هوؤالء اإلى عائالتهم 
]عند انق�ســـاء مدتهم[، بينما تمدد فترة خدمة الجندي المعاقب)4). تبدو متانة هذا 

التبريـــر ن�سبيـــة جدا. فاالإحالة علـــى العدالة تطرح ب�سفة اأخ�ـــش م�سكال اآخر: فهي 
تعر�ـــش الجي�ش برمتـــه للقيل والقـــال ]االإعالمي[، بـــل لالإدانة العموميـــة. فالعنوان 
الموجـــود على قائمة عقوبات �سلك الجي�ش التابـــع لمدينة الجزائر، يو�سح باأن االأمر 

2437/1 1H ،1956 1( تقرير حول معنويات الفوج 8 للمظليني الكولونياليني، يوم 31 اأكتوبر(
)2( املادة رقم 29 من مدونة الق�ساء الع�سكري، مت التذكري بها يف مذكرة م�سلحة للجرنال اآالر، يوم 13 فيفري 

2702/1 1H ،1958

 ،1959 اأفريل   7 1H 1414/1. منذ �سدور مر�سوم   ،1961 15 نوفمرب  األريي، يوم  )3( مذكرة م�سلحة للجرنال 
خولت لقادة املناطق �سلطات ق�سائية، وقد رخ�ش لهم، ومل يعد لقادة اأ�سالك اجلي�ش، �سلطة اتخاذ قرار باالأمر 

باملتابعة اأو رف�سها.
2424/1 1H ،1957 ،4( بطاقة املكتب االأول لقيادة االأركان امل�سرتكة، ال�سدا�سي الثاين(
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يتعلـــق ب»عقوبات �سدرت ب�سبب ارتكاب اأعمـــال عنف اأثناء عمليات اإحالل ال�سالم، 
وم�سرة ب�سمعة الجي�ش«...

فهـــذا التخـــوف مـــن الخلط، بيـــن ع�سكر قـــد يعتبرون مجـــرد عنا�ســـر متهورة، 
والموؤ�س�سة الع�سكرية برمتها، قد تم التذرع به ب�سفة منتظمة من اأجل تبرير االإبقاء 
علـــى �سرية العقوبات. ففي �سنة 1957، وبينما كان �سغـــط الراأي العام في اأوجه في 
هـــذه النقطة بالذات، تح�سل الوزير المقيم على قوائم لمختلف ال�سكاوى والعقوبات 
ال�سابقـــة، وهو ما مكنه باأن ي�سرح من منبر المجل�ش الوطني، باأن تدابير قد اتخذت 
�ســـد »التجـــاوزات«. في نف�ـــش الوقت، حاول النائـــب العام لمدينة الجزائـــر اأن يقنع 
حافـــظ االأختـــام باأن »�سرف الجي�ش« يكمـــن في توليه معاقبة االأخطـــاء التي هو على 
دراية بها »من غير اأن تقف العدالة اأمامه ب�سبب ذلك«)1). تزداد م�سلحته في الدفاع 
عن هذه االأطروحة اأهمية، بمعرفته باأن الت�سريع يمنع الق�ساء المدني من الحكم في 
ق�سايـــا تخ�ش ع�سكرا اأثناء اأداء المهمة، وباأن هذه المهام ال يمكن اأن تتعار�ش بحق 

مع ال�سمت الذي يكتنف بع�ش االأو�ساط الع�سكرية.
فبينمـــا تتكفل المحاكم الع�سكريـــة بالنظر في المخالفات »المرتكبـــة اأثناء اأداء 
المهمـــة«، يبـــدي الجي�ش كراهية �سد تدخـــل العدالة. فهو يف�سل دائمـــا االإبقاء على 
تلـــك الق�سايا فـــي م�ستوى العقوبات، حتى االأخطر منها، ولـــو كانت مرفقة بالتجريد 
من الرتب، بالتحويل اأو بف�سخ التعاقد. غير اأنه ي�سلم اأحيانا اأمرا بفتح تحقيق، يجعل 

الع�سكر يترقبون محاكمة محتملة. 

عدالة ع�سكرية متفهمة
يتمتـــع الجي�ش بامتيـــاز الحكم بنف�سه على نف�سه. اأدى مـــاآل ال�سكاوى، التي حاول 
رئي�ـــش لجنة الحماية، تفعيل التحقيق فيها ثـــم الحكم، ]اأدى اإذن[ بموري�ش باتان في 

)1( ر�سالة النائب العام اإىل حافظ االأختام، يوم 16 اأفريل 1957، ن�سرت برمتها من قبل �ش. روليكي، يف ممار�سة 
الق�ساء...�ش 142.



532

التعذيب وممار�سات  اجلي�ش الفرن�سي اأثناء  ثورة  التحرير اجلزائرية

كثيـــر من االأحيان، اإلـــى معاينة عدم فعالية، بل �سمت هـــذه العدالة. كانت خال�سته 
بليغة: »اإن المبداأ القائل باأن "العدالة واحدة بالن�سبة للجميع" غير معترف به)1).«

بالرغم من عدم اكتمال االأر�سيف، فاإن القيام بدرا�سة االأحكام ال�سادرة، �سي�سمح 
بفهـــم �سخط الرئي�ش باتان. انتهت كثير من الق�سايا ب »�سقوط الدعوى«، وناذرا ما 

تكون االأحكام ثقيلة، بل وحتى في ق�سايا موؤكدة، �سدرت اأحكام بالبراءة.
نـــاذرا ما تتذرع اأوامر »�سقوط الدعوى« بعدم قـــدرة القا�سي على تمييز الجهات 
ال�ساكيـــة اأو اأي�ســـا باأدلة غير مقنعة: في مثل هذه الحـــاالت، تتعر�ش الملفات م�سبقا 
اإلـــى رف�ش فتح التحقيق. يعتبر الحكم ب:«�سقـــوط الدعوى« اأول كيفية تمكن العدالة 
من اإظهار ت�سامنها للع�سكر. فالق�سايا ال�سارخة، مثل ق�سية بو�سعادة – التي كانت 
خال�ســـات لجنة الحماية في �ساأنها وا�سحة جـــدا – اأو اأي�سا ق�سية موري�ش اأودان اأو 

جميلة بوبا�سا، كلها ق�سايا تثبت ذلك بداهة. 
غيـــر اأن بع�ـــش االأحكام قد �سدرت، من غير اأن تبطل فكرة وجود عدالة ال تتوانى 
فـــي تبرئة �ساحة الع�سكر الذين اقترفوا جرائم اأثنـــاء اأداء مهامهم. وما يوؤكد ذلك، 
هـــي الق�سية التي نعـــرف عنها معلومـــات اأدق، وحتى واإن انتهت باأحـــكام ثقيلة، من 
فـــرط ما اعتر�ـــش م�سارها الق�سائـــي من عراقيـــل، جعلها ال تدين بفـــك عقدها اإال 
لت�سافـــر جهود كل من وزير العـــدل والرئي�ش باتان. وال �سيء �سيطلع النا�ش عليها، لو 
لم يلفـــت انتباه اإيدمون مي�سلي ق�سية مالزم �ساب حكـــم عليه بعامين �سجنا، ب�سبب 
رف�ـــش الطاعة، في ق�سية ممار�سات تعذيب انتهـــت باإعدامات تع�سفية. حقق قا�سي 
التحقيـــق فـــي تلـــك الوفيات االأربعـــة، فاأ�سدر �ســـد اأربعة من رجال الـــدرك المتنقل 
اتهامـــا بالقتل العمدي، لكن فقـــط على �سحيتين، تعرفوا عليهمـــا. حين اأحيلوا على 
المحكمة الدائمة للقـــوات الم�سلحة التابعة لق�سنطينة، يبدو باأن رجال الدرك اأرادوا 
التفاو�ـــش مع القا�سي الع�سكـــري المكلف بالتحقيق في ق�سيتهـــم، مهددين اإياه، في 
حالـــة وقوع محاكمة، بالت�سريح باأنه : »يوجد اإلى جانـــب الحفرة التي اكت�سفت فيها 

)CAC( *770101/9 ،1961 ر�سالة اإىل الوزير االأول، يوم 7 مار�ش )1(
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جثـــث ال�سحايا، توجد »مدفنـــة« تحتوي على جثـــث 75 )اأو 77( �سحية، ماتوا كلهم 
فـــي ظروف مماثلة« كما هددوا بالك�سف عن »اأ�سمـــاء الم�سوؤولين«، واأ�سافوا: »ينبغي 
مقا�ساة الجميع، وعدم االكتفـــاء بمن ياأتمر باأوامر االآخرين.« وا�سح اأن التهديد قد 
اأثمر، حيث اأن الم�سوؤولين عن اأ�سالك الجي�ش، حاولوا اجتناب الف�سيحة، واأن طبيبا 
قد حـــرر تقريرا يثبت »عدم م�سوؤولية المتهمين جزائيـــا)1). فور مار�ش 1960، اأطلق 

�سراح المحكوم عليهم، بحرية موؤقتة)2).
تبين باأن المعلومات الملتقطة من المالزم جان لو مور في �سجن ق�سنطينة، كانت 
قريبة من الحقيقة اإلى حد فر�ش اإعادة النظر في الق�سية، بعد اأن حولت اإلى فرن�سا. 
بعـــد مرور �سنة من الوقائع، وبخ�سو�ش �سحيتين فقط، تم الحكم على رجال الدرك 
مـــن قبل المحكمة الدائمـــة للقوات الم�سلحة التابعة لمدينة تولـــوز: الرقيب بال�سجن 
لمـــدة �ست �سنـــوات، دركيين بخم�ش �سنـــوات، وثالث بثالث �سنـــوات حب�ش، مع وقف 
)3). وهكذا، ت�سافـــرت م�سيئة رجل دفع بـــه ح�سه االأخالقي  التنفيـــذ، بتهمـــة التواطـــوؤ
اإلـــى التمرد حتـــى ال يرتكب اأعماال يقال عنها اأنها مخلة بالمـــروءة، مع رغبة اإيدمون 
مي�سلي على فعل �سيء ما، على جعل المحاكمة ممكنة. وخالفا لما جرى في الجزائر، 
فـــاإن رجال الـــدرك المتحرك، لم ي�ستفيدوا بتفهم ق�ساة مدينـــة تولوز. غير اأننا هنا 

بح�سرة ق�سية فريدة من نوعها، مرتبطة بظرفية خا�سة جدا. 
مـــا الذي يمكـــن اأن ن�ستخل�سه مـــن الق�سايا االأخـــرى التي يمكـــن ا�ستقاوؤها من 
االأر�سيف؟ فمن بين مائة وثمانية ع�سر عقوبة �سلطت في �سلك جي�ش مدينة الجزائر 

)1( روى جان روليكي يف يومياته، حالة مماثلة: اأعدم اأحد ال�سباط حوايل اأربعني �سخ�سا يف اإحدى امل�ستات. مت 
اإيقافه، ثم �سرح عنه اأنه مري�ش ففر من امل�ستو�سف. ثم كتب اإىل رئي�ش املحكمة الع�سكرية التابعة ملدنية اجلزائر، 
اإن �سمنت له الرباءة فقط. واإال فقد هدد بالك�سف عن املو�سع الذي حفر فيه خندق لدفن  معلنا له باأنه �سيعود، 
اجلثث.« �سجل النائب العام ملدينة اجلزائر قائال:« ر�سخت املحكمة للم�ساومة، فاأ�سدرت الرباءة يف حقه. ذكر من 

قبل �ش. روليكي، ممار�سة الق�ساء...
)CAC( *800293/120 ،1960 ر�سالة جان لو مور اإىل حافظ االأختام، يوم 11 ماي )2(

)3( ر�سالة من موري�ش باتان اإىل اإيدمون مي�سلي، يوم 13 دي�سمرب 1960، مركز اإيدمون مي�سلي.
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بين �سهري اأكتوبر وجوان 1957، تعرفنا على حكم ب»�سقوط الدعوى« �سدر ل�سالح 
�سابـــط ا�ستخبار، م�سوؤول عن »مقتـــل 10 فرن�سيين م�سلمين من الجزائر، من طرف 
القوات النظامية ]...[ خطاأ«، وعر�ش اأربع ق�سايا على المحكمة)1). اثنين من �سباط 
ال�ســـف في حالة �سكر، قتـــال جزائريين اثنين، وتعر�سا لعقوبـــة ب�ستين يوما توقيف 
�سرامـــة، برئت �ساحتهم. بـــداأت الرواية الر�سمية بن�سبـــة الجريمة اإلى »المتمردين« 
قبـــل اأن ي�سلموا باأن االأمر يتعلق بع�سكريين فرن�سيين. كانت العقوبة التاأديبية قا�سية، 
بـــل ذهب الجنـــرال اآالر اإلى حد اإبداء االأمل في اإق�ســـاء الرقيب المعني من الجي�ش، 
غيـــر اأن روبيـــر الكو�ست، قد تفهم من جهته مدلول قـــرار الق�ساة الع�سكريين: فكتب 
اإلى غي مولي بقول باأن: ال�سمعة ال�سيئة التي عرفت بها العائلة الجزائرية، قد تف�سر، 

اإن لم تعذر، ما قام به �سابطا ال�سف)2).
بقـــي ثالثـــة ق�سايـــا، انتهـــت ب�ســـدور اأحـــكام. رقيـــب بالرئا�ســـة، ثبتـــت اإدانته 
ب»تجاوزات خطيرة تجاه فرن�سيين م�سلمين« و�سدر �سده عقوبة ب�ستين يوما توقيف 
�سرامة’ فحكم عليه بالحب�ش لمدة خم�ش �سنوات. هل ينبغي اأن نقراأ في ذلك نتيجة 
لـــردود االأفعال التـــي اأثارها في الم�ستويات العليا، الحكـــم ال�سادر قبل �سهرين، من 
طرف نف�ش المحكمة، ببراءة �سابطي �سف اآخرين؟ مهما يكن، فاإن الحكم ال�سادر 
كان ثقيـــال جـــدا. نف�ش االأمـــر بالن�سبة للحكـــم بالحب�ش لمدة عاميـــن، ال�سادر �سد 
�سابـــط من الدرجـــة الثانية بتهمة »تفتي�ـــش دار فرن�سيين م�سلميـــن جزائريين، دون 
تلقي اأمـــر بذلك«. الحقيقة اأن الق�سد من الحكم، هـــو معاقبة االإخالل باالن�سباط، 
اأكثر من معاقبة التفتي�ش، وهي ممار�سة عادية لدى القوات الفرن�سية. توؤدي المحكمة 
وظيفتها، باعتبارها اأداة عليا لفر�ـــش االن�سباط. اأخيرا، اأ�سدرت المحكمة الدائمة 
للقـــوات الم�سلحة التابعة لمدنية الجزائر، اأي�سا حكمـــا بالحب�ش لمدة خم�ش �سنوات 
�سد خم�سة رجال ثبتت اإدانتهم ب »االغت�ساب، تعدي على حرمة منزل، اأعمال عنف، 

)1( مع التحفظ، بخ�سو�ش الق�سايا التي كان يحقق فيها اأو ي�سرع يف احلكم فيها، اأثناء ت�سجيل احلاالت.
فرن�سيني  »ثالثة  عن  القائمة  حتدث   .(CAOM(  *12/93  cab  ،1957 ماي   9 يوم  مويل،  غي  اإىل  ر�سالة   )2(

م�سلمني من اجلزائر«، غري اأن م�سدرا اآخر، اأكرث تدقيقا مل يتحدث �سوى عن اثنني.
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واعتـــداء«، في جانفي 1955. توجد حاالت اأخرى ل�ســـدور اأحكام ب�سبب االغت�ساب 
)ثالثـــة و�ستة اأ�سهر؛ عام وعامين مع وقـــف التنفيذ( اأو ب�سبب القتل )بثالث �سنوات 
�سجنا مع وقف التنفيذ، وب�ست �سنين حب�سا نافذة( لي�ش في المقدور اأبدا ا�ستخال�ش 
منطق قمعي وا�سح، ولم تكن االأر�سيف متوفرة بالقدر الكافي لمعاينة تطور ما، اأثناء 
الحـــرب. لكن انطالقا من بع�ش الحاالت، يمكن طرح فر�سيتين: لم ي�سدر اأي حكم 
�ســـد مت�سببيـــن في اأعمال التعذيب، اإن لم ينجر عن ذلـــك اإعدامات تع�سفية ولم توؤد 
اإلى موت ال�سحية. بع�ش االأحكام المعروفة، تتعلق بحاالت لي�ست لها عالقة بالمهام 
الماأمور بها. خالفـــا لما ينبغي اأن يكون، فاإن العدالة ]الع�سكرية[ تحاكم الع�سكر في 
حالة القيام بمهمة، اأقل مما تحاكم الع�سكر الذين خرجوا عن الطاعة: تعتبر مرفقا 
فـــي خدمة الجي�ش، اأكثـــر مما تعتبر موؤ�س�سة تقنع الع�سكر ب�ســـرورة االمتثال للقانون 

العام. 
هناك ق�سية تاأثر لها الرئي�ش باتان ب�سفة خا�سة، قد اأكدت االنحياز الذي اأظهرته 
العدالـــة الع�سكرية في الجزائر. دخلت مجموعة من الفرق المتحركة، التابعة لرجال 
االأمـــن، قرية تحت قيـــادة نقيب، بحثا عـــن »متمردين«. جن جنونهـــم اأمام ال�سمت 
الذي اأبـــداه ال�سكان، فجردوا بع�سهم من ثيابهم، ثـــم انهالوا عليهم �سربا بالع�سي 
وبالحبـــال المبللـــة، ثم علقوا اأحدهم في عار�سة من رجلـــه وزنده، فاأخذوا ي�سربونه 
ويجبرونـــه علـــى �سرب مياه مالحة، بينما األقي على جريح اآخر من علو �سخرة. نظرا 
لحمل رجال ال�سرطة المعنيين رتبا واأزياء ع�سكرية، كانت ق�سيتهم من خ�سو�سيات 
المحكمـــة الدائمة للقوات الم�سلحة، وهو تاأويل مو�ســـع ل�سالحياتها. رغم اعترافهم 
بالوقائـــع، اأبقي على المتهمين فـــي وظائهم. حين �سئل الكولونيل غودار، مدير االأمن 
الوطنـــي في الجزائر، بخ�سو�ش هذه النقطة بالـــذات من قبل الرئي�ش باتان، اأو�سح 
باأنـــه، »ونظـــرا لغيـــاب عنا�سر تقديـــر مقنعة، ونظـــرا لرغبته في عـــدم تعطيل �سير 
العدالـــة في �ســـيء، فقد بدا له من غيـــر المنا�سب اأن ي�سلط عقوبـــات �سخ�سية على 
المعنييـــن، قبـــل التعرف على قـــرار العدالة«... لم تختم الق�سيـــة اإال بعد اأربعة ع�سر 
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�سهـــرا من افتتاحها: تم اإرجـــاء البث في الق�سية اإلى مدينة بوردو، العتبارات اأمنية. 
حكم بالبراءة على المتهمين ال�ستة جميعا.

بالن�سبـــة لموري�ش باتان، ال يمكن تاأويل مثل ذلك القرار ال�سادر في �ساأن »اأعمال 
تتميـــز بوح�سية �سارخـــة ]...[ تجاه �سكان عزل«، من قبل الرجـــال ال�ستة، »ومن قبل 
زمالئهم، �سوى بكونه عالمة ا�ستح�سان«. �سلك تعليق محافظ الحكومة نف�ش المنحى: 
» يبدو لي باأن رف�ش المحكمة النطق باأية اإدانة معينة، رغم االعتراف الواقع بوجود ال 
جـــدال فيه ومعترف به جزئيا من طرف المتهمين، لل�سرب والجرح العمدي، برهان 
ال يتـــرك مجاال لل�سك في كون الق�ساة عازمين على النطق ببراءة المتهمين، لل�سبب 
الوحيـــد المتمثل في كونهـــم مقاتلين، في الحرب الم�سلحة �ســـد التمرد الجزائري.« 
بيـــن النطق بالعدالـــة والدفاع عن الجي�ش، يبـــدو باأن العدالـــة الع�سكرية قد ح�سمت 
خيارها ل�سالح الجي�ش. وبالفعل، يعتبر النطق بالبراءة بمثابة ا�ستبعاد مطلق لو�سف 
ال�سكـــوى بال�ســـرب والجرح العمدي، بل بالقتـــل. كان تقدير الق�ساة هـــو اأن الرجال 
متهمـــون بت�سرف يدخل في اإطار اأداء مهامهم، ممـــا كان من �ساأنه اأن ي�سعهم، كما 
يبدو، خـــارج القانون العام)1). هناك اأحكام اأخرى بالبـــراءة �ستوؤكد على طغيان مثل 

ذلك المنطق)2). 

.(CAC( *770101/9 ،1960 تقرير الرئي�ش باتان اإىل الوزير االأول، يوم 11 جوان )1(
)2( هكذا، فاإن ال�سباط امل�سوؤولني، يف مار�ش 1957، عن موت »م�ستبه فيهم« اختناقا يف �سهاريج للخمر، ب�سبب 
حب�سهم فيها، قد برئت �ساحتهم من طرف املحكمة الدائمة للقوات امل�سلحة التابعة لوهران. هناك ع�سكريون اآخرون 
وجهت لهم نف�ش التهم، قد برئت �ساحتهم اأي�سا من طرف م.د.ق.م. التابعة ملدينة اجلزائر يف فيفري 1958. اأما 
عن قتلة الزوجني ب.، فقد برئوا بدورهم من طرف م.د.ق.م. التابعة لوهران يف اأفريل 1958: اأمل يكن الزوجان، 
رغم كل �سيء متهمني بتقدمي يد امل�ساعدة »للتمرد«؟ بعد مرور ب�سع �سنوات، �سجل مولود فرعون، وقد �سئم من 
ذلك، يف يومياته، )03 اأوت 1961(، دون اأن يبدي اأي عجب من ذلك، براءة نقيب من طرف املحكمة الع�سكرية 
التابعة لباري�ش. وهذا مل مينعه من اأن ي�سفه هكذا: »�سمريه مرتع بتلك االأعداد من املوتى! فكم من �سرخات قد 
تعالت ب�سببه يف بالد القبائل ! �سمعت يف هذا امل�ساء، يف الن�سرة االإذاعية، اأنهم بروؤوا �ساحته. ال�سبب معروف، ال 
ميكن اإدانة �سابط وطني، ب�سبب حبه، املبالغ فيه �سيئا ما، لوطنه !« فعال، ف�سد ذكرت �سحيفة لوموند املوؤرخة ب 
4 اأوت 1961، النطق، ليلة ذلك اليوم، برباءة النقيب اأودينو من قبل املحكمة الع�سكرية التابعة لباري�ش. مت تعيينه 
نقيبا، قائدا مل�سلحة اخلدمات االجتماعية لنبي دواال، ثم اتهم بتنظيم اجتماع لل�سباط يف 21 اأفريل 1961، من 

اأجل حماولة جتميد �سلطة املحافظ )الوايل(.
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ا�ستمر تعاطف الق�ساة مع الع�سكريين اإلى غاية نهاية الحرب، كما اأثبتته محاكمة 
ال�سبـــاط الثالثـــة التابعين ل »9 للـــزواف«، المتهمين باقتـــراف اأعمال �سرب وجرح 
ت�سببت في موت امراأة �سابة. دام التحقيق في الق�سية مدة طويلة جدا )اأودعت �سكوى 
من قبل زوجها في نهاية ماي 1960( ويبدو اأن النية كانت المماطلة في الق�سية اإلى 
غايـــة نهاية المواجهات)1).غير اأن هذا لم يمنع الرئي�ش باتان فور جويلية 1960، من 
ا�ستخال�ش ما يلي: تم اإلقاء القب�ش على �سعدية امبارك، مع ن�ساء اأخريات من طرف 
�سابط اال�ستخبار ورجاله، الذين قرروا الت�سدي لما تروج له جبهة التحرير الوطني 
مـــن امتناع عـــن الم�ساهمة في االنتخابات. تم االحتفـــاظ ب�سعدية في المركز، بينما 
اأطلـــق �سراح زميالتها. على ال�ساعة 6 �سباحا، تم نقل جثمان المراأة ال�سابة الحامل 
اإلـــى دارها بوا�سطـــة �سيارة اإ�سعـــاف. ا�ستثار اأفـــراد العائلة ما الحظوه مـــن اآثار في 
ج�سدهـــا. رغم اأن االأمر بالفح�ش لم ي�سدر اإال بعد مرور خم�سين �ساعة عن الوفاة، 
فقـــد خل�ش التقرير اإلى وجود« اإ�سابات محمرة حول حلمة الثديين االأيمن واالأي�سر«، 
»اإ�سابـــة في ]...[« وكذا اأمارات انتفـــاخ في الذراع واإ�سابة دائرية في الكعب االأي�سر. 
خل�ـــش االأطبـــاء ال�سرعيين اإلى اإمكانية اأن تكون لهـــذه االإ�سابات »عالقة باعتداءات 

�ستى«. توفيت المراأة ال�سابة باإغماء ت�سببت فيه �سكتة قلبية)2).
رغـــم هذا، فقد ا�ستوجـــب االأمر انتظار �سنة كاملة من اأجـــل �سدور االأمر باإحالة 
الق�سيـــة اإلى فرن�ســـا، ثم انتظار �ستـــة اأ�سهر اإ�سافيـــة كي ي�سرع فـــي المحاكمة لدى 
المحكمـــة الدائمـــة للقـــوات الم�سلحـــة التابعـــة لباري�ـــش. خل�ســـت �سهـــادات كل من 
الترجمـــان والجندييـــن الذين ح�سروا اال�ستنطـــاق اإلى اأن �سعديـــة امبارك تعر�ست 
لل�ســـرب واأخ�سعت للتعذيب الكهربائي، المطبق في اأ�سابع االأرجل، في الزندين، في 
الثدييـــن وفـــي .... ذكـــروا بالتحديد اأ�سماء كل مـــن المالزم االأول بالنيـــي، على اأنه 
تكفـــل بتحريك عجلة المولد الكهربائي وبت�سديد اأ�سد ال�سربات، بينما كلف المالزم 

اإىل حمافظ كان ينتظر حتويله من من�سبه. زيادة على ذلك، ظلت الفح�ش  االأمر  اأول  الق�سية يف  اأ�سندت   )1(
الطبي غري مكتمل بعد �سهر من الوفاة، مل يودع �سوى التقرير التمهيدي يف انتظار نهاية التحليالت.

.(CAC( *700101/9 ،1960 تقرير للوزير االأول/ يزك 5 جويلية )2(
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االأول �سان�سيـــز بتثبيـــت المراأة ال�سابـــة. �ساهم المالزم ماندت، الـــذي يكون قد رتب 
جميع الت�سريحات الكاذبة التي اأدلى بها رجاله في بداية التحقيق، بدوره في ت�سديد 

ال�سربات التي وجهت اإلى �سعدية امبارك)1). 
تمـــت المداوالت في جل�ســـة مغلقة: طالب محافـــظ الحكومة بعقوبـــة ثقيلة، لكن 
بعـــد اأربعين دقيقة من المـــداوالت، اأعلنـــت المحكمة الع�سكرية عن بـــراءة المالزم 
المتعاقـــد، وم�ساعديـــه برتبة مـــالزم اأول، المجندين فـــي اإطار الخدمـــة)2). ا�ستبعد 
الق�ساة الع�سكريون دوافع الحكومة وتجاهلوا ح�سا�سية الراأي العام في هذا ال�سدد، 
وبرهنـــوا على ع�سبية اأبعدتهم عن كل اإح�سا�ش بالعدالـــة. لقد ذهبوا اإلى اأبعد مدى 
فـــي المنطق الـــذي دفع بال�سباط المتهميـــن اإلى التعذيب: ففي هـــذه الحرب، كانت 
الغايـــة تبرر الو�سيلة، وكان الق�ساة الذين يدعمون الحرب في محاكمهم، على دراية 

بذلك. لقد اأ�سار تعليق كازامايور، مبا�سرة اإلى مو�سع ال�سدق في تلك الق�سية: 
»برئت �ساحة رجال اتهموا بتعذيب امراأة حتى الموت. ع�سكريون �سباط. في و�سعنا اأن 
نت�سور، لو اتهم رجال �سرطة بنف�ش االأفعال، اإذن ل�سدرت �سدهم اأحكام مع وقف التنفيذ؛ 
لـــو تعلق االأمر بمواطنيـــن باأتم معنى المواطنة، لحكم عليهم بال�سجن لمدد تتراوح بين 5 و 

10 �سنوات؛ اأما لو تعلق االأمر بالعرب فاإن الحكم الذي �سي�سدر عليهم هو االإعدام)3).«

وبالفعـــل، ففي نظـــر العدالة الع�سكريـــة، يبدو بـــاأن الجنود اأو ال�سبـــاط ي�سكلون 
مواطنين من نوعية خا�سة. مواطنين تحلهم مهامهم في مقامات تتعالى عن القانون. 
كان مـــن الممكـــن اأن ت�سكل هذه الق�سيـــة فر�سة الإقامة محاكمـــة تكفير عما اقترف 
في حرب، �سنحـــت فيها ]اأخيرا[ فر�سة النطق بعدالة كان من الم�ستحيل التفوه بها. 
فالبـــراءة التي ختمت اأ�سغال جل�ساتهـــا، ت�سرح علنا، باأن الجي�ش – من خالل �سوت 
العدالـــة الع�سكرية والمحكمة الدائمة للقـــوات الم�سلحة التابعة لباري�ش – غير عازم 

)1( حم�سر ا�ستماع جان مارك ت. »براأت املحكمة الع�سكرية �ساحة 3 �سباط اتهموا بتعذيب اأدى اإىل وفاة م�سلمة« 
لوموند 18 جانفي 1962

(2( 800175/108* (CAC(

)3( كازامايور »العدالة احلية«، جملة Esprit اأكتوبر 1962.



هل هي العودة اإىل النظام ؟ 1962-1960

539

على تحمل م�سوؤولية التجاوزات المقترفة اأثناء حرب يعتبر ال�سلطة ال�سيا�سية م�سوؤولة 
عنها، في النهاية.

حين رف�ش الق�ساة الخلو�ش اإلى تجريم المبا�سرين بالفعل، فقد اأ�ساروا باالإ�سبع 
اإلـــى خ�سو�سية اأعمال العنف المقترفة فـــي اإطار اأداء المهمة الماأمور بها. ففي هذه 
الحـــرب، يبـــدو باأن العدالة مطلب ال حد له، الأنها تف�ســـي بال�سرورة اإلى طرح ق�سية 

الم�سوؤوليات التي يفتر�ش اأن تتحملها االأطراف المتحاربة. 
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19 - اإنهاء الحرب: ن�شيان التعذيب ؟

هرم الم�سوؤوليات اأم دوامة الال-عقاب 
حيـــن ا�ستم�سكـــت العدالة الع�سكريـــة باأحكامها التي نطقت ب�سقـــوط الدعوى، اأو 
باأحـــكام خفيفة، بل وبالبـــراءة، فقد امتنعت عن م�ساندة نظـــرة قانونية جزائية اإلى 
اأعمال عنف كلفت، رغم كل �سيء، بالنظر فيها. عدالة تقا�سم الع�سكر فزعهم، وهم 
مجبرون على الرد ق�سائيا في �ساأن الم�سوؤولية عن اأفعال ارتكبوها اأثناء اأداء مهامهم. 
تقوم ال�سلطات العمومية بتحديد المهام، ويبقى لكل م�ستوى قيادي مهمة اتخاذ قراره 
بخ�سو�ـــش الو�سائـــل. اإذا �سايرنا »بـــول ريكور« حين قال: »حيـــث توجد القوة، تطرح 
م�ساألـــة الم�سوؤولية«، ف�سيبقى علينا معرفة عن اأيـــة م�سوؤولية نتحدث. »فاإلى اأي مدى 
يمكن اأن ُنعتبر بحق فاعلي اأفعالنا، وحدنا، فاعلين باأتم معنى الكلمة، ال �سريك الأحد 
فيها)1)؟« ياأتي الع�سكر والق�ساة باإجاباتهم، وتاأتي بها ال�سلطات ال�سيا�سية اأي�سا. غير 
اأنها اإجابات فارغة، تحيل كلها اإلى ]المعيار الذي[ يوؤ�س�ش �سمنيا لهذا العنف: خدمة 

الدولة. ينبغي اأن ال يحيد طرح ال�سوؤال المتعلق بالم�سوؤولية عن هذا االإطار.
نقراأ في حاالت كثيرة، حر�سا ظاهرا لدى ال�سلطات على معرفة ما اإذا كانت اأعمال 
العنف الال-�سرعي التي اتهم بها بع�ش الجنود قد اقترفت باأمر من قادتهم اأم ال. في 
�سهـــر ماي 1961، قام محافظ االأورا�ـــش بتحليل حالة رجل مات تحت تاأثير التعذيب 
الـــذي �سلط عليـــه من قبل »امخازنيـــه« تابعين لبع�ش م�سالـــح الخدمة االجتماعية، 

امل�سوؤولية؟  مقيا�ش  االإنــ�ــســانــيــة،  �سد  اجلــرميــة  حمــــدودة؟،  ال  اأم  حمــــدودة،  »مــ�ــســوؤولــيــة:  ــكــور،  ري بــول   )1( 
CERP/Parole et silence, 1998, p. 29 ،
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فجـــاء تحليله كالتالي في مذكرته: �سحيح اأن المالزم الذي كان قائدهم، لم ي�سرح 
لم�سوؤوليـــه القياديين وال للعدالة بهذه الوفاة، غير اأنه لم ياأذن باأعمال التعذيب. لقد 
ت�ســـرف رجاله »بغير علم منه« : »فال يمكـــن اأن نحمله م�سوؤولية الموت)1).« يبدو باأن 
ال�سلطات المدنية كانت موافقة على تعطيل �سير المعلومة الق�سائية. الع�سيان يبعث 
علـــى الطماأنينـــة: فهو يحول دون �سعـــود الم�سوؤولية اأدراج ال�سلـــم القيادي. لكن، اإذا 
تميزت االأوامر ال�سادرة من الم�ستويات العليا بالعمومية في تحديد الو�سائل، وجاءت 

مفعمة بالممنوعات المبدئية، يمكن التذرع، عمليا، بمبرر الع�سيان، في كل مرة. 
بالن�سبـــة للجي�ـــش، كمـــا هو الحـــال بالن�سبـــة لل�سرطة، فـــاإن معاقبـــة المت�سببين 
فـــي »التجاوزات« ي�سمـــح بتعيين المخطئ، بينمـــا يتعر�ش ال�سلم القيـــادي، بوا�سطة 
المقا�ســـاة، لم�ساءلة مبا�ســـرة يطرحها المتهمون من اأجل �سمـــان دفاعهم)2). حين 
ا�ستدعـــي الجنرال ما�سو من قبل العدالـــة اأثناء ق�سية اأودان، ا�ستعمل نف�ش العبارات 
بال�سبـــط من اأجل �سرف النقا�ـــش عن محله. باعتباره م�ســـوؤوال قياديا على المالزم 
�ساربونيـــي الذي ا�ستبه في كونه اأ�سدر االأوامـــر المتعلقة بالممار�سات التعذيبية التي 
تعر�ـــش لها ال�ساب المخت�ش في الريا�سيات، ثم قام بتغطية موته بالفرار المزعوم. 
اأعاد الجنرال حقيقة الم�سوؤولية على االأعمال المقترفة من قبل المالزم الواقع تحت 
اإمرتـــه اإلـــى »التعليمـــات ال�سادرة من قبل ممثلـــي الحكومة ]...[ مـــن اأجل التو�سل، 
مهمـــا كان الثمن ودون �سفقة، اإلى تحطيم واإبـــادة التنظيم ال�سيا�سي االإداري للتمرد 
ولمختلف الهيئات المحيطة به، وباالأخ�ش ]الحزب ال�سيوعي الجزائري[)3)«. ردا على 

(CAOM( *15/47 cab ،1961 ر�سالة حمافظ االأورا�ش اإىل املندوب العام، يوم  2اأكتوبر )1(
)2( بع�ش اأ�سكال التعذيب ال ميكن قبولها، بينما تكون بع�ش حاالت التعذيب ممتعة. واأعتقد يف الظروف الراهنة، 
من غري اأن اأ�سطر اإىل حد القول باأن هذه تعو�ش تلك، باأنه لي�ش من املنا�سب اأن ي�سمح بامل�سا�ش ب�سكل �سيء العواقب 
على اأ�سالك موظفني يربهنون على اآيات الوفاء بل والبطولة اأي�سا بتلك الكيفية: فالبحث عن امل�سوؤولية الفردية هنا، 
يبدو يل اأمرا ال ين�سح به«، ورد هذا يف مذكرة املفت�ش العام لالإدارة، روجي ويلوم، يف تقرير للحاكم العام، حول 

ال�سرطة يف اجلزائر، يوم 2 مار�ش 1955، ن�سر من قبل ب. فيدال-ناكي، يف »م�سلحة الدولة« �ش. 64
)3( ت�سريح اجلرنال ما�سو يف مدينة رين، يوم 19 �سبتمرب 1960، ذكر من قبل ب. فيدال-ناكي، ق�سية اأودان، 

�ش. 153
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�سوؤال طرحته عليه �سحيفة لوموند في جوان 2000، فقد اأكد على: اأن »مبداأ التعذيب 
كان مقبوال به، غير اأنه حدث لي اأن كنت معنيا �سخ�سيا بهذا. وجد المدنيون اأع�ساء 
الحكومة هـــذا �سيئا ح�سنا جدا. اأعني اثنين منهم كانا ياأتيان بانتظام اإلينا، يزوران 
مقرات اال�ستنطاق الموجودة عندنا وال يعجبان ل�سيء. بل كانا اأميل اإلى القول: »اإلى 
االأمـــام يا رجال!« )1).« جـــاء ت�سريحه كرجع �سدى لت�سريح النائـــب العام روليكيي: 
»مـــن الوزراء، اأمثال ال�سادة روبير الكو�ســـت، بورجي�ش مونوري، ولوجون، من �سجعوا 
]ممار�ســـة التعذيب[. يبدو بـــاأن م�سوؤولية الجهات التي قدمـــت مثل ذلك الن�سح، قد 

اأثرت ب�سكل خطير على م�سوؤولية الجهات التي لم تقم �سوى بدور التنفيذ، مهما بلغته 
درجة خطورة ما فعلـــوه)2).« كان من الم�ستحيل على القا�سي التو�سل اإلى عقد جل�سة 

ا�ستماع للوزراء الثالثة.
من �ساأن ق�سية اأ�ساليب االأمر والطاعة، اأن تدفع اإلى اأن يو�سع في الح�سبان، لي�ش 
فقـــط اختالف درجات الم�سوؤولية، لكـــن الطبائع المختلفة اأي�سا. في و�سع كازاميور، 
اأن يوجـــه خطانا في هذا الم�سمار: فقـــد كتب يقول: اإن ال�سخ�ش الذي يعذب، »لي�ش 
قتـــاال، ل�سبب اأ�سا�ســـي يلزمنا جميعا، هو كونـــه مقتنعا من ال�سميـــم باأنه محق«. ثم 
اأو�سح من جهة اأخرى: »مهما بلغته م�سوؤولية المنفذين، فاإن الذين ي�سعون االأقطاب 
الكهربائيـــة اأو اأنابيب المـــاء، لي�سوا رجـــاال، ومهما كان انتماوؤهـــم المهني، مظليين 
اأو �سرطـــة، فاإنهـــم ال يعتبـــرون �سوى قطعا مجـــزاأة من الب�سر واأذرعـــا. فالجالد، هو 
ال�سخ�ـــش الذي ياأمر ]بذلك[، يعرفه، يراقبه، وياأذن به«)3). فهو يقترح في هذا اتباع 
م�سلكين: م�سلك ينطلق من م�سلمة اأن ت�ستوجب وحدة النظام منع االكتفاء بمحاكمة 
جـــزء منـــه، ليف�سي اإلى م�سلـــك اآخر يعتبر هـــذا النظام، في الحقيقـــة، نتاج منظور 
للعالم – فيتوافق في هذا مع اأطروحات، مثل التي جاءت على ل�سان كارل يا�سبر�ش، 

)1( ا�ستجواب اجلرنال ما�سو من قبل فلوران�ش بوجي، لوموند 22 جوان 2000.
اأودان.  ق�سية  فيدال-ناكي،  قبل ب.  اأودان، ذكر من  ق�سية  التحقيق يف  اأثناء  روليكيي،  ا�ستماع جان  )2( جل�سة 

�س�ش. 155-154.
)3( كازمايور، »الذراع العامي، العدالة وال�سرطة«، باري�ش من�سورات du Seuil، 1961، �س�ش. 51 و53
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والتـــي يوؤكد بموجبها على اأن »ال�سعب هو م�سوؤول عن �سيا�سة حكومته«، ومن باب اأول 
في النظام الديمقراطي)1).

هـــذا ]االإح�سا�ش بالم�سوؤوليـــة[ الذي يبرر تدخل اأ�سخا�ش فـــي المجال العمومي، 
للتنديـــد باالأ�ساليـــب الم�ستعملة في الجزائر)2)، لم يكن ليخفـــى على ال�سلطات العليا 
الفرن�سيـــة. يعجز القانون عـــن تناوله، الأنه ال قدرة على االإ�ســـارة اإلى �سيء بغير اآلية 
االإدانـــة والم�سوؤولية ال�سخ�سية. هذا رغم اأن التعذيب هو، من المنطلق، فعل جماعي 
ونتاج مجموعة؛ كان من المفرو�ش، من المنطلق، اأن ُتعتبر ق�سية الم�سوؤولية جماعية 
وفرديـــة معا، حتى ياأخذ منهـــا كل واحد ن�سيبه، ويكون الجميـــع م�ساهما فيها. غير 
اأن العدالـــة التي تم النطق بها اأثناء حرب الجزائـــر، كانت عاجزة عن الخروج بمثل 
تلـــك الدقائق الذهنية البارعـــة، وال�سبب االأ�سا�سي في ذلك هو اأنها ت�سطدم بحاجز 
مفهـــوم »الخدمة«. فمـــا من �سك في اأن التعذيب ي�سكل، على غرار اأفعال القتل، عنفا 
ال �سرعيـــا، ويمكن نعتـــه بالجريمة. لكن، ما الذي ُيـفعل بمثل تلـــك االأفعال المقترفة 
»اأثنـــاء اأداء الخدمـــة«؟ »فال يمكن، باأي حال من االأحـــوال، اأن ُيِحل �سابط ما اإرادته 
الخا�ســـة اأو اإرادة جزئيـــة ما، محـــل اإرادة االأمة التي تعتبر قاعـــدة �سلطته القيادية. 
فـــال يمكن ل�سابط فرن�ســـي اأن يحيد على قواعد االن�سباط والطاعة)3). »لكن ماذا لو 

دفعت به الطاعة اإلى اقتراف اأعمال عنف ال-�سرعية كما يبدو؟

)1( ال�سعور بالذنب االأملاين، باري�ش، من�سورات du Seuil et Minuit، 1948. نحيل اأي�سا اإىل اآخر جملة يف كتاب 
 :)Gallimard، » Arcades «، 1989 برميو ليفي )الغرقى والناجني، بعد مرور اأربعني �سنة على اأو�سويتز« باري�ش
»ينبغي اأن يقال بكل و�سوح، اأنهم [اأي اجلالدين] كان جميعا م�سوؤولني، بن�سب تزيد وتنق�ش، لكن ينبغي اأن يظل 
وا�سحا يف االأذهان، اأن وراء م�سوؤوليتهم ال�سخ�سية، هنالك م�سوؤولية اأغلبية االأملان الذي قبلوا، يف بداية االأمر بدافع 
من ك�سل ذهني، بدافع من ح�سابات ق�سرية النظر، من بالهة، ومن كربياء، بتلك »الكلمات اجلميلة« التي تفوه بها 
هتلر"، واتبعوه ما �سمح لهم احلظ ووخز ال�سمري بذلك، ثم اجنروا معه حني هوى، فنالهم ما نالهم من  "العريف 
ماآ�ش، وبوؤ�ش وندم، ثم اأعيدت لهم [اأهليتهم لال�ستمرار] بعد مرور ب�سع �سنني، مبفعول واحدة من �سخريات اللعبة 

ال�سيا�سية.
)2( خا�سة بالن�سبة ملن ميكن اأن ن�سفهم ب«دريفو�سيني« ن�سبة اإىل ق�سية دريفو�ش التي ينت�سبون اإليها اأحيانا. اأنظر 

Complexe، 1991 ،جان-بيري رو وجان فران�سوا �سريينيللي: حرب اجلزائر واملثقفني الفرن�سيني،بروك�سيل
1962، 1H 2556/1 3( مذكرة قيادة االأركان املوحدة اإىل �سباط م�سالح اخلدمات االجتماعية، يوم 16 جانفي(
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لـــو عدنا اإلى االأ�س�ش المنطقية التي تدفع ب»هان�ـــش كل�سن« اإلى القول: » ال يمكن 
لمنظومة معيارية اأن تاأمر ب�سلوك ما، اإال اإذا ربطت بال�سلوك المخالف عقوبة«، وباأنه 
ال توجـــد اأفعال غير �سرعيـــة في حد ذاتها اأو لذاتهـــا، اإال اأْن ُتو�سَع في منظور عالقة 
بمنظومة قانونية، حينئذ يكون في و�سعنا اأن نت�ساءل عن وجود منظومة معيارية تتعلق 
باأعمال التعذيب والقتل التع�سفي الممار�ش من قبل جند ما، في الخدمة)1). فهل يتعلق 
االأمر باأعمال عنف غير �سرعية، بالمعنى ال�سيق؟ فماذا اإذن عن االأوامر التي ت�سدر 

بت�سليطها على اأ�سخا�ش »م�ستبه فيهم« اأو على اأ�سرى؟ 
كان بـــود اإيدمون مي�سلي اأن ي�سُدر كتـــاب اأبي�ش، بخ�سو�ش االأ�ساليب الم�ستعملة 
في اال�ستنطاق، ي�سمح »بتحديد اأح�سن للم�سوؤوليات)2)«. مفهوم يلتقي مع الذي عر�سه 
كل�سن: »اإن ال�سخ�ش الم�سوؤول عن اأعمال غير قانونية مقترفة من قبل الغير، ال يعتبر 
�ساحـــب �سلـــوك تجعل منـــه المنظومـــة القانونية �سرطـــا لعقوبة؛ فهـــو ال يعتبر �سوى 
مو�ســـوع �سلوك اعتبرته المنظومة القانونية نتيجة؛ اأي ]مو�سوعا ل[ فعل اإكراه يعتبر 
عقوبـــة)3)«، مما يجعل م�سروع حافظ االأختام م�ستحيـــل التحقيق تماما، اإذ ي�سار هنا 
بالم�سوؤوليـــة اإلى البع�ش من اأ�سمى الم�سوؤولين فـــي الدولة. وقد يت�سمن، عالوة على 
ذلـــك، حتما اللجوء اإلى مفهـــوم م�سوؤولية االأ�سخا�ش المعنويين، وهـــو ما يلتفت اإليه 

القانون في حاالت ناذرة.
ال يمكن ربـــط اأعمال العنف المقترفة اأثناء اأداء الخدمـــة، بنية اإجرامية، ب»نية 
مق�ســـودة في اإلحـــاق ال�سرر بالعقـــد االجتماعي بالـــذات«. اإال اأن »القانون الجزائي 
يتجاهـــل التفوي�ـــش، بينما يتمثل الحل دون �سك، كما كتـــب اأنطوان كرابون، في عدم 
االنطالق اإال من مجال هذا التفوي�ش)4)«. لكن خالفا لما يكتبه رجل القانون - ينبغي 

)1( هان�ش كل�سن نظرية خال�سة يف القانون، باري�ش Dalloz، 1962، �س�ش. 156-154
)2( م�سروع ر�سالة اإىل مي�سيل دوبري، مت حتريره من قبل اأندري هولو، يف �سيف 1960، مركز اإيدمون مي�سلي.

)3( هان�ش كل�سن نظرية خال�سة يف القانون، �ش 165.
 CERP/Parole et باري�ش  امل�سوؤولية؟  االإن�سانية. مقيا�ش  امل�سوؤولية«، اجلرمية �سد  اأنطوان كرابون، »طلب   )4(

silence 1998، �س�ش. 67-68
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اأن يكون ال�سخ�ش بح�سرة نتائج، ال نطلق عليها نتائج اأعماله ال�سيئة، لكن نتائج �سوء 
عملـــه، اأي ]عمل[ غيـــر مالئم، ال مبال، تقرر دون احتيـــاط«-، اأثناء حرب الجزائر، 
لـــم يكن االأمر يتعلق باأعمال �سيئة، بقدر مـــا تعلق بتفوي�ش �سيء. تعود اأ�سباب اأعمال 
العنف تلك، اإلى طاعة الع�سكر، ال اإلى تهاونهم)1). �سفة الخطاأ المهني، ال تنطبق اإذن 

اإال على ق�سم �سئيل من الحاالت.
اإزاء مـــا تت�سمنـــه هـــذه الم�ساألة من �سعوبة ق�ســـوى، اأحدث الفقـــه القانون، في 
اأق�ســـى نهاية الحرب، ثغرة في التح�سين الذي اأحاط بالخدمة الماأمور اأداوؤها. ظل 
التفوي�ش في مناأى عن الت�سكيك، غير اأن مفهوم الخدمة قد تم التدقيق في تو�سيحه 
بعناية اأكبر. تناولت المحاكمة ق�سية المدعو »بود«، الذي قتل من قبل مفت�ش لل�سرطة 
�سنة 1945. بعد م�سي �ستة ع�سر �سنة، ]�سنة 1961[ اأ�سدرت المحكمة العليا قرارها 
باإن�ســـاف ال�ساكيـــن الذين رفعـــوا الدعوى �ســـد الدولة، مقترحة قـــراءة جديدة في 
اآليـــات الم�سوؤوليـــة عن اأعمال العنـــف المقترفة من قبل اأعوان الدولـــة، المتمثلة هنا 
فـــي م�سالحها الق�سائية. قرر المجل�ـــش اأن مفت�ش ال�سرطة قد اقترف غلطة، لكن ال 
يمكـــن اأن يتمثل االأمر فـــي اعتباره م�سوؤوال �سخ�سيا عن ذلـــك العنف المقترف اأثناء 
اأداء مهمـــة ال يمكن ف�سلها عن وظائفـــه)2). اعترف بحق المدعين في التعوي�ش، كما 

اعترف بم�سوؤولية الدولة. 
حيـــن جاء القرار مميزا بين م�سوؤولية عون الدولـــة وم�سوؤولية الدولة، وحين اأقام 
اأ�سكاال مختلفة من الم�سوؤولية، فاإن ذلك من �ساأنه اأن يفتح المجال لعدالة اأكثر اإن�ساتا 
لل�سحايـــا وقادرة على معاقبـــة الدولة نف�سها، بما يقترفه كافـــة اأعوانها الق�سائيين. 

)1( كما كتبت اأرليت هيمان ب�سدد املحاكم الق�سائية: ف »يف تقديرهم ال تقحم م�سوؤولية الدولة اإال عند �سدور 
اأبدا، تقريبا.« )احلريات  [االإدارة]  اأفعال  الال م�سروعية يف  يتم معاينة جوانب  ]...[، عمليا مل  قرار غري م�سروع 

العمومية.. �س�ش. 124-125(. نف�ش االأمر يقال عن اأفعال اجلي�ش واملحاكم الع�سكرية.
الدفاع،  م�سروعية  حول  اجلزائي،  القانون  مدونة  من   186، 327 املواد  تطبيق  حقه  يف  رف�ست  واإن  حتى   )2(
 20 يوم  ليون  العليا،  املحكمة  ال�سرعية«. حكم  ال�سلطة  بها  اأمرت  والتي  القانون،  من طرف  »املاأمورة  واالغتياالت 

نوفمرب 1961.
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وحيـــن رفعت المحكمـــة العليا، بقدر كبيـــر الم�سوؤولية ال�سخ�سية عـــن االأعوان، فقد 
اأعـــادت للدولة كامـــل الم�سوؤولية المدنية. لقد تو�سع االجتهـــاد الق�سائي، بكل تاأكيد. 

غير اأنه ظل حبي�ش الم�سالح الق�سائية.
حـــاول العديـــد من الق�ساة الع�سكرييـــن، منذ بداية الحرب، قـــدر ما و�سعهم من 
جهـــد، تخلي�ش الجنود اأو ال�سباط من م�سوؤولياتهم ال�سخ�سية، ب�سبب اأعمال العنف 
المقترفـــة اأثناء اأداء مهامهم. عرف م�سعـــى محافظي الحكومة وجهة مغايرة تماما: 
فقد كانوا يوؤ�س�سون تحليالتهم على الم�سوؤولية الفردية ملحين على اأن ت�سلط اأحكاما 
قا�سيـــة على الرجال الم�سوؤولين مبا�سرة على ارتكاب اأعمال عنف ال مجال لل�سك في 
ال-�سرعيتهـــا. باعتبارهـــم ممثلين للحق العام، فقد ت�سرفـــوا كذلك من اأجل حماية 

الدولة، الأنها معر�سة للتهديد بمختلف التاأويالت التي قد تعطى للعنف. 
كمـــا تم االإعـــالن، مع انق�ســـاء ال�سهور االأخيـــرة للحرب، عن فـــوات اأوان تمكين 
االجتهـــاد الق�سائي من اإحالل وعي باإدراج م�سوؤولية الدولـــة في الق�سايا التي تورط 
فيهـــا ع�سكـــر اأثنـــاء اأدائهم لواجب الخدمة. غيـــر اأن هذا لم يمنـــع، اتخاذ مزيد من 
الحيطـــة، فتم، فور 22 مار�ش 1962، اإ�ســـدار مر�سوم عفو �سامل، و�سع حدا لن�ساط 
المحاكـــم �ســـد الوطنييـــن الجزائريين و�ســـد الع�سكـــر الفرن�سيين. �ســـارت ق�سية 
االأعمـــال غير الم�سروعـــة المرتكبة اأثناء الخدمة في الجزائـــر، ممنوعة اأكثر من اأي 

وقت م�سى. 

 كيف ال�سبيل اإلى محو الحرب ؟
تـــم الت�سرع في اإبداء العزم على اإنهاء ح�سابات الحرب. يبدو باأن مي�سيل دوبري، 
قـــد فكر فور �سهر �سبتمبر 1958، في م�سروع عفو عام تجاه »اأعمال العنف المقترفة 
بمنا�سبة حفظ النظـــام«. اأر�سلت اإليه، بالمنا�سبة، قائمة من ال�سكاوى ال�سابقة، غير 
اأن الم�ســـروع لم يعرف تقدما يذكـــر، قبل نهاية الحرب. حين الحت هذه االأخيرة في 
االأفـــق، فور 1961، دبت الحيـــرة في االأو�ساط الع�سكرية ممـــا يحتمل كونه »محاكمة 
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الأعمـــال القمـــع التي اقترفها الجي�ـــش«، بينما حاولت ال�سلطات المدنيـــة تقدير اأبعاد 
الق�سيـــة. مـــن ذلـــك اأنها طلبت، باقتـــراح من الرئي�ـــش باتان، اأن يتـــم اإح�ساء كافة 
االأ�سخا�ش المفقودين منذ 1954، حتى تحل م�ساألة تعوي�ش العائالت. فكما جاء في 
تقريـــر المفو�ش العام، جـــان موران، فاإن » "الفقدان" المن�ســـوب اإلى االأحداث التي 
عرفتها الجزائر منذ 1954، واقع طرح، في المجالين القانوني واالجتماعي، م�ساكل 
عديـــدة لـــم تجد حال لهـــا اإلى حد االآن، خا�ســـة عندما يكون ال�سخ�ـــش المفقود رب 
اأ�سرة اأو عمادها«. فالتدابير المت�سمنة في مدونة القانون المدني ال » تتالءم اأبدا مع 
الظـــروف التي عرفتها الجزائـــر منذ �ست �سنين«. واقعيا، وقع، في اأوت 1958، اإلغاء 
االأمر ال�سادر يوم 30 اأكتوبر 1945، والذي كان ي�سمح بت�سوية اأو�ساع ا�ستثنائية، فلم 
يعـــد مح�سر الفقدان كاف لتقرير الوفاة. فـــال يمكن ت�سديق فقدان ما اإال اإذا �سدر 

في حقه حكم ت�سريحي بذلك، في ظروف اآجال واإجراءات معقدة جدا)1).
علـــى غرار الت�سريح الذي اأدلى به اأندري مالرو، وتعيين موري�ش باتان على راأ�ش 
لجنـــة الحمايـــة، اأو م�سروع العفو العـــام ال�سابق ذكره، فاإن هـــذا التغيير في الت�سريع 
ي�سهـــد علـــى العزم القوي في اإحداث القطيعة الذي ميز قمـــة الدولة في ال�سهور التي 
تلت و�سول الجنرال دو غول اإلى ال�سلطة. تمت بالفعل مداعبة االأمل في اأن يو�سع حد 
في اأقرب االآجال، لما اعتبر وقتها، مجرد �سالالت، تجاوزات، واأخطاء فادحة. رغم 
هـــذا، فقد تغلبـــت الواقعية فور خريف 1958، بينما وجـــدت م.م.ح. كافة ال�سند من 

قبل وزير الجيو�ش.
عادت الم�ساكل المطروحة في منت�سف 1958، مع بذور »عودة لل�سالم« في االأفق. 
فيمـــا يخ�ش المفقودين، خ�سي جـــان موران من بروز » و�سعيات �سخ�سية، لم ت�سمح 
مختلـــف االأ�سباب التـــي تعود اإلى ا�ستمرار المعارك، اإلى حـــد االآن، بتوقعها«. �سيكون 
مـــن االأ�سهل بالطبع، رفع �سكوى، بعد نهاية المواجهات الم�سلحة، ومن باب اأولى، اإن 

 *15/17  cab  ،1961 اأفريل   20 يوم  اجلزائرية،  بال�سوؤون  املكلف  الدولة  وزير  اإىل  موران  جان  ر�سالة   )1(
(CAOM(
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ا�ستوجـــب االأمر اأن تغـــادر فرن�سا الجزائر. في انتظار ذلك الوقـــت، اأقترح المندوب 
العـــام، وكان من�سغال بعد بتح�سيـــر م�ستقبل العالقات الفرن�سيـــة الجزائرية، تغيير 
القانـــون واإظهار »عزم الحكومة في الم�ساهمة في تعوي�ش كافة المخلفات المادية اأو 
المعنويـــة الناجمة عن اأحداث الجزائر، مهما كانت ال�سحايا)1)«. وفي محاولة اأخيرة 
للحفـــاظ علـــى حيوية منطقيات الحرب، اقتـــرح المكتب الثاني لقيـــادة اأركان مدنية 
الجزائـــر، اإ�سناد مهمة اإح�ساء المفقودين اإلى هيئة مختلطة، مع �سلطة تنفيذ ت�سند 

اإلى الع�سكر)2)...
بالمـــوازاة مـــع ذلك، عـــاد م�سروع العفـــو ال�سامل اإلـــى �سطح االأحـــداث. ورد في 
مالحظـــة، خطت بقلم الر�سا�ش على هام�ش ر�سالة للرئي�ش باتان موجهة اإلى القائد 
العام، فكرة تقترح على الع�سكريين، اأن يحاولوا في ربيع 1961، االإبطاء باالإجراءات 
انتظـــارا ل�سدور قانـــون عفو �سامل. اأبدى رئي�ش لجنة الحمايـــة، حزنه لحالة فقدان 
وقعـــت فـــي دي�سمبر 1959، وقالـــت ال�سلطات الع�سكرية اأنها ال تملـــك اأية معلومة في 
�ساأنهـــا. لقد طلب من الجنـــرال كريبان، اأن يفتح تحقيقا تكميليـــا، وكان هذا االأخير 
قد احتج ب»العواقب« الموؤ�سفة التي قد يحدثها مثل هذا التحقيق. في اأفريل 1961، 
ظلـــت �سلطات الناحيـــة الع�سكرية العا�ســـرة تدافع عن وجهة النظر هـــذه، مو�سحة: 
»�سقـــوط الدعـــوى في ق�سية اأودان. �ســـدور قانون العفو ال�سامل. لـــم تتغير الظروف 

التي تحدث عنها كريبان، وظلت �سائدة)3)...«
وبالفعل، بالن�سبة لق�سية اأودان، التي اأحدثت اأكبر الفزع في االأو�ساط الع�سكرية، 
كانـــت االأمـــور تتوجه نحـــو الت�سوية. لقد تاأكـــدت �سحة ما اأح�ش به بييـــر فيدال ناكي 
فـــي كتابه، بوا�سطة تلك المالحظة الهام�سية: اإن �سقوط الدعوى، خال�سة لم تخطر 

)1( ن.م.
 1H  ،1961 ماي   22 يوم  موران،  جان  مر�سوم  بخ�سو�ش  امل�سرتكة،  االأركان  لقيادة  الثاين  املكتب  بطاقة   )2(

*1240/9

*1240/9 1H ،3( ر�سالة الرئي�ش باتان اإىل القائد العام، يوم 13 اأفريل 1961، ومالحظة هام�سية عليها(
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ببـــال ال�سلطات الع�سكرية قط. تبعتها في ذلك ال�سلطـــات ال�سيا�سية، التي قامت في 
جـــوان 1961، بتعيين نائب عـــام جديد، وكان من بين مهامـــه، »ت�سفية الق�سية)1)«. 
لقـــد اأعـــادت الخال�سة التي وردت فـــي عر�سه المقترح لمجريـــات االأحداث، ال�سلة 
بالتاأويـــل القائل بفرار العالم الريا�ســـي ال�ساب، معتبرا باأن »م�ساألة اأعمال التعذيب، 
خارجـــة عن نطاق الق�سية)2)«. ظـــل التحقيق منطقيا مجمدا اإلـــى غاية ربيع 1962، 
حيث �ســـدر اأمر ب�سقوط الدعوى. نف�ـــش الم�سير عرفته �سكوى جميلـــة بوبا�سا، كما 
ورد في عر�ش وكيل الجمهورية، في ر�سالة اإلى النائب العام: »حيث اأن اأعمال العنف 
]...[ قد اقترفت ]...[ اأثناء توقيفهم ]...[ اأي في �سهري فيفري ومار�ش 1960، فال 
�ســـك في كون اأعمال العنف تلك، تندرج في اإطـــار عمليات حفظ النظام، التي كانت 

جارية. في هذه الظروف اإذن، ]ينبغي[ اإ�سقاط المالحقة الق�سائية)3).
كذلـــك انتهت اأي�ســـا المغامرة الق�سائية التي عا�سها �سبـــاط �سدرت البراءة في 
حقهـــم في ق�سيـــة �سعدية امبـــارك. بعد قرار المحكمـــة، اأدرج وزيـــر الجيو�ش طلب 
ا�ستئنـــاف لدى مجل�ش النق�ش. في 12 جويلية، تغلب موقف الحكومة، غير اأن الحكم 
قـــد تم اإلغـــاوؤه دون اإحالـــة. وبالفعل، فقد �سدر فـــي 22 مار�ـــش 1962، مر�سوم عفو 
�سامـــل »للوقائـــع التي حدثت في اإطـــار عمليات حفظ النظـــام، الموجهة �سد التمرد 

الجزائري)4)«.
يوؤكـــد ن�ش المر�سوم على ما يلي: » ال يمكن مقا�ساة اأي �سخ�ش، وال اأن ي�ستهدف 
ببحـــت، اأو متابعـــة، اأو اأن ي�سدر عليه حكم اأو ي�ستهدف بقـــرار جزائي، اأو اأية عقوبة 

)1( ب.فيدال ناكي، ق�سية اأودان، �ش. 1962
)2( مذكرة النائب العام �سيناك، موجهة اإىل وزارة العدل، يوم 12 جويلية 1961، ذكرت من قبل ب. فيدال ناكي. 

ن. م. �ش. 166
(CAC( *800293/120A ،1962 ر�سالة وكيل اجلمهورية ملدنية كاين، اإىل النائب العام، يوم 4 اأفريل )3(

 .1962 اأفريل   14 يوم  فرن�سا،  لت�سمل  املر�سوم  هذا  اآثار  امتدت   .1962 مار�ش  ل22   62-328 رقم  مر�سوم   )4(
اأك�سبته الغرفة بعد ذلك قوة القانون. اأنظر ب. فيدال ناكي، ق�سية اأودان، �ش. 173. نف�ش االأمر بالن�سبة للمر�سوم 

ال�سادر يف نف�ش اليوم واملتعلق »باالأفعال املتعلقة بامل�ساهمة يف التمرد ويف م�ساعدة جبهة التحرير الوطني«.
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تاأديبيـــة« ب�سبـــب اأفعال لهـــا عالقة بحفظ النظـــام)1). ن�ش عـــام، ال يتعر�ش لتحديد 
االأعمـــال التـــي ي�سملها العفـــو؛ اأو بعبارة اأو�ســـح ال يحددها اإال من خـــالل ظرفيتها: 
»عمليات حفظ النظام الموجهة �سد التمرد الجزائري«. ال يعتبر الظرف هنا مجرد 
اإطـــار للوقائع، لكـــن باعتباره م�سدرا لهـــا: حدثت بع�ش الوقائع التـــي �سملها العفو، 

ب�سبب قيام الجي�ش الفرن�سي بعمليات حفظ النظام في الجزائر.
لكـــن، مـــن بين هـــذه الوقائـــع، توجد جرائـــم، جنـــح، اأو اأفعال اأخـــرى ت�سمح بها 
الن�سو�ـــش الت�سريعيـــة، المرا�سيم اأو الن�سو�ـــش التنظيمية – وقـــد يحيلنا هذا اإلى 
»الهاربيـــن الذيـــن قتلوا«. اأفعـــال �سوي بينها جميعـــا. وهكذا، بف�ســـل العفو ال�سامل، 
ي�سبـــح التعذيب م�ساويا لل�سرقـــة اأو الأية مخالفة اأخرى. يفقـــد التعذيب اإذن، عالوة 
علـــى طابعـــه االإجرامـــي، دوره المركزي في حـــرب الجزائر. كتب بييـــر فدال ناكي، 
متحدثـــا عن مر�سوم 22 مار�ـــش 1962، باأنه قد »تجاوز كونه عف���وا �سامال حقيقيا 
]ع���ن الأفع���ال المن�سو�ش عليها[ ]...[ لي�سفي عليه���ا م�سروعية)2)«. وبالفعل، فقد 

اعتـــرف بم�سروعية الحـــرب وم�سروعية المناهـــج التي ا�ستعملت فيهـــا. مع العلم اأن 
الم�سروعية قد اأ�سفيت لها من �سنوات خلت؛ وما غياب المقا�ساة ب�سبب التعذيب اإال 
دليـــال على هذا. اإ�سدار مر�سوم 22 مار�ش 1962، لم يعترف بم�سروعية هذا العنف 
فح�ســـب، واإنما اعتبره اأمرا عاديا هينا، من جملة بقية االأعمال التي تدخل في حفظ 

النظام.
مـــا يميز قانون العفـــو ال�سامل ال�سادر فـــي 1962، هو اأنه لـــم ي�ستهدف قرارات 
العدالـــة، لكن وقائع. من جملـــة اآثاره اأن األغى اأحكاما لم يتـــم النطق بها في المجال 
الجزائـــي، لكـــن �سبق اأن عبر عنها ق�سم مـــن الراأي العام. فاإن اأريـــد معادلته بالعفو 
ال�سامل الذي �سدر في حق الوطنيين الجزائريين الذين �ساهموا اأو �ساعدوا »التمرد«، 

)1( ن�سر الن�ش املتعلق بالعفو ال�سامل، من قبل ب. فيدال ناكي، يف "م�سلحة الدولة" �س�ش.326-328. يف 17 
جوان 1966، �سدر قانون عفو �سامل جديد، لتكملة نق�ش هام، مو�سحا باأنه ي�ستفيد من العفو [مرتكبو] املخالفات« 

املرتكبة يف اإطار عمليات ال�سرطة وال�سرطة االإدارية اأو الق�سائية«. اأنر. اأ. هيمان، احلريات العمومية... �ش. 127
)2( ب. فيدال ناكي، م�سلحة الدولة �ش 324
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فاإن المقارنة ال ت�سح، اإذ قد �سبق في �ساأنهم اأن تم النطق باأحكام حقيقية. فالهدف 
مـــن هذه المعادلـــة الكاذبة، هو الحيلولـــة اإلى االأبد، دون طرح ق�سيـــة اأعمال العنف 

المرتكبة من قبل ع�سكريين اأثناء اأداء مهامهم.
يعتبـــر العفو ال�سامل، ختما للحرب بين الفرن�سييـــن والجزائريين، والوقوف دون 
االنتقـــام، بوا�سطة محو ذاكرة الكراهية. وا�ستعانًة بكلمات »نيكول لورو« نقول ]معا[: 
»اإن »القريـــة« ال تنَهـــى كل واحـــد من ذويها عن االنطـــواء على الـــذات واالنغالق في 
الكراهيـــة فح�سب، لكن تنهاهـــم عن اللجوء اإلى تحريك ذاكـــرة الوقائع �سد االآخر: 
ففي العفـــو ال�سامل تتعر�ش الذاكرة الفاعلة للت�سطيـــب، بوا�سطة فعالية »فعل لغوي«  
]...[ كـــي تعي�ش القرية واحدة)1)« ت�سع المحللة التاريخيـــة للقرية االأثينية خطا يبرز 
االأهميـــة ال�سيا�سيـــة التـــي قد يكت�سيها �ســـدور عفو �سامـــل. يقوم جيورجيـــو اأغامبن 
بنف�ـــش ال�ســـيء حين يوؤكد بـــاأن مثل ذلك الفعـــل، معناه االعتراف بالحـــرب االأهلية، 
وهـــو اعتراف �سروري لعـــودة ال�سلم المدني)2). يبدو مر�سوم العفـــو ال�سامل ال�سادر 
يـــوم 22 مار�ش 1962، متوافقـــا تماما مع �سورة »عمليات حفـــظ النظام« التي قالت 
واعتقدت ال�سلطات الفرن�سية باأنها قامت بها في الجزائر: حيث اأن ق�سما من ال�سكان 
الجزائرييـــن قـــد ثار �سد ق�سم اآخر، فـــاإن العفو ال�سامل �سي�سع حـــدا لهذا ال�سراع، 
ويف�سح الطريـــق لم�ستقبل م�سترك. يعتبر العفو ال�سامل نهاية منطقية ل�سراع اعتبر 

داخليا، واجه بين طرفي مجموعة �سيا�سية واحدة، وهي فرن�سا الكولونيالية.
هـــذا، بالرغم من كون الموازاة هنا محرفة، ولم يكـــن من الممكن، بعد الفرقة، 
ا�ستعادة بالد موحد. بل عك�ش ذلك هو االأ�سح، اإذ بينما كان القانون يخطط للن�سيان، 
تحقيقـــا لل�سلم بين الجزائريين والفرن�سيين، فقد اأبقى على الفرقة في كال البلدين. 
حيـــن اأمـــر القانون »بعـــدم ا�ستعادة �ســـور ال�سر المقتـــرف وعدم تغذيـــة التذكارات 

)1( نيكول لورو القرية املتفرقة، باري�ش Payot، 1997، �ش. 145
باري�ش،  نيغري، مهجر،  تعقيب طوين  الن�سيان«،  للذاكرة وحول  اال�ستعمال احل�سن  اأغامنب، »حول  )2( جيورجيو 

Mille et Une Nuits، 1998 من�سورات
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ال�سيئـــة)1)«، لم ي�ســـع حدا للحرب بين الع�سكـــر الفرن�سيين والوطنييـــن الجزائريين 
وحدهـــم. ظلت الفرقة التي ف�سلـــت بين ال�سكان في الجزائر قائمـــة ولم تهداأ. وفي 
فرن�ســـا، ظـــل األئك الذين رف�سوا حمـــل ال�سالح �سد الجزائرييـــن والذين هربوا من 
�سفـــوف الجي�ش، اأو الذين حاولـــوا اأن يفر�سوا بالدم ماآال اآخـــر للحرب، تحت طائلة 
االأحـــكام الجزائية. لـــم يكونوا معنيين بالعفـــو ال�سامل: ولم تكـــن ال�سلطة راغبة في 
اإحـــالل ال�سلم معهم. فهي لم تكـــن راغبة في تهدئة المواجهات، التي اأذكتها الحرب 
بين الفرن�سيين. كان همها هو حماية م�سالحها الدولية، وفي م�ستقبل قريب، حماية 

الفرن�سيين الذين كانوا موجودين في التراب الجزائري.
غيـــر اأن الدولة، من خالل العفو ال�سامل، قد حققـــت ما هو اأكبر من ذلك: وقاية 
نف�سهـــا. تلك هي االأولويـــة الم�ستعجلة في مار�ش 1962. فالعفـــو ال�سامل يوحي بعدم 
وجـــود قطيعة وال تغيير، لكن ا�ستمرارية؛ ويقول في نف�ش الوقت، لقد حدث �سيء ما، 
ينبغي ن�سيانه. اأ�سارت الدولة، اأخيرا، اإلى الحرب با�سمها، من خالل عر�ش ال�سالم؛ 
وب�سفـــة اأخ�ش من خالل خلط االأعمال الال �سرعيـــة بباقي العمليات، حين اعترفت 
اأخيـــرا، بـــاأن الدولة هي التي اأمرت بارتكاب تلك االأعمـــال العنيفة، بوا�سطة محوها. 
كل �سيء قد تم، وكاأن مر�سوما واحدا قد �سمح للدولة بتحمل كافة الخطايا والتكفير 
عنهـــا. يوؤدي العفو ال�سامل وظائفه باعتبـــاره قانونا ]ي�سن[ واجب الطاعة، وي�سع في 

نف�ش الوقت، نقطة االنتهاء)2).

)1( ن�ش كتب اأ�سال باللغة اليونانية اأقرتح جيورجيو اأغامبني، ترجمة له ]اإىل اللغة الفرن�سية[ )ن.م. �ش. 57( 
فر�سها  التي  الع�سكرية  ال�سلطة  �سقوط  ]عهد[  ختم  مبوجبه،  االأثينيون  قرر  ْمـني�سيكاَكنْي«،  »مو  الن�ش:  ويدعى 

»الثالثينيون«، يف 403 ق. م.
)2( يف اأفريل 1986، اأعطت احلكومة االأرجنتينية تعليمات للوكالء الع�سكريني، كي ي�سرحوا برباءة كافة الذين »مل 
يت�سرفوا مبح�ش مبادرتهم ال�سخ�سية«، اأثناء فرتة الدكتاتورية الع�سكرية من 1976 اإىل 1983. �سدر قانون »واجب 
1987. اأما عن قانون »نقطة االنتهاء«، التي مت الت�سويت عليها يف دي�سمرب  الطاعة« بعد �سنة من ذلك، يف جوان 
1986، فقد �سمحت بتوقيف املتابعات امل�سروع فيها �سد الع�سكريني، عن طريق حتديد اأجل معني لتقدمي ال�سكاوى. 
جاء رد فعل اجلي�ش االأرجنتيني مبحاولة احل�سول على عفو ي�سمل كافة الع�سكريني. حدث العك�ش يف 2001، حني 
قام قا�ش فدرايل باإلغاء العفو ال�سامل، بو�سف ]القانونني[ ب»عدم الد�ستورية، وعدم ال�سالحية، وِباَلغية«؛ ف�سمح 

بقانونية �سكوى �سد فقدان ر�سيع، اأودعت يف نوفمرب 1978.
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مهمـــا كانت كيفيات الرقابة التـــي و�سعتها اأو عززتها ال�سلطـــة ال�سيا�سية، خالل 
ال�سنتين االأخيرتين للحرب، فاإن الجي�ش لم يتخل عن عاداته القديمة، كما ا�ستمرت 

ال�سلطات في اإظهار العمليات بمظهر عجيب يجعل منها حرب احتالل جديدة. 
تعتبـــر الحرية التي منحت للذين يخدمون الدولة، خيـــر تمثيل لتلك الحرب التي 

�سرع فيها من غير اأن ينطق باأي خرق للقانون، بينما كان جاريا وماأمورا به. 
هذه الجريمة التي ارتكبها جنـــود الجمهورية، امتثاال الأوامر، وتدعى »التعذيب«، 
قد تم محوها بوا�سطـــة العفو ال�سامل ال�سادر في مار�ش 1962، والذي اأو�سد نهائيا 
باب الما�سي. بف�سل هذا القانون، خرجت الدولة نقية بريئة الذمة. لكن حدث ذلك 
على ح�ساب ال�سحايا وعلى ح�ساب المواطنين ب�سفة عامة: لقد �سمل المر�سوم كافة 
الع�سكر الذين �ساهموا في الحرب، في �سمولية واحدة. اإذن، وحيث اأنه لم يتم ت�سمية 
اأي اآثـــم، وحيث اأنه لـــم يتم التعريف باأي متهم، وحيث اأن العفـــو ال�سامل يم�ش اأفعاال 
لم يتم النطق بها، يمكن اأن يكون كل واحد مو�سوعا لها... اأو ال. وهذا، خالفا للذين 
ا�ستفادوا بتدابير عفو �سامل الحقا – الفارين من ال�سفوف، اأع�ساء منظمة الجي�ش 
ال�ســـري، الجنـــراالت االنقالبيين – الذين اأبعـــدوا عن القرية، مدة، قبـــل اأن يعادوا 
اإليها؛ فقد ظل الجنود الفرن�سيين في القرية دائما، م�ستعدين لخدمتها. هذه ال�سفة، 
تكفي لتجعل منهم معنيين بالعفو ال�سامل، مادام هذا االأخير يحظر اأية ت�سمية معينة 
لل�سحايـــا والجناة. فهو يترك عائـــالت الجنود، تتواجد مع اأ�سباح، تولدت عن �سمت 

البع�ش، وعن االأ�سئلة التي لم يطرحها البع�ش االآخر.
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اخلال�شة

حيـــن توجهت القوات الفرن�سية للحفاظ على النظام في الجزائر، تبين لها فورا، 
في المناطق االأكثر عدوانية، باأن الق�سية لي�ست المحافظة على النظام الكولونيالي، 
بقـــدر ما هي اأقامته. فـــور ربيع 1955، اكت�ست العمليات مظهـــر حرب، موؤ�س�سة على 
قوانين ا�ستثناء. رغم هذا، فاإن الجزائريين، �سواء كانوا اأعداء م�سلحين، اأو وطنيين 
منا�سلين، لم يتم اعتبارهـــم اأعداء جديرين بتلك الت�سمية. جاءت االألقاب متتابعة: 
»المتمردون« »الخارجون عن القانون« »الفالقة« لتذكر بذلك اإلى غاية نهاية الحرب. 
ت�سبث هذا القرار »بعدم االأهلية« ]![، باعتبارها نظرة م�سبقة، لينيخ بكل اأثقاله على 
�سورة الجزائريين ويالزمهم منذ احتالل البالد. و�سواء اأطلق عليهم ت�سمية »قبائل« 
اأو »عـــرب« اأو »�سمـــال اإفريقيين«، »فرن�سيين م�سلميـــن« اأو »فرن�سيين م�سلمين �سمال 
اإفريقييـــن«، فاإنه لم يحدث اأن نظر اإليهـــم نظرة الم�ساواة مع الفرن�سيين. لم ينقطع 

»البلد االأم« عن اإ�سمار رعاية متعالية تجاههم، م�سوبة بالف�سول والخوف)1). 
تـــم ت�سور الحرب باعتبارهـــا تمردا لق�سم من المحكومين �ســـد النظام القائم. 
حاول هذا االأخير في بداية االأمر، الحفاظ على نظام اجتماعي و�سيا�سي معين، قبل 
التكفل بالرغبات المتمثلة في التغيير االجتماعي وال�سيا�سي التي كان ي�ست�سف رموزها 
مـــن خالل مطالـــب الوطنييـــن الجزائريين. وحيـــث كان م�سير الجزائـــر الفرن�سية 
مرتبطـــا، في نهاية االأمر، بال�سكان، فقد اتخذ الجي�ش منهم مجاله المف�سل، موزعا 
هدايا وعنف، داخل اقت�ساد خفي، اأريد به اأن يكون مكيفا، واأعطى للحرب في نهاية 

)1( حول هذه النقطة، اأنظر اأي�سا، اأ. �سافاري�ش، النظام الكولونيايل وم�سروعيته.
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المطاف، هيئة غريبة جعلت منها اآخر حلقة في حرب احتالل.
وجـــد التعذيـــب مكانته في اقت�ســـاد القناعات هذا. فالكيفية التـــي تم بها ت�سور 
وتنفيـــذ الحرب، هي التي اأنجبت اإمكانية التعذيب، لي�ش باعتباره انحرافا بل ب�سفته 
نظام حكم. جاء النظام ال�سيا�سي وال�سلطة الع�سكرية بالهياكل المادية وبالتبريرات 
االأيديولوجية، في جو من التوافق التام، بين �سنوات 1957 و1960، مما عزز الظرفية 
المحفـــزة على العنف التي كانت ثمرة نظرة معينة اإلى العالم، اإلى الجزائريين واإلى 

الحرب.
ازدهرت م.م.ح، عندهـــا، محاطة ب�سمانات الال-عقاب، ما دامت تخدم الدولة 
وم�سلحتها باإخال�ش. لقد تحولت بف�سل اأ�ساليبها في العمل، وكذا ات�ساع �سالحياتها 
ونفوذهـــا، اإلى رموز للحـــرب. كانت تلك الحريـــة التي منحت الألئـــك الذي يخدمون 
الدولـــة، في نف�ش الوقـــت ا�ستثنائية وممثلة للكيفية التي تمـــت الحرب وفقها، اأي من 

غير اأن تنطق بخرق القانون بينما كان هذا الخرق ممار�سا وماأمورا به. 
اإلى جانب م.م.ح، - وال يوجد ثمة من ينازع في كون ت�سكيلها، بكيفية ما، تاأ�سي�سا 
للتعذيـــب- �سدرت للجي�ش الفرن�سي اأوامر باأن يعتبـــر الح�سول على المعلومة اأولوية 
ن�ساطـــه، فعمل علـــى تطوير دور �سابط اال�ستخبار في �سفوفـــه)1). كانت الفعالية هي 
االأهـــم. هذا المفهوم الذي مكن من الو�سول اإلـــى ممار�سة التعذيب، كان مفيدا لهم 
اأي�ســـا باعتبـــاره وقاية �سيكولوجيـــة، على غرار معنـــى ال�سرورة. �سرع فـــي ممار�سة 
التعذيـــب بمنهجيـــة، ف�ســـار �سالحا مـــن جملة االأ�سلحـــة االأخرى. زيـــادة على هذا، 
فـــاإن الهيكلة الالمركزيـــة التي انتهجتها م�سالح اال�ستخبـــار، وب�سفة اأعم، التجزئة 
الق�ســـوى للفرق عبر التراب الجزائري، قد نجـــم عنها تذويب للم�سوؤوليات، واأف�سى 
ب�ســـكل كبير اإلـــى تقلي�ش فر�ـــش الرقابة. رغـــم كل �سيء، فقد وجـــدت هناك وحدة 

اأعمال  اأ�سد  يف  اخلا�ش،  نظرهم  يف  التورط،  على  االأ�سخا�ش  نف�ش  يوافق  »اأحيانا،  بالن�سي:  جان  كتب  كما   )1(
التعذيب؛ ومع ذلك فاإننا جندهم نا�سا يتمنون روؤية جزائر �سعيدة، متطورة، ت�سودها امل�ساواة والدميقراطية«. يف 
 ،L’Harmattan، 1995 باري�ش  بامل�ستعَمر،  امل�ستعِمر  اال�ستعمار: عالقة  تذكارات عن  ريجني غوتاليي، )مدير(، 

�ش. 88
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للجي�ش وم�سروع م�سترك في الجزائر. كان التعذيب فيه ناجما عن عمل جنود طيعين 
في خدمة وطنهم. 

غيـــر اأنه لم يكن حكرا على م�سالـــح اال�ستخبار. فقد مار�سه جنود اآخرون اأي�سا. 
جنود، كان تطبيق ال�سحن الكهربائية بالن�سبة اإليهم، و�سيلة الإحداث م�سافة تف�سلهم 
عـــن التذكار المر الذي يتهددهم دائما والمتمثل فـــي النازية. لقد فر�سوا طريقتهم 
الخا�ســـة في التعذيب. وحتى داخـــل اأج�ساد االأ�سرى يمكن اأن تعتبـــر الكهرباء اأي�سا 
عالمـــة مميزة للح�سارة الفرن�سية: وعلى عك�ـــش الجزائريين الذين يوؤلمون بوا�سطة 
الدم الم�سفوك، فاإن هذا التعذيب يبقي الفرن�سيين في جهة الدم المحقون. تعار�ست 
البرودة مع الحرارة، وتعار�ش المرو�ش مع المتوح�ش، والل�سق مع البتر، والحرق مع 
الذبح. يعتبـــر التعذيب اأي�سا التقنية في مواجهة الوح�سيـــة. فهو يبرز، رمزيا، فارقا 
ب؛ فارق يت�ساعف بف�سل الم�سافة المادية التي ي�سمح باإحداثها  بيـــن المعِذب والمعذَّ
ا�ستعمـــال االأداة. بف�سل االأداة، فاإن يد الجـــالد ال تالم�ش �سحيته. كان في و�سعه اأن 
ينـــوع وثيـــرة العنف الممار�ـــش، دون اأن يغير من القـــوة المبذولة �سيئـــا: �سار ازدياد 
خطـــورة التعذيـــب اأمرا غير مرئي، و�ســـار ج�سد االآخر »وكاأنه �سفـــاف، غير مدرك، 
تجريـــدي)1)«. الأجل هـــذه االأ�سبـــاب، كان التعذيب بالكهرباء غيـــر غريب عن محيط 
التواجـــد الفرن�ســـي بالجزائر. األم يكن، فـــي اأدق تفا�سيل حركاتـــه، ردا منا�سبا لما 

اأظهره بع�ش الجزائريين من رف�ش للبقاء تحت هذه ال�سلطة ؟ 
كان التعذيـــب ي�ستهـــدف اأ�سياء اأخرى غيـــر اال�ستعالم؛ لم يكـــن الق�سد منه هو 
ب  االإكـــراه على النطق فح�سب، بـــل هو اإكراه على االإ�سماع. كان يطبع في ج�سد المعذَّ
قـــوة ال�سلطة التي تتحكم في الزمن، فـــي المكان وفي االألم)2). لم يعد لل�سخ�ش، وقد 

)1( فالريي ماراجن، »العنف ‘‘النظيف’’، اختبار للح�سا�سية«، ترهات، رقم 12، �سف 1991، �ش. 35-52، ن�ش 
مقتب�ش، �ش. 45.

)2( »يعيد التعذيب بناء القانون اخلا�ش ب»ما يجري فعال«، كتب مي�سيل دو �سريتو يف »من التعذيب اإىل االعرتاف«، 
تاريخ و�سيكولوجيا، بني العلم واخليال، باري�ش Gallimard، » Folio essais « Coll.، 1987، �ش. 158.
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تحول اإلى ج�سد ياألم، من هوية اأخرى غير ذلك »ال�سكل الدائم المتمثل في عذابه)1)«. 
كان الجـــالد يتالعـــب بفكرة موت االآخـــر من اأجل الح�سول منه علـــى االعتراف بما 
يج�ســـده. ومن موقعه فـــي اأقرب نقطة من عـــدوه، فاإن مراده هـــو االنت�سار، وانتزاع 
هتـــاف المهـــزوم؛ وال�سمت بالن�سبة اإليه ف�سل ذريع. كثيـــرا ما ينال الموت ال�سخ�ش 
الـــذي ال يتكلم الأنـــه يرف�ش ما يحاول الجـــالد فر�سه عليه، وهو اآخـــر ف�ساء للحرية 

الن�سبة اإليه. 
تـــدور اأحداث هـــذا العنف في الواقع، فـــي ملتقى لمجموعتيـــن فرعيتين، لي�سكل 
النقطة االأ�سا�سية في الحرب: اال�ستعالم والرعب. هو ي�سكل في ذات الوقت، �سالحا 
دقيقـــا فـــي حـــرب التفا�سيل – بحثا عن ا�ســـم �سخ�ش اأو مكان – و�ســـالح تو�سع في 
محاربة الجموع – يهدف اإلى ال�سيطرة على جملة �سكان ما. اعتبر التعذيب اأكثر من 
مجـــرد اأ�سلوب للح�ســـول على المعلومة، فقد �سكل اإنـــذارا للجميع، و�سيلته في ذلك، 
لغر�ش ن�سر ُبعِده االإرهابي بين ال�سكان، هي االإ�ساعة. كان في و�سعه اأن ي�سمح لنف�سه 
اأحيانا بالو�سول ب�سحاياه المبا�سرين اإلى الموت، الأنهم لم يكونوا ي�سكلون �سوى حلقة 
اأولـــى في م�سمار الفئة الم�ستهدفة. كان االأهم �سيئـــا اآخر: اإنه التذكير دائما ب�سلطة 

فرن�سا، في ج�سد وفي ذاكرة البع�ش، وفي روح االآخرين. 
غيـــر اأن التعذيب لم يكن باالأمر المعترف به من قبل ال�سلطات، الأنه يتعدى حدود 
القـــوة ال�سرعية، وهو مـــا ال يمكن اأن تن�سبه دولة ديمقراطيـــة لنف�سها. فبالتاأكيد على 
وجودهـــا بوا�سطـــة التعذيب قطعـــت الدولة �سلتها مـــع ما يميزها؛ بتـــرك اآثارها على 
االأج�ســـاد، فـــاإن ذلك يعيدها اإلى عن�سر بدائي، بل يمكـــن اأن ي�سكل نقي�سها... اإال اإن 
انمحـــت االآثار ممـــا ي�سمح للدولة من ا�ستعادة مكانتها، عائـــدة من موقع بعيد)2). وفي 
الواقع، لم يكن التعذيب �سالَح قتاٍل، واإنما تعبيرا اأحادي الجانب عن �سراع �سيا�سي.

اأوديل  اإيرتيي، حول العنف، باري�ش. من�سورات.  )1( دافيد لو بروتون، »جتربة االأمل، جتربة العنف« يف فران�سواز 
جاكوب، 1996، ج. 1 �ش. 123

مقاله  يف  ف�سله  كال�سرت،  لبيري  هو  االأج�ساد،  على  مكتوبا  البدائي،  املجتمع  قانون  باعتباره  التعذيب  حتليل   )2(
ال�سهري املذكور �سابقا )‘’حول التعذيب يف املجتمعات البدائية«(
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من المفارق، منذ �سدور قانون العفو ال�سامل في 1962، اأن ت�سغل حرب الجزائر 
فـــي المجتمع الفرن�ســـي مكانة نقطة عمياء ُتعمي. ومن جهَتـــْي هذا الثقب الذي يبدو 
بـــاأن المعنى قد �ساع فيه، تقف المجموعات المت�سكلـــة فيه، وال تتطور اإال قليال. كان 
الهدف المق�سود من العفو ال�سامل اأن يكون ختما على كتلة ن�سيان، اأريد به اأن يتحقق 
تعاي�ـــش اأف�سل، ن�سيان يفتح الطريق اإلـــى الم�سالحة. جاء قانون العفو ال�سامل اأي�سا 
�سنة 1968، ثم في �سنة 1982 والذي اأعاد للجنراالت االنقالبيين رواتبهم، واأريد به 

اأن يكون تكملة للتدابير المتخذة لهذا الغر�ش، لكن �سًدى اإلى تاريخ اليوم.
حيـــن ختم قانون العفو ال�سامل مجال القانون، اأحدث الن�سيان تاأثيرا �سيزيفيا)1): 
يبدو اأنه قد قدر للت�ساوؤالت المتعلقة بم�سوؤولية االأفراد، اأن ال تجد جوابا لها... تطرح 
ويعـــاد طرحهـــا با�ستمـــرار. يعتبر هـــذا فراغا مثيرا، خا�ســـة اإذا عرفنـــا اأن القانون 
الفرن�ســـي قـــد ف�ســـح مكانة متزايـــدة لحقوق االإن�ســـان، خا�سة فـــي 1973، بت�سديق 
المعاهـــدة االأوروبيـــة حول حقوق االإن�ســـان، الموقع عليها منذ ع�سريـــن �سنة خلت)2). 
اأثناء ال�ستينيات، ازدادت روؤيا العالم في هذه الم�ساألة و�سوحا ب�سكل معتبر، وك�سفت 
منظمـــة »ال�سفافيـــة الدولية«، بعد القيـــام بعر�ش مثير الأحوال العالـــم، باأن التعذيب 

ممار�ش في معظم البلدان.
عند قيامهـــا بمالءمة قانونها مع المقت�سيات االأخالقيـــة الجديدة في الممار�سة 
ال�سيا�سية، حر�ست فرن�سا على وقاية نف�سها. تم الت�سريح بعدم تقادم الجرائم �سد 
االإن�سانيـــة بوا�سطة قانـــون 26 دي�سمبر 1964، من غير تعريف تلـــك الجرائم، فظل 
اأمـــرا متدبدبا. بالمقابل، حين قامت االأمم المتحدة، في 1968، بتبني معاهدة حول 
عـــدم تقادم جرائم الحرب والجرائم �ســـد االإن�سانية، لم تقم فرن�سا بتغيير قانونها. 

)1( ن�سبة اإىل �سيزيف ملك كورينتا، وابن اإيوؤوليا، ح�سب االإلياذة. »يقول عنه هومريو�ش يف هذه االأخرية: اأنه كان 
اأكرث الرجال حيلة ومكرا. حكم عليه يف اجلحيم اأن يقوم بدفع �سخرة يف اجتاه قمة جبل، وكلما اقرتب من القمة 

هوت ال�سخرة اإىل االأ�سفل. [الرتجمة].
من�سورات باري�ش  املهملة«  »احلريات  اإريرا:  روجي  راجع،  الت�سديق،  هذا  دون  حالت  التي  العوائق  حول   )2( 

 du Seuil، 1968، �س�ش. 182-176
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بمنا�سبـــة محاكمة كل من باربي وتوفيـــي، فر�ش تاأويل �سيق للجريمة �سد االإن�سانية، 
نف�ســـه: ال يمكـــن اأن يتعلـــق االأمر �سوى بجرائـــم مقترفة »با�سم دولـــة تمار�ش �سيا�سة 
هيمنـــة اأيديولوجية«. منذئذ، تبنت مدونة القانـــون الجزائي �سنة 1994، موقفا اأكثر 
تعقيـــدا، وموازاة مع ذلك، تطـــور تعريف الجريمة �سد االإن�سانية في القانون الدولي. 
هكذا، �سار في و�سعنا اأن نتوقع من محكمة الجنايات، الدولية، اأن تعمل على زعزعة 
البناءات القانونية الوطنية، فور توفر ال�ستين توقيعا، وهو �سرط �سروري للعمل بها.

لمـــدة طويلة، جرت االأمـــور وكاأن المعار�سات التي تولدت اأثنـــاء حرب الجزائر، 
تطـــرح نف�سها �سرمديا، الأنها لم تجد الحل الق�سائـــي المنا�سب لها. يبدو باأن الراأي 
العام المعني قد ان�سطر وفق قطبية تكونت زمن الحرب، في المو�سوع، بين المتِهمين 
والمبرريـــن. ظهـــر ذلك الأول مرة في و�ســـح النهار، في �سنـــة 1972-1971، بظهور 
كتـــب كل من الجنرال ما�ســـو، جول روا، جاك باري دو بوالردييـــر وبيير فيدال ناكي؛ 
موؤلفـــات وفقت عناوينها فـــي تحديد الرهانات: »معركة مدينـــة الجزائر الحقيقية«، 
»اأتهـــم الجنرال ما�سو«، »معركة مدينـــة الجزائر، معركة االإن�سان«، واأخيرا »التعذيب 
فـــي الجمهورية«)1).كان م�سعى االتهام لدى البع�ش والتبرير لدى االآخر –حيث تحول 
الجنرال ما�سو اإلى ناطق با�سم جي�ش منبوذ – تتمحور حول ق�سايا الحقيقة والمعنى. 
خ كما ينظر  في هذا الجدل الذي ابتعد كثيرا عن الحوار، كان ُينظر اإلى خطاب الموؤرِّ
اإلـــى خطـــاب المنا�سل، اأي من خـــالل مرجعياته ال�سيا�سية. لم يكـــن من الممكن اأن 

يتحقق التوافق المجتمعي مع عمله، اأو اأن ال يتحقق في الحين، على االأقل)2).

ما�سو  اجلرنال  اأتهم  روا،  جول   ،)Plon، 1971 )باري�ش،  احلقيقية  اجلزائر،  مدينة  معركة  ما�سو،  جاك   )1(
 )باري�ش، من�سورات du Seuil، 1972( جاك باري دو ال بوالرديري، »معكرة مدينة اجلزائر، معركة االإن�سان )باري�ش،

Desclée de Brouwer، 1972(، حني ظهر كتاب بيري فيدال ناكي، يف من�سورات Minuit، يف 1972، كان قد 
�سدر قبل يف اخلارج حتت عنوان:

Torture : cancer of Democracy(Harmondsworth, Penguin Books, 1963( وLo Stato di tortura 
(Baro ; Laterza ; 1963(

)2( »كنت قد كتبت هذا الكتاب، وتوجهت به اأ�سا�سا للجيل اجلديد. لكن الذين قروؤوه اأكرث هم معا�سريي«، كذلك 
الحظ بيري فيدال ناكي يف »مذكرات[ه]«، ج. 2، العتم وال�سياء، 1958-1995
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بعد مرور ع�سرين �سنة، ظهر كتاب »معركة باري�ش«، كتبه منا�سل تحول اإلى موؤرخ، 
ليحـــرك النقا�ش من جديد)1). تحول مركز االهتمام مـــن مدينة الجزائر اإلى باري�ش، 
ولم تكن التهمة الموجهة لقوات حفظ النظام، تعنى الع�سكر، لكن ال�سرطة. ومع ذلك، 
فقـــد تغلب الجدل، مرة اأخـــرى، على تبادل وجهات النظر كمـــا اأن �سعي المنا�سل قد 
اأف�سى اإلى اإبطال �سعي الموؤرخ. في 1997، اأثناء محاكمة موري�ش بابون بتهمة التواطوؤ 
فـــي جرم �ســـد االإن�سانية اأثناء الحـــرب العالمية الثانية، تم ا�ستدعـــاء موؤلف الكتاب، 
ليقف اأمام المحكمة، ويتعر�ش لذكر اأفعال المتهم، حين كان محافظا لمدينة باري�ش 
�سنـــة 1961. ن�سر بعد ذلك مقاال في جريد لوموند ال�سادر يوم 20 ماي، تحت عنوان 
»اأكتوبـــر 1961: »مـــن اأجل اأن تبرز الحقيقة اأخيرا« اأكـــد فيه باأنه قد حدثت، في ذلك 
التاريخ بباري�ش، »مذبحة ارتكبتها قوات ال�سرطة، التي كانت تعمل تحت اإمرة موري�ش 

بابون«. وهي جملة اأدت بالمحافظ ال�سابق، اإلى تقديم �سكوى، بدعوى البهتان)2).
لـــم يكـــن ق�ساة المحكمـــة الجنائيـــة، مطالبيـــن بالنظر فـــي المو�ســـوع لكن في 
�سبغـــة البهتان المت�سمنة فـــي العبارات الم�ستكى منها. غير اأنـــه لم يكن من ال�سهل 
االحتفـــاظ على الفارق، ومن بـــاب اأولى حين يتعلق البهتان جزئيـــا بحقيقة الوقائع. 
مـــرة اأخرى، �سهدت هذه المحاكمة التي ا�ستقطبت االإعالم اإلى اأق�سى حد، تعار�سا 
بين االتهامات والتبريرات. منحت العدالة، على ل�سان بديل المدعي العام، لكل واحد 
منابـــه من تحقيق مراده، حين و�سفـــت قمع مظاهرة الجزائريين ب»المذبحة«، لكن 
مـــع انتقاد »الحكـــم ال�سخ�سي غير الُم�سند« الذي اأ�سدره المـــوؤرخ، حين اأكد على اأن 
ال�سرطة قد ت�سرفت »تحت اإمرة موري�ش بابون«. وهذا الخط الو�سط، الذي اأكد باأن 
محافـــظ ال�سرطة »لم يكن الم�ســـوؤول الوحيد وال االأول« وينبغي اأن ن�سرف النظر عن 
»القتلـــة اأنف�سهم«، ولم يتم اإثبـــات التهمة على »الت�سل�سل القيـــادي الو�سيط« من قبل 

الق�ساة الذين اأمروا باإطالق �سراح المتهم، اعتبارا ل�سدق النية. 

.1991 du Seuil 1( معركة باري�ش، 17 اأكتوبر 1961، باري�ش، من�سورات(
)2( انتهي من احلكم عليه �سخ�سيا، باحلب�ش االإجرامي ملدة ع�سر �سنوات، ب�سبب التواطوؤ يف جرم �سد االإن�سانية 

اأثناء احلرب العاملية الثانية – حكم رفع �سده ا�ستئنافا لدى جمل�ش النق�ش.
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مـــن نتائج هذه المحاكمة اأنها طرحت من جديد م�ساألة النفاذ اإلى اأر�سيف حرب 
الجزائـــر، حيـــث �سكك ق�سم من الراأي العام في ال�سيا�ســـة العمومية المتبعة في هذا 
ال�ساأن. توالت البيانات والتقارير حول االأر�سيف المنجزة بطلب من وزارتي الداخلية 
والعـــدل، طوال �سنتي 1999-1998. بعد اأ�سهر من �سدور الحكم، في ق�سية بابون-

اإيدنودي، �سوت المجل�ش الوطني باالإجماع على قانون تغيرت بموجبه ت�سمية »اأحداث 
الجزائر« ب»حرب الجزائر)1)«. قانون تم عر�سه على النواب من قبل تقني �سابق في 
الفالحـــة، جند في اإطار الخدمة في الجزائر، �سنـــة 1958؛ يتعلق االأمر باال�ستراكي 
جاك فلو�ش)2). ورد في عر�سه المقدم اأمام المجل�ش الوطني: »اأطفاال كنا اأثناء الحرب 
العالميـــة الثانية، �سبابا جندنا في الجزائر، لدينا جميعا ح�سابات نريد ت�سفيتها مع 
الحرب«. كان قانون 10 جوان 1999، يهدف اإلى اإنهاء مرحلة من »ال�سمت الناطق« 
بداأت في 1954: اإنه االعتراف اأخيرا، بوا�سطة القانون، بتجربة عا�سها مئات االآالف 

من الفرن�سيين وماليين من الجزائريين.
لئـــن كانت الرمزيـــة هنا قوية، فقد جاءت متاأخرة ب�ســـكل اأخ�ش. فعال، كان ظن 
ال�سلطـــات العمومية لمدة طويلة، هو اأن حـــرب الجزائر �سوف تغو�ش �سيئا ف�سيئا في 
اأعمـــاق الذاكرة الفرن�سية. في �سنة 1980 �سدر كتـــاب قوي جدا، للكاتب جان-بيير 
فتوري، »اعترافات محترف في التعذيب«، فكاد اأال يلتفت اإليه اأحد. اأما عن »ت�سفية 
الجرذيـــن فـــي اأكتوبر« لمي�سيـــل ليفين في 1986، فقـــد قراأه عدد �سئيـــل من النا�ش 
اإلـــى حـــد اأن كتاب جان-لـــوك اإينودي قد تم تقديمـــه مرارا باعتبـــاره اأول موؤلف في 

المو�سوع)3). كانت ظرفية اال�ستقبال مختلفة حقا في 1991.

)1( قانون 10 جوان 1999
)2( يف احلقيقة اقرتح جاك فلو�ش الت�سديق على قرار كاتب الدولة للدفاع، املكلف بقدماء املحاربني، الذي يعود 

تاريخه اإىل 21 �سبتمرب 1997.
 )1961 )3( يف هذا ال�ساأن يعترب الكتاب االأول، هو »ت�سفية جرذين يف باري�ش« لبوليت بيجو )باري�ش ما�سبريو، 
ثينول، »وهم  La Découverte. راجع �سيلفي  2000 يف من�سورات  الكتاب يف  ن�سر  اأعيد  الرقابة.  الذي �سادرته 

ال�سرية حول 17 اأكتوبر 1961«، مواد لتاريخ زماننا. BDIC، رقم 58، اأفريل-جوان 2000
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لم ت�سهد ال�ساحة العمومية بروزا جديدا لحرب الجزائر واإنما لمحتويات الذاكرة 
عنهـــا. تم ت�سويه مجـــال االتهام/التبرير بوا�سطة مطالبات تتعلـــق بالذاكرة. هكذا، 
وجـــد كتاب جـــان لوك اإينودي الدعم من قبل المنا�سلين �ســـد العن�سرية، المنتمين 
اإلـــى مجموعة »با�سم الذاكـــرة« الذين ين�سطون من اأجل التعريـــف بتاريخ 17 اأكتوبر 
1961. فـــي نف�ش ال�سنة اأنجز الموؤرخ بـــن يامين �ستورا �سريطا وثائقيا يطالب بالحق 

في الذاتية:«ال�سنوات الجزائرية)1). الغر�ش هو ت�سليط ال�سوء على تاريخ الحرب، من 
خالل التجـــارب العديدة التي عا�سها �سانعوها، بدءا بالم�ساهير اإلى اأب�سطهم. تميز 
هـــذا الفيلم باخت�سا�ش جماعي: حـــاول من خالل بثه في التليفزيـــون الفرن�سي، اأن 
يعيد مكانة البعد الفردي في تاريخ الحرب، واأن يتخذ من التعرف على تلك التواريخ 
المتعـــددة �سبيال اإلى فهم الحدث، الذي لـــم ينف�سل تماما عن تذكاراته اأبدا – وهو 
ما ب�سطه الموؤلف ب�سكل م�ستفي�ش اأكثر في كتابه ال�سادر في نف�ش ال�سنة: »غرغرينا 

الن�سيان«)2).
فـــي �سنة 1991، بدا الوقـــت وكاأنه تزايدت كثافته فجاأة. مـــرت ثالثين �سنة على 

نهاية الحرب، فاإذا بها تبرز ُحبَلى؛ �سرع في م�ساءلة نقاط ال�سمت)3). 
»وحتى ولو عرفنا كيف ن�سون اأنف�سنا، وبدا كياننا �سالما، هناك �سدع ال ينمحي، 
يفتك بقلوبنا«. فالرجل الذي ختم بهذه العبارات ر�سالة كتبها �سنة 1998، قد اأم�سى 
�سنة خدمة في الجزائر في )4)1961. ال �سك في وجود الكثيرين ممن يقا�سمونه هذا 
ال�سعور. وكثير منهم كانوا مثله، اأي لم يتحدثوا عن تجربتهم في الجزائر؛ ولو فعلوه، 

)1( �سريط وثائقي يف اأربع حلقات، مدة كل منها �ساعة، من اإخراج بن يامني �ستورا وبرنار فافر، بث يف اأكتوبر 
1991، يف »القناة2« )الفرن�سية(

.La Découverte، 1991 ،2( بن يامني ا�ستورا: غرغرينا الن�سيان، باري�ش(
االنتخابي، عادت  امل�سار  تعليق  ثم   ،1991 دي�سمرب  الت�سريعية اجلزائرية يف  االنتخابات  الفي�ش يف  بانت�سار   )3(
اجلزائر اأي�سا اإىل واجهة االأحداث؛ ا�ستمرت ال�سلطات الفرن�سي وجزء من ال�سكان يف اعتبار اأنف�سهم معنيني مبا 
يجري وراء املتو�سط. برزت ت�ساوؤالت حول املا�سي الكولونيايل للجزائر، وحول الوزن الذي متثله فرن�سا، بحدة. ال 

تزال كذلك اليوم اأي�سا.
)4( بريد احل�سة، لدانييل مريميت، »هناك اإن كنت«، اأر�سيف راديو فرن�سا.
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فبقـــدر قليل. �سهـــادات تبرز �سيئا ف�سيئا في االأو�ساط العائليـــة اأو في و�سائل االإعالم 
لتروي االألم. بالطبع لي�ش االألم المعا�ش من قبل �سحايا اأعمال العنف، ومن غير الوارد 
مقارنة هذه بتلـــك، لكن األم التواجد هناك، وبالن�سبة للبع�ش، األم اللقاء وجها ولجه 
مـــع عدم الفهم. لم يكـــن ما عا�سوه بعد العودة من مجـــرد »عمليات لحفظ النظام«، 
بعيـــدا عن الكلمات الم�سموح بالتفوه بها فح�سب، واإنما بعيدا عن الكلمات التي يمكن 
لل�سمع اأن يلتقطها. و�سواء قارنوا االأ�سياء التي عا�سوها، مع يوميات حياة معا�سريهم 
الفرن�سييـــن ]في فرن�ســـا[ اأثناء تلك ال�سنوات، اأو مع اأحاديـــث اآبائهم واأجدادهم عن 
القتـــال، فقد كانت المقارنة �سعبة. تحدث بع�ش الجنـــود عن �سرورة »فك ال�سغط« 
عند العودة، عن »المعاناة النف�سية« اأي�سا، وعن االإح�سا�ش ب»ال�سبابية«. »خرج ا�سم 
من�ســـي في ورقة و�ســـط ركام االأر�سيف، ليوقـــظ االآالم القديمة، واالأحقـــاد القديمة، 
وم�ساعـــر الخجل الكبيرة؛ ذكريات متـــرددة، قناعات م�سكوك فيها، ذلك هو التعليق 
الـــذي جاء على ل�ســـان مجند �سابق في اإطـــار الخدمة، ا�ستدعي الإجـــراء حوار معه. 
بالن�سبة لمجند اآخر، كان �سابطا برتبة مالزم بالجزائر، ترجم الم�سعى معه، هكذا: 
»�سائلـــوا الذين بقوا على قيد الحياة«. بعد م�ســـي خم�ش وثالثين �سنة، ظلت الحرب 

�ساكنة فيه وكانت حياته �سراعا متوا�سال. هناك من تخلى عنها، باالنتحار.«

ال يعانـــي كافة الجنود الذين عملوا في الجزائـــر بال�سدمات النف�سية. لئن كانت 
العودة اإلى فرن�سا، بعد فراق دام اأحيانا اأزيد من �سنتين، ح�سا�سة في وقت من االأوقات 
بالن�سبـــة لمعظمهـــم، فاإن االأغلبية قد توافقت من جديد مـــع الحياة المدنية. غير اأن 
ذلك لـــم يحل دون اكت�ساف االأطباء النف�سانيين لع�ســـاب حرب، يعي�سه المعنيون به 
وفـــق وثيرة زمنية قد تتغا�سى عن هذه المظاهر. تعتبر ال�سدمة االأ�سلية، اإذن حدثا 
كان فيه الجندي اإما فاعال اأو �ساهدا، لكن بدا له )وقتها( مفهوما بو�سوح. وبين هذا 
الحدث وظهور اأولى االأعرا�ش المتعرف عليها، فاإن مدة الترب�ش قد ال تتجاوز ب�سعة 
اأيـــام، وقد تكون اأي�ســـا اأطول بكثير، لت�ستغـــرق عدة �سنوات اأحيانا. قـــد يقترح بروز 
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معطيات، مثل ا�سطراب النوم اأو الحال، ح�سرة �سخ�سية تحاول تنظيم اأحوالها، اأو 
االحتماء »َبعديا« �سد العدوان النف�سي المتمثل في ال�سدمة. وال تظهر العواقب االأكثر 
بـــروزا لع�ساب الحـــرب، اإال بعد مرور مرحلة الترب�ش. يعتبـــر التكرار اأهم اأعرا�سه 
المتميـــزة: يخيـــل للجندي ال�سابـــق باأنه يعي�ش مـــن جديد الم�سهد الـــذي اأحدث فيه 
ال�سدمـــة، �سواء بالهلو�سة، باالأحالم المفزعة اأو غيرها. يكون هذا العر�ش ممزوجا 

في معظم االأحيان، با�سطرابات �سلوكية، حتى واإن لم يعتبرها المعني كذلك)1).

عـــن هـــذا »المدفون حيـــا في الـــذات«، ال يتحـــدث الجنـــدي اإال قليـــال)2). وتكون 
ال�سدمـــات في كثير من االأحيان، م�سكوتا عنها. ربما تكون العائالت قد اأح�ست بها، 
اأو عانـــت منها، اأو ا�ستبهـــت فيها، اأو تجاهلتها. بالمقابل، لـــم ي�سع اأي تحقيق ر�سمي 
للك�ســـف عنها. حاول االأطباء بمفردهـــم الخروج بتقدير لذلك: يبـــدو اأن حوالي ربع 
المجنديـــن فـــي الجزائـــر، يعانون من جـــروح نف�سية، تتفـــاوت درجـــة االإعاقة فيها، 
وتتفـــاوت درجـــة ظهورها فـــي المعني)3). مهما يكن مـــن اأمر، فاإن بلـــوغ �سن التقاعد 
ي�ساعـــد على بروز نوبات ال�سدمات. اأحيانا تمكن االأطباء النف�سانيون من درا�ستهم، 
والمحللـــون النف�سيون من اال�ستماع اإليهم، لكـــن اأعيدت اأ�سباب هذه االآالم اإلى الفرد 

ح�سريا، وهذا اإلى غاية 1992.

في هـــذا التاريخ، �سدر مر�سوم اعترف لقدمـــاء المحاربين في الجزائر، ب�سفة 
�سحايـــا ال�سدمات الع�سابية، اإذ تم اإثبات �سلة �سببية مبا�سرة وحا�سمة، بين �سحة 

)1( لوي�ش كروكو، ال�سدمات النف�سية الناجمة عن احلرب. باري�ش. من�سورات اأوديل جاكوب،1999
بالع�ساب احلربي«  لالإ�سابات  النف�سي  التحليل  »م�ساهمة يف  اأبراهام:  قبل ك.  امل�ستعمل من  التعبري  )2( ح�سب 
)1918(. رمبا �سدم اجلنود يف اجلزائر مبختلف االأ�سياء. فالتاأثري املر�سي حلدث ما، متعلق اأي�سا بال�سخ�ش الذي 

يعي�سه.
اأطروحة علم النف�ش ماري-اأوديل غودار، »مكانة االأحالم وحاالت الفزع، يف االإ�سرابات الناجمة عن  اأنظر   )3(
اأو�ساع �سدمات جماعية )احلروب، االإبادات(، متت مناق�ستها يف �سبتمرب 2000، يف جامعة باري�ش 13، ذكرت يف 
مقال فلوران�ش بوجي، » يبدو باأن 350.000، من قدماء اجلزائر، يعانون من ا�سطرابات نف�سيه مرتبطة باحلرب«، 

لوموند، 28 دي�سمرب 2000
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احتمال االإ�سابة بالع�ساب وثبوت حدوث واقعة معينة اأثناء اأداء الخدمة – حتى واإن 
تـــم التنكر للحـــدث ال�سادم وقتها، اأو تم التقليل من �ساأنـــه)1). اإزاء المعاناة الناجمة 
عـــن ال�سعور باالإثم، اإزاء م�ساألـــة الم�سوؤولية، والعار اأي�سا، اأو�سد قانون العفو ال�سامل 
كافـــة االأبـــواب. بل فعل عك�ش ذلك، حيـــث اعترف هذا الن�ـــش الر�سمي ب�سحة هذه 
الم�سائـــل بالن�سبة لالأفراد. مـــا عدا تجديد جدول النقـــاط الممنوحة لال�سطرابات 
النف�سية الناجمة عـــن الحرب، مما يدرج ال�سدمات الع�سابية في فئة اال�سطرابات 
التي تمنح حق التعوي�ش، فقد �سجع الن�ش على ح�سن االإن�سات لقدماء الجنود. اإلى 
جانـــب التعوي�ش، �سمح لهم بهذا، باعتبارهم متاألميـــن. فبينما ت�سبب العفو ال�سامل 
الـــذي �سدر في 1962 في تجميد الزمن، �ساهم مر�سوم 10 جانفي 1992 في اإعادة 
�سيولتـــه حين اقترح معنـــى لال�سطرابات النف�سية لدى قدماء الجنـــود باإتاحة مكان 
للتعبيـــر عنها واعترف بها. قام بتوزيع مغاير لعالقـــة الدولة بالمواطنين، عن طريق 
اإزاحة جزئية لل�ستار الكثيف الثقيل المتمثل في مر�سوم 22 مار�ش 1962، الذي ردم 

الحرب برمتها في نف�ش �سرداب ال�سمت.
غيـــر اأن المر�سوم االأخير، قد طبع القانون بمفارقـــة موؤلمة بالن�سبة للجنود: حقا 
يعتـــرف بكون وجودهم فـــي الجزائر بين 1954 و1962، يمكـــن اأن يت�سبب في بع�ش 
اال�سطرابـــات النف�سية، لكن ا�ستمـــر تعيين تلك الفترة بوا�سطـــة الكنايات ال�سابقة. 
غيـــر اأن الفارق بين مـــا يرتقب اأن تحدثه عبارة، »حفظ النظـــام« من طماأنينة بعدم 
االإ�ســـرار، وبين واقع الحرب مما ي�سهم في المعاناة النف�سية لدى قدماء الجنود، لم 
يكـــن معترفـــا به اإال جزائيا – حتى واإن اعتبروا »قدماء محاربين« منذ )2)1974. كاأن 
كل �ســـيء في مجريـــات االأمور، يوحي بـــاأن ال�سلطة ال�سيا�سية تح�ـــش براحة اأكبر في 

االعتراف بتاريخ االأفراد، بدل الحديث عن التاريخ الجماعي.

)1( اجلريدة الر�سمية ال�سادرة يوم 12 جانفي 1992. يف �ساأن هذا املر�سوم، اأنظر ل. كروكو، ال�سدمات النف�سية 
1992، هل ميكن تطبيقه؟« حوليات  10 جانفي  343-349، و ج. ماربلي، » مر�سوم  الناجمة عن احلرب، �س�ش. 

الطبية النف�سية، رقم 1998 ،1، �س�ش. 66-63
)2( قانون مت الت�سويت عليه �سنة 1974
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لـــم يقدم المجل�ش الوطني اإال بعد �سبع �سنوات، على تبني مقترح قانون �سيميائي 
يحـــل عبـــارة »حـــرب الجزائر« محـــل عبـــارة »عمليـــات حفظ النظـــام فـــي اإفريقيا 
ال�سماليـــة«. غيـــر اأن لب�ش ال�سلطـــة ال�سيا�سية في هذه الم�ساألة قـــد ا�ستمر رغم هذا، 
حيث و�سع كاتب الدولة لقدماء المحاربين، هذا القانون بالدرجة االأولى تحت �سعار 
الم�سالحـــة مـــع الجزائر. وبالتحديـــد، فقد اأ�ســـار ت�سريح جاك فلو�ـــش، اإلى نقطة 
االإجمـــاع بيـــن النواب: »ح�ســـاب نريد ت�سفيته مـــع الحرب.« غيـــر اأن المناق�سات قد 
ك�سفـــت عـــن تعددية ح�سابات، ال تزال متعار�سة في كثير مـــن االأحيان. وهكذا، حين 
نـــدد جاك دو�ساالنـــج، )المعار�ش( والذي تم تجنيده في �ســـن التا�سعة ع�سر، ]ندد[ 
ب»ال�سريـــة« الكبيرة التي اكتنفـــت التعذيب، مما كان »يحز في �سمائرنا ال�سابة«، رد 
عليـــه فران�ســـوا رو�سفو )االأغلبية( باأنـــه لن ياأذن باأن »تعتمد الفكـــرة التي تدعي باأن 

جنودنا قد ت�سرفوا ب�سكل �سيء با�ستمرار«.
تم التفاهم اإذن على »الحد االأدنى«. فهل في و�سعنا اأن نقراأ هنا، كما يقترح جاك 
فلو�ـــش، بروز زمـــن التاريخ الذي يتم تقديمه باعتباره »التاريـــخ الذي يهدئ االأنف�ش، 
الذي ينطق بالقانون والعدل، الـــذي يقترح ال�سداقة والتعاون«؟ كانت النقا�سات في 
المجل�ـــش الوطنـــي، تدعو بنف�سها اإلى مزيـــد من الحذر. لم يكـــد تم�سى مدة ال تكاد 
تذكـــر، علـــى �سنة بعد محاكمة موري�ش بابون، بعد البـــروز المهول لق�سايا 17 اأكتوبر 
1961، ولالأر�سيـــف المتعلقة بحرب الجزائـــر، بعد مرور ب�سعة اأ�سهر من براءة جان 

لوك اإينودي، جاء قانون 10 جوان 1999، ليقترح رغبة ر�سمية في الختم.
فـــي الواقع جـــاء ليرد على العفو ال�سامـــل ال�سادر فـــي 1962، مرتين. حين جاء 
بنعت الحرب، فقد اأزاح قفال من ال�سمت، فر�ش على الوقائع المقترفة في الجزائر 
مـــن نوفمبـــر 1954 اإلى مار�ش 1962 ]فر�ش عليها البقـــاء[ »في اإطار عمليات حفظ 
النظـــام«. لكنه ا�ستكمل اأي�سا العفـــو ال�سامل، ديمقراطيا وباالإجمـــاع، وهو يرجو في 
اآن واحـــد: اأن يقـــول الحرب واأن ينتهي منها. األم يكن قانون 10 جوان 1999، يرغب، 
مـــن خالل تاأكيـــده على ت�سفيـــة ح�ساب مـــع الما�سي، فـــي اأن يتحول اإلـــى طقو�سية 
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نهايـــة حرب ظلـــت م�ستحيلة اإلى حد ذلك الوقت؟ غير اأن مجـــرد محو �سفة اأعطتها 
الجمهوريـــة الرابعة الإحداث اتفق الجميع على االعتـــراف بطابعها الحربي، ال يتوفر 
علـــى القوة الكافية لذلك. اأما بخ�سو�ش التنديـــد بالنظام الجديد الذي تم تن�سيبه 
�سنـــة 1959، يبدو باأن الم�سافة ال تزال بعيدة لذلك. من خالل القوانين والمرا�سيم، 
ا�ستمـــرت الدولة في �سيرتها المتمثلة في الحر�ش على اأن توفر لنف�سها عناء التفكير 

في م�سوؤوليتها.
كان علـــى النـــواب، بعد مـــرور �سنة من ذلك، يوم 14 جـــوان 2000، مواجهة هذه 
االأ�سئلـــة، وقـــد طرحت هـــذه المرحلة من طرف جزائـــري: هو الرئي�ـــش عبد العزيز 
بوتفليقـــة. فالرجل الـــذي �سرع، في نف�ـــش الوقت، فـــي ا�ستعادة �سمعة اآبـــاء الحركة 
الوطنيـــة الجزائرية، وقـــد كانوا مبعدين اإلى حد تلك ال�ساعـــة، من �سفحات التاريخ 
الر�سمـــي، ]هـــذا الرجـــل اإذن[ حث ممثلـــي االأمـــة الفرن�سية على موا�سلـــة »مراجعة 
ال�سميـــر باأكثر جـــراأة«. فبعد اأن قدم عالمـــة ا�ستح�سان لفرن�سا، حثهـــا بالفعل على 

ب�سط التاريخ، دون التغا�سي عن »الظاهرة الكولونيالية«. 
عندهـــا برز النقا�ش حول التعذيـــب اأثناء الحرب، م�ستندا اإلى تلك الظرفية، وقد 
اأثـــاره مـــا ن�سر في ال�سفحة االأولـــى لجريدة لوموند، من حديث عـــن اأعمال التعذيب 
الم�سلطـــة على لويزيـــت اإيغيل-حريز في مدينة الجزائر �سنـــة 1957. هذا، بالرغم 
من هذه االنطالقة الجديدة، فاإن اأهم �سحايا هذه الحرب، كانت غائبة عموما اأثناء 

االأ�سابيع ثم ال�سهور الموالية، تاركة الفرن�سيين يت�ساءلون بينهم. 
ٍز من ال�سعوبـــات التي يثيرها التعر�ش  جاء خريـــف �سنة 2000، وجاء معه بُمركَّ
لذكـــر جوانب هـــذه الحرب الموؤلمة اأكثر، فـــي الحقل العمومـــي الفرن�سي. كما كانت 
الفر�ســـة مواتيـــة اأي�ســـا الثني ع�سر، من قدمـــاء الن�سطاء في معار�ســـة الحرب، من 
اأجـــل مطالبة الدولة با�ستخال�ش العبـــر ال�سيا�سية من قانون 10 جوان 1999، وذلك 
»]عـــن طريـــق[ التنديد بالتعذيب الـــذي تمت ممار�ستـــه ]با�سم فرن�ســـا[ اأثناء حرب 
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الجزائر)1)«. جاء رد الوزير االأول ليونيل جو�سبان، متميزا ب�سرعة ت�ساوي ابتعاده عن 
االآمال المعلقة به: ندد با�ستعمال التعذيب في تلك الفترة، م�سيرا اإلى اأنه يف�سل عمل 
الموؤرخيـــن علـــى اأي �سكل اآخر من اأ�ســـكال التحقيق الق�سائـــي اأو البرلماني. وهكذا، 
رف�ـــش واقعيا، االعتراف بم�سوؤوليـــة �سلطات ذلك العهد، مدعيا بـــاأن الدولة لم تكن 
مقحمـــة في هـــذه الم�ساألة وبـــاأن اأعمال التعذيب كانـــت »اأقلية«. بعد ب�سعـــة اأ�سابيع، 
ردد �ســـداه جاك �سيـــراك، وكان �سخ�سيا من بين قدماء الجزائـــر، مذكرا بف�سائل 
الجي�ـــش الفرن�سي اأثناء تلك الحرب. بعد م�سي �ستة اأ�سهر، اأو�سح في اأحد البيانات، 
اأنه ي�سجـــب » الفظائع، واأعمال التعذيب، واالإعـــدام التع�سفي، واالغتياالت المقترفة 
اأثنـــاء حـــرب الجزائـــر« مجددا االأمل فـــي اأن ت�سلط اأ�ســـواء الموؤرخيـــن على جوانب 
»الم�سوؤوليـــات«، محييا »ماليين الفرن�سيين ال�سباب، من اأ�سول جزائرية اأو من البلد 

االأم، الذين قاتلوا ب�سجاعة و�سرف)2)«. 
جاءت ت�سريحات رئي�ش الدولة، على اإثر �سدور كتاب للجنرال اأو�ساري�ش، م�ساعد 
الجنـــرال ما�سو، في مدنية الجزائر، �سابقـــا، والمكلف ب»العمليات الخا�سة«)3). بعد 
اأن اأقر في ت�سريحاته لجريدة لوموند ثم في التليفزيون في �سهر نوفمبر 2000، اأكد 
الجنـــرال اأنه نفذ االإعدام تع�سفيا على عـــدة اأ�سخا�ش من بينهم العربي بن المهيدي 
وعلـــي بومنجل. ب�سط االأ�سباب التي بررت اأفعاله من غير اأن يبدي اأي ندم. اإلى غاية 

 .2000 اأكتوبر   31 يوم  الفرن�سي]  ال�سيوعي  احلزب  با�سم  [الناطقة  »لومانيتي«  جريدة  يف  موجه  نداء   )1(
وال�سخ�سيات االإثني ع�سرة هي: هرني اآليغ )املدير ال�سابق جلريد اجلزائر اجلمهورية، من موؤلفاته كتاب امل�ساألة؛ 
نيكول دريفو�ش،  بوالرديري؛  دو ال  باري  اأرملة اجلرنال  بوالرديري،  دو  �سيمون  اأودان؛  اأودان، زوجة موري�ش  جوزيت 
متمرد؛  جمند،  ليت�سي،  األبان  حمامية؛  حليمي،  جيزيل  ال�سفوف؛  من  هارب  جمند  فافروليري،  نويل  حمامية؛ 
مادلني ربرييو، موؤرخة كاتب جلنة اأودان؛ لوران �سوارتز، عامل يف الريا�سيات، رئي�ش جلنة اأودان؛ جريمني تيليون، 
بيري فرينان، موؤرخ،  امل�ستقبل؛ جان  تنقلب نحو  اإفريقيا  موؤلفاتها كتاب  االإثنوغرافيا، مقاومة، من  متخ�س�سة يف 
مقاوم؛ بيري فدال ناكي، موؤرخ، من موؤلفاته: التعذيب يف اجلمهورية. �سد احلوار االهتمام ب�سكل خا�ش، وقد زودته 

اليومية ال�سيوعية وكذا جريدة لوموند، يف ال�سهرين املواليني.
)2( بيان من رئا�سة اجلمهورية، يوم 4 ماي 2001، ن�سر يف جريدة لوموند ليوم 6-7 ماي 2001

Perrin ،2001 ،3( م�سالح خا�سة، اجلزائر 1955-1957 باري�ش(
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االآن، اأنق�ســـم الجنراالت الـــذي اأدلوا بت�سريحات عموميـــة، الأن اأ�سماءهم وردت في 
روايـــة االأحداث علـــى ل�سان لويزيـــت اإيغيل حريز، بيـــن من اأنكر ثـــم اعترف بوجود 
التعذيـــب وربطوه بالمهمـــة الم�سندة من قبـــل ال�سلطة ال�سيا�سيـــة للجي�ش )الجنرال 
بيجـــار(، وبيـــن من اعترف وندم علـــى اقترافه، موؤكدا باأنـــه كان ممكنا ت�سور حلول 
اأخرى )الجنرال ما�سو(. لم يدل اأحد باعتراف عمومي يقر فيه بكونه فاعال مبا�سرا 

في عمليات اغتيال �سيا�سي.
�سكلت �سهـــادة الجنرال اأو�ساري�ش، قطيعة مـــع اأن�ساف-الحقائق المعتادة، غير 
اأنـــه لـــم يوؤثر في �سيء علـــى الخطاب الر�سمي الـــذي يوا�سل م�سيه فـــي عدم النظر 
اإلى التعذيب اأو االإعدامات التع�سفية �سوى من منظور كونها ممار�سات فردية واأقلية. 
بالمقابـــل، فقد �ساهم فـــي »قوننة« الق�سية، حيث اأن موقف الجنـــرال اأو�ساري�ش، قد 
ت�سبب فـــي االإح�سا�ش بكونه ا�ستفزازا ال يطاق، من قبل مجرم ينعم بالحرية، ويتمتع 
بال-عقابيـــة مقترفاتـــه. هكذا برزت ق�سيـــة »محاكمة الجالدين« مـــن تقاطع رف�ش 
الدولة تقديم رد �سيا�سي للنداء الموجه من قبل االإثني ع�سر، مع االعتراف العمومي 
بالجرائـــم المقترفة مـــن قبل اأحد الفاعلين فـــي تلك الفترة)1). اأعقـــب ظهور كتابه، 
اإيداع العديد من ال�سكاوى، �سد التبجح بجرائم الحرب، وبتهمة ارتكاب جريمة �سد 

االإن�سانية. اأحيل الجنرال على التقاعد، و�سحب منه و�سام جوقة ال�سرف.
اأخيرا جاء الجنرال اأو�ساري�ش، ليقدم ]في �سخ�سه[ للمجموعات المتواجدة منذ 
الحـــرب، مـــا ينق�سها من دليل: وهو �سخ�ش يمكن اأن يكـــون البطل في نظر البع�ش، 
وكب�ش الفدية في نظر االآخرين، اأو ال�سحية التكفيرية اأو المبرر اأي�سا. �سمحت حالته 
بطرح ق�سية المحاكمة، غير اأنه ك�سف في الحقيقة عن الدوافع التي تحرك الذاكرات 

الم�ستع�سية في هذه الحرب: البحث عن الجاني. 
عنـــد االإ�سغاء اإلى مختلف تعابير تلك الذاكرات، يكـــون بودنا اأن نقول باأننا دوما 
جناة/م�سوؤولون بالن�سبة ل�سخ�ش اآخر. فاإذا توافقت جماعة على تعيين فالن اأو فالن 

)1( اأنظر االأخ�ش مقال كلري تريان، يف لوموند املوؤرخ ب2 دي�سمرب 2000: »حرب اجلزائر: حماكمة اجلالدين؟«
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باعتباره م�سوؤوال، ف�سنكون بح�سرة وحدة تخدم م�سالحها الخا�سة، ولي�ست من اأجل 
بناء حقيقة م�ستركة. يبدو اأن كافة هوؤالء الفاعلين ي�ستركون باالأخ�ش في �سيء، وهو 
رف�ش م�ساءلة اأنف�سهم عن اأنف�سهم. من �ساأن تحويل ق�سية الم�سوؤولية من االآخر اإلى 

الذات، اأن يحدث بكل تاأكيد تغيرات عميقة، في فهم الحرب. 
كان نـــداء االإثنـــي ع�ســـر، يطمح، دون �ســـك، اإلى تحويـــل م�ساألـــة الم�سوؤولية نحو 
المجموعـــة. فعـــن طريـــق م�ساءلة الدولـــة، رف�ـــش الموقعـــون االكتفـــاء بالم�سوؤولية 
الفرديـــة. ويبدو باأن العمل الر�سمي المطالب به، محاولـــة الإدراج موازاة مع الحركة 
الرمزية التي قام بها الرئي�ش �سيراك يوم 16 جويلية 1995، حين اعترف بم�سوؤولية 
الدولـــة في تهجيـــر يهود فرن�سا، مو�سحـــا ب�سدد المداهمـــة التفتي�سية في فيل ديف 
�سنـــة 1942: »فرن�سا، بلد التنوير، بلد حقـــوق االإن�سان، اأر�ش االإيواء، فرن�سا، يومها، 
قـــد اقترفت ما ال يمكن ترقيعه.« بعد اأقـــل بقليل من �سنة على محاكمة بابون، وبينما 
كان الجنرال بيجار كاتب الدولة ال�سابق لدى وزير الدفاع)1)، مدفوعا به اإلى الواجهة 
االإعالميـــة، ب�سبب ما�سيـــه في الجزائر، لم يكن �سهال بكل تاأكيـــد، القيام بمثل تلك 

الحركة الرمزية.
توريـــط الدولة، اأمر اأ�سا�سي. فقد كانت فاعال مركزيا في الحرب. ومع هذا، فاإن 
الخروج من المفـــرد ومن االتهامات الموجهة �سد المتفوهين بها، �سي�سمح باجتناب 
ح�ســـر الم�ساألة بين اأيدي اأقليات عنيفة، ي�ســـع الدولة في موقع متعال عن ال�سكوك، 
وينبغي اأن يرفق هذا التحرك نحو المجموعة بنظرة تركيبية. فالدولة ال ت�سكل الهيئة 
الجماعيـــة الوحيدة التي ينبغـــي م�ساءلتها: الجي�ش، االأحـــزاب ال�سيا�سية، النقابات، 
الكنائ�ـــش، مختلف ت�سكيالت الراأي العام، الـــخ.، هي كلها مجموعات ينبغي اأن توؤخذ 
اأفعالهم ومواقفهم بعين االعتبار. تركيبية التحويل من المفرد اإلى المجموعة، معناه 
اأي�ســـا الحر�ـــش على اأن ال توؤدي هـــذه الحركة »الت�سميلية« وظيفتهـــا، كمجرد تحويل 
للم�سوؤوليـــات واأن يحر�ش علـــى اأن يحتفظ بحرية كل واحد، حتـــى من حيث جوانبها 

االأكثر مقتا. 

)1( �سغل مار�سيل بيجار هذه الوظيفة، من 31 جانفي 1975 اإىل 4 اأوت 1976
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الواقع اأنه، وب�سرف النظر عن نداء االإثني ع�سر، فاإن ق�سية التعذيب اأثناء حرب 
الجزائـــر، تحـــدث ا�سطرابا معتبرا في المجتمع الفرن�سي، منـــذ انبعاثها في خريف 
2000. فال�سحافـــة التي انت�سبت لترديد اأ�سداء تلك الم�ساعر، قد تلقت العديد من 

�سهـــادات الجنـــود. وعلى بعد م�سافة عن مظلة الدولة التـــي ترفع الكلفة عن الجميع، 
وبمعزل عن �سبح المحاكم الذي قد يت�سبب في كمه االأفواه، يرت�سم طريق اآخر، ربما 
في النزوع اإلى القول. ما من �سك في كون دور اأحفاد الجنود، يتحدد هنا: في اإن�سات 

واعد، يطرح مزيدا من االأ�سئلة)1).
مـــع ربطهـــا بتاريـــخ م�ستـــرك ي�سرع فـــي بنائـــه، يمكن لمختلـــف هـــذه االأحاديث 
ال�سخ�سيـــة، اأن تروي تعقـــد عملية الطاعة، فـــي ظرفية كولونياليـــة »لعمليات حفظ 
النظام« التي اأ�سبحت حربا. ينبغي اأن يتوقف التفكير طويال عند االرتباط المف�سلي 
بين الفرد والمجموعة، الأن هذه ال�سلة تحتل مكانة مركزية في عمليات التعذيب وفي 
الجرائـــم المقترفة بدافع الطاعة. تو�سيحا لهذا التفكير، فال يمكن تاأكيدا اأن يرجع 
كل �ســـيء اإلى هيكل االأوامر واالإكراه، لكن ال يمكن اأي�سا اأن نف�سر كل �سيء بمبادرات 
فردية. ربما �سمحت معرفة كيفيات العنف الممار�ش هذه، با�ستثمار اآخر في الزمن، 

لالأفراد وللمجتمعات اأي�سا.
كيفيـــات النطـــق بالم�سوؤوليات، في االإطـــار الفردي وكذلك فـــي االإطار العمومي، 

تنتظر مزيدا من االبتكار.   
 
 
 
 

)1( راجع ج. �ساي، Achilles in Vietnam. يف حالة امل�سابني بال�سدمات الع�سابية، يحدد االأ�ستاذ لوي�ش كروك 
)ال�سدمات النف�سية الناجمة عن احلرب، �ش. 330( بدقة حدود احلدث الواقع »فكر اأوال وحتدث بعد ذلك«. اإن 

حديثا مثل هذا، يعترب يف كثري من االأحيان دميومة للتجربة املر�سية، ويعود اأي�سا اإىل الع�ساب.
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