




نالتالساسه. العلوم ق جزائرية وباحثة ومترجة كاتبة سلطال؛ عومرتة 
مهتمةوهي وهران، جامعة من الدولية والعلاقات السياسية العلوم إجازة 

ودراساتأبحافا وترحمت المقالات، من عددا نشرت السيامي. الأسلأم بحركات 
ومكتبةبجنيف، قرطبة مؤسسة سويسرا، الأديان مرصد ت مثل المؤسسات من لحدد 

التاسيسق تمام؛ حام الراحل ْع والترجة، بالبحث شاركت بمصر. الإسكندرية 
عدداترجتها من أصدرت والتي الإسكنلرية، مكتبة تصدرها التي مراصد لدورية 

الإسلامتة.الدينية الظاهرة ق غرسن لباحشن الدراسات من 

بالقاهرة،ؤلد مصرى. وناشر ومترجم ومفكر أديب أيوذكرى؛ عبدالرخمن 
موصوعاتق بحثية وأوراها مقالات عدة نشر ؛جامعتها. الأداب كلية ل ونحرج 

الفكرل الاجتهاد وتحديد الإلهي الوحي مركزية استعادة ق جيعا يصب متنوعة؛ 
وتحديدلمدرسن امتدادا اعتباره ويمكن الأدي. بالنقد مهتم الإسلامين. والحركة 
عزتعن، ورسخها قطب، سند دسنها التي الإسلامي® الكلامي الدرس 

القفصي®،حايج ررأفكار كتاب؛ له نشر المبري. الوهاب عبد وأراها بيعوفيتس، 
أصولوررق أجنحة®، بلا راط2ر منها؛ للهلح، محلريقها ل وترحمات كتب عدة وله 

الإسلاص®.التصور 
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الإهداء

سببأبدا أرائ ألا أحنى واش ١م،  ٩٩٣سر مذ أرها ل؛ اش أس إل 
اليوم.الخزائر محكمون الذين الجرمن الخنرالأت 

منوكل زهراوي*، اعاشور والعقيد معدي®، >اففيل الخنرال روح إل 
وافتراءوالغدر الندالة ضحايا يم؛نةا<؛ بن وررجابر بومرداس؛؛، ارفاروق الراJالJن 

التوحش\نأالممدين الحنرالأت 

الذيالخريء؛ القلم صاحب الس.جاع الصحفي باJ٩ردوخلإ، الحي ارعبد إل 
وأنرارها.الحمهورية محتال ومحاربة لفضح بنفسه ضحى 

الإنسان،حقوق عن الل،افع المقدام؛ المي، اياصل حلتل®، ارمحمود يد الإل 
الخزائر.ل اللهلة مغتهبي إتعئف< تعزض ءل١لا والدي 
تامرضحية ذهبوا الذين والأجانب؛ الحزائريثن والعكرين، الدنين كل إل 

.٣١٩٥٤نؤسر أول نورة ورموز مالئ عل الخنرالأت 





المحيويات،

١٥تمهيل 

٢١....... ْشلْة 

٢٢الأنسءابسالخيش لاذا
٢٤الإمّلأمين انحراف 

٢٨........... ٠٠١................س؟اا يقتل ُس للعادةت الخارقة الأطروحة ابتكار 
٣١.ّ..ا.ّّا..ّّا ............................  ٠٠لطة الملب ق العكري، •'الأمن 

الأولالقسم 

التلاق

٣٩..... .١ ١ .. ١ ....١ ١ ١ ٠ .١ ١ ٠ ..٠ ١ ١ ٠ ١ . .١ ...١ ء خمروش مولود اُ امنقرائ. وعوعة ~ ١ 
٣٩م ١  ٩٨٨أكتوبر وهدمة العكري® ارالأمن 

٤٤...................... شاا،وشورهالحهةالإّلأبللأنماذاا
٤٨القمة ي العصابات عولآ 

٥١القلق! يرون ااالإهلأحٍون« 

٥٤العمابة روساء فعل ردود 
لأهم..ّ..ّ....ّ........ّ...ّ.......  ١٩٩٠اشحاباتJوسو ص ^^ِء1ة 

٦١»ااولةاا ق الزائف" والتمرد فضة 

٦٦( ٢١٩٩٠الخام)ج السلف، 



٦٩الأول ؟-الانحرافات 
٦٩م( ١  ٩٩* )سممر للجنرالأت العسكري الدرنع والأس®؛ الاستعلام  ٣٥٠سهل 
٧٤............ للانقاذاالإّلأب هوإّلامتوءالحهة الأس كالح الأول الهدف 

Lلاالوحيد اكدر هو  J .٧٨لطات.ا.ا......ب.ا....ا...............ا...ا.....ب

٠٠ ,,٠ ٠ ٠ ,,٠ أ مزيفة إرا،لأمية متنورات   ٨١........... .١ ١ .١ ٠ ٠ ....١ .............٠ ..١ ٠
٨٣الث.امل« العمل وا)نحءلمل ارئزارا( الخترال 

٨٧اا.ب.............ا ا؛كادةأا ألحاء.،وءأ،ية ية ومدير دل.احل هانولء هيكل إنثاء 
٨٩................. ٠٠٠العكري«ء؟........؟..»الأص حد.مة ل »مر'زق« إّلأم 

٩٢( ٢١٩٩١)اكددة الإسلامية الخإعات عل سيطر السكري® ٣—ررالأس 
٩٢........................ الحة،االالإيلامية الأص،الحركة مصالح أحت كيف 

٩٦. ٠٠ّّ...٠ اكلرفن! الإمح.؛لأمي؛ن تمزق تحت الاستعلاموالأص® اائسم مارات 
'١'التقل لإرهامحي المخابئ ض الخيش 

٠١ ١ مزدوحون وعملأء منشقون، إسلاميون 
١......................... ااالأفغانااالخزائري؛ن واحتراق 'ابوعمزة® المميب ممية  ٠٥
٣ ١١١؟.ا..يمّؤ؛.ّّ ويتهدف الحبال، ق لتمري يعد والأص® الاستعلام  ٠٠

١١٣...ا.......ّا.....ّ..ا العارمة الموصى وحلق للإنقاذ® الإسلامية ثيهلنة 

١ ١٩مشدود وتر عل اثنخايات — ٤
١ ١٩الأؤلراف! كل 0ع يلحب #توفيق® الخترال 
١٢١الأول الإنذار 

١٢٤الاستعلاموالأص®وءالحبهةالإسلاميةللإنقاذ® مفاوصاتكسبالومت،ي؛ن#٠٣
١ ٢٧.................. م( ١  ١٩٩ للإنقاذ®)يونيو الإسلامية اررالحهة ادوف العصيان 

١١٣١^ اءتقال 
١٣٦.. ٠٠٠٠٠..ّا......ّ..............للإنقاذ® الإلأمية و#الحبهة غزال® أحمد #ميد 

١٣٩. ٠٠٠.١١١ا..با......والأص® الاستعلام #مم ص يدعوه #الحزائر® ق سعودي أمبمر 



١٤١لهزاتلأمكثداالإلأسء 
١٤٤......... .... ٠٠.. ١٠٠انإرأا عملية 

١٤٦...با...اا...ا........ااّ...................١............. ١٠......امحتفزازات 

الثانيالقسمم 
»الخ،اعاتالإ.لأبنسمش«

الحمراءوالمثرية 

١٤٩ُ؛....ّّ.ا..ّ......  ٢١٩٩٢ه-ا-درالأتبمناس»الإلأض«و 
١٥٠الاليئقراطيةأ أمذوا 

١٥٥للانقلأب التمهيل. 
١٥٩الانقلاب 

١ ٦١٠عثواتي فع 
١ ٦٧وااالأمارالي4،ا اامزرينة'ا عمليتا 
٢١^١ العنف دوامحة 

١٧٥إ غريبة ااإمحلأمLناا مؤامرة 

١٧٩الجنرالات يواجه ءربوصياف، 

١٨٢..ب.ا..ب...ا........بب..ب..ا......ب..ب.ا.بب....ب. يهّينةاابن ررح1بر الرائي. اغتيال 

١٨٧...؟ا.....ب.ا.. ٠٠٠..٠٠٠سحة،صنيعةالخابرات.
١٨٨م،منرسمالأءتلأموالأسر............................. 

j ١٩١اسةأ الإ،لامية »الج،اءات أصل
١٩٥للأرهابي^ن والأمنء الامّتعلأم نحنيد؛انم 

١٩٨ولةالإملأمية،وتوءليمها..ّ.ّ......................... 
١٢٠ ر١أمvرااأ إل يتحول صف صابهلؤ 



٢٠٥ءيطوتيء الرائد وموت ءتيليملء، شية 
٢١•.٠ ٠٠٠.......٠٠٠. ٠٠............ءاكستانء ق مهمة  ٠

 -٢١٣( ٢١٩٩٤- ١٩٩٢^)٧
٢١٤الئطيعة 

٢١٧الثاو الإنذار 
٢١٩ام(............................ ماامحرإقاسم1)صفآبمبم 

٢٢٢ءإسإءين؛ا للعقيد التابعون الفتلة 
٢٢٥بشرية! مسوخ عنزه,' ءمركز ل الضاحل 

٢٢٨ ٠٠...لإينعكنونااأمركز جلاد بحءلرطاقاا؛ 
٢٣٣...... والأمن"الأّتعلأم رافم \عد\طت فرقة الخر«: الخزائري الباب ءامفلمة 
٢٣٦ءالشعسهء الليشيات تكوين 

٢٣٩أآهام(............ا.... الرعب)مارس فوصى ؛ معسكره® يغتر أن الرعب عل ء

٢٤٧الحنرالأت.......٠............... لحساب يعمل إرهابي؛ ريتوبياااُ ارخمال ٨" 
٠٢٤٨ .. ٠ 4 ... ٠ ٠ ٠ ٠ .... ٠ ؟ ® اللحة لإسلامه ا الخإعة وء أمترا ® ريتون؛ ل حما ُا أصص كثف 

٢٥٥راخمالز؛توفنبما«ا 
٢٥٨... ......................... ... »زبموبي،« من يتخلص والأمن® الأتلأم  ٣٥١٠

٢٦٢................... ٠٠......® "yUتغزو للجيش الإسلامية الحإعات ٩- 
٢٦٢.......................... ءذرنساااق الصدمة أصلوب يطبق العسكري® ءالأس 

٢٦٥......... فرنسا٠ ٠ ي المسلحة® الإسلامية ءالحإعة شبكات وأول توشنتح®، ءعل 
٢٦٩الفرنسي المخابرات جهاز لحساب مهمة 

٢٧١عماوة«الأقحوان« 
٢٧٤لاحمالريتور؛ٌيغزوفرنا 

٢٧٦العجيبة! ءاثلثى® كية 



٢٨'•••■"•■■^•""""•■ سلالإمامااءسحراوىاا
٢٨٤م ١  ٩٩٥ضبمرات 

٠٢٨٧تسحيرين٠ هإن ر ١غتيال 

٢ ٩٣السلطة هرم نمة ز نصفيان — ١ ٠
٢٩٣بوصياف^ اغتيال 

٣٠٤مرباح* قإصدي ''اغتيال 
٣٠٦ارالعارصن" الضباط نمفية 

٩٣٠ نيا  111ق نذرة ضربات 
٣١٢يره.•••ء••••••■•••••••••**••••• وُارابح صحراوي؛' القادر أرعبد اغتيال محاولة 
٣١٥الخوار محاولات كل إفاد 

٣١٩رفضيل الخترال اغتيال 
٣٢٣توانلالأغتيالأت 

٣٢٦الخرائري الشعب صد الحرب أسلحة — ١١
٣٢٦انية الاوايحوالأّتهانةاسةبالحياةالإن

٣٢٨مضاد! ااحهادي'ا تقليم المسلحت•؛ الإسلامية ااالخإءة 
٣٣٢الأربعة................•••■•••••••••••،•ء•••■•••• وأطوارها الرع،تا امزاتيجية 

٣٣٦الحرب آلة وقود 
٣٣٩اكنام عصب الرشوة 

٣٤٤الخلاصة 





تمهيد
جهازبين الوطيدة العلاقة 

القرنيالخائرات وجهاز الخراثري المكري" "الأمن 
الأولالطابق ل مع غرفة باب فتحت ، ٢١٩٩٥عام سمر شهر من يوم ذات 

لألتقيبون؛ مدينة وسهل ل يقع مواضع نزل وهو ، KRIieinallee•ارينال فدق من 
"إساع؛ن"،ب المعروف العاري" "إماعل الخنرال السابق برني حديد من 

_؛المعروف الحرائرية المخابرات جهاز ل الثاف الرجل إنه متخما. ض الذي 
محوداوانوعينان حادة، بزوايا وجه ذو القامة ضر رجل المكري®؛ "الأمن 
وقدحطم. قرار انحاذ د مل. أنه ل بدا حتى رأيته، أن وما متقدم. صلع يعلوهما 

الاا.انبألمانيا، الحرائر قارة بابقان اؤالعسكريان الملحقان زميلاي برفقته كان 
الكزقدة® بن و"عل لعلأل® رررشيد العقيدان وهما الحزاتر، من حميما امتقال٠ما 

الكبربإخلاصها معروفان الأمن، ل ضابطان وكلاهما لمغم®، ا ب
®١إماعبن ٠ للجنرال وولاتها 

الأجتاعذللث، موضؤع ل فاتحتي مقاومات؛ وبلا الأول، اللحنلة من 
المعارضبنمن لاثن؛ن تصفية عملية تدبر مني طلب لقد للامتغراب؛ الثم ااالسري® 

القادروءعل. كبير® "رابح اليدان ألمانيا؛ ل اللاجتبن الحزاترين الأملاميبن 
معارضانأمإ صحيح جد.ا. والمعروفة العامة الثخمسات من وهما صحراوي®، 

ماخانة ل يمنف أن يمكن حطر أي يمثلان لا ولكنها الحرائر، ل الحاكم للنظام 
ؤءالإرهاب® ب يوصف 

١٥



اامحسابقوله؛ ،اإمإء؛ناا أكد كهذْ؛ بعملية القيام جدوى من دهشتي وأمام 
حصولناعلويعوقون والنار، الدم الخزائرق يغرقون الدين الأوغاد، هؤلاء تصفية 

أنشانه من الخزائر؛ ل إسلامية خمهوؤية وقيام الأصولية، ثح إف الدولية. المائية 
للهجومومنهللقا صالية قاعدة ويمثل قاطبة، المغاربية اJالاJان ق الاستقرار يزعنع 

قويةهزة من بد لا لذلك، الأوروبيئن؛ شركاءنا يفغ لا همذا أن ويدو الغرب• عل 
الفرذيثذ،ٌ•ْع الخال كان مثلمإ صإئرهم، توقظ 

طارىء؟ة,حلمث< لو ررماذا ت سألت، 

مكانل ساعئلث، >،وا؛ من طردات، ؤإذا أذى. أى يلحقلاج لن راطمتن، فاجاب: 
آخرا.

ذللا،،عل ونيادة للمجاح. فرصة أي عندكم وليس قانون، دولة هن.ْ قدت،ت 
مراقبةءرمديرية ل أصدقائكم عل ا؛ فرنق الحال هو مثلمإ الاعتإد، يمكنكم لا 

عندلماعدتكم ليهبوا الداخلية، وزارة أو القرني[ المخابرايتط ]جهاز الإقليم'؛ 
رربوفولا الداخلية[، ]وزير ؛؛ Pasquaءباماكوا يوحد لا ألمانيا ل هنا الحاجة. 
Bonnet ار؛اندروولا التجسس[، مكافحة جهاز ]رئيس ؛؛Pandraud ،*أوامارشيال

Marchiani.؛؛

أصحاب،مع الهائية القعليعة ذاته الوقت، ق ومثل برذلتها، العملية رفقي أجهض 
؛بقعةذللا، يعل. الخيش من الانحاب، قرار لاتخاذ دفعني وهوما ابزائر، ل القرار 
•أشهر 

افرنثؤ كانبون، مدينة ل اجتإعنا نعقد كنا الذي الوقت، ل أنه إل الإشارة نحدر 
منعدد عن أسفرُتح والتي الإملاميثن، إل النوبة الع٠اليارت٠ من بموجة تتزلزل 

وقاطعةدقيقة معااوماُنح عل حصول م عله ورغم الحرحى. من وء~را'ت، القتل 
بواستلةزمن مند أوالمدسوسة المتعثة الإسلامية، للمجإعاينه أن ز أثلث، فإل حيتها، 
الحمالياأّثه.صله؛تاللئ، باريس؛ ل العسكري؛؛ ®الأس ل نفلمري ®لخبيث،؛؛ العقيد 

١٦



قديمةتقاليد فيها له أن كإ ل منه أقوى فرنا ق العسكرى*ا والأس إن 
لونبمالكن  ٧٩الفرنسية، الحكومة )بموافقة الهاجرة الحزائرية الحالية رانة مل 

ا،أوروباُ ل الحرايريثن® ُوداددة وفرؤع مكاتب خلال س وخاصة السيامي(، 
بمهمةتضهلنير والتي القرني؛ التراب عل الورعة عشرة الثإل القنصليات وكدا 

فرنسا.أرجاء كل ل الحالية أفراد شؤون رعاية 

علرسمية؛ أقل إطار ول يعتمد، أن داء العسكري^ ارالأس اسعلاع لقد 
ولالحزائرية، الحوية الخطوط تمثيل مكاني، ل أسانا يوجدون الدين العملاء 
والوكالةبمارص، الحزاتري القال والركز الحرية، للملاحة الوطنة الشركة 

فرنسال الحهاز يعتمد كإ أيصا. باريس مسجد ول الإعلامية، للخدمات الحزائرية 
فنادق،مديري )محامين، التنوعة والوظائف الهن أصحاب س واسعة شكة عل 

لالأجرة سيارات ماتقي عل أيصا ويعتمد نحار(. مْلاعم، أو حانات أصحاب 
والوادالبضاع تأربون الدين لانحار بعص وعل الفرنسية، الدن ك^ريات 

الحزائرية.الحإرك لدى تسهيلات عل خدماتم نفلر ومحصلون المنوعة، 

العسكرىاا،والأس صف وصباط الضباط عدد لكن م، ١  ٩٩٣عام ص ابتداء 
يقدرالخطأ؛ ل الونؤع احتإل وبدون فرنا، ل التواجدين الشرطة ومحافغلي 

ملحوطة(،بصورة ذك بعد الارتفيع ل أخد أن العدد لبن، )ما عامل فرد بإئة 
حجميضح وبئا والمخترن اكاوس ص مئات بضع الرقم هذا إل ويضاف 

تعاونمستوى وكدا فرنا، ل الحرائرية الحالية أفراد عل تمارستها تتم التي الراقية 
التيالُالم ل النادرة الحالات ص شك بلا وهدا الخصوص. هذا ل الفرنسية الدولة 

الوطيترابيا عل الحيل؛ هدا بمثل أجنبية، شرطة عناصر بوجود دولة فيها تقبل 
دائمة,وبصورة 

اياياتنزرن برعاية تضطلع الاثلأل. عنية الوطض التحرير جهة أنشأتما جب م ٢ ١ ر 
)الترحم(والقار. المملمّس اطلجال ق ميإ لا الأوروبية؛ البلدان ي الخزائرية 
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التواطؤعن بل فحب؛ والقبول الهلرف غض عن ليس الحديث، هنا ويمكن 
الشديدوالتقارب التعاون هي الأمامية ركيزته كاث والذي والكامل، الصريح 

الية، القرنالإنليم• مرانة وءمديرية الحزائرى العسكري• ءالأمن جهاري ين 
•العسكري •الأمن صئاط فيها ئدم التي الفترة وهي الثإنينات؛ منتصف مند سها 

جليلةلظرانهمالفرنيينُا؛وهوالأمرخدمات ~ومنينهم"!ساعيلالماري®" 
•،Yves Boiinclبول راإبقا اليد ية القرنللمخابرات السابق الدير أكده الذي 

الحرائريالأمن جهاز تربمل التي الوطيدة العلاقة فيها وصم، التي ؛ ٠٢لكراتهأمق 
الاعتإدتستملح لأما حدا؛ محفلوظه ا فرن•إن بقوله؛ ية القرنالأس بمصالح 

دليلناإن الأوصعل. الشرق بواقع تامة دراية وعل كفء؛ شريك كهذا؛ شريك عل 
التياربصعود أحد يتكهن •ل! ؛ ١٧١٥ويضيف الحزائرلأم. هي ١لمبية لقضايا ال 

ماأيصا. ا ولفرنبل للجزاتر، ية بالنسمثله الذي الكبير بالخهلر ولا الإسلامي، 
الأنطاطتنتبادل كنا الأول؛ الرحلة ل )...(. التعاون علينا أنه ليثك أحد كان 

فقدالعملناتز..(؛ محال عل يرتكز بيننا الحوار أصح ما سرعان ثم والعموميات، 
معارضيهم•*؛/عن ومونوقة دقيقة معلومات لدينا كان 

القيامتعني الأس مصالح لغة ل العبارة هذه إن ااحمايات•؛ محال ل •حوار 
انقلابمن فابتداء وبالفعل، •قذرة•. لعماليات الشترك والتدبير منتركة، بعمليات 

الحربية•،•القضايا مستوى من نوعيا الحهازين تعاون انتقل الحرائر؛ 3، م ١ ٩  ٩٢عام 
كإا، فرنل الحزاتريثن الإسلاميين عنفح واستغلال لراقبة مشتركة إدارة إل 

الكتاب.هذا من التاسع الفصل ل ساوردها التي الحهلات بعض ل ذللئ، مغلهر 

. م١  ٩٨٦عام باص هزت التي العيان أتناء وكدا لبنان، ي المحتجزين بآن المرنارهاتن تضية ل ص،ا لا ا 
(2) Y\es Bonnet, Mcinoires d'un Patron de la DST. Calmann-Lcvy. 2000.

(3) Ibid, P. 320.

(4) Ibid, P. 339.
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جهازبمدير علاقته كانت هر الشراكة، هازم عصب هو الماري" كان،رإسإعيل 
العلور.هده كتابة لحفلة حتى ها نفبالتانة تزال وما مباشرة، القرني الأمن 

كنتعندما أنتي أذكر الحهازين. ين العلاقة متانة تئبتر شهادة هى هنا أقومه ما 
العلممع اشثرة، بدون ا فرنإل سافرين، ما ممزا بألمانيا، بون ل منصبي أشغل 

لنظريبكمي كان الإعفاء، هدا عل وللحصول للجزائريثن. إجبارية كانت، أما 
منخاصة رخصة لتمتحني المعنية الأجهزة نحطر أن لحسبا٠٠؛ را العقيد اريس، بل 

أعيدوعندالغادرة القرني، الرائب، عل الإقامة من بموجبها أتمكن الحدود؛ شرطة 
الفرنسية.الأراضي عل لإقامتي أثر كل ليختفي المطار؛ ل الوثيقة 

والخا؛رارتإالعس.كرىاا ااالأمن ؛؛ن والمتميزة التينة العلاقايتط فإن وبالتأكيد، 
الأمنيةالأجهزة بان علم عل كانت، الأمحرة أن بالضرورة تعني لا ية، القرن

الوولثنإرغام بغرم، باريس،؛ 3، القنابل تفجثر عل مدم سوف الخزائرية 
الحزائرجنرالأاِثإ مارسها التي، الأسممال سياسة نأيي؛. عل الفرنسن ياميينر ال

م.١  ٩٩٢عام ط القتن، من، الألأف عشرات، عن أسفرت، والتي الإسلامي؛ن، صد 

تللث،ق أساسنا دورا ثلث، بدون لعبت، قد الخاصة العلاقة هده فإن كل، وعل 
السابقين(،روسائير ءاتثا عل —قهلعا— تقع الأكر المسؤولية كانت، ؤإن حتى الحرب،، 

وهوأها.افهم، لتحقيق الإسلامي العنفه الخيال؛ تقوهم، وبدرجة استغلوا، الدين 
٠الكتاب، ا هل. حوله يتمحور ي اللمه الأمامي الموصؤع 
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سرىالدارس؛ ل لمناه الذي وهو كاذب، رممي تاريخ التاراخت من نوعان ءايوجد 
حما®,نحجل تاريخ وهو للأحداث؛ الحقيقية الأسباب تكمن وفيه عنه، البحث عليتا ترير1ا 

،Honore de Balzacبلزاك دو ٠منرى 

العارمة،والموصى العام التعمن لحالة الجنون البوليسي الدرك هدا استيعاب يمكننا ؛اكيف 
اللجوءجزاء عن ومهني؛ أحلاني تدهور j تدربجا، رشدهم يفقدرن الضباط بعض نجعل التي 
القرة؟من اللامعقول التوى هدا إل وبحطون واكل، اكذب إل الأل 

الحقيقية،العسكرية ثدرامم تدهورت كلمإ والخسة؛ الوحشية هوة ل هؤلاء غاص وكل،ا 
حنودوأمام حقشآ، معركة أرض عل واحد عدو مع الفحلة الواجهة ل إمكانمامم وتدس، 

نثراتاحقيقتةا.ؤيطلمون القيادة، محكمي منفلمثن 

•Colonel Prudencio Garciaبروداسوجاوسارآ' •الشد 

راPrudencio (iareia ),ا£  Drama dc la autonomia miliiar, Alianza lidilorial, Madrid.ا  995.

ددكتتر;ثةظل ي الأرجتتض ألجش توات لوك لحممر متقاس. أساف لغاط للفلر اللفت، الكتاب، هذا 
بام؛توص منمي وهونموذج م(، ١  ٩٨٣- ١  ٩٧٦)• Jorge Rafael Videlaنديلأرافايل اخووخي ا-بم.ِال 

اّتلهاالذي الموذح نفس ومر (، ١٠١ ٩٦٢الجارت)؛توا. اكم.ر ءب  jQادني اف أّانج، من 
.٢١٩٩٢منن الدم« •تراّت، ا.يومإ؛ان جنرالأت 



مقدمة

اّبمزائري،الشميٌ الوًلنى ءالحيس • ؛المخابرات جهاز ل محام خابط أنا 
جديدازنهرينايربن بالرئيس أطاح الذي الانقلاب ل وندناركن 

الإّلأم؛؛نالأصولي؛ن شكات صد المعلنة الحرن ل دور ل وكان . ٢٠١٩٩٢
لالمساهمة واجبي من أف حينذاك؛ أرى، كنت، لأش التعينات؛ أوانل ل لحة الم

بوصوحل أظهرت الأحداث تهلورات أن غثر يتهدده. الذي الخطر من الوطن إنقاذ 
حقيقةق أكن لر أنني ل أظهرت كإ الحزائري، اكب جلادي مع متواطئا كنت أف 

أدائركنت، وإنإ ظننت،، ك،ا الحرائري المِا ممالح عن الدفاع ل مشاركا الأمر 
الوسائل~الهدم،وبكل الاستحواذ سوى هم لأعضائها ليس عصبة مصالح عن 

شكلالاتعدوكوما الش إرادتم وفرض البلاد، مقدرات عل والكذب~ والنهب، 
الشمول.الحكم أشكال من وملتويا متحرمحا 

تغيمبفرورة رزمحاتي وإةناع بالعقل، الاستدلال الأمر بداية ل حاولت، لقد 
الثب،ومصالح لطموحات الضاد الانحاه ل بر تكانت التي الإمتراتيجية 

أيةأجد لر ولما وخيمة. نتائج عن تسير أن إلا النهاية ل لها كان ما والتي ابزائري، 
كنت، ٢١٩٩٦من وابتداء م. ١  ٩٩٢عام منذ مغاينا مومحثا ت انحن مصغية؛ آذان 

قراريمتخدا الانحراف؛ هذا مسايرة رفضوا الذين الضباط أوائل من واحدا 
الإجراميةالأيادي ين فْع أداة أصبحت، ة مرمل العمل بترك والنهائي، الحاسم 
الحزائر.لأعداء 



الخيش؟من الانسحاب ^١ 

أمحاسلا التي الحرب هده لضحايا وتكرما الحقيقة، إظهار بواجب متى شعررا 
الْلاحنةالأساة صانعي الهقيقي؛ن، الفاعلن يكل وأشهر أفضح أن قررُنتح لها؛ 

جترالأتنادها اكاييس، بكل ندرة، حرب ١٠إما وطني. يصهلليها التي والففليعة 
لإخفاءالشهد؛ صدارة ق الظهور عن يتوارون ليملعلة، متعطشون عديموالكفاءة، 

وطنهم•أباء أشلاء وعل برؤنة، سلطتهم وباء حنتهم 
صلة؛الأحلادث،ذايتنح لأطراف، أوتمرمحايتؤ حقيقية، وقائع إما أوردته ما كل إن 

التيالعلومان، توثيق عل حرصت، لقد وظيفتي. خلال من عليها شاهدا التيكنت، 
الحقيقةإظهار ل الكتاب هدا يساهم ؛حيث، الدقة؛ درجات، أنمى متوخنا ذكرما، 

الإبانوثام، بض من الوثق العمل هذا يكون أن ذاته؛ الح؛ن ل آمل، ك،ا التارنحية• 
المأساة.هل.ه ق المتسببين المؤولين لمحاكمة يوما نتقام الي لحكمة ال 

م.١  ٩٧٤عام يوليومن شهر ل المشعبي® الوطني ءالحيش صفوف ل انخرطتؤ 
دورةاجتزمتؤ م، ١  ٩٧٧عام الحيوية الكيمياء ل الهتدسة شهادة عل حصول ويعد 

وبعد(. ٢١٩٧٩يونيو إل  ٢١٩٧٨أكتوبر شهر )من الضباط لتكوين تدريبية 
٢،العسكرىااُ ءالأمن مدرسة ل مدرنا عنتتؤ دفعتي؛ عل الثاق وكنتؤ غرجي، 
قمناصبح، عدة شغلتابعدها )م العاصمة. ضواحي من ُربياموس® 3، الواقعة 
•تيبازة ثم ئالمة ثم نسنعلينة من كل ق العسكري*؛ *الأمن 

العاصمة٠االحزاتراا ق عإك ، ٢١٩٩٢يوليو إل  ٢١٩٩٠مارس س وابتداء 
وبالتوازيالتجسس. مكافحة إدارة ل والتحليل* البحثؤ *مصلحة عن مؤولا 

*بنيق العسكري* *الأس ضباط يمدرمحة مل.رسا كنت، الأساسية، وظيفش مع 
يونيوق اعلنتؤ التي الحصار حالة إدارة ل مشاركا عنصزا كنتؤ كا موس؛٠، 

)ؤإن ٢١ ٩٩٢يناير ص ابتداة الطوارئ حالة إدارة ل ذلكؤ بعد ثم ، ٢١ ٩٩١عام 

للجنس■التابع المخابرات جهاز )١( 
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،٢١٩٩٢عام صٍم< وحلال فبراير(. شهر ل إلا مثا رّيعلن لر الطوارئ كانت 
العف،حا حوربح التي الهلريقة حول ائي رؤّوبض بيتي التفاهم لعدم ونتيجة 

القاطع.بالرفض نوبل طلى أن غثر الوظيفية، مهامي من إعفائي طب المسلح؛ 
حيثحبألمانيا، الخزاتر محمارة ق تعييتي قبلتؤ بعد؛ فيإ تفصيلا سأذكرها ظروف ول 

؛٣١٩٩٦يناير إل  ٣١٩٩٢ستمبر من غارة، بالالمكري الملحق منهسا ثغلت، 
عقيم.ثم راني برتبة العسكري®، ®الأمن مع عن مؤولا كنت، الوقت، نفر ول 

بأنرمقتنعا كنت، فقد ، ٣١٩٩٢عام متن. تراودل كانت، النتي الشكوك وبرغم 
تماما،زال فد شكي كان ، ٣١٩٩٥العام حلول مع ولكن وطي• إنقاذ ل أشارك 

الشعبضد تحاك التي المؤامرة لأدرك الشلثح؛ إليها يرقى لا قهلعية أدلة بفحل 
بالقهليعةقراري انحدلت، إرادق؛ وكامل صمبري من وبداغ لدللثج، الجزائري• 

وليسالجزائر، حلمة ل نفى أضع كنن، أل اءت،ررته لقد القاتم. الطام مع الهائية 
الوماتلبكل الخاصة وممالحها امتيازاما عل الحفاظ إلا بممها لا رمرة دمة خل 

واغتيالالبعض، بعضهم صل الجزائري؛ن نحرص ل تتردد لا عصابة المآكنة. 
الوطنعل حال-يا-ية قبضة ولإحكام الأوضلمع، تللثؤ عل الإبقاء أحل من الأبرياء؛ 

والاقتصادية.السياسية ومقاتلأراتبم 

العاصمةالجزار إل استدعاني تم رزماني؛ لإرّادت، العارضة لمواقفي ونتيجة 
ل1أباير1ههامّ

®توفيق®؛باسم الحروف مدين® ®محمد الجنرال الأمن، جهاز رئيى حاول لقل- 
ذاتهالوقت، ل عل واقترح مرسنه، داخل منصبا عل فعرضر سكوق، يشتري أن 

للرتبةالمرشحين لائحة عل أصلا مدرجا كان اسمي أن برغم عفيد، لربة ترثيحي 
لأمجكّثط لم وليلك، الوعود، تلملئؤ قيمة جيدا أعرف كنهتح لكني . ٣١٩٩٦وليو يل 

إلراجعا وقفلت فرارإ من الرابع ل إليها وصول بعد واحد أمؤع سوى الجزائر 
أعرفكنن، روكل. الجزائر- خهل طريق عن الشهر، نفى من عثر اكاف 3، ألمانيا 

حزاتريثنقتل ل الشاركة حتتا يعي ايل"يل؛ المنص، وقبول الجزائر، 3، بقائي أن 
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يتعارضما وهو والإذلال، بالاعممال الشعب وآلام ومامحي معاناة وننادة آخرين، 
انخراطيعند أقسمتها التي اليمن مع أيقا ؤيتناقض وقناعانر، صميري مع كلثا 

اقتنعناالذي الثلاثي، شحارنا خيانة أشأ ب كإ الثمي؛؛. الوطني الخيش ٠٠فوف صل 
الشجاعة،ررالإخلاص، والخدمة; التكوين ستواُت، طوال وطبقناه وتثزبناه به 

اليقغلة؛؛.

أقدمهل للعقل؛ ايافية الحرب هذه ل المشاركة تفادي كيفية ل ملئا فكرت لقد 
ذلكممكنا؛ لريكن ذلك عل الإقدام إن الأصدقاء؟ بعفر عد اقترح استقالتيكا 

ؤيعزضاخيانه؛؛، ياعتبارْ قطعا سيصنف ارالحرب؛؛ وقت الاستقالة تقديم أن 
الوطنيوالحز الحي الضمير ذوي الضباهل، من الحديد إن للعقاب. صاحبه 
وقغامضة، ظروف ق اعتيلوا قل. الحريمة ل التورط رفقوا الذين الرفيع؛ والهكب 

إلدوما ينب اغتيالهم كان الحقيقين. الفاعلين تكثف، جدية نحقيقات أي غياب 
منالحقيقة؛ ق كانن،، التصفية عماليات أن حن ق المسلحة؛؛، الإسلامية راالحإءات 

التعليإتتْلبيق عن الضباط هؤلاء بذريحة الأنذال، رومانهم ونحطيتل تدبير 
محياحتإلامتناعهم.أو الإجرامية، 

أماميأجد فلم المجرمة، الزمرة هذه لانحراف التصدي كيفية ق كثيرا فكرت 
باللجوءطللما قدمت، فقد فعلته؛ ما وهذا الخيش. من الانسحاب سوى خيارا 

التارخ.ذللث، منلم. هناك أعيس حيمثج عليه؛ وححلت، ألمانيا، إل السيامي 

الإسلاميينانحراف 

الحرببأن التصريح أستتلمح الفنأم، قلب، ق الأحدايث، عايئتح قد بصفتي 
بعفرتصوغه مما تعقيدا أكثر هي م؛  ١٩٩٢منلم. بلدي، نمزق التي ال2لاحنة 

بينصراعا باعتبارها الحرب هاوه تصور والتي أوروبا، ل السائدة التحليلات 
إظهارل المساهمة هو هدل فإل لذا، إمحلاميين. ومتحمثين حمهوريين عكريذن 

نحئز.أو مجاملة دون للتاريخ الحقيقة 
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عنفويتغنون سرون الدين الخيش ناده رادين أتم الشهادة؛ هان0 ق إن، 
الدايعموقف بدلك أنحي أق البعض يعتقد قد سنوات. مذ الإسلامية الخهاعات 

البدايةمد أحرص لدلك الإسلامين، عن أو للأjقاذاا الإسلامية ررالخبهة عن 
مهللمانتتي ل ليس أنه كإ سيامي، تنفليم أي إل نبائيا اي انتعدم تأكيد عل 

وردتوالتي الإّلاميتن، بعض ارتآكها التي الفظيعة الخرائم أنفي أو أبرر أن 
تلكمرتكبي كون عن النظر وبغضر الكتابات. من العديد ق مقتتلة وقائعها 
أنومحب محرمون، الأحوال كل ق فإنم بم، مغررا لغيرّهم أدوات الجرائم 
طرفانيوحد فحما حرب؛ هناك كانت ؤإذا جزاءهم. لينالوا ما يوما محاكموا 

جهة،من الخنرالأت همّا ننلري ل الطرفان وهدان ومتمارعان، متعارمحان 
الماماةق دور منه،ا فلغل أحرى؛ جهة من الإسلامية ررالخبهة وقادة 

الخزائريةالراهةلأ

أصحانياتاق ؛ ٢١٩٨٩عام ق الإسلامية الأيل.يولوجية تحقق الدي الانتصار بعد 
قاعدةأل وبرغم بالقوة. ذلك فرض ءالثا محاولين الإسلام، ومباديء قيم نحيد إل 

للانقاذ®الإسلامية ارالخبهة قادة بعض أن إلا ة، متجانغر كانت الجنب هال.ا 
تقدملأي مناهض متهلرف تيار ظهور إل أدى مما التسلهلي، الانحراف هدا شجعوا 

بوصوحيتجل للديمقراطية معاديا حطابا التيار هدا طور وقد للعصر. ايرة مأو 
الوحيدارالدستور أو كفر®، ارالديمقراطية آنال.اكت المرفوعة الشعارات حصى بل 

إكراهالإسلام؛القوةت تْلييق إل يدعون الاتحاه هدا أصحات وكان القرآن®. هو 
راالثورية،االجزية أحد وكدا الخدودالشرعية، أوتعلبيق الحجاب، ارتداء عل المساء 

هوالتطرف التيار هدا إن الخيال®. ررصريبة إل انمم« نوات راّحلال تحولت التي 
التشددإل بحد؛ في،ا عنها ث منتحي التي بالومأتل العسكري®، ®الأمن دفعه الأي 

والالتحاقالملاح حمل إل الشباب من كاملا جيلا جرت التي الملحة والمواجهة 
العنف.لغة ونبي بالجبال، 
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وتلاعباتللإنقاذا٠، الإسلامية لقادة السياسية الحسابات لثن ما ثم 
إلالهزب هذا عن التولية بالحركية دفعت أن واسممزازاته؛ العكري،، ®الأمن 

لقدوالطام. الإملامي؛ن ين المماص استحالة إل فاكثر أكثر أدى تما المدام، 
الشديدبحرصه التوازن، من نؤع تحقيق كثيرا حديدرا بن ®الشافل الرئيس حاول 

وءالحبهةالثتمون فيهم بمن الديمقراؤلي الاتحاه أصحاب ين الصالحة عل 
الدينللأسلامين، المعادين القراراا ®أصحاب الخثرالأت وين للإنهاذا؛، الإسلامية 

الخارجية،)التجارة الدحل عل الرقابة وتول الموولن ؛محاسبة يْلالون كانوا 
هوفقدحديدا، بن ®الثالل الرئيس موقف، نمن وكان والغان(• البترول وصادرات 

م.١  ٩٩٢يثاير ١ ١ ق مثصثه 

الايثخابير،المار وقف من الغلل حترالأت انحن. المشووم، التاريخ ذللن، من وابتداء 
ففليعة.أهلية حرب أتون ل الحرائرينح، يالأف للمزج ذريعه الأول؛ دورته نتائج ؤإلغاء 
نظامبواسطة البعض بعضهم صد حرصوا الن.ين الشباب أصاب مسبوق ضر حنون 
والكرامة.والعدالة بالحرية إلا محلمون الشبان هؤلاء يكن لر حن ل مكتاقثلل، حكم 

اترجودسماسم-فالوسالأخماض،
يمحاحتإعي حراك أي رفض وكدا العصر، مواكبة إل التواقة النحب ومميش 

الحرياتغياب ذلك إل يضاف والتقليد، الحداثة ين تحمع متناسقة تركيبة بتكوين 
والفنروفالعوامل هدم كل مكان؛ كل ق والفساد الرشوة وتفنى الديمقراؤلية، 

الفلهورهدا الثإنينات. حلال الحرائر ل الإسلامية الحركة ظهور إل أدت محتمعه 
كداالعالمااُ. سهده وعميق واسع بتحول تمئز حيومحيامحي، سياق ل يندرج الذي 

الذينالقرار،ا، ®أصحاب توى م لثدل منهلقية نتيجة الإسلامية الحركة ظهور كان 
التيالخبة« لفساد»ثثه نتالحا كان ك،ا اللاحقة. للأجيال المشعل تسليم رفضوا 
ونشلهالرشوة، تنخره متغتلمرس نغنام صورة عكستا والكب الريع؛ عل تتعيش 

التبذير.ؤيقتله اللامبالاة، 

العولمة.فكرة وظهور التناتية، القطسة البارئة الخرب ومائة الشيوهمة، نجم وأفول برلن، جدار مقوط ( ١ ر 
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الإسلاموأن انقلب ند العالم وضع أن أوالقادة المؤولون هؤلاء يدرك لر 
الإمبمراطوؤيةاميار متد الأمريكية؛ للهيمنة كبديل ه، نفيفرض كان السيامي 

عفاالتي القديمة الطريقة عل الأمور يثر تمواصلة يريدون كانوا لقد الشيوعية، 
اللاحقة،دهنتهم نم البداية، ل محدث لما إدراكهم عدم يفر وهدا الزمن، عليها 

الياميءالاشاح أعقبت اش الإصلاح محاولأُت لكل الترسة مقاومهم وأمحثرا 
م.١  ٩٨٩عام بداية مند أعل" من 

التوازنات،ثدرك أن دون التحولات هدم الأوروبية البلدان لاحفلمتخ لقد 
منالتوجس وبخن الديمقراؤلي، الانفتاح به يعد ب،ا الرضا ب؛ن مرددة الفعلة، 
دينيةدولة فلهور احتيال إن أوروبا، أءتاد-، عل إسلامية ديكتانونية نيام إمكانية 

يفنروهدا مقبول. غر أنه عن قفلا حابامم، ق وارد غم الإيراق النمعل عل 
للقمعثمارستتهم ل الخنرالأت أوغل عندما وصمتها، الأوروبية الحكومات نحادل 

.٣١٩٩٢انقلاب من اتواء والاضعلهاد 

كلناالبلاد عل نفوذهم وبسط ودعمها، الحنرالأت سلهلة الانقلاب كزص لقد 
كرار*،،رالخربيبلخبحا،امحمارتواقا،

الحيسمن ُلالفارين بعصابة عادة يسمون الدين هؤلاء وآحرون، الماريُا، ُمحمل، 
يلتحقوالر تواق®؛ وامحمد العءارىّ ارمحمد كالحنرال؛ن بحفهم، إن بل القرني®، 

أشهربقعة نبل أي م؛ ١  ١٩٦ ل إلا الحزائرية الحدود خارج الوطني ابيس بمراكز 
القرني.المحتل ضل معارك أي ق قْل يثاركوا فلم الاستقلال، من فقعد 

نلةنتيجة أحهنأ فد للإنقاذ® الإسلامية ااا-لحثهة قادة من كثرا نسنا أف وواضح 
فتتجاوزهم.عقاله؛ انفلت، قد الحبهة داخل ، اكلرفالخناح ولأن السياسية، ا.لقرة 

الإسلاميةراالحبهة تكون و؛ذللئإ العس.كريااب ءالأمن جهاز محركه كان ما كثترا إذ 
محنارالفازين الخنرالأت وألاعيسح حيل إنجاح ل وافر؛ بقسعل ساهمت،، قي. للإنقاذ® 

للاتثثاربالئلطة.القرني® الخيش 
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»_يقتل_؟«ابمكارالأ>وحةالخارئ

العامالرأي ؛ ٢١٩٩٧عام حريف ل ارتكبت اش الك؛رى، الذابح دفعت 
الحكومية،غير الإنسان حقوق منظإت خاصة مصغية. اللاحفلنآذاثا ليعثر العار 

بلابالشكوى، محأرون لفترة ظلوا الذين الحزائرية؛ الأزمة وخبراء والمحميون، 
قوايتخقيام نمور إن للأ>لأمين. المنوب العف ل الأمن قوات تورط من حدوى؛ 

التملصعب اكيد بكل هو مماثلة، حرائم ل المشاركة أو بارتكاب للجيش تابعة 
يمكنلا إذ معقولة. غثر درحة بثاعتها ل بلغتح الحرانم وأن حاصه والتصديق. 

طاعنونوشيوخ ناء، طاء)أطفال،، بمراطن،ن لتصور بالإنسان الخيال، محمح أن 
ممنبتحريم يذبحون، أو ويقتلون، ؤيغتصبون، ؤيشوهون، نحهلفون، لسن( ال 

القيام.لكم•م بمرض، 

الإسلامي؛ن،عف، سبقت، التي والمؤامرات الماورات كل فان محنرى؛ كإ ذللث،، ومع 
الثابت،من كان ؤإذا الففلاعا ط، عل بئا مموشزا كانت، عليها؛ شاهدا كنت، والشر 
اامستقلةااإسلامتة حماعات قامته  ١٣١٩٩٦وحتى  ٣١٩٩٢سنة من ابتداء أنه قطعا 

الحإعيةوالذابح الاغتيالات محن الأكثر القسم فإن مريعة، وففلائع جرائم بارتكاب 
ؤ،هي ، ٣١٩٩٧عام مناو أحص وبصفة ؛ ٣١٩٩٢عام منن. الإمحلاميينر، إؤ، النوبة 
الأمنية.للأحهزة نظاميا تابعون رحال، مباشرة؛ غثر أو مباشرة -يا، قام أعإل، الحقيقة 

وذلالث،الكتاب، هذ.ا فمولر عثر علميه والثرهئة توصيحه عل سانكهبإ ما وهذا 
أرقامعن أسفرت التي ايمراءا؛؛ ااالعشرية هذه حقيقة إظهار نر الساهمة ، -يدف

مراكزمن وعنرايتط مفقود، ألف، وعشرون ومائة قتيل، ، ألفمائتا مفزعة؛ 
نازح؟مليون من وأكثر لاجئ، ألفا وأربعإنة معتقل، ألفا عشر وثلاثة التعذيب، 

ُالثع_ح.ر من كبثر قطلمع اهقار البلد؛ انتماد صربننؤ التير النكبة، هذه عن ونتج 
السنين،عثرات من علميها القضاء سبق وأوبئة أمراض جديد من ظهرت ك،ا 

الحكوميةغيِ الوولية النظإت بعض تثديرات وتذهب العاملة. الأيي من يالماتة ثلاتقن من أكثر الطالة محنالت )١( 
il ، كالحزاتر.غني بانم. وافر معر تماما يتناهض أمر ومو الفقر، خط نحت يعيثون جزائري مليون عثر خمسة حوال أن

١٣٨



اللموصة،)الرشوة، الاحتإعية الأفات ونفثن، الهلاءول(، الئل، )التيفويد، 
الانتحار(.الدعارة، 

لتاريخحديد وتنويه آخر تزيغ، ومع دون للحيلولة الكتاب، هذا >راوذ، 
جعلوادجالون كتابته أعاد الذي التحرير؛ حرب لتارخ >درثط ما غرار عل الحرائر، 

الذيالمدى إدراك عن جدا بعيدا زال ما العالي العام الرأي إن أبطالا. أنفسهم من 
سإلا ٠، العسكري•' رالأمن  ١٦٠قام التي الشيطابة والناورامحن، الوامرات( بلغته 
حل•بثح ول فايقق؛ وبمهارة تالقاتثا،  ١٦٠تستدل حين الهرب؛ بأحبار المتعلمة تلك 

زائفة.أحبار ومثانرارت 

العجيبالابتكار ذللث، هو التشويه لميامة للدهشة إثارة الأكثر التجسيد لعل 
العاصمةصواحي ل المرتكبة الرهيبة المذابح فبعد من؟اّ يقتل ُمن لأطروحة 

والنظإتان، الأتلحقوق الحرائريون المنامحالون صنم ؛ ٢١٩٩٧عام أواخر 
دوليةتحقيق لخنة تشكيل عل الإنسان، حقوق عن للدفاع الحكومية غر الدولية 
الحنقل وتورًلها الأمن قوات حول حامن، التي الشكوك صحة لتقمى مستقلة 

ُالجموءةلدى يسني صوتهم بدأ المرة وهذ0 الإصلامية. للماعانف المنسوب 
'جيمسالأمريكية، الحكومة باسم الرسمي الناطق تصريح درجة إل الدولية•؛ 

الركنيناااادي,ِيث اكسميتت عل طرأيت، التي اكغييسات كل رغم نتعثر إ الأسطرريه الخ،كرىاا ءالأس ّمعت ( ١ ) 
منذالأخيِئ والتسمية والأمن'- ليوثيق العامة و'اكارييت والأمن'. للوتاية العامة و'المنل-وبيت '٠ اخثن لأم.' 
أقالأتلأموالأس'.: ٠١٩٩.ت 
الأماراتم كان اش '، Malgانماذ والامالأت اكلمح اوزارئ ر اسيأ جبار،الأس نحير 
حام؛ظل الذي النك.ِي' 'الأس . ٢١٩٦٢عام الاّملأل، غوأة نلن، وام الوطني'، الحرير و'حيت التابعة 

صياّيت(؛كثرطة نحدمه كان الذي الواحد، الحزب، فرة راتان الدولةوالحزب، داخلنحابئ الوهن، ذلك، منل- بالكلنة 
ءايدوبيةو م ١  ٩٨٣نة مكاما أحلت، والتي الح؛شاا، لأس الركنين "الديرين ام: نحت،  ٢١٩٨•سنة مٍت5ك ابدت، 

١٠٢  ٩٨٨أكتوبر ل انديمقراطيت 'الموجة' يرورعابعل ، lIjlLوالتي؛الخمهوريت، لرتامة التابعة والأس' للوقاية العامة 
العامةنلت،'اكدوبية وتل الوطي. الل.ذاع لوزارء وليس الحميريية لرتاّة التابعة والأص' للتوثيق العامة •المندوبية ب

ّتم-ُو، ووماتلها. وفعاليتها عناصرها عل اي أي ذللثح يلحق أن ؛ل،ون  ٢١٩٩٠يونيو ي رثا والأضن' للتوسق 
إمرةنح—، ورصع والأص'• الاستعلام 'تم ام بمؤ العسكري' أصبح،١لأمت عن.ا(؛ إل )وماعود  ٢١٩٩٠
أنإلا مية؛ التعل انملمارتة والتغجرامحتآ الأجيال  ٠٣٠رتعاالنص مرور وبرغم 'توفيق'■ الدعو ،ل،ين' 'محل الحنرال 

والقمع.الرعب ص توات بموسوما والواطنتن، الكوادر لدى لاشعوريا متداولا زال ما العكري' ءالأص ام 
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ttروين  James Robin تنكيلل ترغب بلائه حكومة بأن م، ١  ٩٩٨يناير ٥ يوم ؛
الماوارحُأ،,هده وارتكاب تديثر عن الموولن لعرفة دولية تحقيق لخنة 

والأمنااُآ،الاستعلام ءنسم ل الدعاية مصلحة ابتكرت التهديد؛ هذا الواح-هة 
الجزائرل الإعلامتن عملأءها واستسلت والخعلورة، الفعالية ل غاية شعارا 

والإمحاءله، للرؤج الحاجة( عن عددهم يريد حيث فرسا؛ ل )حاصه وخارجها 
حلرحعل بالتجرؤ أحرموا قد ساندها التي والشخصيات الدولية المنفقات بأن 

استعملهاأن يبق لر الصيغة هد0 أن إل والإثارة من؟اا، يقتل ررمن مؤالت 
ءلالما®فظحااُمآآ، بأنه تلقاثئا التساؤل وصف وقد الإنسان. حقوق عن المدافعون 

منالتحمق السالحة،؛ الإسلامية ايعاعات تبنتها قد الجرائم هده أركل أن 
إنصحتها ومجدى أصلا، الحراتم تلك تنبني الجماعات لهده رسمية بيانات وجود 

قواتدور إل ينثر مجن كل فإن اليوم؛ وحتى اللاحقة، السنوات وحلال وجدت، 
بأنهيهم الأن؛ حش يكتنفها الغموض زال ما التي والذابح، الاغتيالات ل الأمن 

مزاليقتل من أطروحة أضار لأمن 

وبحضروالأمنء الاستعلام ءرقسم ل التابعة الدعاية مصالحة أن يكره محير وما 
مصداقيةل للتشكيك محاولة أي عل والتشويش بمتابعت يتكملون 

الحزل يدان استحياء؛ عل ولو ناول، أيسءل أو تلمح وأقل الرسمي• الخطاب 
الرسميللمتفبر ترسيحا وذللث، جرائمهم،ا، من الإسلاميين كرئة ررمحاولة بأنه ويتهم 

.1998 Daily Press Briefing released by Ihc Office of ihe spokeman, us Depannient of the state, fi janvier  ا(ر

كانتالعلومات. تنويم ل رينا دورا المديرية هده لعت هذا. يومنا ؤإل الثانية، الخزاتريت محلوال،الخرب. )٢( 
الفيدرأّءها النفاق،؛ العل ،مصالحة ! ٢٠١٩٩٣يناير ز أصحت. تم والتويؤ.،؛ الصحافة ءمملحة نس! 

فوزيالأنصر؛الهياو هازا ١ءوصر٠ المدعو،الحاج، زبير، المسوم،طاهر العأنين. ثم الدعوءصالح،. مراو، ،جيلأل 
٢(. ١٩٠١٣••

،.Andre Gluclcsmannغلركممن 'أنير؛، ين القرنالفيوفن من كل اتخ،ِم< الذي ف اللفنذ وهو )٣( 
،.Bernard-Henri Levyلغي هنري ُ،؛رنار 
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افررمحاس صد اللأئكيأ١؛ الخمهوري الخيش نحوصها التي الحرب ثرعتة السائدت 
المأساْوحصر الخرائم، لكل ^١ ٠٣للأمور المخل البسيط هدا أتاح وقد • الإرهايثتزٌ 

ذاته.الشب رامها عل أهمية؛ أكثر أحرى أؤلراما ونحاهل وهمي، ثنائي ربع صل 
ماالإتقان، من تفننها ق يلغت قد والتضلل الخلط تغدي التي المإرمات إن 
بانالعام الرأي يوهموا ولكي ودراية• وفطنة حنكة الناس أكثر يساور الشلث، محعل 

الاستعلاماسم قام الإسلأميين؛ أفعال س هي المدني؛ن حق ق المرتكبة الاJايح 
حقيقت؛نبإملامين الزج وهي الهدفح، تحلمئ تكاد لا جهنمية بابتكاروسيلة والأساا 

اعةوي• العمليات هده مثل بتنفيذ والكلفة الشهم، ش\كلها التي الخإعات صمن 
عدمونعمن. المتهدفة، القرية أو الحي س الأول النازل نحاوز يتم المذبحة؛ ارتكاب 

•مهاحيهم بن إسلامين عل يتعرفون شهودا التال اليوم ل يميحون بحيث فتلهم، 
كدليليستخدمون الذين الإسلاميين وجوه أن وهو ووا.-ري، للاشارة داعي ولا 

هيهن.ه ملثمة. الأس قوات بقية وجوه تفلل بينإ مكشوفة، تبقى الته٠ةا، السر 
»_يقتل_؟«.الغلروفحالتيظهرُت،فيهاوتطزرتهأطروحة:

السلطةقلب، ل الءكري٠ •الأس 

اكعى«الوطي #الخيش j انخراطي لحفلة السكري!(، »الأس أختار ول أذكر 
طموحيأن أذكر منة، وعشرين ا واحل. حينها ابلغ وكنتج ؛ ٣١؛/١٩ يوليو لأ يوم 

ومؤسسةد.يمقراطية، قوية، قانون دولة بناء ق المتواضعة اهمتي متقديم كان وغايتي 

دمىالقرب- الندرة رحمها س وولدت كامل؛كي• ياق j ظهرت التي اللانب الطانا مي •اللائي" )١( 
بيمهأ.للدين معادية 

الثورةءن وتمخضت الروتتش السياق ل فلهرت التي الأنغلومكوية العلمانية فهي ءالكولاريزم* أما 
يعدما الأنفلمة احتلاف يكمن ذلك وي بالضرورة. تعاديه ولا وتستخدمه، الدين توظمت وص الصناعية، 

■ءل،انيةب؛ن الفارق ي يتجل كا الأنغلومكرن ومتعمرات اللأت؛ن متعمرات بين والفارق التكرلونيالية 
رانناشر(بورمحيبة. وعلمانية عبدالناصر 

برعود؛غراثيم عتر أو التعذيب نحت سراء إكزاههم؛ وتم نل، مجن اعتقلوا ند الإصلامتآن محن أفراد وهم )٢( 
ارتكا-أا.مبز جرائم من الإءنJ١ء أو ءترو،تأما نحميف 
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الزمن،وبمرور الشعب. وحيارات الحريات واحترام نوذمار،ُا، وقتم مبادئ عل 
والخبرةللتجربة وكتيجة تقلدها، شرف ل كان التي والمزوليات الوظائف وبفعل 

الحرمأمتطيع العشرين؛ عل نيفتا التي الخدمة محنوات حلال لدي توفرت التي 
يتمعالدولة، داخل دولة إنه الحرائر. ل السلطة راقلبا< هو العكرى<ا ارالأمن أن 

بحقالأمني الحهاز هن.ا اكتب وقد لها. حدود لا ووسائل ؤإمكانيات ملاحيان 
العمومية،ات للموٌالعموم مديري أويعزل يعين أنه ذلك الملوك®؛ ررصاغ سمحة 

ا"يمهورية•رؤساء وحتى بل والوزراء، الرلمان، ونوات فراء، والوالفتاصل والولاة، 

هيأحرى؛ حقيقة من التعيتات سنوات حلال تاكدت فقد الحفل، ولسوء 
البللخدمة ق للعمل؛ الخيارة ووسائلها الهائلة، إمكاناما تضع لا المؤسسة هده أن 

ارالاصتعلأمفم رؤساء إن والحزائريين. الحزائر صد تتخدمها ل والشعب، 
إنقاذذؤيعة الرخمن®، عبد وااك،ال الماري®، وررإس،اعيل مدين®، محمل ١٠والأمن®؛ 

وبعضالحنرالأت عمابة ْع بتواطو نغلموا، قو الأصول®؛ ااالتهل.يد من الوطن 
مواطنيه،صل. بشعة جرائم وارتكاب البلد، ثروات نر__، عملية المدنيين®؛ ارالدمى 

الحكريون.حتى ولا المثقفون ولا ديمقراطيون ولا إسلاميون لا متهم بج فلم 
السهاحدون أهوائهم، وفق يثرالبلد هوتللنهس، لهؤلاءالمتعطشين فاكيارالوحيد 

الاحتجاج.أشكال من شكل بأدنى 

يحدخاصة ويمنة م، ١  ٩٨٨عام من ابتداء الحزائري، الشباب اصطل لقد 
)المسماةالاعتقال معسكرات التحرير؛ حرب انتهاء من سنة وبعدثلاثين ، ٣١٩٩٢

التحدي_،وذاقوا الاختطاف، جربوا ك،ا الصحراؤية، الأمنية®( ،؛بالمراكز كاية 
التمفياتوكدا المعتملين(، ؤإذلأل المعلومات، لاستخراج بكثرة )المتحمل 
بنالحق عبد مرباح، قاصدي بوصياف، )محمد السياسية والاغتيالأت الحدية، 

وءامواطنيالتجوال، وحظر الاستثنائية، والحاكم حنائي(، القادر عبد حمولة، 

•١ ه٩ ٤ عام نوسم س الأول ق التحرير ثووة نغجرى ونم مالئ )١( 
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يذكربشكل (®، jljjlوجاعات،الدفاع لحة، المواليلشيات ، ٠١اكاJةاارالدرجة 
بالخنودوالامتعانة المجندين، استخدام )مثل الاحتلال جيش بمإرسأت الحمح 

الخزاريتناعتار س إذن عجب لا (. ٠٢١واضسةوالخازنية، كا>ش، الإصافن 
قخمسناتالاحتلال عساكر لسياسة أواستمرارا اعتدادا اليوم، حنرالأتا لسياسة 

الماضي.القرن 

،عتواؤلوا يعبر كوُت، اللأن ذللث،؛ ل الحق ل وليس ااسكوات، يمكنتي لا 
ثهادقتقديم هو الكتاب، هدا تأليف، من هدل فإن ولدللثح، المجرمة. اللمهلة هده 
-|داأنوم ؤإف مطير. أوكملاحنل منفي كفاعل عاينتها مواء بعينها؛ أحداُث، عل 
بأيديالعاصر الحرائر تاريخ يزور لا وحتمح، بالواجب، مكب شعورا تامة؛ قاعة عن 

منالعديل لذكرتم، وفاء أينا العمل( حذا أقوم كإ الدمويتن. والتآمرين الدجاون 
الشعّباستعادة فب المتواضع تم، جهل هم يأن أمحل عل العشرية، هذه جرائم ضحايا 

باهظا.ثمنا مقابله لغ الذي واستقلاله، وحريته لسيادته الحزائرؤ، 

وزعزعةتنظيمثا، للإنقاذ* الإسلامية ،الحبهة احتراق الكتائب يتناول محوفج 
اقتصادية(إصلاحاين، بإجراء صادئا بائر )الذي حمروش مولود حكومة استقرار 

للحركةالصلبة* لتكوين،الزاة متطرق كا واا،ا،ام.  ١٩٩٠ّواذح بى 
،(،١٩٩٢الأنتخابي،)؛باير المسار توقيف، وكذا الحرائر، ق الراديكالية الإسلامية 

بتكوينالخابراُته أجهزة وقيام للمحنفج، العنان* ررإٍللاق استهدف، والن.ى، 

الدولةتوفرها التي النازل وثاطي المعية الجالس إل للإشارة العاصمة محمع ي مستعمل الصطلح هذا )١( 
نتّالاتإرة فرتسا اقامته الذي النظام إل شر وهو الصنوبر(؛ بنائي العروق ركالمكان السلعله لأصحاب 

أصحابفإن شك، وبلا ٠الأuلي٠. من للأعيان َ ءالدرجة ناخين مة بإنشاء والقاصي  ٠٢١ ٩٤٧
ءالأهال•(.من أمحثاله يمنرة منهم الواحد صوت بمب )حيث الفرن—يون المستعمرون عم كانوا الأولُ 

بحيثكبترا كان عددهم أن ويدر أ الفرستة الكرلونيالية السلطات عع تعاونوا الدين الخزاثريثن منيفان دذْ آ ٢ ر 
بهاالأٍابشالمجاهد;سوتتحدث 

تمحن المهاجم(، الخدر منف هجرمارومنها لدرها صار  ٣١ ٩٥٩العام حلول ومع الوض- ،^، ١^٠٠٢جش 
عنالمعلومات جع يتم حيث فرنتوزأ ضباط يقودهم حراويون حرش توامها )كوماندوز( متئلة فتالق تثكل 
الفر^،)١^٢٣،الحيس من بدعم بالهجوم المالئة ثم ومن التحريرط جس 
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تلكل أنه ذلك للسلهلة. حليف حم مثلت التي الملحة* الإسلامية ااالخءاعات 
نوميالض للمأساة الأول الزور ين )'م\-س\م(لأ بالذات الموات 

التسمية)وهي للجيشلإ الإسلامية ١االخإعات لدور بالتفصيل أيصا سأتطرق 
والاغتيالأتالمداح ل دورها يافضح الحزائري،؛ اك-اراع عليها أطلمها التي 

هدفوسأذكر والعسكرية. السياسية الس>حصياات تصفية ق وكذا درامية، الأكبمر 
والحرباستمرار لضإن العسكرياآ؛ راالأس بواسطة واستغلالهم توجيههم 
صدالحإعات تلمك واستعإل الخارج ق المعارصن اغتيال محاولات وكذا القذرةاا، 
.٢١٩٩٥عام باريس مجبمنىات خلال وخاصة الفرنسية، لا والصالح 

والمدىالمعقدا بالطاع الصفحات هذه قراءة عند سيفاجا المطل غر القارئ إن 
واللاعب،الوماثل لأحهل القذر الاستخدام والذي تصديقه، يصعب، الذي 

البلادسياسة توجه التي والأجهزة هذه، الخيش قيادات ممارسات لكن بالإسلامي؛ن* 
الياميالمير ل لاعريقة« تقاليد هي بل ابمكازا، ممثل لا م؛ ١  ٩٨٨منذ لظل او 

بل، ٣١٩٦٢عام الحزاتر استقلال إل تعود تقاليد الدنيثة،ا؛ والضربان يواسطة 
محبلكن الكتاب، موصؤخ ليس هذا أن وبرغم التحرير. حرب سنوات إل تعود 

حقنةبواسطة م ١  ٩٦٢عام بالفعل صودرت قد كانن، الفعلية السانطة بأن التذكثر 
التلاعبْن انحذوا والذين السوفييتية، المخابرات مدرسة خرمحي الضباط من 

ومناليوم، القرارا؛ دوأصحاب الشعبا. عل والسيهلرة للتنحكم منهجا والتآمر 
منباكثر يقوموا ب الدولة^؛ وإرهاب ل كقتاع الإسلامي للعنف استغلالهم خلال 

أسلافهم.عن وريوها التي الأساليب استخدام ل التإدي 

صعوبتهل زاد إذ هينا؛ يكن ل؛ الكتاب هذا إعداد بان التذكير محير و١خثن١إ 
عثرمن أكثر منذ وقعت التي للأحداث استحضارا للتد.كر المضنية جهودي 
الإمكان،قدر الدقة توخيتؤ لقد الثغرات. بعلض وجود من مفر فلا لذا، سنوات. 

والتزاممنها. متأكدا أكن لر التي والتواريح الأمإء بعض ذكر عن نحاوزي لدرجة 
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للجنرالأتثغره أبة أترك لا حتى منه؛ بد لا احتياط المتهجية الصرامة هذْ 
ررإالقذفاا.ومفوها حقائق، من ذكرت ما ل ليهلعنوا وعملانهم، 

معهاالملمة قهلعوا نم الدمء، سنوات ١٠عايشوا الذين العديدين مثل ولأنني 
برهنةهلور- الهذه كتابة لخنلة حتى ماديا- عئ يستحيل البلاد؛ خارج بلجوئهم 
الهلاءن؛نأن حين ق أنقلها. التي الوقائع محمؤع للكلمة؛ القضائي بالعتي ؤإئبات، 

ولذا،وامتحضاراكهود. الأدلة، وتلفيق رفركة• ب موالعهم لهم مح تقوال أل 
غامرواإذا حتى المأساوية، الخالقات هذه ل المؤكدين الفاعلين إلا أذكر ألا امحرت 

تقديمعل قادرا حينها أكون القرني؛ القضاء أمام صدى قدف، دعوى برفع 
الإطلاق.عل دحضها محاموهم تطع يلن 

الثديانللنقد متتعرض الصفحات هاوْ أن نما أعرف أ-محرة؛ ملاحفلة 
انر،الفالعمل رجهاز حلال من وذلك، الخزائر، ل القرارء •أصحاب بوامعلة 

واحهلرتسق وفد المحروقة. الإعلامية وأدواته والأمنء، الاستعلام  ٠١م لقالتابع 
قبباريس العليا الحكمة أمام بشهادق أدليغ حين محنإ لا العلمرق، بعنرات ؛ل.اان> 

الخزائرية،الخاصة القوات ل السابق الضابهلء لصالح م، ٢ ' ٠ ٢ يوليوعام من الثالث 
الدفاعوزير حق ل ء القدف  ٠٠بتهمة قضائيا ملاحقا كان الذي ء؛ محواعدية لحبيب، ا  ٠٠

لالقرارء •أصحاب صد به أيل الذي الحديث بسبب، نزارء؛ •حالي الخنرال السابق 
اسرةااُآُ؟•الحرب كث١يهت صدور إثر عل ية؛ القرنالخامسة للقناة الحزائر، 

تيال®غادر قائلات للمحكمة نزارء ®حالي الحنرال صرح بشهادق؛ الإدلاء وبعد 
الأنتخابيي؛المسار توقيف، بعد أنهر أوسعة ستة ، ٣١٩٩٢عام منذ الجزائر ٌمراوى 

ا(ا ا labih Souaidia, La Sal،' Guene. l.a [X؛et)U\،'rte. Paris.ا00ت.

ايام؛خمة ص أم دان اش المحاكمة. لرتاع انميالكامل تريق لقدتم المدق• تضن تزار ابزال خر وند 
دعنوان1الفرنسي ض ننرء تاب كز 

Lc Proccs dc «La Sale Guc!Te», La Dccou\erte, Paris, 2(_
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رحالداليد أن ولاحظ ء|اار ملثآ أظنه لا تطورات توحد عاما عشر اثتى وبعد 
اشااالأوصاعا1 أن يمبر نهو مة((؛ عشر رراقي عن  ٠٢٢ ٠ ٢ عام نحدث نزار® 
،٢١٩٩٢انقلاب مع وليس ، ٢١٩٩٠عام بدآت فد عنها، السؤولين أحد هو كان 

ذللث،مند وطني يصهلليها الش الفاحعة حلفيات فهم مفاتيح أحد يكمن وهنا 
وخاصةالكتاب، هدا ق يالتمثر تناولها سأحاول جوهرية مسالة وهي التاريح« 

ماوهو *نزار'، السيد عنها تحدث التي العناصر* بكل *الاثام أحدت أحبتي أش 
للقارئ.حكمه سأترك 

( ا ر  Souaidia, Le Proces de «La Sale Gucno،, Op. Cit., P.245.
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الأولالصم 

اكلأ.مم_،





حمروشا،ررمولود اممرار زعزعة 
ءءء  لالتابعن البحث ارمملحة ل رثينا علث ؛ ١٩٩٠مارس هر شل 

العكرى«"الأمن جهاز فرؤع إحدى وهي والأمن"، للتويق العامة "المندوية 
الضالة".الحاسوسية "مديرية نيابة ل يتلة بفترة مماتي بعد وذلك الخزائرى، 

خاصةبمهام إلينا ليعهدوا تعدون يورومحاونا غليان، حالة ل حينثذ البلاد كانت 
الوراءإل العودة عل ذلك، تفصيل ل الشرؤع وقبل المتجد.اتا. هده لمواجهة جدا 

حينداك.صفوفنا، يود كان الذي المناخ لامتعرامى قليلا 

١م ٩٨٨أكتوبروصدمة المكري" "الأمن 
"بإيعازجديد" بن الخمهورية"الث-اذل رئيس قام ، ٢١٩٨٧نوفّر شهر 3، 

بالتفصيل"عنه للحديث، سأعود الذي بلخر"؛ *العربير الخنرال ديوانه رئيس من 
مندللسلطة الفقري الحموي باعشاره جذريا، العسكري" ارالأمن جهاز تنظيم بإعادة 

تماما،منفصلن كياين إل الخهاز يم تقتم حيث . ٢١٩٦٢عام الحرائر استقلال 
وقدالخمهورية، رئاسة ونتع والأمن" للوقاية العامة "المندوبية وظيفئاثتقلن وم

مدالعسكري" كازثدير"الأمن الذي ءياط«، لكحل الحنرال"محدوب إل أسندت 
ءمحمدالخنرال مل>اك؛ سديرها، التي الحيس" لأمن ايّكزية و'اا'لل"يرية ١م؛  ٩٨١

العسكرية.بالسائل حمزا يتكفل الذي الحهاز وهي بتشين"ا 
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التجس،محاربة ق تتمثل ٠ والأمن للوقاية العامة ٠ل١ددويية مهمة كانت 
المجتمع!تنخر التي الأفات مكافحة أي الاهتصادية®؛ وااالوقاية الداحل، والأمن 

الصفقاتإنجاز متابعة وكدا الدولة، أموال ومب والرشوة، الاحتلامات، 
الحياةنحص ما كل كان الحرائر. ق العاملة الأجنبية الشركات ومراقبة العمومية، 

الحهاز.هذا صلاحيات صمن حل يل. الدنية 

منيتحدران لا أ-آءا من الرغم عل و'ابمينُ، عياؤل* الكحل من كل عرف 
الاستخبارات؛محال ل خاصة مؤهلات لدبمإ يكن ولر الع»مكرىرا ارالأمن جهاز 

حثمتطابئا؛ يكون العسكرية حل.متهإ ار مويكاد حطوين، عكريين بكونيا 
الخاص.ءلا؛عه مته،ا لكل كان ؤإن عكرية، ناحية قيادة إل لواء قيادة من تدزحا 

رقادة*من الحال ميسورة عاتلة من التحاور عياؤل•، الكحل الحنرال كان 
باعتداليتميز مرح، رجل فهو جدا؛ محترما شخصا الزناق®، اواد من بالقرب 

إلصلاحياته من كبترا جزءا فوض قد وكان التراخي. درجة إل أحياثا يمل 
عليه.لينقلثوا امحتعلوها التي الثقة تللث، تامة، ثقة فيهم يثن، كان الدين مرووميه 

الدينالشعبي٠ الوطني ل،الخيش القلائل الضباط من عياط، الكحل الحنرال إن 
زرفاقه لأجل بنمه التضحية فآثر الأخرين؛ لأجل الفا.اء كبش دور طواعية قبلوا 

الشكوك.فوق أخلاقية نزاهة وهده الأمودء، »الديوان 

قوية،شخصية وذا حذرا أكثر كان بأنه نميز فقل. ؛ت.ثاناا، امحمد الحنرال أما 
الرياضيالنائي لفريقها متحمى كمثجع الأصلية" ينته من. — نطينة قل عرف 

لدلكيضاف الشرق. رئيسه منصب شغل الذي القدم كرة وهونادي نهليني؛ الق
نقاش.أي نقبل لا فأوامره حازم؛ ورجل المخاع، حتى وطني قديم، ئلاكم أنه 

يراوحالعسكرياا ®الأمن جهاز كان م، ١  ٩٨٨أكتوبر إل م ١  ٩٨٧نؤسر من 
السنةيتس\نلإ رومحمل عياط® ®لكحل الحنرالأن أمخي فقاو انتظار؛ حالة ق مكانه 

الصلحمنكلأ رجال قفى بينإ والوسائل. الأفراد وتوزع اقتسام حول يتنازعان 



النزاعاتزمن ل الحال كان )كإ يعفا بعضهم مراقبة ل الوقت من كثثرا جزءا 
بنالرئيس كان الوقت، ذلك ي انمات(. j الداخلية واياوثات 

قابلاقتصادي انفتاح ندين يعتزم بلخثرُ؛ ّالعربي( ابنرال بمشورة جديدا؛، 
صيامحى،انفتاح أي إجراء لد>رم واردا يكن لر إذ المستجدات؛ ْع والتكيف، للتهلور 

مندالبلاد ل الوحيد الحزب الوطني®؛ التحرير *"بمهة داخل الحرية بعض فقْل بل 
عامم؛ا-هام.الاستقلال 

منالتخلص لأجل الحديد الملْر هذا استغلال ل معسكراا؛لخراا فكر 
العسكري؛؛؛،،الأمن صبامحل خاصة السياسة، هذه يعارضون كانوا الذين الضباط 

والتيالثعبىاا، الوؤلني ،،الخيش لها أخضع التي الهيكلة؛؛ ٠اإءادة يفر ما وهو 
ولإبعادجهة، من عسكريرآ' انقلاب لوقؤع توقيا الث،انينات؛ منتصف فيها ممغ 
جهةمن الحزاتري الوطك،* التحرير *جش من المحيرين الضاط من كامل جيل 

الاثاراكية.وللأيديولوجية له المحمسن الواحد الحزب أنصار خصوصا أخرى، 
فعالنا؛القوي الرجل وهو بلخرا؛، ررالعربير للجنرال فرصة التaلهار هزا كان وقد 

تعاليإتهينمزون من وغرس إضعافها؛ الأقل عل أو الأمتيةااُآ؛، ٠االأجهزة لركع 
يحذاف؛رها.

وخاصةإدعادهما تم الذين يالضباط الخاصة الحالات عشرات أذكر أن أستطيع 
جرمان؛؛،عمر 'حاج الرواد مثل• العسكري® —'الأمن ل الإقلممث؛ن الديرين 

نهلينة،قمن بوقلأب؛؛ ،،محمد القباء واصارأ؛ ،امحمود،ا، العل؛؛، ،،عبد معروف؛؛، ،، 

ريسلكل نظاعيأ تامة رحدامم وكانت والقوات الأمةن والموات الخوية، القوات الناصبة بآذْ انشثت )١( 
لأييمكن لا وهكذا الثعي•. الوطني ا'الخيش أركان ريس من إلا العملياية أوامرها تستمل لا ولكنها عكرين، ناحيت 
مزدوجة:مرانبة محشكلت لقد الماصة. إل بالتوجه لا الشص الوطني من لوحدات أوامر بمطي أن ناحته ريس 
الخملمات.مقر متري عل والأحرى القتال، وحدات ترحي حث الاح-ة مترى عل الأول 

مثلتماما الخيش. ألوية أحد بمتبر المكري• ءالأمن جهاز كان الشص•■ الوطني •الخيش هيكلة إعاد: مد )٢( 
ه.حاصة شارة بدون ولكن والصحة، واكاء، رالدنمة. والدرعات، واليزان، الحِيئ. 

ىانع ند صه الأسلوب لأن الخامة؛ المت5رية الماحيت متوى عل شخصتا أعرفهم من ذم عل امحّ )٣( 
الأحرى.المكرية الواحي 

٤١



ةعيداوىااياتنة، من منامل® ءاملقاصم القل، من ®خان® مطيق، من عمثرس® ررعل 
أمنمكاب روماء وكيلك عزاية. من ءفليو® المدعو الصالح® ®محمد مهليف، من 

ة،تبمن يرمون(® ولابالقامم عناية، من صحراوتح،® اف ءعبد كالملازم 
يعان،العكري،® ارالأمن أصبح صآكيكدة. من وارعمور® حنثالة، من وءالصديق® 

بعدأصابه الدتح، النزيف جراء المصهلنعة المشاكل ن، وينختط حقيقية، أزمة بعدها 
إدراكعن كوادره عجزت وبالتانر التقاعد، إل الأكفاء الضثاؤل من العديد إحالة 

م.١  ٩٨٨أكتوبر أحداث خلفيات 

فمنالاستقلال، بعد بلادنا تاريح ؤ، حاسنا ثتعهلما الأحداث هده شكلت 
رميمسبوق، ضر شعبيا احتجاجا البلاد شهدت أكتوبر؛ من العاشر إل الخامس 

الفنامرموز كل بماحمون الدن؛ وكريات شوايع ن، الشباب من الألأف بمئات 
التابعةالتجارية المحلات البنوك، الوزارات، الوطني، التحرير جبهة )مفزات 
نحتالخيش، يتردد لر الهلوارئ، حالة إعلان فبعد شرما؛ القمع وكان للدولة(. 

خمإنةمن أكثر فاوقع الحشود، علر اكار إطادق ل ذزار'ا؛ ءاحالد الخنرال قيادة 
٠.ُ بوحشية عدبوا الذين المتظاهرين آلاف عل القبض والقي قتيل، 

زمرةالقرار*؛ ®أصحاب من مدبرة كانت المظاهرات تللث، بأن عرفنا ما وسرعان 
منالأساسية الأّتهلاكية اليآ بحفس غياب عمد عن نظموا كد *العربيي؛لخر*. 

التحريررجبية ل رفاقهم مقاومة كنر الأمامي هدفهم كان الفتنة يشعلوا السوق، 
•والثروة السلطة إل سبقهم نحدم ®محكوم®، سيامي انفتاح ؤ( ليشرعوا الوطني®؛ 

( ا ٠  Abed Charef. Algcrie 88, un chahut de gaminsV. Laphomic. .Algcr. ا w>.
ميازاتص اصدأخمد ره ح الدق رالكتاب 

Sid Ahmed Semiane. Oclobre. ils parlciit, !؛dilions Le Matin. .8و9ا

كذلك!راجه 
Souafdia, Le Proces dc ١٠La Sale Ciuerre،), op. Cit.. P.491.

٤٢



فضيحةجراء وذلك الضعف؛ ق غاية حينها جديدا؛ بن ررالشاذل وصع كان 
للرغبته ونغلرا ؛اموحرش؛؛(، بقضية )معروفة ؛انوفيزا؛ ابنه فيها تورط رشوة 
التيالدسائس عل التغطية محوي خيار أي أمامه يكن فلم ئالثة؛ رئاصة بفترة الفوز 

سياسيةالالشخصيات من العديد دفعت وقد بلخرا؛. ٠االعربي مستشاره يدبرها 
بدءاا؛. العفوية  ٠١الأحداث هذه فاتورة إزعاجا؛ سةل كاك التي والعكرية، 

نوفمبر٩ ل مهامه من أعفي الذي ٠اءبلالخميد؛راهيمي؛،، الدكتور الحكومة برئيس 
نممر؛احا؛'ا'، ااقاصدي العسكري؛؛ الأمن ل* السابق بالرئيس وعوض م، ١  ٩٨٨

هنفالمصثر لكن الوطني• التحرير لجهة العام الأمتن مساعديه؛؛ الشريف رامحمد 
مسؤوليةسيتحمل الذي الفداء كبس والأمن"؛ للوقاية العامة ّالمندو؛ية رتيس لاقاه 

وعسعياهل((، ءاإك»حل الحترال أقيل م؛ ١  ٩٨٨أكتوبر "،اية فمع الوحشي• القمع 
تركوالذي الجش؛؛، لأمن المركزية راالمديرية رئيس بتنيزا؛ محمل• ٠٠الجرال ماكانه 

آنذاكمزولأ الأمحر كان توفيق؛؛.  ٠٠المدعو مدين،ا محمد  ١٠للمجترال القديم منصه 
إدارةفضة؛؛ من طبق ر؛ءل ورث وقد الجمهورية، برثامة الأمن مصالح تنسيق عن 

وجلبتتكوينها، ل عانى اا؛تشس،اقد الجرال كان هائلة؛ مادية وسائل ل نتحكم 
والخصومات,التاهمب، من الكشر علميه 

فروع"الأسأقوى رأس عل قوى رجل وجود وفتها السياّي السياق تطلب 
الصفاتبالضثهل وهى القرار؛؛، ااأصءحاُبج لزمرة وفيا ذاته الوقت، ون، العسكري؛؛، 

فرصتهفقد الرحلة، رجل بتشش؛؛ ءمحمد الجرال، يكن إ "توفين،"• و< توفرُت، التي، 
اختيارلزم حيثح مرباح؛؛؛ قاصدي  ٠٠ل بة ؛التالحال، كان ك،ا الصعبة، الظروف، 

تبسوقد مء ١  ٩٨٨أكتوبر ؤ، اله مالن-ي الدم سلالي بعد الحكومة لقيادة نزيه رجل 
ناجحا،كان جديد؛؛؛ بن ااالثاذل للرئيس المدبر الحقل بلخم؛؛، ٠االعربي تكتيلث، أن 

الحشمن غزل ■يومديزا. الريس عيد ز السكري، •الأمن مؤول حالف•؛ اث الخنفي اسمه ٢ ١ ر 
تولتم الحربين. للصناعات الدفلع وزير ناب متصب فيها' نغل وجيزة فت,ء بعد م' ١  ٩٨٢يناير ي الشعبي الوطني 

الفلاحةحقيبة ثم عبد أخمد بن "محمد حكومة ي م ١  ٩٨٤إل م ١  ٩٨٢من الثقيلة العنايات وزير حقيبة 
•الحركةالمياس: حزبي اص م ١  ٩٨٩ول براهيص•، الحميد •عبئ حكومة ل م ١  ٩٨٦إل م ١  ٤٩٨ من والعيد 

واكيةأ.العدالة احل من الخزاترية 

٤٣



أكثرمن والأس؛ للوناية العامة أنغ الذي بتثينُ ءمحمد فالخنرال 
رأسعل ه نفوحد الخيش؛؛؛ لأس المركزية ُرالديرية لصالح المتانة عناصرها 

لكوثيقالعامة ءبالدويية لاحما تسه أعيد -الذي المهك *المدق" ايكل نفس 
نبلها.أوصاله بضلح للأمف؛ قام، ند كان والذي - والأص" 
يطرألر وصلاحيائنا فمهامنا الإطلاق؛ عل ثيء أي يتغر لم إلنا بالنسبة لكن 

أماكنهم،ل الأشخاص نفس بقي الخهاز فداحل السميات؛ بتغؤ تغيم أي عليها 
امتعإلالخمع وواصل عمليا. التنثليمي الهيكل وبنفس ها نفبالهام يقومون 

ءالندوبيةفعتارة الأص، أجهزة إل أوالإشارة الخديث عند العسكري" ءالأص تسمية 
الرسمية.أوالأوراق التقارير ي إلا ستخدم تكن لم والأص" للتوثيق العامة 

للإنقاذ"الإسلامية وصعود"الخبهة حمروش حكومة آمال 

جيداأذكر الخزائربة. السيامية للنخة شددا زلزالا  ٣١٩٨٨أكتوبر مش 
التحرير*جبهة ق السياسيون المحايظون يوجهها كان التي العنيفة الأنممادايت، 

حضعكونه ءابالخاتن"؛ ونعته جديدا، بن 'االثاذل للرئيس الولايات، ل الوطني* 
يتخوفونالواحو الحزب قادة أكثر كان الجزائر' ل سبة أبشع وهي ا؛؛، فرناررحزب 

كأنهبدا الذي الرئيس؛ موقفح يفهمون ولا معالمه، تتحدد أحدت الذي لانفتاح اص 
الثورة.رمز الوؤلي؛؛؛ التحرير *-بمهة محي حرنا يشن 

الحديد،فالدستور الأوصلمع؛ ل عجييا انقلأتا وقتها البلاد عاسنؤ وبالفعل، 
ولو— مثدئتا ويحترف الأحزاب تعدد محيز م؛ ١  ٩٨٩فبمراير  ٢٨ل عليه الصادق 

أناروقد القافية(. القابية، )السيامية، أشكالها بكل ؛التعددية — التحمثل. ص بكشر 
اسميستغلون كانوا الذين أولئك وحاصة الوطي"، التحرير *جبهة رعاء هن"ا 

أصوهو والمحوبية. والرشوة الدولة أملاك عل والْلو الخاصة، للمنفعة الحزب 
يكنلم الدخل توزع إعادة مفهوم أن سيإ لا وامتتاذ.اما، السلعلة تذوق من يعتاده 
لد-رم.محروقة الديمقراطية تكن لم كإ السدنة، هؤلاء ثقافة ص جزءا 

٤٤



بأحداثعجلت التي المناورات أن ذلك اامحكوماا. انفتاح هوتدفن القرار كان 
يمكنلا أته القرار، *اصحاب العسكروين إدراك تض كانت م؛ ١  ٩٨٨أكتوبر 

الدأباصتخدام وحلفاؤه، بلخر، ارالعربير أعد اكمن. مذا إلا السلطة عل المحانطة 
السياسية،الواجهة اقتسام عل يقوم بسيطا محهلهئا رافرو(ود،؛ العرJقت الامتعإري 

التحرير'جبهة ل ممثلا الوطني والتيار الإسلامي التيار بض السلطة؛ وليس 
والثيوعينالاشتراكية القوى جبهة ل ممثلا اديئقراطي، المسمى والتيار الوطني*، 

اعترفتحوالذي والديمقراطية،، اكقافة أجل من ت البربرية الحركة وحزب، 
علتقوم كانت حسابامم فإن لاحما؛ أعلمنا وكإ م. ١  ٩٨٩فبراير ل الحكومة به 
هامشوتنك فريق، لكل نلأين؛الأئة بنسبة اكلاثة الأقطاب، عل الأصوات يم تق

التكنوقراط.أو المتقين أو للبرالن الاقتضاء عند يقدم للمناورة بالمانة عثرة 
هنففرض أجا يستطح فلا محدودة، الأقطاب، لهذه التعبئة القواعد تظل أن الهم 
منفردا.السياسية الساحة عل 

ثمرلا أن هو — الحال بطبيعة العلن وغبر ~ النوحي الهدف، كان لقد 
التحالفاتلعبة تفسح أن عل مهللقة، أغلبية أية عن هذْ الواجهة* 'اديمقراطية 

بفضلالتسلمعل لمواصالة الآمىا،، محركي ل العلريق للحكم، اللازمة والأتتلأفات 
البامية.التشكيلات داخل المزروعة ايادق 

روحفيه ستعاد خماسئا وقتا كان فقد ندرة؛ إلا ~آنداك~ الحابات هذه يدرك ولر 
الوطني(التحرر ثورة فجر )الذي نوفمبر من الفاخ جيل كان لقد الاستقلال• نورة 

وغبرهملا، يوسف، وٌزيعود بولعيد*، بن واامه،هلفى مراده، ءديدوش لجده الذ،ي 
الاستقلال.سبيل ل التضحية أنويع أسمى إل يرمز المادقغ،؛ لجاهدين اس 

كانفإذا الحيثي، ل انخرطت، عندما احتذائه عل عملمتح أعل مثلا ذللئ، كان وند 
فإنالأستعإر؛ قيود نحهليم أجل من الثرف، ميدان ل ممهلوا قد اليام؛ن أسلافنا 

علوترتكز العدالة، نوئها وقوية عمرية دولة لإقامة الضحية هو جيلنا دور 
وازدهار.وكرامة عزة ق الحزائريون ليعيش ، ٣١٩٥٤نوفمبر مباديء 

٤٥



يتطلبررمثالية؛؛ دولة تثييد أن م؛ ١  ٩٨٨قل القناعات، هذه أصحاب أدرك 
لقصيعزى داء كان ممره مواصع ق القصور وأن والحهد، الوقت، من الكض 
نجدكنا الدولة. بناء لإعادة حقيقية حهلة وضع عل قادرة نخة وجود وعدم الحرة، 

علنجرؤ نكن م بينإ والمجاملة، التراحي ق ممثلناْ الذي عجزنا كرير الذراع ياي 
أفقدلم أل غر البادرة. روح ، وصعقالحرية، وغياب الثقافية، كنقص أسباب ذكر 

.،^٧١٠الرئيس شق عندما مهلمئنا كنت، زملائي؛ من الكشرين وحلاف الأمل. 
اليامحىالانفتاح ؤلريق اامستشاريهاا؛ وبعض الثسارع صغهز تحت، جديدرا، بن 

م١ّ  ٩٨٨أكتوبر أحدا١ث، رافق الذي الشديل. القمع يعد الحزبية، والتعددية 

مولودة إل الحكومة أسا|ت عندما ؛ ٣١٩٨٩سبتمير ٩ يوم أمل وربا ثقتي ورادت 
لشهيل.؟ابنا خمروش'ا ررمولود كان ونثيهزرآ*. ء كم، شاب رجل وهو حمروش"، 

راهواريالراحل للرئيس مرافئا وكان الشمي؛٠، الوطني ررالحيثر ل منصا شغل 
عاماأمينا ثم الرئاسة، لل.يوان رئينا المسؤولية؛ سلم ل يتدئج أن قبل يوميين®، 
الشرؤعجبهت،زت عل العمل مووليايت، عاتقه عل وكان للحكومة. فرسنا للرئاسة، 

الديمقراطية.متتللبات لتلائم الموات بناء وإعادة الاقتصادي، لإصادح اق 

لالتابعة والتحليل® البحث، رامملحة كرئيس وظيفتي، اسالْتإ وعندما 
أولءز1 مقبلا البلد كان ؛ ٢١٩٩٠مارس ل والأمن® للتوثيق العامة ارالندويية 
علللتناقس يونيو؛ ١ ٢ يوم حدد فد الأةاراع موعد كان تارثفه. ق تعددية انتخابات 
جديدمعطى الساحة ق ظهر شهور، وطوال والولايات. للبالديات الشعبية المجالس 

لكارالإصلاحي،ن® اضطرابا وئ، العكر، من والعقد® والحل أهل عل شوش 
التيللانقاذ®، الإسلامية ءالحبهة هوصعود المعهلى هن.ا كان أيصا، حمروش حكومة 

يومالأكومي الأعراف عل وحملت، حاج® بن وررعل مدق® راعثامحي ها أم
تفرضوكادت الأحرى، السياسية التشكيلات حجتن، فقد م؛ ١  ٩٨٩بتمبر س٦ 
الأّتقلأل،.منذ الحاكم الحزب الوطني®؛ التحرير لااجبهة كبدل ها نف

•أثهر ء عشّ من أكثر التعب ل أمفى همد مبأح'ا يكن؛اتامحدي لر )١( 
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الديم ١  ٩٨٩نونمر 3لزال إبان تجة نقاطا للانقاذار الإسلأمة ارالجهة سجلت 
ا.لكوبين،ؤإسعاف الساعية لتندبم مناصلوها هب حيث تيبازة؛ منطقة صرب 
اختمارإل إثارة ل المهرار؛ من أقفل ررالأبن بان آنذاك بخرية يرددون وكانوا 

اللغةز تعني اش (» F.i.S).اللاتينية بالحروف للانقاذ،؛ الإسلامية اسم 
إثارةل ءالمهرْ، يفعله لر ما نعل ءالأينء هذا أن إل ين قاصد 'اا؛نرا، ية؛ القرن

وقجديد،. بن ٠الثاذل للرئيس *صهزار بالفعل كان الذي سازة وال إل واضحة 
عناعاجز بانه! الوحلنية للتلفزة بالولاية الحلية الإدارة مدير صرح الذي الوقت 
الإسلاميةراا■لحثهة متاصلو كان t الزلزالا، من للمتفررين المساعدة يد تقديم 

قوالبaلاطين الغذائية بالواد التكوين لتزؤيد انقطاع؛ بدون يعملون، للانقاذار 
متالية.ُ"قوافل 

ت،كانانتخابثا، غرصا نحلم كانت، ما بقدر التقلوعي العمل ق الحإمحة هذه إن 
لإزاحةإمكانامم جندوا الذين الولاية؛ ق الموولن كبار انشغالات يناقض 

الحزاليملكها اش الفيلأ إل الودية الطريق عن والأنقاض الحجارة أكوام 
مكونة!تكن ز أما برغم اائ-نوةاا، بمدينة عهلايليةاا 

الإدارةموفلفي حمود صارخ بشكل أفلهرت الإسلاميون أبداها التي الح،اّة 
الدخلومحدودي الحرومن مكنت، التي ااالإسالآميةا٠ الأسواق أن ك،ا الحلية. 

،٣١٩٩٠لعام رمقان سهر ق معقولة باسعار والفواكه الخضر عل الحصول من 
قادةأن إل إصافه الحزب. فذا الشعبية القاعدة حجم نيادة عوامل من أيما كانتح 

الأخلاقإصلاح إل الداعي الإسلام، هن انحذوا النين للإنقاذه الإسلامية »الحبهة 

بإمكاماولكن الزلزال، مكان عن كم ٣ ٠ سوى تند تكن لر مدية،ااكراةة،ا ل الصناعية الخابز أن انمم مع ( ١ ر 
لالمنكوJان.الخبز توفر ل فناو بشكل المساهمة 

والإغاتيالاجتام للث'طب ِاب عل اس فتح إذ ثرتا،؛ الأت اجن ص ذلكء' اممر مبارك نظام لكن )٢( 
الدقوالعلض؛ الاحتكام التوب ومرغون النهربة، دولتم عن العب، محقون بدلك آنأم أدرك ففد للإصلامن، 

،نشاطهم أن مبارك أدرك لقد حقثب. مكاب تحقيق بغثر م؛ ١  ٩٧٧مذ بالكاية متوليايا عن الدولة تحل إليه أدى 
)الناشر(نظامه- عمر من يطل آ ذاته جودهم ول 
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الحفن،المسؤواان أ-محناء استغلال أحنوا قد كانوا لحركتهم أسانا والتقوى؛ 
ل١لةaJاظل ل تقبل، مأفق بلا شبامط عاناه الذي بالإقصاء الشعور عن قفلا 
٠١١كن.الوأزمة 

القمةل العصابات صرنع 

للر؛اعاا احاج للرايو حلاقتي اعتيرت إذ ل؛ بالنسبة واضحة الأمور كاث 
نحيداالقديم؛ ١^١١٢ فلول ذيول/ من وهو والتحليلء، الثحثج ®مصلحة رئاسة 

رجال•نموس ل هده التجديد روح نفح واجى من أرى وكنت للتغيثر، 

هذال مت، تكن لر التعليإت بان الإقرار واحي من أرى النزاهة، باب ومن 
دامْبتش\ناا~الالى الحنرال عهد ق جهازنا من المرتكب، الرئيس فالختلمأ الانحاه؛ 

تمارسكانت، أما رغم السياسية الأحزاي—٠ احتراق ل ممثل م~  ١٩٩٠ّبتمار إل 
مؤثر،محيامحي حزُبإ أي الاحتراق ^ا من يتج لر الشرعيةرأ١،. إطار ل نشاطها 
الرئيسة.أهداثنا الاشتراكية٠ القوى واءحبهة للأنقاناا، الإسلامية ررالحبهة وكانن، 

ذلك،ل الديمقراطية ْع التعاطي نحربة اكتسبنا ١ قالنكن ب أننا إل هنا الإثارة نحدر 
يملكونمعارصن الأول للمرة واجهوا العسكري* ®الأمن صباط فمعفلم الوفنح؛ 

3 _والصريح العلني النقل حق  ،،Li ، ولاتهمعل يزالون لا ائهم روّكان ح؛ن
والعدو؛العارض ب؛ن التميز عل قادرين يكونوا ل! الوؤلني*• التحرير ل"جهة 

المعارصن،مهناردة عل اقتصرت التي حدمتهم سنوات طوال مهامهم طبيعة بحكم 
الثورة*.®أعداء اعتبروا الذين 

الشأطأن ووظفها؛ الغرب ايركهأ ؤإن امشعاما، الكولونيالية يعد ما الدول أكثر حكام بمل إ اش الحقيقة ، ١ ر 
مكبأنمى أن ذلك شخوصه. لبعض مديدا مثل ثان ذاته يحد للفنام مديدا بمثل لا النوع *ذا من ءالأملارُ 

السياّيالاحتاع بنية تغمّ دلس الرلان٠ ل مقاعرمحم اعداد تزايد محو نشاط محكيا وراء من الاصلاميون بمب ند 
رازشر(وجهته. آو 

*الأمنإل الإثارة ل الخمفون العارصون استعمله الذي المياصتهء، ااالنر٠لة مصطلح جاء هنا ومن رأ( 
انمتكري«.
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ةرئيمهام أرثع حول والتحليل" البحث ®مصلعحة صلاحيات تمحورت لقد 

الأنتصادية*.ادالو؛؛ا؛ة يعرف أوما الأيتصادية، الخرائم مكافحة - ١ '' 
العالياالمناب أصحاب تعيثن قبل تم التي البقة" *النحريات إجراء ٢" 
ممدولة.

الضادة.الخامومية ٣— 
الحإهريةوالمنظإت بامية الالأحزاب مراقثة ويعني الداحل"، *الأس ٤" 

مثلالحساسة، *الأماكن بعض وكدك الصحافة، ومراقبة والْللأيية(، )النقابية، 
والأ-حتإعارت،والوتمرايته التجمعامحتح ومتابعة الفنادق، الطارايتف، الموانيء، المحاكم، 

نيلأياتوالدوائروالثلليان،،وىلك
انحاذالقرار.عملية لدعم للقيادة؛ اللازمة الأسشرافية اكحليلأت، إعداد 

والأس،للتوثيق العامة *النالوJية أصبحت، ، ٢١٩٨٨أكتوبر أحل.اث يعي. 
محمؤعوهي العسكري،؛ *الأص ي ساما عرف لما الأكثر الحزء ل منحصرة 
والوسائل،والمفتشية، العامة، الإدارة اربتشين،ت الحنرال ْع العاملين الإدارايت، 

ثعتزتيقم الخارحيرالدى التاوحل مكافحة وقم التقني، م والفوالمالية، 
)الموجودةوالتحقيق للبحن، الستة والمراكز المضادة(، والحاسوسية الداخل، الأص 

الرئيس*المركز وكاوك والتحليل،، البحث، مملحة و* عسكرية(، ناحية ل كل 
للعمليايتف،*

المدعوحدادلإ، الفائر *عبد الرائد يديره كان الخارجي التيحل مكافحة قسم 
أعواوهعلميه أحد وند *الممر،؛ هو آخر تحار م باسم والمعروف *عثدالرحمن، 

م.١  ٩٨٨أكتوبر أحداث أناء الحنيفة الأستجوابات ل مغالاته الصحف، وبحقي 
صحيةالرحمن، *عبد الرائد ذهب فقد العالية، وكفاءته الحاد ذكائه ص وبالرغم 
لوطته.محانمس محترف رجل بصورة له أحتففنّ لكني المرحلة• 

٤٩



العركةنلح ق والأمن® للتوثيق العامة ءالمندويية كانت ، ٢١٩٩٠ربح أثناء 
التمثل__\^®، ررمحمد الحنرال فعمل لطة. الهرم قمة ي العصايايتح بحن القائمة 

كانالواح؛ أرض عل -؛ يالأو٠٧مباشرة حديد® ين الريس علام إق 
للعملياينح®الريس ®ائركز فتقارير بلخر® ارالعربي محهل3لارتح يبلبل 
أكب،مما ®__®؛ الخنرالخ محنريق عن الخمهورية ريم إل مباثرة تصل كانتح 

•تاحثر أدنى بلا إليه يقلها كان التي، العلومايتح مصداقية بفحل الريس ثقة الأحجر 
يطمحكان الذي الأسود®، ،رالديوان لعزايبح الملكية الذات ق بقدح أشبه هذا كان 
علبلمخم® *العربي( حنق إل بالإصافة وذللثح وكبجرة. صغجرة م عل يطرة® وءال

والاقتصاديالسيامي الاصادح عملية خلال، من حاول الذي *حمرومس®، ررمولود 
التيالاصتهلاكية، السلح واردات عل الخفية العمولات من الحد باشرها؛ التي 

لاحما.مأفصله ما وهو السلطة، أصحايبح يمماصاها 

حتناالمهنتة بلخر* *العربي( سرة لتعزصتح طويلا؛ استمر الوضع هذا كان ولو 
واحد،بحجر عصفورين *؛_^® سيضربح المزدوحة، *الإهانة® لهاوه وثارا للخْلر. 

راحمروثس®الوطني®، التحرير *جيش ل القديمن الضابهلجن ضغانن بإثارة وذللثح 
"إزعاجها"من التخلص من لتمكن العض؛ بعضها صد وتحريفها واا؛تش؛ن،®؛ 

والتابي(.الأول يين( شل شهور وبفارق معا، 

لأمنالعامة *المتدويية داخل مدين® *محمد الخنرال ظل الحملة، هذْ أناء 
للظفرخفية يستحي بتن®؛ وءمحمد بلخجر® ®الحري بجن المربع عن بعيدا الحيش®، 

الذينااالستةثليين،لإ بمعاويه ه نفأحاط أن بحد والأمن®، الاستعلام م رفر؛ 
ماو.اك.احتارهم 

إنلتنفها >انشاية، معلومات بجمع يقومون كانوا الذي■ )١( 



االقلق يرون الإصلاحتون٠ ٠

لفتوالتحليلءا؛ البحث ل رئينا الحديدة مهامي باشرت عندما 
قيادق،نحت كانوا الذين الأفراد لغالبية العالية الآكفاءة متتاقضازت عصران انتباهي 
أنلاحظئ وقد بينهم. مائدة كانت التي والعمابات الثاااJية لثقافة الهائل والوزن 

رطامطيما جندوا الذين الصف صبامحل قدامى من كانوا المدعومض الضباؤل أغليية 
فهذاالعسكري،؛ ءالأس جهاز داخل كحي لا التقليدآثارا هذا ترك وقد ررالكفالة،ا، 

علازلإ.والحقيد يتح وداك فلانءا لعقيد ١٠١رجل يانه عرف صابهل 

نحصمهام ل تقريبا كلهم قيادق، تحت كانوا الذين الأربعون، الضباط عن لقد 
للعاصمة،التابعة ؛ل.ية والعشرين ى الأحد ل محانروّين كانوا والتقمى. الحّثا 

نمليمحكيون بنج أنبه الأمر كان إلح• الصناعية•-- والناطق الوزارات، وق 
اجد،مجامعات، )طارس، والإدارية والاقتصادية البامية المشاطان محمؤع 
عملوكان تلفاز(. إذاعة، صبمؤافة، الاجتإعية، المنمية ات موّكان، ثم محاكم، 

والتحليلأتالحلاصات ؤإعداد المعلومات، مي عملية وتنسيق وتوجيه تحريك هو 
للقيادة.تقل.يمها ليتم ، الأو٠^٤ عن 

المملحةداخل المناخ وتنفليف الأمور ترتيب من العمل؛ لزحام نذلنا تمكن، أب 
التعدديةأفرزته اللءي الحديل. الوصع صوء ق — تمنيت فقل أرغيها. التي بالكيفية 

عديميوكذا الخاصة، مصالحهم يتبعون الذين أولملتح منها أبع،- أن السيامية" 
لأسباب،النخبة هذه إل جديرين؛الانتساب، نفلرى؛ ق يكونوا، لر من وكل الكفاءة 
استجابةصقوق، من يشهلب ولر والنزاهة. والأمانة بالاستقامة تتعلق أخلاقية 
ُ.داودُ النقيب، هو أ-ءوما اثن؛ن صابطن سوى هذه؛ لمبادرق 

الحديثي -افصاس أماسيت شخمب وعر ُإسإءيرن،ُ رالدعر اJعإرنيا اإس،إاعيا الفدم بواسطة بعد فا أعيد )١( 
طّيفتهي تلك م. ١  ١٩٩ مة الحنرب ولايات إحدق ق دائرة رب لمب نحه حين الكتاب(؛ طوو عنه 

منمطرود نقيب الإ■م١بت العصابات تنجها اش الحرائرا ي انمالح شبكات عل الفاتمت العلاقات تضور 
وسيطةإدارية وحدء هي )الداترة لداترة! رينا نفه سجد الكفاءة: عدم بب بالثّعياا الوطني ءالحيش صفوف 

الترحم(- الحزار ق الإداري الضم صمن والولاية البلدية بوى 



علنعمل وكنا الصعويه، ق غاية الوصع كان فمد الكاق؛ الوقت لدي يكن لآ 
السياسةالساحة عل هيت الش الرياح لراقية يعبثونا رؤر،اؤنا كان الخبهات، جع 
والإصلاحاتالمحق. وكيلك الفطر، يوم.ثل كل تشأ الأحزاب، : ١^١٧
تحتدارإ كانتج حدومحي* اغأوى اقتمادْ ووزض ■حروساا أمولود يداها التي 

بالأنةنمير كلها كانت، واش أمستقلة'ا، المسإة الحديدة الصحافة هده نثران 
عاممن بدءا شجعت،، التي هي حمرونى حكومة يأل التدكر ومحس، ' ر ية القرن
رواتبمن، مسوادتإ يثلأيث، التكفل عر الحاصة الصحف، هده ازدهار م؛ ١  ٩٨٩

التزودمحال ل للدولة كليا تابعة ااالمستةالةْ الصحف، هذه بقين، وقد صحفييها. 

ورنةوهم، لقائها• محروريا نمر الل-ي الإشهار؛ عن قفلا والطباعق، بالورق 
ءالحربيرمن بتعاو،اتا مواء والأمن®، الاستعلام أنسم استخدمها اش الضغهل 
الرأيكجحن وذللث، ا؛ اإوطتيوأ اكحرير أحبهة ل اشن حممحافذلان أومن ؛الحاّراا 

ااالحمروش؛،نا،.الإصلاحي،ن ضد العام 

المناورةهامش استغلال امتهتاعوا لكنهم يالفعل، صعقاء الإصلاحيون كان 
منبالبلد للخروج هيكلية إصلاحات، لإجراء بئجاعة؛ لهم، ثرك الذي الضيق 

الأرصدةفيه انخفضح، الذي الوقت، ففي والفساد. العمولات، اقتصاد دائرة 
صندوقمع الفاوصات، ل الاستمرار عليهم الأدنى؛ حدها إل الخارجية 

اتفاقإل الوصول بغيه ؛ ١^١٣١مر؛احاا حكومة،اقاصدي كانت، التي الدول، القد 
الخارجيةالديون جاوولة لإعادة اكاJنة؛ البنوك وْع الإيطالي،ن ْع المدى، متوسئل 

وصلواالدين الحكومة، ل الرتب؛ن المؤولين أن صغ ؤإذا البلاد• تحي، كانتح اش 
نلةفإن وأمناء، مستقيمين كانوا م؛ ١  ٩٨٩عام ّبتمار ل مرة لأول الأعإل لمجال 
تحت،عملتا التهم، الهب ثبكانط إدانة أو باستنكار جازذتإ الهم، همر فنعل منهم 

امموالتياأبي.ِى <. Le Icunc Indepcndanlإتديودن •لوجون •، L'Hebdo Libcrte>ل—دو محثل: )١( 
Algerit Aclualite  .دالحريصوار رلو ٠Lesoir d'Algerie.•

•الإصلاحات يدعم كال الذي مهرى*، الحس،- *همل■ للحزب العام الأمين أبعدهم ممن )٢( 

٥٢



منض يم ذلك لكن حيث *الجاهدينءراُ؛ ندامى وبعض *العربيربلخم* إشراف 
سمحإذ منهم؛ والماوتزم؛ن حاق ما بالضهل وهذا حقيقية. ل*أحهلاراا النقد عل محرؤ 

صحتها.ذهبوا التي الدنيئةاا *المؤامات عل بالاطلاع وقعي مل 

تمحصصةلكنت ؛ ٣١٩٩٠يونيو حتى *خمروش لحكومة الأول أشهر الثإنية إن 
عماليةبان مقتنعة الاقتمادية العصابات لكنت محايد. بشكل الأوصلع لمراقبة 

لناغلوالفوائد، الأر؛اح وجني الصفقات محن الزيد عن إلا تفر لن الإصلاح 
الخاصنالقانون هي العصابات  vUJijتالقتها صفعة أول، إل اثمولة٠ ل المهمة الناصب 

الإدارة.مؤسسات ؛استبعاد المال القرار صغ آلية ؤإصلاح والقرض، بالتقد 
أحباراعدة؛ قنوات عبر صزبوا، فقل القرار؛؛؛ ررأصحاب مقاومة بدأت ما وسرعان 

لكنتالتي الخدين.؛، *الجيرية؛؛ للأحزاب وأوعزوا الإصلاحيئن، صد *سرية؛؛ 
الوطنيالشعبي الجالس ل الحكومة باستجواب الاقتصادية؛ الشبكات تلك، نتع 

ااشأن٠)اترلان(بادا 
فرصالرابحة)توفثر الأوراق من لدبمم بجا نوة مركز هم أنفالإصلاحتون ظن 

هدءيعثروا فلم >• والمتوسطة. ١لمغثرة المناعات تنشيط للشباب، عمل 
ءماليةانتهاء حتى تمر متالتي الشرسة الحرب تلك، الكال. الاهت،ام افمات 
الإصلاحار ماتضح فحين التجارة. وتحرير الحقيقي، المال والإصلاح الهيكلة، 

ومصائرالفال متاع تحقيق نحو حمروش،؛؛ *مولود به قام الد.ي الاقتصادي، 
الألكذبنشر بدأ إذ عنيفا؛ الفحل رد لكن الوحوش، هؤلاء اعتادها التي الإثراء 
ررالتقلةااُّآ'الصحافة ق الإصلاحين عن الملفقة 

اتمماديصغط محمومة الجاعدين• ندامى امفلمة مسوول بعض ويشكل التحرير، ثورة ل القدامى المحاربون ( ١ ) 
ا"بزاتريهأالسلطة نلب ق *لوبياُ؛ نري، 
الناشر(— الأنتصادية! الإيرال الثورة حرم قوة عن يتحدث به ركأن 

)اكاثر(مصر. ل الإخوان وحكم مرّياا ءمحمد عل التحريض ي 'ااد،تقلةا الصحافة درر راجع  ٢٢١

٥٣



نحتمن الباط وتسحب تكشف بالفعل الإصلاحات شرعت 
السلعونويق اسراد شبكات عل سيهلروا الذين الفاسدين، الومهناء أرحل 

اعيمأقلمت، لقد والحبوب. والأدؤية، والثى، كالنكر، الأساسية؛ الاسهلاكية 
رووسمن العمولات أصحاب القديم؛ الأسلوب مع للقهلثعة خمروش*، *مولود 
هدهاراالستةالة* الصحافة اسخدْت وقد - البلاد ق والاقتصادية السياسية *المافيا* 
الذين\.ؤنثين الحنرالأت من حفنة وهم الحقيفن؛ الموولن ذكر لتتفادى الكناية 

التي*الحمولات* مددت لقد الثاننات. مذ الوطني الاقتصاد يستنزفون فتثوا ما 
الاسرادطعمليات جراء يتقاصوما التي العمولات بالزوال؛ علتها محصلون 

وهومصدرالمبرمة، الصفقات إخمال من ./' ١ وه ١ ' ض الأدنى حدها يتراوح والتي 
الة.j دولار مليار عن حاصله يقل لا الذي ا>ام الإثراء 

العصابةرؤساء فعل ردود 

لزعزعقمنظمة لحملة ؛ ٣١٩٩"مايو من حمروشا'ا *مولود نعرض وهكذا 
الإعلاميةالإدارات حاصة الأحهزة، بعض من مدبرة حملة حكومته. استقرار 

المدعومراو* *جيلأل العقيد عليها يشرف كان اش العسكري"، راللأمن التابعة 
للجنرالتركها قد *توفيق" الحنرال كان التي للريامة التابعة وتللئ، *صالح*، 

لهذاواستعملوا تيعلوان*(. أوءاحن الرازق" *عبد )المدعو جلطي" بن *حسان 
الديرمقدم*؛ *محمد ل التابعة * Le Nouvel liebdoإيثدو نوفال *لو جريدة الغرض 
أخذتلقد *توفيق*؛آُ. للجنرال النخمي والصديق بالرياسة، للإعلأم السّابق 

باللعنالتي *المستقلة*، للمححافة و*الملفات" *الأخبار" تسرب الأجهزة 
صورما.وتنويه حمروض" *مولود حكومة صل.اقية مل 

متواصل،لهجوم والداخلية؛ الاقتماد وزيرا محيإ لا وزراؤه، تعرض وقد 
سابقمظل بأنه الثاق ووصف، الوطني، الاقتصاد فيمه" *بخش بأنه الأول فالمم 

يريح؛'.بوع• ّبرج مدينة ناحية من اصولهإ الأتنان )١( 

1ه



حدوميلإراغاري الاقتصاد وزير ولكن للإصلامين• وموال القرني الخيش ي
بثبتاودى، بأنه إشاعة صده روجت وقد خاصة، بصفة المستهدف كان 
فرنميدراسات وهوعضومكتب، حاسم«ُاا، بن ارريمون يدعى مغريب حولي مع 

(act ؛)هازاانحصرعمل لقد الخزائرية. الخارجية التجارة تنظيم إعادة ل اعدم لي
المؤسساتمع الغدائيةأا للمواد الوطنية ااالؤرسس-ة أبرمتها التي؛ العقود ل الأحثر 

الأستهلاكيةالسلع لاسراد الدولة احتكار ممثل التي المزسة وهي الأجنة؛ 
إنقلق؟ تدز القرني الدراسات مكب مش ٣ مثلا(. الأساسية)كالكر 

والعقودالأرجية التجارة لفايض الحكومة؛ من بطلب الكتب، دلك فحصر 
العمولاتمصادر كشفج عل الحكومة محماعد الأجانب، الصدرين مع الرمة 
منالمنتنمن مصالح ميامرة حدد ما وهو الفواقر(، ل التلاعب )مثل الخفية 

الفاسدين.

يوقمستهلة؛ امني التي، ١لغداديةاا، للمواد الوطنية ة ُاالومإصلاح بدأ 
رمتهاالسيارات واسراد البحري، النقل شركة لتشمل التجربة وتوسمن، ،، أ أكله 

فإذاالأهمية؛ ل غاية الرهان كان قيان(. رينو، بيجوج شركاتت ْع المفاوضات 
التحديث،عملية كانت، المؤسسات، هذ0 ق الخدمات وتحسنت، التكلفة انخفضنج 

والدواء(.ركالحلمبج، الأحرى الاحتكارية الأستجراد عمليات لتشمل ستمتد 
ومكتبالعدائية® للمواد الوطنية ة ءالمومعل الهجإت تركزت السبب ولحدا 

ولحداإصلاحاته. ل حد.ومياأ راغاري الوزير أعانا اللذين القرني؛ الدراسات 
بأنهالقرني الدراسات مكنح-ح واتئم لإسرائيل،  ٠٠,®عميإ بانه الصحافة اممته 

وحمروش®.وتصعيد تلمح ونمول تدعم اش الخفية؛ الغربية المؤسسة 

تحتسوهي الحقبة، تللثج ساد الدي اُلّاخ عل دلالة دان أحرى قضية وهناك 
ستصبحالغرف، هذه كانت، الخمهورية، راسة من فبتعلميإت التجارة. عرف 

بالإعدام.علمه ومحكوما الثارف الحن لنظام نعارمحا كان )١( 

.اكموي- طريقة رنحنءب ط عا; الأ-انخفاض ي ذلك انعكس )٢( 

٥٥



القعللعبين الصالة مزدوجا؛ الهدف كان منتخبة. محالى تديرها منقلة؛ 
دونبمسؤووامم للاصهللاع إم ا-العمل أرباب ويلمع التجارة، ووزارة الخاص 

التجارةغرف إدارات لجالس ُحمروشُ حكومة أعهلت وقد امتيازات. أي انتظار 
انتظارق الخاص، للقطاع الخارجي التموين لعملية المباشرة الإدارة صلاحية 

؛٣١٩٩٠عام أوائل المجالس، هده انتخاب كان لقل الأموال. رووس تفل حرية 
والدينبالخرا؛، ااالعررِإ يزمرة المرتبهلة العمولات لمافيا هزيمة عنه نتج إذ حماسا. 

كانواالش العمولات من جزءا ففقدوا الخاص؛  ٤٧٥٥١١عل السيطرة ياوللث، فقدوا 
يتلميخصومهم اتبام جدوى؛ دون حاولوا، وفر الخارجية. التجارة عن يتقاصوغرا 
نحدل؛ الوءلي« الثمي ورالمجلس ما أوعزوا التي التحقيق لخنة وحتى بل رثاوى، 

تتملر وبالْلع إدارة، محلى انتخاب ق أحفقن، الي الغرف داخل إلا فاد ملفات 
اسة.متهاالتي المتابعات أبدا 

الخنرالأت،عصابة حوف يشرون الإصلاحيون بدأ ، ٢١٩٩٠عام أواخر ول 
استطاعواالإصلاحي؛ن وأن محيية، تحد لر المعتادة أساليبهم أن لاحظوا الدين 

اتسمن،والتي حمروثرا،، ا٠مولود عهد من الثانية القرة وبدأت الرشوة. من الحد 
وانتهت،،الخبهات حمح عل بينهإ الحرب اشتعلت، فقد الهلرفن؛ كلأ من ؛الممن، 

وماعودبلخر،،. العربي( ٠ عصابة يد عل حمروثى،، امولود بإنصاء ؛ ٣١٩٩١ونيو يل 
لاحما.الموضوع هذا إل 

العامةراالنارو؛ية رئيس من التخلص يريد ؛الخر،ا ارالعرب كان ذللئح، قبل 
التحريرراجيثى سليل ار؛تثيناا، بدأ لقد بتشن،،؛ رامحمد الخنرال والأمن'ا؛ للتوثين( 

يكسب،القرني؛ الخيش من الفارين الخزالأت لعصابة بالتال العادي الوْلي«، 
ديوانمدير ؛لخر،،، رالحرب محتله الدي الموفر ليعرض •االث>اذلاا، الرئيس تقة 

ينقلالي للمعلومات الوحيد الصدر يفلل أن يريد 'ربلخرا، كان للخهلرء الرئيس؛ 
ااالعرب؛الخار،الخا وفد فيه. والتحكم مراقبته عل، قادرا يفنلر حتى الدولة؛ لرئيس 
الوقت،ق تحملا مااالث.ِاذليا،، الرئيس لدى مصداقيته اا؛تثّاناا ليفقد محتتلفة؛ لمكائد 

٥٦



للتوثيقالعامة ارايدوبية رئيس ( juالعلاقة لتميم وسائل من يملك ما كل ذاته 
حمروش"•*مولود الحكومة وريس والأمن*، 

و،االمندوبيةالدغاع وزارة تقارير كل فأصعحت الحكومة؛ ريس الحنرالأت وأبعد 
بلخرا؛٠االعربي٠ الحنرال أوإل الحمهورية، ريس إل ترتل والأمن* للتويق العامة 

وعندماحروثى*. رامولود مكتب إل منها تقرير أو عنها حلاصة إرسال دون 
بأحبارلتقليله إلا ذلك يكن لر المعلومات؛ ببعض علميه يمنون الحنرالأت كان 

علالاطلاع ضعيف وليبدوشخصا الريس، لدى مصداقيته إفقاده فمد مغلوطة 
للاصرارثيء كل فعلوا لقد عاليها. والسيطرة إدارما عل قادر غم أو الأوضاع، 

فأكثر.أكثر لإضعافه الريس؛ عن ؤإبعاده حمروش* مولود يا؛ 

الانتخاباتعثية مغلوطة يتوقعان تزؤيده هى دناءة الأكثر المكيدة كانت، }قد 
الوطني*التحرير *جبهة بأن تفيد توقعات ؛ ٢١٩٩٠يويو ق جرت التي المحلية، 

علالعكري® ءالأمن حقد وصل لقد الأصوات. من ./ A٠نسبة عل ستحصل 
ببُبوجود بثي بتقرير حديد* بن *النادل الريس زودوا أن درجة *حمروش* 

هاصل بشهادق هنا اتل أن وأستطيع اميالة،. ل حروثى، امولود ينظمه تمزد 
تيإ.مباشرة صلة ل كانت، حيث، الأحبار؛ تشويه عل اعتمل.تا الكن العماليت^ن، 

٢١٩٩٠يويو انتخابات عن المغلوطة التويعات 

،٢١٩٩٠مايو أواحر ل عقدت التي للأنتخابات التحضم احتإعات أثناء 
الوالحاصة المحلية، لعلمات ال\كنو\ث بعدم فوحنت، الحزائر؛ ولاية توى معل 

الوضع.عل يسيطرون أصلا يكونوا الدين مساعديه، وأقرب حيار® ارهاشمي 
الحرائر؛ولاية أمن ريس صدوق* *حاج حتى ولا الدوائر، رؤساء ولا الوال لا 
الانتخاباتأن وبإ للإنق1ناا. الإسلامية *الحبهة صعود نوير قد كان منهم أحن. لا 

ّيهلرتهاستستعيد الوطنيء التحرير *جبهة أن الحمع اعتقد فقد تزور، داثتا كانت، 
نعليإتكانت، حين ل كالمحتاد. *ستصحح® الانتخابات نتائج وأن حديد، محن 

٥٧



قاكدحل الإطلاق؛ عل الوارد، من ليس واضحة؛ وتثّينأا رأمحمد الحنرال رسا 
أولكانت الوسائل. من وسيلة بأية نتانج ق تنير أي إجراء أو اكصويت 
الإسرافالسياسية الأحزاب لمثل فتها ومحق الخزائر، ل نحرى تعددية انتخابات 

؛٠١٩٩٠يونيو انتخابات بأن وأجزم شرعيتها. عل هر والالانتخابية العملية عل 
تلجالز اللتان تقلة، المالخزائر تاريخ ل الوحيدتان الخاكان هما ؛ ٢١٩٩١وييسر 

فرزعمليات ق الحاصرين ضاطيُا؛ من البعض إن حتى اكزؤير. إل الإدارة فيهعا 
االحليين.المؤولين ذهول أمام الايزلع يصتاديق العث منعوا قد الأصوات، 

ررعبداجلدعو ه اد حل. القادر راعيي الرائد من مكلما كنت الانتخابات، عشية 
للتوثيقالعامة ارالمندويية ل اكابع حل® الند مكافحة فم  ١١رئيس الرحمزرا، 
يرغوالذي للاقرنع، المحتملة التائج عن الأمن ممالح تقرير بإعداد والأمن'؛؛ 

لحالةونفلرا الميدانيين، الأفراد مع الاجتإعات من العديد وبعد الحمهورية. لرئيس 
الل.ينالوطتىاا، الحرير جبهة ١١حزب مرشحي سلوك طبعت اكى اللامبالاة 

بانتصارمخنمن كنا والحشد؛ اكعبئة من بدلا الشواطئ عل الأستجٍإم ففلوا 
الشبابلدى شديدة بجاذبية محفلي لا>ثنقاذا، الإسلامية ررالحبهة كانت الإسلاميين. 

الماجددور محاهل دون قفزا، الأكثر الهلثقات لدى وكدا المهنشين، والمواطنين 
الحزب.لهدا لمابر 

لأتركجهدا ؛ذلت، ا١الكارديةاا؛ اكومحعات ل ترغب، لا القيادة بأن مز وشعورا 
ل\لآنقاذ{(،الإسلامية لا١الحبهة الأصوات من شل /' ٤ ٠ ولأمح جانتا، موضوعيتي 

٠y١٠قدرت كإ الأحزابُآُ، لبقية و•٢./" الوطني،؛، اكحرير جبهة ١١_!/ و/.
لالل.يمقراطية أجل من الحركة  ١١أحزاب أما ررالستقالذناا. بالمرشحين يمي لما 

)الحزبالاشتراكية٠، الطليعة وررحزب بلة(، بن أحماJ الأسبق )للرئيس الحزائر؛؛

البيضاء.الدار ز ْحاحىاا اللازم أو ياي، حسن ل لخلوحْ وءّميان رايس، مراد يم ل بوزارة" "محمد مثل )١( 
بحكمالقبائل، منطقة ل والديتقراطة" الثقافة أجل من التجمع 0 مكذوبة بة نالاعتبار ل وصعي مع )٢( 

للأنتخابات.الاشراكهء القوى  ٠٠٠٣١١مقاؤلة من التوتعت استفادته 
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الدعوةل الاشتراكيةاأُاا القوى راجّهة إل انضموا فقد مايما(؛ الحزاثري الشيوعي 
المستظلة.الخزائر تاريخ ل الأول التعددية الانتخابات مقاطعة إل 

الأسبابيبتنر والدي صفحة، عشرين حوال من الكون التقرير هدا أن عر 
مكافحةررقم رئيس من سيئا استقبالا استقبل الأستنتاحات؛ لهده دعتنا الي 

للاحترامونقلنا دتشن؛أ• محمد ١١للمجنرال الأيمن الساعد كان الذي التدخل®، 
أنيرى كان إذ الأستشرافي؛ نحلل، ق النفر® إعادة ١١مني طلب فقد بيننا، المتبادل 

ل؛تقديري وأن النسبة، هد0 عل نحصل أن يمكن لا للأنقاذاا الإسلامية الخبهة ١١
التصويتتقليديا يفصلون الدين ارسميةأاُأآ؛، ءالهيئات أصوات الحسبان ق يضع 

إلارحمن® ارعبد ارائد عهد لتحففلي؛ ونفلرا ارطني®• التحرير راحبهة لصالح 
ا١حبهةمح ق الأخر يتردد فلم الذكور؛ التقرير بتحرير رراري®، ررالسعيل النقيب 

وثبطتيالدهول، الحديد التقرير راءة أصابتني وقد . A./ ٠ نسية ارطتى® التحرير 
الذيالنص وليس بالنتيجة، الخاصة النسب، سوى التقرير ل يتعثر لر إذ عزيمتي• 

الأرقام.هده يبمرر 

الذيالتال، النوم ول للأنتريع، السابقة الليلة خلال النهائية السحة حررت 
فديكن لر الذي التقرير لابتبتن® الجنرال طلب ؛ ٣١٩٩٠يونيو ١ ٠ الأربعاء صادف 

الحنرالبسيارة ذهب من أنا وكنت، صباحارُآا. العامرة الساعة ق إلا تحريره انتهي 
بلخ؛رأا،رلالعري_ا إل اديف، التقرير لأسلم اللون؛ سوداء  ٥٠٤بيجو وهي ا١بتشين®، 

ارئاسةمدخل درج عل بلهفة ينتغره كان الذي جديد®؛ بن ^١يل ١١١ديوان مدير 
بازادية.

.٣١٩٦٢عام استقلالها منذ الخزاتر ي معارض حزب أثيم وهو أحميم.، آيت ءرحسين يقودها التي )١( 

الدنية.والح،اة والشرطة، الشعصٌ الوطني طل"الحش )٢( 

نحررفكنا فته"مدا؛ نتحكم نكن وز عملنا، مقرات، ل بالخاب , العمانظام بإدراج العهد حديثي وقتها كثا ( ٣١
ومرهقممل عمل إنه ونجيله. بعلعه لينتهي ذلك• يعد الأحطاء ؤيصحح المعطيات، الكاب يرحل نم يدؤيا• التعس 

للامماس.
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كفاءة((ا)ءدم عل القاطع الدليل عل الوثيقة -رذْ بالخرا، ١ااأعربي الخنرال حمل 
قبلحمروثى، أبلغ،امرلود قد لكن والذي والأمن*، لاكوث؛ق العامة ءالمندوبية رئتس 

إعلانوعند الرئيس. إل يإبلاغيا الأمحر تعجل التي الخاطئة، يتوقعانه قلائل أيام 
ممازالاشاطعلانية فيالأسياء،وانممد 

البلاد.ق مّلعلة أعل تضليل أمكن كتف اتضح وهكذا، الأمن. أجهزة لدى 

وإت|امالرئيس، لدى مصداقيته لإفقاده حمروش* (أمولود من النيل ق الرغبة إن 
قبرمتها البلاد لإقحام أذى اليداق؛ الوصع عل ييهلر لا وزرائه رئيس الأح،ربأن 

التجددنحو ارها ملكبح الوطني((، التحرير (احبهة إضعاف استهدنت، (،مغامرة(( 
منالراقبة— نحت، إبقائها —مع للإنقاذ(( الإسلامية ،رالخبية عل وا،لراهنة الحقيقي، 

امتيازاتبمم.عل الحفاظ أحل 

ااالأنتخا'ء-،عن تتحدين، راحت، هزيمتها؛ ولتغهلية بالنار. لطة اللعبنإ لقد 
كانتالحبهة فإن وحقيقه، الوطني((. التحرير جبهة ١٠له تعرضت، الذي العقا؛_(((، 

هؤلاءواعتبار ءاحروثى((، صد نواببا من كبم قم فباثارة مقلم؛ نحربمتإ صحية 
إجهاضإل الحنرالأُت، عصابة موامرايت، انتهت، حامم؛ قد جديد،( بن ؛^ JLilأن،،

الفرصةؤإتاحة الحقباتح، تدليل من وبدلا الحزب،• لتجديد الأول الونير محاولأيتؤ 
التيا،لزْنة للمثاكل حلول عن بالبحث الحاد والالتزام الحزب،، مائة ق للشبابج 

الداخليةصراعاتيم ق الوطني(( التحرير ،اجبهة زع،اء انغمس اظلواطنون؛ بمهلليها 
الح،اهير.هموم عن فابتعدوا الخاصة؛ بمصالحهم وانشغلوا 

تضليلصحية ذهبإ الذي حمروش((، فان،،مولود المطرب، السياق ! طق 
يتملوصع فا صار قد وحلفائهم؛ القرني الحيش من الغازين الحنرالأُتإ وتائر 

فيه.الوقؤع عل يوشلثخ الذي القح إدراك معه 

حازحث للانقاذا، الإسلأب ءالخبهة لرشحي ساحق فوز عن البلاد تارح ي نزتهة انتخابات أول أمقرن ( ١ ) 
سابحة(،وال1,ه؛./سالخالس

بالولايات.النعسة المجالس من ه./' وه البلدة، الشعبة 
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و»اد؛لة«الرائق* *التمرد محا 

شرقجنوب كم  ١٥٠حوال تقع التي *المسيلة*، _ املح تمرد وحول ادعاء كان 
المحوعل وقاتعه حرت وقد الخيال، من أغرب شيئا العاصمة؛ الخزاتر 

للسلطة(الرسمي )الصوت الوطنية الملفزة أعكت، ؛ ٣١٩٩٠عام غطس أل 
وقالت*المسيلة*، ب متمردين لدى الأسلحة من لكمية الأمن قوات مصادرة عن 
البلاد*.استقرار هوزعزعق والهدف الخزائر، ق الكبار الموولن *أحد وراءهم إن 

ذاته.حروش* *مولود الحكومة رتيس تمي الأمن أجهزة كانت 
هييرمتها المسالة بأن الشهادة أستطح فإق القضية؛ هده ل مشاركا وبصمتي 

*الأمنعناصر بعمى بتواطو بلخر®، *العربي دبرها الدناءة ق موغلة مؤامرة محرد 
الفتاح®؛*عبلّ الرائل. العملية ط، ل التررطة العناصر رأس وعل العسكري®. 

عامأوائل بيازة مهبي ل كنت فصن ؛البليا.ةأا،. والمحقيق* البحن، *مركز مدير 
حتمتالوء من درحة وبلغت، العلاقات وتوترت بيننارآ؛، حلاف حدث  ٢١٩٩٠

للتوثيقالعامة *المدوبية رئيس لقابله إذثا حينها فطالبت، منصبه؛ ترك أحد.نا عل 
ا*آّفالرت ببمدا ل باح الأحير استقبلي وعندما *محمد؛___*، الخنرال والأمن® 
أسنمس كثري أهمية ذات قضية حالتا يتابع الفتاح عبد لكن الاختيار، هدا لرحيح 
؛٢١٩٩٠أبريل ل العاصمة، للجزائر نقل تم وهكذا أنن،®. ستنمل ولدللثج الدولة، 

ذللث،بحد عثتتح نم المدخل*، مكافحة *قم مؤول الرحمن® *عبد الراني لدى 
والمحليل*.البحث، *مصلحة رأس عل بشهر 

منيليطلب، مكتبه، إل *ءبل.الرحمن® الرائد استدعاق ؛ ٢١٩٩٠ًيفإ وأثناء 
سوعناصر المدخل*، مكافحة *فم س آخرين صتاطا تضم *بمشة® ل المشاركة 

•العاصمة غرب جنوب كم ٤ ٠ حوال ت؛غ •دينة )١( 

منإعفاته مع الشاطئ؛ عل الأسبوعية العطلات لقضاء تقرنه، نحت صيفي منزل بوصع رغبته تلبية رفضت )٢( 
ُفا؛لُادياي دفع 
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التحركأن ق القول ارحمن" رءعبد اراند واختمر ؛. ١٠١الخاصة،التيحل رامحموعت 
ااالمسيلةاا.بانحاْ الخميس يوم ليل منتصف سيكون 

متنعل الخاصة، التدحل ®محموعة عناصر روية تعجبت الصفر، ساعة وق 
الإيء؛لالي(.دوكامحلو نهمع )من الخاصة سيارامم لم أن حن ق عسكرية؛ شاحنات 

منعناصر إليها سقنا ند كان ثكنة ق ارحال حيلهلنا راالسيلةا،؛ إل وصولنا وعند 
فيهمبس الكل، كان الفتاح". ®عبد ارائد بقيادة للبليدة، والتحقيق، اامركزالحث، 

يالةا.اا.لق ليلتها حاصرين بتنن،؛ ءمحمد الخنرال 

متعلقاالأمر كان القاؤل،. أهم لعرض مريعا اجتإعا عقدنا صباحا لسادسة اق 
المليونبفضل أنه، الفتاح'، راعبد ارائد لنا ثرح وقل لح. نشبكة عل بالقضاء 

ميلعاركان والأمن" للتوثيق العامة "المندويية من تمزقه نحت وصمت التي دينار 
بواسهلةالشبكة، ظء باحزاق ماءاّ— ~برتثة رحاله أحد قام آلماك(؛ معترا 

يدعىشخص من القطع من درزينة اثروا وقد أسلحة؛ لشراء محرين 
الأدلة،هن.0 وبفضل وترريبهّ السلاح ق الانحار لجموعه المدبر ®العقل، العود،،؛ 

®مسوولنظمها متمزدة جاعة متزود الشبكة هده أن علم الدحخى"؛ ®لاتقبل التي 
الشبكة.هذه وتفكيلئ، ؛، كب؛ر،ل 

الحمراءللألوة القادة الوحدات شاكلة عل  ٠٢١٩٨٧عأم العسكرياا وءالأس التابعة البنية عاو0 أنثثت )١( 
•مجرّية•)رمالأيل بتها كان امنى>\0ا0(. الوض لأدرك التامة التدخل عات محمر ار الإبمتالية، 
العددهذا حديدا بن ^ ٧٧١٠الريس لاحغل وعندما تمرسا. يحل  ٣٠٠من مكونة وكانت الاقتحام(. الرهائن، 

باملأباا.القيام أتريدون العدد؟ هدا كل رئاذا ناتلأت البوءة يثبه بإ تلفظ الجمرعت؛ إنشاء مرصوم توقح غداة 
لخدوىفهمه لعدم م؛ ١  ٩٨٩و١  ٩٨٨بين الخاصة* التدخل لامحموعت ريس غمري*، 'اممعلفى الراني ل آمر وقد 

التدخلووحدات الوطتي، للدرك السريع* التدخل *محمومة مع مزدوج بعمل تقوم كانت ااش الزكيبة هدْ وجود 
زإرهاب تم يكن i أنه برغم للإرهاب، الماد الخهاز هذا حلق لبب دبجهله الوطنيُ• للأمن العامة 'للمديرية 

للقتال.الندة يعرون شك دون ومآن ءالاصتثرافرن* الخنرالأت كان احقبة. تللث، 

عاصالذي بلة. بن أخمد الأمق الريس هوبالفرورء الكبير* ءالزول هذا أن سامتها فه فكرت مجا أول كان ( ٢ ر 
ام. ٩٨٠عام احه ِ بعدإطلاق ز؛المسلة* 
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يتوقيفاهباالخاصة١١ التدخل ارمحموعة من عناصر قامت، الأجتءإع؛ رغ وبعدما 
لكنإذ ضرتا، اشعرا وفد امهاتم، ولدتم كا عرايا الأوائل اضون لكن الأول. 

انتزاعيريدون عزالدين(؛ سعود، زياد، )مصعلفى، بالأستجواب االكلفون الضاط 
أحدهمأن فبمجرد مدهولا؛ محرى ما أرام، كنتؤ وسيلة. بأية اءار١ذاات، 

وندالخال. ل إحضاره إل 1< الخاصة التيحل ٠مح٠وءة رحال ائ يحتى ما، باسم 
فاحبن،:الاستجواب؟!،؛ j تشارك »ألن ائلأ: ئتالرحمن، »عد الراني بادرو 
طّيعةعن فكرة أدنى لدي فاسسث، لأعدأسئلتي، ياللفج ياتوف حتى سانتنلر ®كلأ؛ 

الملفطلب ل ألححن، إنر ثم لحفلتها. الفتاح، ®عبد وجه سما وقل. القضية،. 
®أحمداب محملون الناحية ق أشخاصر ستة أن نبآن ذللثح، أثناء ل مرة. من أكثر 

التي®المعاملة، لقس تعزض ذللثج وبرغم مقطوعة؛ أحدهم ذرنع لكنتج العود،. 
الأحرون.لها تعرض 

يتهللمبلر صباحا. العامرة ق اللفح ل أحضروا إصراري؛ أحنوا وعندما 
يجناتمال لأي أصلا وجود فلا ملنق؛ برمته الأمر أن لأكتثفح الكشر، فحمه 
وتاجر— السلاح ثراء عل ؛التفاوض مكلمالكن ~الدي ®عثدالفتاح، رجل 

والتحقيق،البحنج مركز ٠١امتلاك ورغم القضية. ل اسمه والوارد الزعوم، السلاح 
بلصوف، لتسجيل أثر أتم، الملف 3، يكن لر والمراقة•، للتش وسائل راالبلي١ةه 3، 
التجاريةالمعاملة عل يدلج إيصال أو سند أو مكتوية، تقارير أي الملقح 3، يكن وإ 

ّمبتدئا يكن ع الفتاح، ®عبد أن ع شء. لا إطلأيا... 
الذيالمساعد إل الأستإع طلستح الموقوفن، استجواب 3، المشاركة من وبدلا 

الذيالرئيس، التهم عل يقبضوا الخلادين.j المحققجن أن وبإ كلفح؛العملية. 
الرئيس،التهم احتفاء أسباب إيضاح المساعد من طلجتح فقد ُ؛ ®فجاة،' تبحر 
إنقال فقد للقضية. المفترصة الأهمية مع نتناب ولا مقنعة، غجر إجابته تح فكان

الرجلوأن بيوم. التاريخ ذللثح قبل لكن المزعومة؛ الشبكة رئيس به، لقاءه؛المشتبه 

العدالة.إل يدمرا - ق الوترفوز هؤلاء دان إن ما حتى وأجهل أبدا، عليه يم'لعثو,ر ل  ٢١١
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تلمعن فامتنع ثعرالخياته امحبل التعامل، عن فتوقف، ارسزمباو وجود ل ثالثح 
جائا؛جوابا فجاء ذللثح. عل الساعد أفم ثم أمره. انكشاف من حوئا الأسلحة 

تحارأوساط ل  ٠١ت له قلت، عندما ووحم وتلجلج الرجل فارتحف، را؛ تكدبح! راأنت١ 
اغت تعرف، لا الأوساط هذه حنته؛ ص تفالتؤ أن يمكنلثظ لا أوالمخورايتح لملاح اق 

ماحمة وتحمل الخل، ي ليلا وحدك كنت ~ تزعم كيا ~ وأنك حاصة وكيللثح، 
عاقل((.مدقها لا حكاية إما صخم. نقدي يبغ 

ْهربننسوى يكونوا لر فا،لوقوفون تقدم؛ أي ا-^لآدون نحقق 1؛ ذلائ،، ضون غل 
دمحاتمبضع هي برمتها العملية حصيلة أن لقدنغن أهمية. ولا لهم وزن لا صغار 

ماوهو الحثره، يتجاوز عددها كن ولر ليبيا؛ ل ممنوعة الرديء، الؤع من آلية 
راالمجاهد،<يومية ومنهم يشيع، أن البعض أراد كإ محيء ق انمولة أمن يراا.د يآكن لر 

راعيلءللرائد تفاصيلها بكل الخ\.ءة شرحت، عشره الحادية وق بالفرنية, الناؤكة 
المر®.اكتئفح 'القد قائلات الهجن؛ ق بتشجزا، محمد ٠٠الحنرال أ؛الح الذي الرحمزٌ، 

العاصمة.الخزائر إل والعودة أمتعتنا بحزم الأمر تلقينا حتى دقائق عشر تمض ول! 
الفتاح®؛عبنه  ٠١من مدبرة حدعة أما البداية ق تتح ظننالوامرة، اكتشفته حجز 

اكتشافهلحفلة اربتئذن® الحنرال وجه رأبتا وعندما المال،. بعض عل للحصول، 
البحثمركز رئيس عزل وبالفعل عقابية، إجراءا٠تا اتحاده توقحتح ررحيع®؛ أنه 

التلفازينشر أن أتمور لر لكني، ورارا؛. ف منصبه من ءالبليدة® ب والتحقيق 
الموصؤع.لمخافة نفلنا الاستقرار®؛ عن،ازعزعق كبجرا كلأتا المكتوبة والمحافة 

حتىثيء أي عنها ينشر ولر القضية، لهل.ه الحقيقي للضحوى الصحافة تمملرق لر 
اللحفلة.هده 

®بتثذن®الحنرال أن بقليل؛ ذللثه يعد ءلمت،، عندما أعفلم مفاجأق كانتح 
رامولودالحكومة رئيس فيه يتهم القفية؛ عن ررالشايل® للرئيس تقريرا رغ قد 

ز«ورئةاا.الممب نفى يشغل لكن الذي حار•، يل-ءى'مض شخص لنوم ( ١ر 

٦٤



*عبدالرائد ذكر عدما إذ »الميالة«. ق نمزد محاصر وتلح بتكوين مروش" 
،احمدالرئيس أن مدق اتقدت ير، مؤول تورط القضية، بداية ل الر"م،ا'' 

إنإذ سب؛ن؛ كإ الحقيقة عن يعيدا أكن وم الوامرة. -^٥ النهيق هو بلة، بن 
وزيربعل فيإ ذلالث، ل أكد ولقد ذاته. حمروش" 'امحولود أصبح الأمر آخر ل الهدف 

الحنرالتقرير عل ارالشانل٠ا الرئيس أطلعه إذ حدو<lrياا؛ راغازي السابق، الاقتصاد 
إلصاقوراء من القراراا، ااأصحاب، الحنرالأت ، هدنكان الذكر. الأنمؤ اا؛تئّ؛نء 

علللامتيلأء يعد لإ خمروش ® بان والشاذلأ٠ الرئيس إتبمام الوزراء؛ برئيس التهمة 
الوقيعةفكان الرئيسي الهدف، أمحا بعام(. ذللئح بعد به امموه ما يالقيط )وهو لعلة ال

؛تن.اناا.ءمحمد والحنرال الحكومة رئيس ؛،ن 

اراإعربيالحنرال عمليات من كانت، ؛١^٠١٠١ القضية أن بعد، فيإ علمته ولقد 
وقام؛تن؛ناا(، ؛امحمد الحنرال علم )دون إشرافه تحت حيكت، اسر٠؛ بلخثرا' 

والملازمالفتاح®، ارمحد الراد وهم! العسكري® ررالأمن من أفراد ثلاثة سفيل،ها 
السلاح.تحار ْع الوميعل بدور قام الذي اممه؛ يتؤ نومساعد ، اارضوانلأ 

علمقتمزا م ١ ٩ ٩ ٠ عام من الأول أشهر الستة حلال للأخر الوحيد الدور وكان 
اللازمأما بعد. فيإ إثبات® ٠ادليل ك ستخدم الذي السلاح واستلأم المال، دفع 

ينرمما مباشرة، بلخر® ااالعربيا الخنرال إمرة نحت، يعمل قريب له فكان ررضوان® 
الرحلجعله هوما الفتاح®، راعيات اراد به اشتهر الذي الشره كان بينإ استخدامه. 

عثراتبضع الصفقة وراء من فعلا ربح فقد العمليات،؛ هذه بمثل للقيام الأمثل 
التيإت،.ملايثن من 

وجهامنه التخالمى يريد من أبدا بماجم لا اا؛لخآر® أن عل التأكيد ينض 
الخصومة،حلق هو المفصل وتكتيكه الحزام، تحت، القريب، ق محنلث، فهو لوحه؛ 
دورل ذللثج بحان يتقدم ثم ذاك، صد المؤول هل-ا وتحريفي التوتر، ؤإذكاء 

كانالسالفة، الحالة ول التشاحتين١ الأصدقاء ين محمع الذي البثن" ذات، رامملمح 

_لأاللياوةاا.يوالتحقيقء اوأح.ث، ءمركز ل الفتاح* *ب- ليتح الثقة أهل من ء.هر ا ١ ل 

٦٥



منالحركة ١٠— الحديد حزبه أل اعتقد إذ بلة®؛ اا؛ن إزعاج م البداية ل الهدف 
اقثعالفتاح®، ®عبد وبوامطة قوته. من سينيي — الحرائر® ق الديمقراطية أجل 

صادئاوكان لح. مممني بوجود صدق لأته القضية؛ ل شخصئا وتورط »ثن® 
الدولة،أمن تمز كرى نفية ل يعمل الفتاح® اعبد الراني أن أحرف عندما 
بإمكانهيعد لر حيع، أنه الرجل أدرك وعندما الرئيس أحطر وقد خاصة 

مماJاقيته،إصماف إل يودي ند با الرئيس، أمام مخيما يبدو أن حنية التراُح 
بإعدادبالخير® ه\ذماوا اقتراح قبل ولهدا iاJاء؛ بكبش الفشل تغطية من بد لا فكان 

كبالة® اربن صد الأصل محلهله بأن اابلخ؛ر® أدرك وحض حمروش®. ١٠صد تقريره 
ءيلمخير®تدبر ذاته الوقت ول ®؛تث-ثن®، إل النجاة® ®طوق يمد أن قرر ؛ كشف 

المكيدةهال.ه نجحت وقد حدومى®. ®غازي بوامهلة الحكومة لرئيس الترب أمر 
تباغفرإل بينهعا الحفاء ونحول واحمروش®، ®؛تشن® بن القهليحة إحداث ل تماما 

مديدين.وعداء 

يةنفعل القارئ يقف، حتى بالتفصيل، المؤامرة هده شرح عل حرصِى لقد 
ارتكاّمسيفسر ما وهو القرار®؛ ارأصحاب واصدقاوه هو المنحرفة، الرجل هدا 

التالية.الوات حلال أخطر جرائم 

٢١٩٩'لصيف الحامم المنعهلف 

لصريق أنه مع المؤامرة، ^٥ ل ®بتش؛ن® الخنرال وتورط انجراف مبب أجهل 
وفاءذلك لعل الواقعة. تللث، حتى معه وأمينا له محلمصا ظل وقد حمروش®، ررمولود 

حال،كل عل نزارٌ'أآ'• ولاخالد ^،® tJ؛®الحربيرالعسكريين؛ السلاح® ®رفاق ل منه 
استقالتهتقديم عل الحماية رؤساء أجيره حثث نجح؛ ®حمروش® صد انقلابه فإن 

دير.يإ علم دون الأمر أفدت ند كنت 

اكما سر تناُض ملاحظة الغرنىردم الخيش من ١^^^ الخنرالأت من ف ءُ لريكن ل من ;الِءم  ٢٢١
ايانر(.- .ذاية تشوبمابل نلها. الزلف 
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لحطم منعطف مع متزامن التي الاستقالة تلك ، ٣١٩٩٠أغسطس أواخر ق
للملأرالسياسة الحياة 

مدىعل قادته، الذي الدزوب التقويفي العمل تتويج  ٣١٩٩٠، صيفمجل 
وذللمحبلخم®، راالعربي بقيادة ء، الفرني الحيس من والفارين زمرة منوامتج؛ 
ءالثاذلملية وكانت الو التحرير ارحيثى من المتحيرين الضياؤل لإقماء 

سمحتالتي المساعدة العوامل من ديوانه؛ مدير قثضة ق وير الذي جديدا؛، بن 
لهُالأوفياء ثاط الق دعم من الدولة رض بحرمان معه، والتواطتين الأحثر لهذا 

العامالأمتن بلوصيف؛؛، محمد ٠٠الركن العميد إزاحة تم م، ١  ٩٨٧ام عق 
قالتقاعد عل باجياره يالرض، القوية علاقته برغم الوطني؛ الدفاع لوزارة 
بمساعدةمعه، والمواطئون بلخرا؛ العربي، ٠٠دبرها أموال،؛؛ ررمحويل، قضية أءقاد_ا 
أمئال،آخرين صباط إزاحة تم ه، نفالوقت ول الفر الاستخبارات جهاز 

الوًلفينٌدير التوال• عل وهم بخوشٌ؛ الدين واربدر ر١هبيمياا، بولطيف،؛؛، ٠٠
أكتوبرأحدايث، وبعل الاجتإعية. الخدمات ومدير ومديرالمالية، والقضاءالعسكري، 

ءلأو،اا،وارمحمد عياط؛؛، لكحلر ارمحدوب، حازت قد الخنرالأت دور كان م، ١  ٩٨٨
وآخرون.حشينيرا؛ العابدين ورازين، هجرس؛؛، وررالهانمي وارعل؛وحجة(،، 

الوطنيارالحيس لأركان رئيتا نزار،، راخالد الحنرال، تعين إبان م، ١  ٩٨٩وق 
الذيبلهونات(؛، اش راعي الحنرال، تتخ مملجدياوة إقهاء خملة منِتتط النعبىا،ر'ُ'،؛ 

وااكٍالازروال(؛؛، رراليم؛ن الحنرالاز،ت الأركان رض ونائبي مكانه؛ ،اتزار،، مغل، 
وقائدالبحرية للقوات السابق، القائل مريق،، الجيد ارعبد والحنرال، الرحيم،،، عبد 

رألناشر(ماداتة! 'اثورةتصبمبحء يتمنى لكن وكانه ا1وف يبدو )١( 

ياندلعت التي النغب أعإل شمع الثعصء الوطني ل'الخيش أوامر اعطآع رشه بسبب انمي قد أنه الحقيقة )٢( 
م.١  ٩٨٦عام وصعليف ^طينة 

التي■" ٢١ ٩٨٨أكتوبر أحداث ل الدموي اكع عن الرئيس والّورل لخبمر٠، J٥زمرة ل بارز عضو وهر )٣( 
العاصمة.ل ونمت 

٦٧



العاماكنس عطايلية،، ءمحمد الخنرال دور جاء وأحيرا، ءنرثالء. ب الأكاديمية 
.٢١٩٩٠للجتش؛لعام 

مثلوذلك شرفية، مناصب ُكيثا؛ أبدوا الذين المعدين، هؤلاء عل اقرح دقاُ■ 
وأصبحوبلغاريا. رومانيا من كل j ّشرين علما اللذين و»حنيثى«؛ ارزروال« 

الوحلتيء،التحرير جبهة وال السيامي ا،لكتب، ل عضوا هجرسأا ءالهاثمى الحنرال 
ااقاومة،حاولوا الذين بعضى أما مكانته. مثل ل لخنرال ية بالننكل متصب وهو 
التحولمن مكنتهم تديلها؛ من أعفوا مالية، واعتإداهمتؤ بقروض شراؤهم تم فقد 
بدأ،ففد القوية؛ ذوالثخمية (٠، الرحيم عبد ااك،ال أما والأعإل. الصفقايت، ءالم إل 

المحاقن.لصناعة مشروعا مند؛ أو دعم دون 

بهقام والذي التهله؛ر، هن.ا ساعد متوات، الثلاث تتجاوز لم فترة وحلال 
الخلص؛نرجالهم لصالح وحلفاؤهم سي، الفرنالخيش من الفارون >االضتاءل 

كلالمناصب،الحساسة،علإحلأء الأركان؛ وقيادة الوطنيالشعبي، داخلررالخش 
ااحالا٠الخنرال بتعيذن ، ٣١٩٩٠يوليو  ١٢^١ ق انتصارهم وميكتمل فائقة. بمهارة 

سوىأمامه يكن لم حروش•)الذي *مولود حكومة ل الوطني للدفاع ونيزا نزار• 
يونيو١ ٩ انقلاب إنه إن للغاية؛ مهمة نوعية نقلمة الأمر هذا مثل لمد القبول(. 

ذاته.الخمهورية رئيس يدي بين دائإ الإستراتيجية الحقيبة هذه ظل، ؛ ٠١١٣١٩٦٥
اءالأسجهاز تنفليم إعادة بالإمكان أصبح تماما؛ الهلريق حلا أن ويعد 

،ابلخثر،.عصابة عندم الذي الثكل عل السلطة؛ قالب صار والذي العسكري،، 
التيوالأمن•، للموثيقح العامة رالمدوبية احتفت، ؛ ٣١٩٩٠بتمثر ٤ّ ففي وبالفعل، 

للمصلحةالحديل. الاسم والأمن•• الأّتعلأم •نم ق يمحها ليتم أتبعها، كنن، 
؛دأيت،.قد كانت، الرهيب، العنف، دبوامة بأن حينها واعيا أكن ولر الموحدة. 

بلة'•بن اا"هما- الريم بردتن' آنذاك؛'مواءّي الدياع، ونير اٍلاح حض )١( 
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)٢(

الأول
يونيول جرت الي( الحلية الانتخابات ق للاماذة الإصلاميه ررالحبهة انتصار يعد 

®آلةبتوجيه مصالحهم؛ يدل بالخطر أحوا الدين اء، قرن®حنرالأت بدأ م، ١  ٠٩٩
مركز*نجريرُ من نلها تمكنوا أن بعد للانقاذا الإسلامية ®الحبهة لتحييد فعالية درسء 
وهومحامحْلطامم• إفشال يستطيعون كانوا الدين ®العروييين'اُأُ، الضباط من القرار 
الامتقلأل.مند الحرائر تاريخ ل عميق نحول عل علامة  ٢١٩٩٠عام صيف جعل 

)سمميللجنرالأت العسكري الدرنع والأمنء؛ الاستعلام تشكيلارئسم 
٣١٩٩٠)

للجيشالأستخباراتية الأجهزة تقليم إعادة فإن —نزارء، ®؛الخر للثنائي بالنية 
لعزلعى نبدء ذي باديء ت، كانوالأمنء؛ الاستعلام م هوءهمجديد متى نحته 

عداوفيإ لها. خْلهإا فد كانا الش اكنيرات، من كجزء جديدء، بن ®الثاذل الرئيس 
والأمنءُالاستعلام *فم هوأن بالذكر الحدير الوحيد فالتضر الحديدة، التسمية 

العكريءُالأمن جهاز كان ح؛ن ل الوطني، الدفاع لونير نعيته نقلت، قل 
الرئيستقليل ؛الأساس؛ الكلء ®التغهر هن.ا استهدفه الحمهورية. برئاسة ملحما 

معلوماته.بمصادر صلته وقهلمر راالثاذل٠، 

اللغة.م وحيد معيار عل يقوم الذي اكمنتف )١( 

لأمنالمركزية 'المديرية حينها يرأص كان اادي 'توذقُأ المدعو مدينُ* 'محمد الخنرال إل آنذاك به عهد )٢( 
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تهي ا؛ رسسيةل مديريات ثلاث عل يشرف والأْنأا الاستعلام  ٢٠٠٠٠أصح 
التوثيقوُرمديرية الحيس'ا، لأس الركزية وُالديرية المضادة"، الخاسوسية ®مديرية 
الطور.هذه كتابة حتى به معمولا زال ما الذي وهوالتنفليم الخارجي"، والأس 

التيالرعب آلة قالب ميصح لأنه بثانه الحديث تفصيل بمكان الأهمية وص 
سنوات.عثّر من لأكثر ي بلي. متقمع 

الوعوالعإري"، ®إسإعيل للمقيم المقالة" الخاصوسية ®مديرية — Iعهد 
ٌواليدص وهمو الخنس"- لأص المركزية ®المديرية ص استقدم الذي ®إم،اع؛ن"؛ 

الشرؤلةق انخرمحل ثم ية القرنالبحرية ق ساقا صف ضابط وكان بسام"، ®عض 
المهنيةيبرما مرينق الواهب، عن العاطالة الكارثية الشخصية هذ.ه التيتات. إيان 

التيناتسنوات حلال به احد يسمع لر دان،. علميها اعتمد التي المصالح لعلاقات 
الأوستلالشرق بملمف عياط، ®لكحل الخنرال كلفه وحن والثإنينات، بعنات وال
مراقبةلكوادرءمديرية التقزب عبمر طريقه ثق من تمكن الثإنينات؛ نتصف مق 

كب2رة-ح^ر٥ اكسست، هؤلاء وبفضل طينين. الفلولإالعم.لأء" القرنية، الإقليم" 
الموتأصبح يالخر"؛ ®العربي! حماية ونحت، والتآمر. الأحبار وتشويه لتقليل اق 

الضباطمن العل.يد أن درحة إل م، ١  ٩٨٥عام منذ ية القرنالمخابرات لدى الفضل 
القرنية!الإقليم* مراقبة مديرية ل® عميل أنه ل يشكون كانوا 

صوهو الجس،"• لأص المركزية *المديرية الرحمن*، عبد *كال، الةا-م وترأس 
كانأنه وبا القرني. الخيش ل ساما صف صابهل وكان الغزلان"، ®سور مواليد 
لمغمور مساعد محرد ظل ممد ؛ ٣١٩٦٢مارس ل ادحلية"ُأُ ®القوات صمن 

أحداثأثناء نقيبا ترقى ثم م، ١  ٤٩٧ عام حتى ؛®شرثال" العسكرية الأكاديمية 

واكب.واكف.. رالودتز. الإدارة، .ثل: V اللحئ الد.مياذ، م قفلا )١( 
وسيطةكقو: ،؛ jL،sJلعامدة طبئا ام،  ٩٦٢مارص ي التنحرير حرب مائة ل الحليةا •القوات ءذْ أنتنت )٢( 

الخزاري؛نمن ممر فها لجف وتد القرني. وانش الوتى< اكهمّ •مش ض النار إ»للأف، دك اجمَام تكمل 
نهرمارس■إل ب ام'الارس؛ن' M+؟ لخغلة-وأطلت، آخر j الأّتملأل التحقوابمعكر الذين 
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حياتهوتعريض طوله، ابعمل قيامه الأسطورة اقتضت إذ م؛ ١  ٩٨٨أكتوبر 
سرعةبعدها صعد وقد بالولوتوف. الظاهرين أحد هاخمها دبابة لإنقاذ للخطر؛ 

ولأء0.حا صمى تدينه ملفات يملك الذي راتوفيق^؛ الحنرال رعاية بفضل البمرق، 

معيدي®،راففيل القدم إل الخارجي" والأمن التوثيق ررمديرية ب أخثرا وعهد 
ُلجيشو< قديم وصابتل التواضع، ثديي ذكي وهورجل الحميد"• -ءعبد• بالمعروف، 
وقاوالعكرية. الاستخبارات مؤول وكان ارالميلمية®، مواليد من الوطني". التحرير 

.١٠١١٢  ٩٩٦يونيو j الخزالأت عصابة اغتالته 

مرحلةإلا ليت، التقليم إعادة بان محتلمفة، احتإعات ي رؤساؤنا، أخرنا 
تغمعل اعتدنا وقد الديمقراطي. التحول لتهللبايث، تجيت، يأشمل؛ تغيثر نحو 

بعفرومنح المنتقدين، لإّكاُت، مناورة محرد الأمر بأن نشعر كنا فقد '؛ التمياتُ 
اا-حبهةرتيى أحمد"، آيت، اا-ح|ين يد للميإ لا الحقيقيين. للديمقراطسن الخمانات 

معركةالسياسية" راالشرطة نفوذ الهلاأبة؛تقليص محن اتحد الن.ى الائراكية"؛ القوى 
كناكما السيجار"، ذي أوارالرجل ررتوفيق" الخنرال وجود كاف وقد - طاقته فيها يمي 

لنا.صمانة يشكل والقل.رة؛ بالقوة يعرفون ممن المؤسسة، قدامى كاحل. نسميه؛ 

منطويلا العسكري" ءالأمن عانى فقد تاكيد، بأكل تتغثر الأمور كانت، 
ضن"،وارمحمد عياط" ارلكحل الحنرالن كفاءة نقص ومن الداخلية الصراعاُتح 

لرالمهنية خلفيتهم أن ؛،ا اادخلأء"، نعت،رهم كنا إذ المخابرات؛ بعمل يتعلق فيها 
سرعانالتغي،رات لهده ابتهجوا الال-ين الضباط أن غر العسكري". رالأمن فن 

عهللأتمن سيحرمون ، ٢١٩٩٠ّبتمم من فابتداء أوهامهم؛ من استفاقوا ما 
بالحضورالحمعة، صالة خلال الإّلأمسن مراقبة علهم نعع، إذ الأٌبوع• مائة 

احيالمانتقاء اقتفى مما تحقيقه، استحال الذي الأمر وهو اليحاصمن؛ مساجد ل كل 

اكاس.النمل راجع )١( 

نوات.ضر من اش خلاو ارابعت اكب مي غهذء ( ٢١
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بادص«»اين مجد الواد*، »باب j واكثاوة، ءالننة،( مجدي أهمة: الأكثر 
اربلوزدادا،حي ل مجدارلكتل* اثرغاليي*، حي ل مجدارالأزفم* اكة•، *ل 

١رالخبلأا٠حي ومجد < ه ]لحرأش  ١١ق ^١^٠١^٧ ومجد 

ماوهو للامحلاميقن• الخيش موولو يفمره الذي الكره مدى عل دلك دلنا 
للأماذ«الإملأب و»الحهة عمونا، فالإسلاميون مفهوم؛ كاثيئاضر بالمة كان 
الانتخاباتطريق عن للسالعلة عي قالجديا. ت؛ديخا يمثلوا لر الخصوص؛ وجه عل 

فكانتاجد المبعض ل ألقيت التي  ٠٠٧ءالتاالخهلس، أما ومثرؤع. طبعي هوأمر 
استجابوقد الواحد. الحزب فترة إبان والاصملهاد والرقابة الكبت عل فعل رد 

أوامر؛؛ل® — ٠٠حاج بن راعل فيهم بمن — مرة للإماذااءار الإسلامية ررالخبهة قادة 
ولوالتثددينء الأئمة حطاب حدة لتخفيف والعكري؛ن السياسين الموولن 

لْلةاليملك الدولة رئيس فإن مديدا؛ مثلتا قد للإماذاا الإسلامية الخبهة ١٠كانت، 
أوجديدة، مشاورات عقد أو الرلمان، حل طريق عن وذللئ، اكل.حها، القانونية 

مواجهةل الأمن مصالح سلهلة استخدام عن قفلا دستوري. تعديل اقتراح 
الشأن.هدا ل واضح فالدمتور القانون، تتجاوز التي المملرفة العناصر 

للإنقاذااالإسلامية *الخبية من جعلوا ١^^؛، العكري؛ن، القادة دائرة حارج 
القصوى،الضرورة عني. إلا التتدحل نحب لا انه يرون الضباط من أمثال كان قناعة؛ 
التعبولا الخيش لا يأكن ب مواجهة إل تزلي قد التي صد وكانوا 

وامحعة.®تعبتهء بحملة العسكريين القادة قيام قبل رأينا هدا كان الأقل؛ أوعل لها. 

لالحسكرياا ءالأمن مدرسة ٠توفيقاا؛ الخنرال برفقة ®نرارا؛، الخنرال زار فقل 
ففيالتتتاقص• من نحل لر الضباط لتخويف، اجتإعات لحقد مرتين،  ٠٠وس مرابني 

نتلقىكنا الوطنياا؛ التحرير ارحبهة مع نحن لنا: يقول رانزارا، كان الذي الونن، 
الأماموتكريس حلق عل بالعمل ُ؛ المارى؛؛ر ®إم،اعيل العقيد من التعليإت 

الواحد•للحرب الأص العام الأمتن مهري*؛ الحميد •همد مع نزلع ي كان الدي )١( 
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منالحديدة الرجة يمثلون الذين المغارار الكبأرُآ' الحبهة راثسوخاا ين 
كوادرالحبُأ؛.

 jلمواحهة،الحبهةمحططهإ باعداد نزارأ - ر>دخمر اكائي شرع الوقت لك ذ
اومامحلل واسعا صدى ح3لا>آا وجد أن بعل ناشرها؛ من والحد الإسلامية 
عنهانحل أن بعد لحسابه نوفمبر٠٠ أول اامادئ الحزب هذا استعاد فقد الحإهثر. 

مؤكدينالإسلام؛ باسم قامت م ١  ٤٩٥ ثورة كون عل الإلحاح مع وذلك النظام، 
٠٣٠والظلم.والانحراف اد المنجع قد الإسلامية العقيدة عن اتلطة نحل أن عل 

نوفمثرمن الفاح ل التحرير ثورة اندلاع ذكرى إحياء يتم لر م، ١  ٩٩' عام وق 
علطرأت التي بالتغي،رات الانشغال منا الأغلبية عل نيئ ولر العهودة. بالحإسة 

محرصونالمامحي؛ إل بالحنن شعروا الذين الضباط، بعض كان ؤإن الحياة. نمل 
الإعجابفيه عرفا الذي الزمن ذلك بعيدا بات لقد التغؤ. هذا وجود تا'كيد عل 

الأينوالمشاة والغاويرا؛ا، والطبران، والدبابات، السكرية، بالأستحراصات 
الحميعكان حيث، الكبرى، بالمدن الرئيسية الثواؤع ق باستعراصات يقومون 

وفتيان؛المشاعل، المبرةعن ناهيلث، وصفه. عن الإنسان يحجز بفخر ينعرون 
ذكرياتنحدد كانت التي الليل؛ منتصف، ق طلقة عشرة والأتنتي الاستعراض، 

.٣١٩٥٤نوفمبر ثورة اندلاع 

•'الديناصورات* امم عليهم طلق الصحافة كانت )١( 

٢١ )tJفلس•،ررم؛ميونسأ.وأءلصدضأ.أّثالرمل

م١ ء٩ ٢ وانقلاب الأخوان ات، الإّلأب التادات أم وخطاب الخطاب مدا بض النوى اس لاحظ )٣( 
خطابأيدملوحيحداتي؛اتاز؛فرغأ؛د؛واو"بمةلمر،وانموالةواكبوالكالتلتركا،همد•ثالن.وعر 

)الأشر(الكلuتا الواجهت من بدلا الداخل. س ملها للأمشلأ، نما محواد من الخمم 

الذهم.التكدين. حث س انمكرض نخف يثكلون ض أوا،لفليثن؛ برية ترامت. عءن ّواء زالخيش. لفرته تب ( ٤ر 
*واتآو احاصة بالقوايت. أيما ونص الوعرة. الأماكن ل والقتال الماباصت. حروب عل يتدربون إذ له. نحضمرن 
حم(واكخاّ)اكِ الاقتحام 
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للإنقاذ«الإسلامية هوإسلاميوءالخبية الأمن لصالح الأول الهدف 
مرتبكاكنت التاريخ. هذا ذكرى بإحياء نحفل ولر ، ٢١٩٩٠نؤسر أول ز كنا 
ذلكقبل ما. *انحراف® عن الحديّث، عل أجرؤ ر أق يد العام، الوضع حيال 

الحامومية*مديرية رئيس العإري®، *إسماعيل القد.م استدعال ثلاثة أو يوم^ن 
مؤولمملوثي® راع،ار الراني برفقة العمل؛ ل رنيى أصبح الذي الضاد.0® 

القيادةمن الواردة الخال،يدة العلي،اتا عل لتهللعنا للعملياتلأُ*'؛ القيادى *المركز 
والتحليل®؛الثحن، *مصلحة مؤول، بصفتي أولا إئ حديثه وجه وقد العكرية. 

الإسلاميةالخبهة إسلأمو هو للممالح الأول فالهدف الأن، من *ايداة فقال: 
فعلمثلما سيفعلون اليلة. عل امتولوا ما إذا رؤؤسنا لأمم-يقطعون للانقاذ؛ 

أوامرإنها ثمن. باى أمامهم الطريق سل نحب لذا >؛(؛ ٨٧٨١٠اوسّافاك}،مع الإيرانيون 
نتعاملبأننا أجبن، بحوزتكم؟®؛ التي اللفايت، هي راما سائلا: واسمملرد القيادة®، 

وأنناالداحلية. وزارة من المعتمدة الأحزاب كل مثل للإنقاذ® الإّلامية راالحبهة مع 
قادةبمتابعة تقفى والتي ، *بتثّثن* الخنرال من سابما نلقيناها التي التعليمات نهلبق 

الحماهبر،عل وتامحيرهم الميدانية، وأعمالهم اجتماعامم، ومراقبة يامئة، الالأحزاب 
أستطعلر إذ العامة؛ الخهلوط إلا له أذكر لر أحرى،• ْعتفليهات المحتملة ونحالفامم 

ك،ا، ٢١٩٨٩منذ الشرعية نالت، التي الأحزاب باحارا3، رانلمهوا' كنا بانا إحبارْ 
اللدود)العدو أحمّد® آت *حسن ل اكية® الانش القوى *جبهة مع الشأن هو 

وءالحزبسعدى®، ل*سعيد والويممراطية® الثقافة أجل من وارالتجمع لرواينا(، 
للمتضامنالوطني و*الخزب عجريد®، الرحمن ل*عبد الديمقراطي" الاشتراكي 

هذهاتخذنا الواحد؛ الحزب عهد يرالث، واستمرارا ،®. شريفبن ل*رابح والتنمية® 
وذللثح— التصرف حرية لنا تركوا —الذين رزسامحنا من للأوامر انتذلار دون المبادرة 

ءنموحدات ■ ٠٠وحد؛ كان العان. ل الأستخبارأب الأجهزة م ز ندِء يثب اثيادق ءالركز )١( 
والتونعات،والتفتيش. والتتبع. ائراقبة، مل! نحضع لا التي بانمليات مكلف وهر والأمن*، الاستعلام 
يءنت,ّء ءمركز ل مقره ويقع إلح. الروي••• ونهايات التنمت، أجهزة وزرع والأستنطاتات والخطف• 
م.١  ١٩٩ يناي من ابتداء للإنقاذ• الإسلاميت وءالخبهت المنسوبة الملفقة الييانات تصدر كانت حيث عكنون•، 
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صباطي،عمل عن راصيا كنت السيابياا. الطابع ذات راالخمعيات عن للتحري 
فلماعإلمآ، نتائج عن حدا راصن "إماعل®؛ الجنرال جيء قل رومائي، وكان 
شكوى.أي منهم ندر 

ثيء-أي عندي ليس  ٠٠أجاب: الذي عار؟®، يا •اوأنت زميل؛ إل امحه وبعدها 
الخنرالرحل هو ملغح؛ أي يرك لآ الذي ١لعريزا عبد النقيب لتوي حلفت لقد 

عأر؛يا لئح نفررهئ إماعيل! له قال  ١٠١عنكم يتحزى كان أنه شك ولا بتنين، 
تقييمإعداد طالتا نحوي التفت ثم به®، لتقوم كثر عمل لديك يكون فوف 

كوائممصالحتي؛ تقليم لإعادة الهللوبة والبشرية المادية للوسائل وكذا للوصع، 
الحديد.العمل متهللبات 

صابطا،أربعين حوال تقم أديرها؛ التي واكحلميل®، البحث رامملحة كانت 
شذ0محمؤع كان العملاء. من ومحموعة ملءمحين، ومدنيين صف، صباط وعشرة 

هياكل:خمسة عل موزعا الكوادر 
بهللنقيبرامعيدلوراري®،المدعوراسعود®.وكانمحاله١~الأمنالداحل:عهد 

استعملقد اءالإرهاب® مصهللمح يكن )ل؛ التخريب وأعال السياسية، الأحزاب 
كنالأنا البلديات؛ مستوى عل وخاصة عامة، يممة السياسية والأنثهلة وقتها(، 

البلديةالشعبية المجالس أغلبية عل للانقاذ® الإسلامية اءالجية استحواذ لاحظا قد 
.٢١٩٩٠يونيو منذ 

سئونمحتمى وكانت ، راممهلفى(1 للقيب ثبا عهد المائة: الحاسومية ٢" 
القالوالركن الأجنبية، والئركات الدبلوماسية، والبعثات والأزاد الأجانب، 
القرني؟

منذأبعدت قد الفرنسة؛ للمحامات عمل ■إ—إءينا آن يشك تمن الذي ابنرال أن إل الإثارة تحدد ( ١ ) 
الخظرة!؛افقدان رثت وي بلخهرا. االمبي الخنرال ايتمدزا أن تل الخيش عن طرد؛ داقترح ز ُاط  ١٩٩"

استبعدتلدا انمزيزا؛ ءعبد يقودهأ كان اش العمليات مهدحة عناصر لرانة حاصنا •إسامح،• كان 
القضية.-^٥ علانة هم كانت الدين الصف وصباحي الضبامحل كل القادة■ الخاسوسية امديرية ى اخديدة الإدارة 
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عوىتعنى تكن ولر شطيي'، أفاروق للنقب حا عهد الأهتمادJةت الوقاية ٣
)نقابان،اجتإعية سنون من بالاقتصاد يتصل وما الاقتصادية، الحرائم ؛مكافحة 
ياالساعدينني يمحا بمتابعة يقومون الفؤع هذا وصبامحل إلخا• إصرابات 

الدولة* ا؛rJموسمن مؤسسة كل ق المثوثون العملاء وهم الوهائي؛؛؛ لأمن ال 
ماوغالتا والفنادق، الحامعية، ات والمومحالعمومية، والمنشآمنت، كالوزارات، 

إلخ.. . . والمحامن والمحافين، واJرلانين، الوزارات، كوادر من يكونون 
القبس،»حمال«.إل ّرا عهد واكامحيل: التقمى نحقتقات - ٤ 

الا٠لقة؛الصحافة دخمانء بن ®دحمان القي_، إل عهد الصحافة: متابعة ٥— 
ية.الاءلقة؛القرن،اعنترا؛الصحافة النم—، ؤإل بالعربية، 

أعلمت،م ومن وكفاءة، ح،رة ذات كوادر تتطل_ج الحديدة الوجهان كانت، 
ستمبمرل والحليل البحثج مع ل عينوا الدين الضباثل خرة بانعدام ُإسءاعنار 

قل،معغلمهم كان إذ البلديات؛ ل الاندماج ل صعوبة وحدوا والدين ، ٢١٩٩٠
رئيساتحد إدارل؛ ولدعم ميدانية. خرات لأبمم يكن ولر يوليو ل تل.ريبهم أنموا 

نقلواالذين صابطا وعشرين الواحد ؛اّتالعاء قرارالا الفادة الحاسوسية اامل.يرية 
لهذهوكان . ٢١٩٩٠عام ، صيفأجريت، الك، التغيآرات إطار j، العاصمة حادج 

القديمةالكوادر علاقات استعادة تم إذ الحث،؛ عملية عل أثرها القيمة الماعدة 
هؤلاءتوزع أعيد وقد والمعلومات. الأحبار لأستقصاء وبمحادرهم ؛العامل،ن، 

لأيتجاوزوزلأكانوا العاصمة. بلديات من بلدية كل ؤ، واحد عنصر الضباط؛معدل، 
لللإنقاذه الإسلامية ارالحبهة نشاحل البلدىه،راقبة الشعبي المجلس ءرئيس سلهلة 
البلديات.إدارة 

اهوفج،هذا عل الحهود كل تركيز صرورة عل أيما القدم"إساعيل" وألح 
الاقتصادية.والوقاية المضادة الحاّوسية نثاطل عن ^^٠٠ ١٠الأمر لوطلب حتى 

ديوانمدير ل٠لأل٠، اإرثسيل القدم بير اتصل قصر وقت بعل. أنه ذللت، عل زد 
اسلمهوأن الاقتصادية،، ءالوقاية نشامحل عن ملحصا مني ليهللبح ®مديزلأ؛ الحنرال 
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العلقةيلك دراسها؛ عل مجا كن اش الحاّة الأنمادية الملفات بعض 
كنتحطران ملفان وهما التجارية. والغرف الغدامهء، للمواد الوطنية ة *ابالوم

زعزعةل لهإ ٠ والأمن الاستعلام ءلم استخدام وعن صاما، عنهإ تحديت قد 
بإصلاحاتهالحنرالأت عصّابة مصالح بمدد كان الدي حمروشٌ، أمولود استقرار 

^؛Raymond Louzoumلوزوم ءؤيمون نثاحل بئتايعة امزا تلقثت كا الاقتصادية، 
وقدمرادا؛، ءديدوش شائع ل للبصريات متجرا يملك كان جزائري تهودي وهو 

معلوماتعل والحصول منزله، حائمة بتجنيد الملف -هدا و اربلقاسم اللازم تكفل 
وتونسُا،.فرسا ل تنملاته عن مفصلة 

ءرالحبهةقائدي بوصع أوامر تلقى فقد قهلوثياا، ُرعإر للرائد بالنسبة أما 
اعطلوقد المراقبة. تحت حاجاا؛ بن وأعل مدق® ررعبامي للإنقاذ®، الإسلامية 

وحضعتمستمر، نتع محل كانا لقد وااروم'آأ،, ة وردم١ همات سفريان كودان لهإ 
ئلأياداتالحزبالأئر"نيا.

ورركنلفوالقليعةُأا. الثورة أشبال مدرسة ق معل، كان الذي جدي®؛ أعل أمثال 
القس،وكان يرهم. و بوخمخماا، القادر وءعيد سيغارةاا، الدين وأنور نراطي®، 

المكالماتبنقل الكلف هو حدارم؛ وتقي ء وكف جاد صابتل وهو حليفاوأاأ، لاجعفر 
العملعل وتشجعيه نفسيا ميئته ولغرصن والأمن®، الاستعلام لااقسم وتلخيصها 

لشقة ُرإسإءيرن® العقيد منحه للإنقاد®؛ الإسلامية —ررالحبهة لالضاد الميكولوحي 
رابوزريعه((,

nd(R،iynKلرروم ءريمون بأن المحق ص■ ملمت أناليا؛ ق متمنا أثغا كنت بيب  ٠٣١٩٩٤يناير ل )١( 
Louzuum * باستبمارنمرض حينها■ اصور ;اردد فئد لأدلة- امتلاكي عدم و.مءم الإّلامتن- أيدي عو فتل ند

بينانمداوة تاحيح ل الحنرالأت عصابات هدف عع يتإثى الاغتياو هدا بأن رالأمزا؛ الاصعلأم انم مسوول 
الأريي(انمدة الولايات س ب )لا محمل يود دعم أق أمام امم.ز وقطع والإسلامثن، الهرد ١^٠١^ 

الإصلامي.الحكم أنصار لصالح 

للانقاذ!.الإ-لأمة أالجه و الثالث ارنم ونها نمِ كان )٢( 

الإصلامين.مم متع1ءنم> بأنه ما، فترة ز ثاك محوصع كان إنه حش )٣( 
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ءامسإعين٠٠،أمحرق ويد بقوة• للانقاذ® الإسلامية ارالخبهة صد الخرب بدأت 
تقعالتي صوفيا١٠، ارحديقة من والتحاJلا، البحث ارمصلحة مقر نقل بوجوب 
منبالقرب الواغ مركز إل بالعاصمة؛ اركزي الريد ساحة من بالقرب 
أنيرى كان فقل• للعمالياتااُاُ. الرئيسي ااا،لركز يفر حيث الخيوانات، حديقة 

وفيم،هكذا، اللازمة. الأمنية الضإنات عل يتوفر يعد لر صوفيا، حديقة ا موسر 
العكري؛نالقادة بحض كان الديمقرامحلية، إل نتْلني ؛ ٢١٩٩٠نؤسر وقتها، كنا 

الحرب،.شن ل، تعدون ي

لالم.اطاتالوحيد هوا،لصدر ،اف،؛ 

العقيدالضالة،، الخاسوصية ٠مديرية رئيس شمع الحوار، هدا من أمسؤع بعد 
؛الكا٠اراتصوفيا، حديقة ١١ل مكتبه ®_-،، مز فطالب، بالحمل. ااإمإعيله؛ 

Le .leuneأنديبوندن ارلوحون جريدة مدير معر لقاء لتسجيل التنصتف؛ وأجهزة 
Independant .، ،المستقلة،الصحافة من ءاثخمية، لاستقبال نمى أعددت قي. كنت

العقيدحرص منصبه. ْعا الفكرية إمكاناته ولا مظهره يتلاءم لا اغلأم، ب لأفاجا 
عليدي؛ ق الفيا-دو نربمل يزال لا و؛مرا صفنا، حروج بمجرد "إمماع؛ن"، 

أهلمرللانقاذ، الإسلامية منااالحبهة نجعل التي العسكرية، القيادة بتعليإت تلم-كثري 
أولوياما•

اجتإعيةاحتجاج ءحركة ءإمإع،ن،؛ العقيد نظر ل اليامحي، الحزب ذللئ، مثل 
ومطيةحهإ1-راإ عل الشرعية لإصفاء الدين وتستعمل الثمّح، وجهل فقر تستغل 

منهايوجهون لاّمتْلرفان؛ منابر المساجد أصبءحأتج ويضيم،ت لطة،، الإل -با تصل 
التحريرارجبهة من نسخة إلا للإنقاذ، الإسلامية ءالحبهة ت، وليبالقتل. مديداتيم 
الواحد؛الحزب نموذج إنتاج وتعيل لهلة، التد.اول دون متحول لأما الوطني®؛ 

البلادللإنقاذ، الإسلامية ءالحبهة ستغرق فه. معارصا يحارصها من تعتر أما ذللثج 

أشهر.خمسة يبيو يالفعا الانتقال تم وتد )١( 
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الرجؤعي*~ي السلطة إل يصلون تركهم إن أهلية. حرب ق بل جديدة، دكتاتورية ل
٠١٠الوراء.إل  Ij^iعثر أربعة الرجؤع للخلف؛ 

للإماذ«؛الإسلأمة ءرالحهة لفة يالمبة تحليله، س الأول الخزء ل بدا 
وعلتمويا ناريا كان وقها الإملامت؛ن حطاب أن ذللن، ما؛ حي إل صحيحا 

الميالقرة استعراض مسرات وكانت حمعةأ كل -?1^ بن راعل حهل_، رأسه 
®الخزائرا؛ل خميس يوم كل ثنظم الخبهة؛ مع المتعاطفن من الألأف عثرات تقم 

لدرجةمتافيهم محاوف، وتثثر والمجييس، الحشد عل بالقدرة لهم لتشهد العاصمة، 
٠الحاكمة.٠ الهلبقة لمصالح حقيقثا مديدا تمثل أصبحت 

صعقمغتتم؛ن حطامم، لهجة صعدوا ثد للإنقاذ* الإسلامية ٠الخبهة قادة كان 
مقابلةمن مقتطعا نورد ذلك، عل وكثاهد المانية. الحليج حرب قبل السلطات 

٢٣ل ئثرت وقد ، ٠٠١ Horizon®لوريزون صحيفة مع حاج* بن راعل أجراها 
تصورعن صادرة لأما مرفوصة الحزبية العددية وإن يقول! حيث، م؛ ١  ٩٨٩ف،راير 
للمواجهةميل.اوا بلدنا لأصبح أيما؛ وغرهم والربر، الشيوعيون نحرب فلو غربي؛ 

لأنديمقراطية، توجل. لا نعينا. دين مع المتعارضة الأيديولوجيات محتلف ؛\ن 
نلطةللشعب، وليس القرآن، يقرره ما وهذا اض؛ هو الوحيد السلطات مصدر 
قلسح بواح؛ كمر فهدا اممه، شريعة مع يتعارض ما الثعب، انتخب، فإذا تغيره. 
المقابلةوكدللشف وسلطتهم*. بقانومم وسنته، اض مريعة لاستبدال عون يالد.ين 

ءستمدوالم للإنفاذا* الإصلأب ءالحبهة لِجب إنارء ز للإملأم ]ف\ضحة العداء ني؛ غم . )١( 
.ضسلاكالملانماسبِسبمارسما

وانغلأنهنفه* الحزبي، النسق طبيعة بسبب إلا ذللنا رما الواحد• الحزب نموذج إنتاج ستمتد راما لته، معارصا 
)الناشر(حزبية؛ خاصية بل إسلامية خاصية ليت نهي وصلابته، 

الوادي".ارباب ل " i-JU'jي "القبة ل ادص" "ابن مجدى ل ( ٢ر 

الراحلباصطلاح منقوصة ثورة الأونة: تلك ز الخبهة عاشته الذي الحزبي،• ■الاغترار رصع امحبار بمك/ )٣( 
■نفعيةعن عرت مثيا احتياعى، ~ بمي تنيَ عن حقيقيا تعبِ أن من تنْلبما آممر ُثورةُ صديقي•؛ ُكليم 

فامتعراصأتالإسلاميون؛  ١٦-ابتل التي السياسية المشاركة آفات إحدى وهذه رصاصة. أول  IC*انفضت حامحبمزية' 
اربوسكاشلأطاقبما!رانشر(
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عددهال مدزر«، ارعبامي ْع ،؛ Algerie Actualiteأكتواليته »1لخيرِى أجرما التي 
للحوارإطارا الديمقراطة كانت ررإذا قال؛ حث م؛ ١ دوسمارآمه ٢ ٤ يوم الصادر 

الناحبونمحتار بأن نقبل لا اننا بيد اشهوم. هدا مع متفقون فنحن الرأي، واحترام 
سياقول ، ٣١٩٩٠صيف من وابتداء وقيمهء. وشريعته الإسلام مع يتناقص ما 

صدام ١٠ساندت للانقاذ® الإسلامية _ااالخبهة فالتوتر، تنامي لالكويت>؛ العراق غزو 
الطاموأدانوا العرافن، دعم عن هم نقاعالخزاثرين القادة عل وأحيت حيزا، 

الإسلام،،.عن وررالتخق _»العل،انيةاا بوامموه بثية 

الخاّوّيةمديرية ١١ادعتها التي يالخهلورة الوصع يكن فلم كله؛ ذلك ورغم 
راالخبهةأن صحح مهدها. ل تزل لر الديمقراطية كانت، لو حتى الضالة،،، 
لكني،أمهر، بستة ذللئ، قبل البلدية الانتخابات ي نجحت، للانقاذ،، الإسلامية 
قالعميقة الخزائريين رغبة عن تعبترا الانتصار ذللث، ق نرى كنا غيري؛ وكبرون 

يفهمهب الل.ي وهوالتيء إسلامي"• ءاستبداد ل رغبة منها أكثر النفلمام مع القطيعة 
؛١٠الإطلاق.عل يغوه يتلر بل الخنرالأت، 

منفيها أسمع التي الأول المرة كوما هو ارإس،اعيناا، كالم ل صدمني ما إن 
حينئذكانت، التي الأهلية،،؛ »الحرت عارة الثعي" الوطني ارالحش ق مزول 

راتْلبيقلمحاولات اّتهدافن النساء بعمى أن ل حيال لا حطابنا. عن تماما غائبة 
زائداكان للمجتمع للانقاذا، الإسلامية رراجبهة كوادر استفزاز أن كإ الشريعة"، 

بعيدينكنا لكننا ئعبثا؛ اغة تمالنارية قادتبم تمرمحات تكن لر كإ الخد، عن 
نحتمرّكارثة ثمة بأن التفكير عن حدا 

انكايةكان ما غالتا الإصلاميثن فوز أن إذ مصر. مثل ى أخ حالات عل ؤينطبق تحم، حد إل صبح هذا ( ١ ) 
النقوصة٠ءالثورة أساب، أض وهذا زّلامية. لأيديولوجية •همنّا منه باكش ا الكرلونياليه بعد ما الأنظمة ي ثعييت' 

منظورق تماما استوعبوا فقد الأن، حش ذك يفهموا ولن ل؛ الإّّلأُتين أن ويبدو السابق. الهامش ز عنها ءمنا الش 
)الناشر(ومنطقها. اللطة 
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مزيفة!إسلأم؛ة منثوران 

الأسماهاتلامتغلأل سعينا الإسلامية #الخبية نشاط لواجهة 
#التهديدبخطر الشعور العام الرأي ق لتث اااذسممالةاا للصحافة ولحانا داحالها، 

بقدرة متجانكتلة تشآكل تئن ل؛ للانقاذ؛؛ الإسلامية ®الحبهة ولأن الإسسلأمىاا. 
التهلرف؛أقصى إل الاعتدال أقصى من تراوح تيارات، لعدة مقتا طيئا كانت ما 

المتشددةالتصرمحات استغلال السهل من كان لدا اتفاق. أي بينها يكون لا ما غالتا 
إدانةعل راالثةفvناا وتشجيع والتهويل؛ الحلمهل من حالة لإحداث' قائما، ليحض 

فتئواما الدين روساننا؛ نظر ق كاف غر بدا كله ذلاانا لكن الإّلأميار. ءالتهنرف 
يطلبون»انييد«.

صغاروهوتنفليم والهجرةة؛ التكفير ارحماعة ظهور أيقا، الفترة هده شهدت لقد 
هدهلاحما٠ الموصؤع لهذ.ا وصاعود للاماذء. الإسلامية الحبهة صلة؛١١ أية تربطه لا 

عمادهاكان العريقة؛ تقاليدنا ق بدور المتهلرفة لأفكارها ليس التي الهامشية، الح،اعة 
وصلوقد ٠. تازُ أفغانل وفيين، الجهاد من العانيين الإسلاميين الجاهدين 
درحةإل ،؛ ر سلفتا،،  ١١تيارا بوصفه ه نفعن أعلن الذي التتار، ؛دللثج الانحدار 
وقدالإسلامية. بالباديء يلتزمون لا الدين والإخوة الوالدين قتل ق الترخص 
خطيرا؛مديدا منها محعل الذي الحد إل ليس لكن بالفعل، الحمامة هذه انتشرت 
بوسعكان الصارمة؛ الأمنية التدابير وتكثيف، الإسلامية، الأحزايثح جهود فبتعزيز 
كلتا.الظاهرة تللثه تقويض الأمنية والأجهزة القضاء 

ففيالحنرالأت. محهلطات مع يتماشى التدابير من النؤع هذا يكن ز وللأسفط! 
ناسييإعادة عل منكبين الضادة،، الحامومية مديرية  ١١عناصر كان ها، نفالفترة 

سنوات)ومأعودقبلها تماما تفكيكه تم تنظيم وهو المسلحة،،؛ الإسلامية الحركة  ١١

1.■الأفنان طلقصليمام ٧^ را( 

القطريالطاح ذق الالخزأرءْ تيار مع يتعارض ما وهو ومحافظ، عالي ُّجاُّي إسلام إل السلفي التتار يدعر ، ٢ ر 
■بابزار بمص الذي التحدش 
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الاستعلامم ®غيتخدمون الخنرالأت لكن التال(. القمل ق اkاوصوع هذا إل 
للانقاذ"الإسلامية ءالخبهة بأن الأنطاع ولرسيخ النار، عل الزيت لصب والأْن'ا 
لإ.إمادمئة ءدكتاتورية لفرصي عى نيكاملها 

والخمعياتالمحمى عل والمنشورات، البيانات بتوزح ضباطي تكمل وهكذا، 
محررهاولكن للأماذاا، الإسلامية راالخبهة نونح نحمل لكنت، التي النسويةرأر؛ 

عنالصادرة المJيئJة، البيانات تضمنتها التي الفتاوى هذه حليفازرُ ®جعفر النقيب، 
الهلواغيت،من للمتخلصى الإيإناا ®إخوة تدعو لكنت، المضادة®؛ الخاسوسية ®مديرية 

تللن،لكنت، ما وغالبا ®النحaلةاا. الغريبة الديمقراطية ورفض البلاد، محكمون الذين 
قانونمحزم لر إذا النظام صد السائح ورفع ولالحميانط للمجهاد، تدعو المنشورات 

محاهديلتدري_ذ معسكرات بفتح ؛، Jliajلكنت، كإ الشعبية. والإرادة الانتخابات 
القواتحاستج إل الخريبح ز بالمشاركة يرغبون الذين للانقاذ®، الإسلامية ®الحثهة 
الإسلامية.الشريعة وتهلبيق ديني، حكم نظام إقامة عن ناهيالث، الخلج، ل العراقية 

م

البياناتعل تزايد لكنت، التي المزيفة، المنشورات هذه من الرئيس فح اقو لكن 
ثقهدفها لكن للانقاذ®، الإسلامية ®الخبهة عن الصادرة أصلا؛ اكلمرفة الحقيقية، 
حاجءابن وررعل ملف" ®عيامي ؛؛ن الخلاف ؤإثارة الإسلاميتن، القادة صفوف 

تشاوردون بيانات بتحرير وامامه بالأخر؛ للشلث، منهإ كل لدغ خاصة، يصمة 
الإسادميةل®الحثهة المنوية البيانات بدأت ، ٣١٩٩١يناير من وابتداء مسبق؟ 

الاستعلام®قم وبنجاح التالفان. عل اء مالثامنة أخبار نشرات ل تقرأ للإنقاذاا 
المرسومة.الأهداف أصاب فقد الحبهة، محاهدي صفوف ق الثلث، زؤع 3، والأمن® 

أصبحوامتجاننا؛ تفلينأ الأصل ق يشئالوا لر الذين الإسلامي، الحزب قادة أن إذ 
المزيفةالبيانات إكساب ل ؛نللثح وساهمواالخطلمات، مواجهة عل قادرين غز 

®أعداء®.يعتجرومم لكنوا أمم ْع المتشددين؛ وبين بينهم خلطّثح مصداقية 

ءبابي الحامب والدية برامم•. وءدال ايرزريأةا ل احامعية والأحياء اجد. المداحل ؤإلمالها وتعليقها )١( 
الركنين.الخاهعة ول رارا ال■ 
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التعليإتأصحت وكذا اسا، لروّحينها؛ من واصحا، الهدف أصح لقد 
اعه((،ق ل) وتحويلها للانقادا( الإملاميه ثيهلنة واصحهت إلينا الوجهة 
٠١٠بعد.فيإ الخيش حل تل عل الشرعية شفي صدها؛ مدنية •جبهة* وتكوين 

الشامل«الممل و»نحهلط ءنزارا( الخترال 

رابنيل اجت،إع أثناء رانزار((، الخنرال الدفاع وزير أهللمنا ، ٢١٩٩٠يسمن لل 
،الخبهةمواجهة تدابم عل المكري"؛ "الأس مؤولو إليه لعل وص" م

عدمحال ل إلا بالوجود لهم سمح لن بأنه لنا صرح لقد للإنقاذ"• الإسلامية 
،٢١٩٩١يونيو ٢ ٧ ل تنظيمها الزمع التنربمية الأنتخابايتح ل ّآ./ ٠ ية نتحاورهم 

الإسلامية®الخبهة نجاح حال ول حل. للتي الشعثي" الوطني "الخيش اصهلز ؤإلأ 
هيادةلتتميب، أو مباشرة، السلطة عل للأستيلأء إما الخيش سيضطن للإنقاذ"؛ 

سيحشالثال الخيار أن لأستنتاج لذكاء بماج الرء يكن ولر مدنية• بواجهة جاعية 
ارالخبهةمع مخطط كان القياتر٢/ من الكشر تعرفه الأول لخيار فا بالتفصيل؛ 
يتبقولر ، ٢١٩٩٠ييمن مند معدا الحكم إل الوصول من للإنقاذ" الإسلامية 

التنفيذ.موضع لوضعه المناّية الظروف حلق سوى 

الثنائي،»الربيله دثر الذي الشامل" الممل من«مخطءل الهدف هو ذللث، كان 
إلالمخيل بتنفيذ عهد وف- الأحيمُ"'''• مستشارو وحرره نزار"، وررحالد بلمخن" 

ءإسإعيلوالخقيدين "توفيق"، الخترال والأمن"؛ الاستعلام م ®فمؤول 
رئيسعل نزار" عرض»مخطهل ه، نفالوقت و3، الرحمن"• عبد و"ك،ال الماري" 

لكنوالمكر. الإسلامض صراع س ااءانت٠ الش  ji_iكل ل وتكررت بنجاح ايتت التي الخط؛ ومي )١( 
الإ.لأ.سنلأسون؛)اكادر(

عمالو عل حمر فرض واحتال الرافضة، انغ.ِيبم اللدان فعل وردود الع،الي• العام ازأتم، أمام انرولة ّ-و ا ر٢ 
الاليال،•وفي.

المرة.للقوات فاذا ومحها ١^ وكان ناعت•، الجد واعد التواور، •محي ايرالأن: )٣( 
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التميزصور من عيدا ايخطتل وقدنقمن للمصادةةُاا. الأول والوزير الحمهورية 
تمثل القمعية 

منالمكري،؛ ءالأمحن ْع العاوفن ااس؛ناء الإسلامي؛ن، كل إبعاد ~ ١ 
الخامة.الماصب 

بأقلالفوز من التندية التشكيلات لحرمان الانتخابية، اثمواتر يم تقإعادة ~ ٢ 
التكاليف.

الصور.بشتى الوحلياا التحرير ررحبهة وسماندة دعم ٣" 
الأمامها، الإعلامي المجال ؤإفاح الديممرامحلية، الحزبية التشكيلات دعم ~ ٤ 
التلفاز.عل ميإ 

بقاءصإن فقعل يعنى تصور 'االدي٠قرا٠لية٠؛ عن العكر تصور هو هذا كان 
التحرير،،،ررحبهة إنتتاج إعادة لهم ية بالنبمي لمطة التداول إن أيدتم• ل لعلة ال

الانقياد.سهل مل،جن ااديئقراءلياا بحزن الفلروف؛ أصوأ ق القبول، أو 

صفبشق 'نزار" الحنرال أوصى راالتهلرءيناا؛ محاربة لمالة تْلرق، وعندما 
علوذلك بينهم، الخلافات ؤإذكاء تنائضامم، استغلال حلال من الدينية التيارات 

التال:المحو 
الحرياتمن وموقفها للانقاذا،، الإسلامية ااالحبّهة صورة تشويه ١" 

الفردية.والحريات الديمقراطة، 
العصرية.والعلوم الياصية، بالعلوم المتهلرفين الإسلاميان جهل استغلال ٢" 

صنوان،سع وبعد ورفقاته. ''نرار* بدعم التقيد حيز لاحما الخطط دخل خفي موافقتها، عدم من بالرغم ، ١١
منوالعل نجها الش ؛ ٣١٩٩٩الخزاتر، الشهاب. )متشورات مذكراته ي الأوامر بعصيان 'نزارا الخنرال ساهي 
وعنوما:باقي، محمض 

.ue de I* Armcc nalionalc Populaire 0 ا pays et point de 3 ا siluaiion dans اNiemoire sur -

زا فرنز حديد من نزار* اخالد اءا'د وتد العكِي*. الطاع ذات الباب ١^؛ ئ• بمفيا وّاش 
سواعداحبيب السابز اللازم صد رفعها الم القذف قفب هامش عل ؛ ٠٣٢ ٠٠٢يونيو 

.140 -131 .Ali HAROUN el alii, Algerie, arrct du processus electoral, onjeux et dctnocratie. paris, 2002, pp ٠
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الصوربننر للإنقاذ'؛ الإسلامية 'الخبهة نادة ق الإعلامي التشكيك ٣" 
الكثرى.الاقتصادية المشاكل معالحة عن عجزهم التي'وثت والخطب والتمحرنحات 

بإسرافالإسلامين، من الخوف لإثاعة واستخدامه الإعلام تطوع ٤— 
محزفتن.اعلاميض 

الخيشتحريض ه لفالدفاع وزير يول حق فبأي نجوا؛ انحراما ذلك كان 
كانؤإذا انر'؟ نفعمل 'برنامج إعداد سيب هو ما القانون؟ عل للخروج 

الأمكان ؤإذا ممكة؟ قضايا ثلاحفهم أليت بجا؛ ارتكبوا قد الإسلاميون 
*إسإعيلالعقيد أطالعت لقد اعتقالهم؟ الصواب من أليس ؛المتهإرءين؛ يتعلق 

•االخاص'ُا'وّأكه;المختلط عل سجالتها الي اكحثذلات بعض عل المأري* 
ألاالسالهلات بومحع كان طالما الديمقراطية، مع التعارصة الإجراءات هدء لماذا 
فراير ٢٣دمتور أعطى وطالما ؟ ٢١٩٨٩م الإسلامية للجبهة الموافقة فح 

ريسجواب خلاصة فكان اJرلان؟ حل صلاحية الدولة لريي  ٢١٩٨٩
منالكثثر طرح دون الأوامر تنفيد يبغي أنه المضادة' الخاسوسية رامديرية 
المستقبل؛'أنتم ١لأصوليان٠ قبضة ل مقهل أن للمجزائر ينبغي فلا الأسثلة، 

علاليهلرة أردتم إذا طريقكم من تماما إزاحتهم يجب لذا الغد، قادة ستكونون 
البلاد'.مقاليد 

لوضعوتحمسوا الفرصة، بيذه والأمن' الاستعلام 'قم كوادر بثت ملقد 
غبروميزانية سهلة، ترقية مثل أنه سيإ لا اكنفيد، موضع الشامل' العمل 'كنهلهل. 

للإنقاذ'،الإسلامية إضعاف'الخثهة لقدكان متتوعةر ووعودابامتيازات محدودة، 
قادرينضباط وجود يتهللب والأمنر'؛ الاستعلام ارقم إل بتحقيقه عهد كهدف 

تنفيدبدء عنها أسفر التي النتائج أول من فكان اعأراضر• دون الأوامر إنفاذ عل 
القيب،'حسبنمثل بعضهم فهلرد المتعريين، الضباط إبعاد ءنزار'؛ الخنرال محهلط 

ي!.الأصلاب •الحهث إلا بمهدف لا عونه )١( 

صكنية.ثمق عل بالحصرل وومحرن اذ وامتفاد الخاصة،، العميان امحمرعن عناصر علاوات *فاعنة تمت )٢( 
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لكتعيينهم واحتصاصانمم؛ بكفاءات؛م لها علاقة لا مهام ل محشوا أو وشطاطي٠٠، 
الخرينراُ.عل تّعن، وظاض أوق الثعّياا، الوطني الخيش  ٠٠وحدات 

ألإلا كهذا؛ محظط إل بالحاجة مقتنعا أكن لر لو فحتى مضط، وكعكري 
الاصلاميينوأن حطر، ل الخمهورية بأن إبمامنا ل الرؤساء نجح لقد به• التزمت 

•الأمنرجال كل سيدبحون وأمم أجنبية، قوى من ومياسا ماليا مدعومون 
البلاداستقرار لزعزعق يعون وأمم الحكم، عل استولوا ما إذا العكري" 

الأيديولوجيالأّتقطاب، اّتهلاع ؛اختمار؛ داهم. لخطر اما موموتعريض 
الواطنن.من عريض قفع عل والتاثثر العكري؛ن، تعبئة 

القيادة،وراء الضباط جل احتشد ما سرعان إذ اكلها؛ التسميم خملة آتت، وقد 
موانؤعن ٠؛الدفاع يتعلق نقول؛ كثا كإ فالأمر، الأمامية. الخطوط وق بل 

الإسلامية•الحبية صد الهرب، أصحن، لقد  ٠٠٠الامتوريةواكرعية الحمهورية 
للإنقاذااحقيقةاأءّ

نزار((،)ركنطط توصية تضن هي والأمن" الاستعلام فم  ٠٠مهإت أول ن، كان
تناقضامم،ؤإبراز ؛الاستغلال، أو ؛الاستفزاز الدينية التيارامحنح يم •تقبتشجح 
بنالرحمن •عيد الرائد أعيد  ٣١٩٩٠عام أواحر ففي، . بينهم٠٠الخلافات ؤإذكاء 

صد•التحالف باسم •نوفيقرا،، الحترال كلفه فقد الغرض. لهدا للخدمة مرزوفة'اُ"آُ 
•محفوظالشيح مع اتصال قناة بفتح للانقاذ،ا(؛ الإسلامية •الحبهة )أي الأصولية" 

سياميحزب إل ؛محولها لكي، الخثرية"؛ والإرشاد الإصلاح راحمعية رثيؤر نحناح"، 

القطاعامن ايز،لكتبج رب ر• وانم •اتنة'ا ي اتقماع أم" لكتب صابق ربم القباءت مثل وذلك ( ١ ر 
•خروزا الحب دءعد ءمسا. ل انقطاع أس لكتب -اغ رض دخمازا ن والحمال برج ال 

و|لعض|ونيءم.

لتفصيلواعود حمله. الإّلأمين صد ولبت للانقاذا. الإسلأمئ ءالخبهة صد كانت الحرب أن محنا آوكد )٢( 
لاحقا.الموضوع هذا 

بتهبماتااسثّاناا، الحنرال إزاحة بعد تهميشه تم وقد بالتحليل، مكلما الداخل* ®الأس ل سابق مدير نائب كان )٣( 
منه!٠^^١ كان أنه 
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نحناحالشح قبل وقد لالآjةاذ٠ا. الإسلامية ل_ارالخبهة التصاعد التائر لمواجهة 
محتمعحركة IIأو ،احمس® بعد فيإ سيصبح )الذي ،اخماسء حزب بانشاء الاقتراح 

أنرأى الذي بوّلتءافٌ؛ ®محمد الشيح نانبه اعتراض برغم وذاك ، ٠'( لم ال
والإصلاح®،الإرقاد !اخمعية رأس عل القاء وفصل الضمبمر®، تدنس ®السياسة 

•٠٢٠٠٠الياٌّيين رردمحاض عن بعيدا 

لتفادي ٢١٩٩٠ز أتللممت التي الوطن، عل ®الحفاظ® حطة أن وقتها ع نب 
دموية.أهلية حرب أهوال، ل ا"يزائر؛ين صنغرف ®الظلأميةاا؛ أنر ل البلاد وقؤع 

المضادة®الحاموسية ®مديرية يداحل ئانونر® ألع؛ر هيكل إنشاء 

 |i والتضاليلالمساق العمل عل حريمين القرار® ®أصحاب العكريون >مد
بخروجهاتميزت ، i^LJL_القيام j، *يارا؛ جهارا شرعوا، بل فحيح؛ الإعلامي 

؛٢١٩٩٠أكتوبر أواخر ل معه حديثي من قمم وقتا ويحل القانون. عل الصارخ 
^،®.LJL»j،Uالرئيسي ®المركز داخل حماية® ®ثعبة ت ني ما العءارىا٠، ُ'إس،اءيل أنثا 

®مديريةهيكلة ل علميها منصوصا كن ولر قانوق، وجود أي النية لهن*ْ يكن لر 
حمايةمهمة أذ إذ الوجود، لمررامتح لأفتقادها بالإصافة وذللن، المضادة®، الحاسوسية 

،W لرئامي ١ الأمن مصلحة ٠ ق الأمن يممالح منوطة كازث والممتلمكات شخصامنح ل١ 
الوطني®.و|االاورك الوطني®، للأمن العامة و|االديرية الخاصة®، الدخل ولامحموعق 

البدايةل تشمل وكانت، ط معاشو®  IIاللازم إل هن.0 الحإية® أأثعية ب عهد وقد 
وللمتمويهالعاري*• ®إسماعيل مءن مباشرة أوامرها وتتلمقى عنصزا، نلاقن حوالب 

Vارم •_ الِامم أن اكتفت ؛ ٠١٩٩٢ك  ١٩٩١س والأس• الاثلأم >م أرشم دضثص رأ( 
كانإذ ق،المرين•. الحزب محقرات عل يزدد وكان مدرها،حماس•، محلت ي بالكتابة أينا مكلما كان مزونة٠ 

نحناحاا.*محفرظ للشيخ الخفي الستنار يمثاية 

الأصلاب•الخإعة ض' كل تنها اختطاف عملية يعد ، ١٩٩٤ينام ي للأسف—٠؛ محو اغتياله ■سيتم )٢( 
ايايع(.الفصل )راجم والأمزا الاستعلام انم كرما ّرية در الح"ُأ اجزاترف النباب رامنغنمة اللحة•، 

نست،واش اعمر*• ل ءالذهبي* الشيخ واغتيال خطفذ عملته مع تشاّيا القارى، نحد ألا اهامش؛ هذا تراءة أتعد 
(التاش — والهجر٥ا؟ ءالتكمبمر يجإعت اعلاث ءارتكبتهاء اض الخءاعة 
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محنكون(صف ضباط )وكلهم رحاله فإن الخهازرا'، لهدا الحقيقية الأهداف عل 
نزاراارآُ،حالد ١٠ا-لحنرالأت لدى أوساشن ئخهي؛ن، كحراس رسمئا معينين كانوا 

أيمايقومون كانوا لكنهم وغيرهم. ننايزية® المالك وءعبد بلمخر®، ور'العربي( 
صنوفق الموثوفين اليملأء وكدا الأمنية، الأجهزة س المقرية النخصيات بحإية 

الياّيةص.الأحزاب داخل ول القضاء، 

هدهعناصر بارت< إذ جديدة؛ صلاحيايت، بعدها رامعاشو® للملازم فونحن، وفد 
لمكان; كل ق حاصرين الشخصيات؛ لحإية المعينين غم من ااالثبح٠، الشعبة 

كام،بالعاصمة. الضخمة والفنادق البيضاءا،، ءالدار ومعنار ارالحزائر«، ميناء 

سهوية أوراق بدون ؤإخراجهم أشخاص ؤإدخال، الحاويات، ٠رانة مهمتهم 
الأفرادهؤلاء كان *الزوارارأ*. ومرافقة الفنادق، ل النرف وحجز أوالمنار، الميناء 

نحطرولأن دون المقالة®، الحاسوسية ®مديرية عل مباشرة تقاريرهم يعرضون 
فكلالحهاز؛ هدا أنشأ"إمإعين® غرض لأي نفهم لا كنا >امملوئي«. الرائد أو 

الرسميةمصالحنا كان؛إمكان زوار(، فنادق، بالمراقبة)حاويان، المتعلقة الأح.هلة 
ما.الاضطلاع 

لأمنالمركزين لءالمديرية اكابعة الموت• وررصرايا إلهام ممدر م؛  ١٩٩٢مارس من ابتداء مبمكل، التي )١( 
الحشلأ.راءودإلسفياصاواع.

اقيه•.ال •مصلحة ز قدي، عضوا بوعمر•؛ •هتان الخقيقي راصمٌ عيسى، المساعد سائقه كان )٢( 

jالسابق الخزن رض وءأحمد العاصمة، •الحزام• محكة ق العام الملم الساج• المالك •محي أئال )٣( 
•الحبهةز الاجتإعيت النرون لحنة مروو صار الذي السابق والإمام مة، انماص •الحزام• بمدينة •باسور• معهد 

الإصلامية•الحبية نورى محلس عل رمدصرنا •^٥^٠٠ للجترال عميلا مرال• •أحمد كان لقد للإنقاذ•. الإصلامتة 
علالميازْ، •عن ل فيلا عل خدماته مقابل *مراق• حمل وتد زار•- "خالد الحترال نحيل أكد كإ للإنقاذ•، 
لفقيه•اريشر رصة ، ٣١٩٩١يونيو ي اكلفاز شاشة عل ظهر وتد وصيارة. ئ الخاصمة للجزام الغري الشاطئ 

التصربماترم الفتنة، بإثارة وامامها حاج• بن وارعل مدق" محامي لا تمءارصات لاصتتكار سحنرز,ْ؛ رءرالهاشمي 
بشهر؛بعدما ءمراق•، ش وند للإنقاذ•. الإسلامية ءالحبهة زعاء عل القض لإلقاء ذريعة الحترالأت انحدما اش 

بالدينية الثورن وزاري بحنمة كوفئ ام؛  ٩٩٦يناير وي غزال•• أحمد •صيد الحديدة الحكومة رتيس مستشارا 
الماشر(.- اصثاءهم؟ كيفية عرغن، أن بعد بخلدك، حاو ند وُخر؛اوي• ُمرافُ كم ثرى ١ أك.؛م• •أحمد حكومة 

الخقيدطرن، عءن ومبعوتون أجانبه، ومتثارون الحدود، او المهيار صرطة مرانة عل يمرون لا أعيال رجال  ٢٤١
رسمثا.مرق أن لا؛نغى مرنات ذوو وأفراد بباريس؛ والأمن* الاستعلام راقم مرول صواميص•، •محمود 
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،آ، القادة الحامحومية يريه ومد رئيس أن إلامتاحرا؛ إأعرفه الذي الخواب، وكان 
تفكم؛منهادون مايطالب تملح عناصرموثوقة قدانتقى ارتوءيق،ا؛ الخنرال من بدعم 
صباطكان صم؛ر! من وحر أو تردد أي دون إليهم الموكلة الهإت ينفذون رحاو 

كانواكالمرتزقة؛ ؤيتصرفون المتوسط دون ثقافية خلفيات أصحاب هزلأم الصف 
الخهاز،هذا وسيلب الأجنبية. بالعملة وحابات وترقيات مشدودين؛إغراءات 

دورا؛ ٢١٩٩٢يناير ق الانتخابي( المار توقيف أعقبت التي الحرن سنوات أثناء 
لاحما.تفصيله إن، سأعود حطزا، 

السكرلآءالأمن خدمة و »مرمق« إّلاص 

ارمديريةرأس عل الحديدة وظيفته استلأم مند العإرياأ، لأءسإعيل القدم أبدى 
فحسب،لاحتراق ليس مباشرة التيحل عزمه الضادةأا؛ الحاصرصية 

هيأبدا، عنها يعلن لر التي ررب<ة، قضية ولعل بيم. والتلأم، لأّتمالم ولكن 
ارمديريةْع متعاوئا عميلا ر١مرJزئاأأ الإملامي هذا صيصيح إذ ذلك. عل مثال حر 

مستواهلتحسن سعيه ق يقيما(، أكون حتى الضادة^)ْع الحاسوسية 
الاجام.

ياُهليكان الذي المالك®، عبد ١٠اللازم من تقرير إئ رئ ، ٢١٩٩٠وليو يل 
أحدوهو راب®، ؤيدعى الإّلأمييز( أحل، نثاط عن البيضاء®؛ ااالار منطقة 

عنؤولا مكان والأي العاصمة، شرق ل للانقاذ® الإسلامية عتاصرااالحبهة 
الكيفان®؛اربرج منهلقة ؤ، الإملامسبن، لصالح اللاسلكية الاتصالات أجهزة استراد 

والهجرة®.ااالتكفثر حماعات معقل 

الفترةحلال أنتي تذكرت ثم مألوف. الاسم أن لاحغلت، التقرير؛ قراءة وعند 
للتوثيقالعامة ا)اداووبية ق المضادة® الخاسوّية يرية مل.  ٠٠١نائتا مكثتها التي 

الإيaلاليةالاستخبارات مصلحة بواسهلة أحهلرت ؛ ٢١٩٩٠فراير والأمن®، 
وحينإراالحزائر®. إدخاله وحاول ٠رإيهل١إيا® من سلاحا اشترى الشخص هن-ا بان 
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صطنامسكنه تفيش فأثناء محلها؛ ل شكوكي أن اتضح بلا، ١١حالة فحتس طلت 
دورهونشت إلخ(، .. فواتثر. أسلحة، شراء )إيصالأت تورطه ووثائق ناريا سلاحا 

التابعةالقفس١سة١ا، الثرطة ررمصلحة وكانت بالأسلحة. تزؤيد شكة رأس عل 
تحقيقإطار ل عليه أيصا هى تسعى الوطني،؛؛ للأمن العامة المديرية ١١٠١

ا1باالأن الخارج؛ ل المسروقة الفخمة البارات يشأن م ١ ٩ ٩ إ ستمبس ل أحرى 
تايوازأ ٠٦٠٥اييحو سيارة تنقلانه ل يستخدم كان 

القضائي.الملف وكوين الأدلة لخمع والتقمى؛ البحث من شهرا الأمر تطلب 
العسكري،،؛ُاللأمن التابحة القضائية،،، رااJشرطة ألقت ، ٢١٩٩٠سبتمثر بداية ول 

الخنرالكان المحاكمة، إل ءب،، لتقديم تقرر الذي الوقت ول راب،،. عل القبفس 
منصبهمن استقال، قد والأمن^؛ للتوييؤ، العامة راالندوبية رئيس __^،،، رامحمد 
عشوعندما والأمن،،• الاستعلام قسم ١١لإنشاء الأمنية الأجهزة تنظيم وأعيد 

بنفسه.'--،،، ١١قضية تول المقالة،،؛ الخاسوسية مديرية  ١١رأس عل المارتمالإ ررإّّاعيل 
نشاطهياستئناف، له والسإح ملفه، طل عليه عرض الحاكمة، إل تقديمه س وبدلا 

العسكري،،،راالأس مع التعاون مقابل بأمان؛ والتصدير(، الالأستاّراد ل التجاري 
يسبولة.ااب،ا، قبله ما وهو 

اللونبنية اكس،، بى ااسزوين نؤج س سياره ،، ٠٠٣١١١أهدى بالخميل، وعرفائا 
كانحزاتري. ضابهل ي٠طإكها مصفحة سيارة أول وكانت؛ الحإري،ا، وءإسإعيل 

سواءالعسكريء، ءالأس لضثاط ،، ٦٠٥اربيحو سيارته ٠إعارةاا لدرحة سخيا ءب،، 
.٣١٩٩١يناير س بدءا ودلك الخاصة؛ لأحتياحاترم تلبية أو محدودة بمهام للقيام 

ارعإروالرائد ااإسإءينا٠؛ ديوان رئيس مرابهل،،، ءاعجمر النقيب ولتها أبلغح، وقد 
بالفحلحند قد راب،، بأن شل حينها اكدت إذ التصرفات. لهده برفقي ثهلوثى،، 

توترات^امانلموس
التيالشكات وتنشط •زوره- بأوراق الخراتر إل ؤإدحالها معالمها تغنم يتم أوردبا؛ من مرونة ساران الأحيان 

الحكومية.والإدارة الحزاثرية الحء1رك تنخر التي الرشاوي مقل تتوردها 
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قيامعل موافما أكن ب الفادةة. الخاموممة ومديرية رئيس لحساب 
منبدلا كعملأء؛ لأستماف؛ الشكوك، حولهم تحوم أثخاصى ْع ياكماوخس 

علرد أي أنلق ب وبالهلع ارتكبه. ما جزاء كل لينال محراها، تاحد العدالة ترك 
السالف.احتجاجي 

فالمواجهةواضحة، ؛ ٢١٩٩٠نماية ل القرار®، ررأصحاب نوايا أصحن، لفد 
محيامنارا*،يامتإلتهم إما القيادات،، وامتعإل تحييد من بد لا كان الاحتجاجات؛ 

___،وماعود اكجاريةُأ'*ا والصمقات والشركات بالمتاجر بإثرائهم ؤإما 
الفصلل أتناول، عندما العإري®، ْإساعثل أنشأها التي المصالح شبكات عن 

لحق،،.المالإسلامية ءرالحإعة تكوين سبقت، التي الرحلة السادس؛ 

واصعيدتثى•.نحناح■، وامحموظ لعموريء، ءالسامي من كل حالات مثل ( ر١ 

*"ّنااحُا موذّا' بن ُارزدد'ْ لإسطيف*® ل اُسراراا أعثال ( ٢ ر 



)٣(

يسيطرالعسكري،* ررالأمن 
م(١ ٩ ٩ التئددة)١ الإسلأمة الحإعات عل 

حينم؛ ١  ١٩٩ عام من الأول الشهور ل حدث ما عل ماشزا شاهدا كنت 
علللتثويس التهلرفان، الإملاميين امتخدام ل القرارة رراصحاب رغبة تيلورت 
ذلككان الوطنية. الساحة عل مصداقيتها ؤإفقادها للانقاذ،، الإسلامية ررالخبهة 

الإسلاميةلحركة راا واُتكوادر يحيث مما؛ أعدت لإمراتيجية وتهلويزا استمرارا 
هيبارالبويعلي؛نا،، وا،لعروفة الثإنينات؛ بداية ق تكونت التي الحزائرية~ه|اَاااا، 

الإستراتيجية.شذ6 ق الأول الهدف 

ادالحة«؟الإسلامية ءالحركة الأمن أجهزة أحيت كيف 

كان. ٢١٩٨٢م الحزائريهءرا* الإسلامية )رالحركة بومل(< ))مصطفى أنشا 
لوالأمن الصحة عن مؤولا نم الحرير، حرت مجاهدي قاسامى من رابويعل® 
علحاما كان ارالعاشور®. ومل.ينة الكهربائيةا، الأجهزة لصسناعة الوطنية )رالثركة 
آرائهيسبب به المكريا؛ ))الأمن نحرش ونتيجة الشمولية. نحو النظام انحراف 

®الحرائر®غرت جنون لحة محركة بإنشاء الري للعمل انتقل فقد البامية؛ 
كابوساالحركة هد0 كانت، وفد '. رجلا؛ ثلاثين حوال تقم بنواة وذلل؛، العاصمة، 

الساحةوالخراترية الإصلامية ت لتصح م، ١  ٩٨٦عام ل الخركة تسمية أعير ( ١ ) 

متصررى•■دءمياف مراح"، وارأحمد مة*، الدين و"ءز شرطي"، القادر ءعبل بيتهم من )٢( 
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سنواتخمس قرابة الشمي*، الوطني وءالحتس الوطني® *الدرك من كل اصطلاه 
واعتقلوشاية، نتيجة مصرعه بويعربٌ ررمصهلفى لقي م؛ ١  ٩٨٧يناير ٣ ول كاملة. 
حيث*، المدية _* ؛الدولة أمن بمحكمه ها؛ نفنة الل وحوكموا، رفقائه معفلم 

العامالعفو يشملهم أن قبل وذلك المؤبد. والجن الإعدام ض أحكامهم تراوحت 
الانفتاحبدأ حين م؛ ١  ٩٨٩عام أواحر ل حديد® بن ؛، ®١١^^١٢الرئيس أصدر0 الزى 

الدينفراطى.

لرالذي الاحتجاج عن تمرا وقتها، الخزانرية؛ا الإسلامية *الحركي إنشاء كان 
،الوطني*ُ التحرير *جبهة داحل ختلفة نظر وجهة عن للامماح محّياسية قناة محي 

الخالقةالسياسية مواقفهم لتسجيل للعنف، اللجوء سوى المعارصين أمام يكن لر إذ 
لطة.لل

الحنرال،قرر أعل؛ من الديمقراطي الانفتاح بداية هع ، ٣١٩٨٩حرف وز 
المسجونينررالبويعليخن® استخا.ام العسكري®، والأمن حهار رئيس بتشين® ومحمد 

السياسيةالثّهلرنج رقعة ل والسيطرة المراقبة عل اسعصاء الأكثر الفريق ل للتحكم 
رفاقمع اتصال، قنوايتج العسكري® والأمن صباط فتح لذا الإسلاميين. الحدياو0؛ 

بيدفوالبويعليذن® نحتيد عملية نجحتا وقد ،. المجونيزُ من بويعل® ومصهلفى 

رفضوالذي اكميأّ، لحرب التارعنتتن الغادة أحد أحمدا، آت لاحسثن الأشتراكّةا القوى ا-مءة سفه ( )١ 
.٢١٩٦٣عام وحيل تمحزب التحرير حثهة منة 

المدعرحدادء القادر واعبد ّواعيسا، وامحمود مرزوقة'، ين الرحمن 'عبد ١لرناد• المهمة 7أذه اصطاير )٢( 
الرحمنارعيد الراني عوض ،اسثان'ت إشراف نحت هانت مناصب الثلاثة الضباحل شغل وتل التموأر. الرحمن *عبد 

الرانيوشغل الداخل*، الأمن *مديرية رتيس ناب منصب ل *شفيق* اتراس م ١  ٩٨٨مارس ق مرزوتة' بن 
*محمودالراني وكان وءبتشثن'؛ اعدا معمليا وكان التدخل'، مكافحة *تم ريس متصب حداد' القادر *عبد 

الحث،._امصلحن لرنينا صواميس' 
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لالراديكاوةُا؛ الشارات عل ليمطره لاحما استخدام هو وحيد؛ اساش 
الأسلاب.الحركة 

يالخرء٠رالعربيا الحنرال كان اوساجن. من أولا إحراجهم الأمر تطلب كد 
يشملعام عفو لإعلان حديدلأ، بن الرئيس عل ألحوا قد ٢ ر وعصبته 

الذينالعسكرىاا ءالأس صباط نمه الوقت* ل يشمل وحلادتهم. الإسلامسن 
أحداثإثر الونوفتن، الشباب حق ل واسع نطاق عل الوحثي التعدبمب مارسوا 

العفوفغسل ؛ ٢١٩٨٩نوفمبر أول ق مرادهما نحقق ولخد ^٣،. ٢١٩٨٨أكتوبر 
اللحة،ْلبويعلياا خماعة من الإسلاميون سواء حرائمهم، من الدنين كل الشامل 

3ضاس1.ملاحقتهم حق نمائيا وّضل م؛ ١  ٩٨٨أكتوبر جلادو أو 

ءالتيجةْ؛متهلقة ل المنتشرين حصوصا ءااا7ويعالهن*، ندامى وجد وهكذا، 
ُاتو؛تقااقرر أسابح، يبصمة ذلك وبعد امُ؛ر  ٩٩٠يوليو  ٢٩ل أحرارا أمهم 

الاستعلامررمحم أصح )الذي العسكري^ راللأمن الحديدان الرئيسان وراإسإعينأا، 
الأمريعد فلم ارقذارهٌ■ أكثر أهداف لتحقيق ارالبويعلهن® استخدام والأمن®(؛ 

بعفسيراصعلت )وكذا تطوثي• عار ٠ الرائد طريق عن ؛ ٣١٩٩١ّة الاتصالات، س وجود من فعليا تاكدت )١( 
تبلم. ١  ٩٨٩— ١  ٩٨٨بين •سوامسء للراثال تابعثن كانوا والذين إمرل* نحت العاعالثن البحت٠ امصلحت ضباط 
حثعكنوزا. ءبن عنزاق رمرم ل رالت٠ءلل٠ الحث امصلمحة اّتقرت : ٣١٩٩١ومنذمارس روما(• ل تعنينه 
خقداعإرا* اراش لمكتب محاذيا مكض ولكون القضاتيه*■ الثرطة وامملحة سيان، الريس ءالمركز عقر يوجد 

مصائرق تتحكم راكحدلاا البخث *امصلحة كانت إذ متا؛ -٦١ نقوم كنا التي الهام سب معه أحاديث عدة كان0لي 
ءأحمدأكد كإ والأمأن؛٠، الأمتعأالآم ؛اتسم أوامر بمقتفى للعملياتء الرئيس "الركز يعمل "من ل لمعلومات، ام 

لنشر الذي بويعلْ؛ ارتقب كتابه ل وذلك الاتصالات، هذ0 حدوث اربريعل•؛ لدى -ابق ملازم رمو مراح"• 
.٠٢٢ - ■ عام أبريل ل \نؤف لحساب الخزاتر 

جلتلي*•بن و'حن نزار" رحالي الحنرال ينهم وٌن رأ، 

ءالعربي،مرلأء رأص وعل التظاهرين" بعض لوفاة أدى الذي الصع عن الوولن كل العفو شمل وبالطع ، ٣١
إلللرجوع القارئ أدعو الأليمة؛ الأحداث عذْ حول الإماح من وللمزيد فاهما. نزار• و٠حالد بلخيوا 

للتعذمب•!المناهضة الوطنية ءانيثة بواسطة والمشور م؛ ١  ٩٨٨أكتوبر أحداث حول الأسود•- ءالكتاب 
Comitc National Conlre la Torture. Cahier noir d*Octobrc. Rnireprise nutionale des aits grapliiques,
Algcr. و8ر«ا.

الفلمام.محع يالتعاون منهم ُيقاوم'ا يزال لا من لإقناع صرورية كانت الشروط، السراح إطلاق من أشهر سبعة ( ٤ر 
١م ٩٨٩مسّ مذ الأحرين الأملامتن كل ص أفرج ض ق 
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عليهاوالسيطرة انطرفة، الإسلامية الخإعات لاحتراق اتحدامهم عل يقتصر 
لحركة ١٠ا'مت نحت جديد من الحزائرية، الإسلامية لهركة اا بعث، بل فحسب؛ 

مصداقيةيض تقه سيف ة، بقة * ٢٠١١مسلحة حماعة حلت. ٠ ا، اوجةاأُ السلامة الا 

للأنقاذا<.»الحبهةالإسلأمة 

ارنبوطي®،ت وخاصة انملروحة، الخيارات أحد هو الحركة هذه قادة احتواء كان 
اكاريةحطبه وكانت منزها، حطتا بوطي® ث القادر راعيي كان وا١مزاحاا. واارنةاا، 

نبوطي®، ١١حظي وفد حهيابه. حدمم ممن الكشرين اهتإم محل الفاسد® ،؛ llajll•محي 
وبالنسبةااالتيترىْرأا. مكان كل من كبثر سعاطف، رازعتتأ®؛ ه نفأعلن الذي 

حمد ١١١التنغليم ة ، مثقف ١١أما ررالتيجةأا، ي قوية بشبكة احتفظ فقد Jعةاا، عزالدين  ١١١
القبائل.مناطق حتى ئثمِه امتد ثو مزاحاا، 

الذيالثلائة هؤلاء بين الوحيد مراح® *احمد كان ، ٢١٩٩٠صيف، من وابتداء 
راإس،اعيلعل بتردده الانتباه ؤيلفت، العسكري®، ارالأمن مؤول مع يْلهر 

قادةشكوك لصرف علانية، تتم التعدية زياراته ت، كانقهلوثي®. وررعمار العاري® 
الأحرهو استخدم الذي شبوطي®، القادر •اعبد عن للإنقاذ«ُم الإسلامية ١لالحبهة 

تظاهرواممن الحاصر؛ سائقه ومنهم منه، القرين أكثئ كان ففد الغالب،؛ ل علمه بغ،ر 
الأمن.أجهزة مع تعاومم عل ظلوا لكنهم الحيثي، من بالهروب 

الإملأبااالخركت اُح"إ*جُ• تب مالة يدرص يزال لا للعميان* الريس ءازكز كان ، ٢١٩٩١بدايت ل ( ١ ر 
ْنماروتة ل "ربريعل* تقلم عل التعديلات بعص إجراء وبعد ْأحاأحاا• يالقرب؛ يقابلها والتي الخرامية*ط 
الإملأبالحركة "ح.ا.ج-م؛ إل *، MIAالحزاترية الأسلاب ا>كت أح.إ.ح؛ ص تحول وام*؛ الأتلأم 
صالهرس « Aiحرف حرل حت افسأ، الأسلاب ءازى أي  IMIA•إل نم ". MIAAاسة الحرازة 

ُذمر ونمب مراح*، مآل،أخمد كلأ والأمن* الأصتعلأم انم رض كتف ومحي . االد>نا إل ٠الحز١ميةا 
يانتمثل كانت التي أك-والتي*ط ُألحيرّى جريدة ي أسبوعيه مقالات ؛ننءم ءطارق*؛ يدعى والأمن* الاستعلام 

ليتشكل الذي الأملامي" ءالخطر من الواطنن لتخويف ْرح'إ"جإا ذكرتما أحناء لنمي القرار"؛ ءأصحاب حال 
صناديقإستراتحة فشل حال ق الملح، العمل إل للجوء جام للمهمهة داديكال جناح يجود وترمح الأفق، 

المشعلة.إل  ٢٠٦-الوصول ز الامحتراع 

الخالي*■وُثصم وتثماب؛ا،لديث*، الغربي، الجرب، نحو نمد والم لُاكيجةُ* المحاذيت النواحي دمي ، ٢١
نماصح،ولمإكنضءداءءلإملأبن.يممأن كان )٣( 
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وهؤلاءوالأمن® الاستعلام ؛اقسم ُين الرسمية غثر الأتمالات استمنت 
مواربة،بدون التعاون قبل الذي صاحُ *أخمد حال هو كإ مباشرة سواء الثلاثة؛ 

تولوقد ®مونونن®. أشخاص هع وعلاقات عملاء بوامْلة غيرمباشرة أوبطريقة 
تظاهرهبعد _ءالباليدةاا، يواكحقيق، التحث، مركز ل® التابعين الصف ضباط أحد 

هو؛وش،ال®'^' ®حالي كان حين ل بنة®. ®عزالدين مراقبة الخيش؛ من بالفرار 
من®بوشإل® كان • ٢١٩٩١عام أوائل مند شبومحلي® القادر ®عبد ْع الوصل حلقة 
عامالديمقراطي، التحول بعد ياصيين لانقلبوا الن-ين العسكري® ®الأمن رحال 
®قمبوامهلة احرقت قد تكن لآ التي السياسية الأحزاب احآرامح، مدق م؛ ١  ٩٨٩

الاشتراكية®.القوى وءحثهة للانقاذ®، الإسلامية ®الخبهة مثل والأمن®، الاستعلام 

 jيتجاوزالحة« المالإسلامية ®الحركة أعضاء عدد كن لر ، ٣١٩٩١واتل أ
القاوامى®البويعلتون® أحذ وزبانيته، ®إّإعين® من بتثجح لكن فردا• العثرين 

®المجاها.ينخاصة التهلرفين، الإسلاميين لتجنيل. وعرصا طولا البلاد تبوبون 
الدولةأنصار للمتشددين بالإصافة ®الخزائر®، إل لتوهم عادوا الن.ين الأفغان® 

الطبقاتمن المهمشين والحرومتن النظام، عل الساحطين وبعض الإسلامية، 
الخطاببتانر الأصولية؛ إل رانحزلوا® الدين الوابل أصحاب وبعض بل الدنيا، 
الاحت،اعي.والتكائل والعدالة الإسلامية الأخلاق تمجيد يدعوإل الذي 

التطرفيزأالإسلاميين تصرف، نحث، والأمن® الاستعلام م ®قسيارات 

®الحركةوقادة الخائرات بين التعاون تزايل- ؛ ٣١٩٩١أوائل من واعتبارا 
أضعأن الماري® الحقيد*إمإعيل مني وطلب، ملحوظ. بثكل الملحة® الإسلامية 

؛٠٩®ريتو نؤع من والتحليل®، الثحئ، ®مصلحة سيارات من أرع تصرفهم تحت 
وقدإليهم. الانتباه يلفت موف حديدة رثباتا® ®قيان سيارات منحهم أن بحجة 

للإنقاذااالإملأمة ءالخبهة تيادة ل  ٠٧٧١العضو مازي*؛ "كإل ونائب خميدولأ لارايس بلدية لمجلس رنينا لكن )١( 
العاصمت.ْالخراتراا لبلدية البلدي لمجلس اي 
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تحركامممتابعة من تمكنتا ومراقبة نصي بآلات محهزه البارات هده أن افهمي 
للاسإلةالقايدن الإسلامي؛ن اااdطرفناا عل ،؛ ١^٥عن قفلا واتصالأتم، 

الإسلأم؛نتثجح أن حض؛ بعد إلا أكتشف ولر صدقته، وبالفعل و#الأسحاعا(. 
للعنف،الإسلأم؛ان بتبني العام الرأي إءناع استهدف الح المالعمل عل اكلرفن 

تلكوصع وبرغم لاحما- للانقاذرا الإسلامية ارالخبهة نشامحل وحفلر قمعهم؛ كرير 
تابعةءلكا أما إلا (<، الحة المالإسلامية ))الحركة قادة مزق محت البارات 

وقدبالوقود- والتزود والإصلاح، الصيانة أمور ل لاJحمالياتاا الرئيس المركز ل)) 
"الخزائر"ولايز عن صادرة ))مزورة،ا مدنية باحرى العسكرية، وثاتقها استبدلت 

نؤعُن جديدة تارات م عل بحصول المالئة هده حدمتتى لقد ونوءا. و))تيني 
كنتوالتي اارينو٩اا، القديمة الأرع السيارات يدل أونوءآ، و))فيات رمحاتا)ا ))قيان 
))ترهلها!(.من أشتكو 

لحلوح((،))سفيان أول اللازم يستخدمها كان التي الرمادية ))ريتوه؛( السيارة 
سائقه،إفادات يقفل مت5نا، وهوما شبوءليا(ُا*، القادر تصنف)اعبد محت، ومحنت، 

جولاتهمتابعة من السيارة؛ داخل المثبتة الموت وموصلأت التقنية، الأجهزة ومن 
زارهم-من كل ومعرفة ١لبخارياا، و)اقصر و))ءاليزان،ا، و))اورواقيةاا، (ا، ة )تب)ق 

التابحةمكنتنا  ١٠خاص؛ ملف ق مجلة أجراها التي الاتصالات كل أمت.، وقد 
بواسهلةالتكوين قيد كانت، التي اإت٠اؤد بور معرفة من وتحديئه اليومية 

درجةعل كانوا ممن عناصرها، من المتشددين وفرز الملحةءا، الإسلامية ))الحركة 

زذلك.الوط مر يرثإل• •خالد ولكن )١( 

الملايةتكن إ يإن حتى والأس*، الاصتعلأم لحاب؛انم نمل ثبرطي« القادر جاعت أءتأِ تمت، لهذا ( ٢) 
'اشبوًرُبأن — أم  ٠٠٢، ٢٠٠١— يعد فيإ ل أكدوا نرثازأرآ أمثال مشقن، صباطا أن ورغم مباشرة. 

الرماديةوالطاقات المارات منح عن الثول كنت، أل وبإ قصد. عن الخائرات لحابح أبدا ءروعم،لاا ل؛ ذاته 
مكلتهاإعادة بعد إلها، الموكولة ااااهاماا حول تقارير يدي نحت وكانت ااسلحةآا; الإسلامية ءالخركة لوول 
الذيسّوءلياا، القادر ءعبد أن إما اف؛راصينت سوى أمامي فليس ثم ومن السلحةا؛ الإسلامية ءالخماعت لتصح 

هنفالوقت ي ؤيتعاون أوراقه نحفي كتف جندا يعرف كان سيامي؛ ب كحل للإنقاذا الإّلامية ■الخبهة إل نتم يإ 
ندركأن يغر السكري" ■الأمن بواسطة استخدم أنه وإما مثلا(، مزاح• ءأحمد فعل ما نحو )عل إرادته بمحقي 

العاري®•ُإّمأءيل ثملتان ي-فذ الأمر حقيقة ي كان ح؛ن ل الإسلامية®؛ *القضية لأجل يعمل أنه منه حن ذلك؛ 
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برجالنتندر لل٠ماايات٠ا الريس ررا،لركز ق كنا لقد يامتإلتهم. تمح راالرونةا٠ من 
أوراقفحص أثناء ا،لزورْ،را* الأوراق عليهم-خدعة انمللت الدين الوطني" ررالدرك 

بحرية.التنقل من ررإرهايييناّ مكنت التي الأوراق تلك الهلرق؛ عل السيارات 

لأحوفاعقلت اربوعلامءا، النقيب ستعمالها كان التي الزرقاء بارة الأما 
والديباراواليدة،<، والتحقيق* البحث ارمركز من راثوام* العريف اذر؛ين؛ رجالنا 

كانالذي >اسعيال. من ١^>--، من فتمكن الخيش؛ من فارا بكونه 
الوطنيالخيش  ١١من طرد لكنه للجيش، يامية الالمحافظة ل مابما أول ملازتا 

راالبويعاايينااْع وتعاطفه الدينية أفكاره يسبب م ١  ٩٨٧أو م ١  ٩٨٦عام الشمي" 
الإسلاميةوارالخبؤة الوسن عشر الخمسة القادة قائمة صمن اسمه ؤيرد وقتها. 

كانالترخيص. لعللب م؛ ١  ٩٨٩مارس ق الداخلية لوزارة قيئت دالتي للإنقاذ"، 
لسانءالمنهذا، صحيفة عن ومؤولا الحزب، داخل السلفي للانحاه ينتمي رامحلوق* 

قأنشر الل.رراا ءرالعصيان كتيب حرر من وهو للإنقاذ"، الإسلامية ُرالخبهة حال 
يهقامت الذي الثهثر الإضراب أثناء هاما د.ورا سيلعب الذي م(،  ١٩٩١فبراير 

؛.٢١٢١٩٩١ارالخبهةالإّلأميةللإماذ«ءام 

اءالحزكةصفوف ق علمه( دون )المستعمل خلوق" محيل. ٠١وحول كان 
تاكيدل لاحما سبهم إذ والأمن*؛ الاستعلام م اررقئهإ المسلحة*، الإسلامية 

خروجالمح؛ المالحنق وراء ، تقفللإنقاذ* الإسلامية اءالخبهة بان النظام دعاوى 
بقوةلعلة العل للامتيلأء وسعيا ابمهوريه، لومان وتبمديدا القانون، عل 

محلوماتمحلوفي* ارسعيد من المقربين لأحل سيارة محميص من أفدنا وقل السلاح. 
ثمنةجدار'آا.

ونولا.لايزي ق *رشيدء الراتل، ومدرها العاصمة، ءالحزاترلأ ل أمنحها كنت الي ، ١١
الخال.القمل راجع )٢( 

يمئاكرحيث وءالخراش، فاريك٠v وابء و٠النردعث٠٠ ي الخهإعة هده ءنابئ تحديد خصوصا )٣( 
ااكيف١ناا.و*برج طاية*، وءعئن الدسالوماٍى(، بالحي مكثا *محلول* 
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تعبياتهيتلقى كان الذي مراحٌ؛ ل-رأأحمد الأخريان الرماديتان السيارتان أعطيت 
الأمريتعلق عندما أرعإر الرائد ويوجهه شخصيا، المارىاأ وإسإعيل من 

معلومةُأو وثيقة سليم عند مرادaللإ اعصر النقيب أو Jالعمليات، 

وررمنص-وريااواريته® وأر■ءذلوفياأ رانبوطي® من بكل ارمزاح® علاقة أن غير 
الخزائرية®الإسلامية أرالخركة صفوف ق كفاح رفاق كومم برغم سطحية، كانت 

أذإلا افكلة؛ لإيذاء جينا تعرضوا كا غالوفيأا(، للسعيد )باسشاء و»بويعو« 
لطريقهالخاصى تصوره منهم لكل كان لقد الوقف. سير كانا الثقة وعدم الاحتراز 

فيجنيمنفردا، العمل داؤا يريد كان مثلا؛ منصوري®، ء-لامليانى الح. المالكفاح 
إلينارآ،.بالنسبة المسالة عمد الذي الأمر وهو المباشر، ومحيطه عائلته أفراد من رحاله 

ءئمبواسطه اااليويعل؛انُاا وتحويل توجيه تم كيف ّنة، عشرة بإحدى ذلك بعد ُراحُا ءرأحمد أكد لقد )١( 
حدود**بلا برنامج ل  ٣٢ ٠٠١أغطس ١ يوم أجريته الذي التلفر الحديث بعد وذلك والأمن"؛ الاستعلام 

أغسطس٢ ٠ بآ ل  Oraiiدورون كوتيديان *لو مع حوار بإجراء بدوره *راح قام إذ ؛رابريرة*• لقناْ 
٠ ٠ ءالأمنقام لقد دالت حيث الرنامج؛ وقت نمر بجب استعلعه لر بتفصيل أئرال.ا ل ورد ما أهم فاكد ؛ ١٢٢ 

المارتقويص مدق وذلك مء ١  ٩٨٩مند نفى أنا فيهم بمن الإملامتتن• باستمأل للإرهاب بالتخطيط العسكري* 
وءُنصوريملاف*أ مراح"ثبرطي ؤإطلاق كدليلعلذلكن ام  ١٩٩ زنونمر *نارا صلة وذكر الديمقراطي. 

اولدية.0أنقاذأوالأقخابات خقته،أابالإّلأب الذي غداة وآخرين،زبمأيوور«ههام؛ 
إحدىأثناء الشرطة رجال ْع ل وقع حادث ونتيجة عمله، بحكم بذلك علم عل ءممراوي* كان قاتلات وأصاف 
بثانية،حص نم رمادية، لاربمرآٌ" نؤع من بستاره حص ااالبويعلينُا إل يتتمي شخصا آن وعرف ، ١ ٩ ٩ ١ عام مهامي 

أجلومن • ٣١٩٩٠أكتوبر  ١٣بتاريخ الشخمي؛ بامس ونوء، ءئزي ل مسجلة ثماتلة أحرى بواحدة محس أو نل 
لغياب،رالحبهةوزو* *تنزي مدينة احترت لامزاح*— —يواصل اسمي تحمل التي بطانتها مع السيارة عل الحصول 

لخجنبوالديمقراطية*؛ الثقافة اجل من ءاكجمع من أغلبتتها كان التي الولاية، هذه مكاتب ل للانعاذ* الإسلامية 
الأمر.اكتشاف محاطرة 

بإمكانطيكن ب د"إسءاءينأ *ترفق' الحترالن ان الحزم أستطيع والأمنااأ الاستعلام ءنم عمل لطرق ولإدراكي 
لممويصعنها؛ نيابة للقيام؛ذللئ، باسمها ناطقا فكلفا ااالحزيرْأاط ناه ي تمرمحاق عل الماشر بالرد المخاطرْ 

الحقيقةفيها تمتزج وادي المجرية، والأس" الاستعلام لألم طبخة حسب عليه ما *مزاح" أدى وقل ممداقيش. 
يتعلقفيا خاصة والأس"، الاستعلام *قم يلعبه كان الذي والتحكم بالتوجيه عام بشكل )الاعتراف بالكذب 

إلاعي ما بالحنرالأت ذلاوشايتي* ويالتال *الحزائر*، إل للعودة امتدعاتي بجب الخيش من خرجت قل بكوق 
النعومة(.أمل* وخيبة لاحزق نتيجة 

بناشقاق استغلال عف مبنية كانت فإسزاتيجتته الضالة. الخاسوسية مديرية ا لرئيس بالنبت ليس ولكن )٢( 
صفوفهم.وتفنين لتشتيتهم الإسلامين؛ السوولن 
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النقل"لإرهاب؛ي" الحائ يض الجيش 

 jحركةنظم هي >اح» ءأخمد بما ممب الي الهمان كانت الأولرا<؛ لرحالة ا
والدنيالإسلامين الشان ونحنيد القائل، ومنهلقة ااالحزائر،ا ثرق ل مسالحة تمني 
لل بدت حادثة ونمى حتى تماما ذللت، أجهل كنئ، ومد الدفع،؛. رانوهة إل حم 

الغرابة.غاية 

مزاح،راحمي برممة فطوثي*، رعإر الراني قام ، ٢١٩٩١يوليو ليال إحدى ففي 
ربومرداس'؛،بولاية ااأءمرا٠ ناحية يتمثيط الخاصة،؛ التدخل اامحموءة من وقرى، 

فبلى، أمحرف ما هدا الأقل أوعل العاصمة؛ من كيلومرا حمسين حوال بمو عل 
منكان الخاصة*، التدخل رمحموعة ل ملازم أمحرق التال اليوم ل لكن ذهابه. 
رأحمد~يةمل. ملتح مدق نحصر لرؤية ارتياحه بعدم تدؤيبه؛ فرة أثناء حللابير 

التدخلرمحموعن فرقة أن ل وكثف الشميااّ الوطني رالخيش محيم ق مزاحا؛~ 
الوطنيررالجيس من كتيبة مع موعد عل كانت، ااقطوا؛نيا،، للرائد الرافقة الخاصة، 
١٠الحاللن،ُ الفللأم رغم ، ١٠رالخابئ بعض بحفر ءثكلفة الثمي، 

صابعلكلام تناقض كانت، رعإرُ الراني فأقوال، وراءها. ما الأكمة وراء كان 
رالخابئ"بحفر لها علاقة لا التمشيط فعمالياُت، الخاصة،؛ التدحل اامحموءة 
سذاجةيكل طلبت فقد الإطلاق؛ عل شيئا أفهم لر ولأف الأرض(• نحتج )ملاحئ 

عمليةكانت روايته؛ وحمي، وقتها. فهمه عل امتعم، ما يوصح أن رعإر، من 
أياملعدة عملها مواصلة العسكرية الهندسة فرقة عل وسيتحتم الخيش، مع مثهركة 
سببهارمزاح، وحول أن وأصاف، الناحية. من الإسلامي؛ن كل تهلرد حتى متتالية؛ 
الثإنينات.ل _ااالبويعليان، لملجأ كانت، حيث، بالتهلمة، الحيدة معرض، 

.١٩٩٢يوليو ل •البحث فرع من نم ت1رخ وحض )١( 

الشن!سم.ة واحد محاق ّرى يوحد يكن م )٢( 



الايرانية(،،ررالطريقة عل نظام نام ففكرة شكوكي. لتديد وقتها لكث ذلك لكن 
إدراكعن جدا بعيدا كنت حمينا- علينا استحوذت قد كانت رؤساؤنا؛ ادعى كإ 

كاناُاٌراحاٌ؛ بتواطو ®عإر®، فالرائد ؤلويلة؛ مدة يعد إلا ل تتجل ب التي الحقيقة، 
المكريةالهدمة ^^^فةوحالاشائل!كانجنود الأسلأمة المزي ثعدازلحركة 

توقيفقيل أي ، ٢١٩٩١يوليو ل حينها كنا المستقبل. لإرهاييي المخابئ يعدون 
محلويلة.بمدة الأنتخابي المار 

صدمتنيوقد النؤع. هدا من غريبة أمور اعترصتني العجييه؛ الفترة تلك أثناء 
منااالإسلأميْ المم، وتوجيه استخدام محطط ْع تتفق باما أدرك أن دون وقتها 

أقغخر الحالات، مجن الكثير أذكر أن واسمملع الملطة. هرم أعل ل الوولن 
الخصوص.هدا ق الدلالة بالعتي حالتن عل ساقتصر 

مزدوجونوعملأء مشقون، إسلاميون 

الأكثرالملف كان الضادة^، الخاسوسية دءمديرية البحث لقم كرئيس عمل أثناء 
عنه،نحدثت أن سبق الدي والهجرةأا؛ التكفير ^٥^٦٠٢ ١١بمتابعة المعلق هو لدي أهمية 

كان، ٣١٩٩٠مارس وق محدودا، نشاطه وكان اكإنينات، أواخر التنفلثم هدا تكون 
البالوردادا٠اوحى الكيفانء، ْر؛رج ناحية ل خاصة يتتنرون قرئ مائة حوال يقم 

لمدهبهم.ينتمي لا من كل ،ريكفر، عنيف، بخطاب التنفليم هدا ويتمثز * ر٠لالقبةا١ 

يدعونأفعانستان؛ مجن الخئدين من غانا هم والهجرة® التكفير أعضاء 
فهمهم—حب — الإسلامية الأخلاق نحالف، ما لكل رافض راديكال إسلام إل 

إلالذهاب الفتيات عل فيحرم والمحغلوراتت المحرمات عداد ل يدحل فهو 
مشاهدةتحرم وكدا محرم، وبدون حجاب بدون الخروج الماء عل ومحرم المدارس^ 

الحإعةهد0 أعضاء نحب بل الموسيقية، الحفلات وحضور التليفزيون، 

•حاج" بن لأعل فته بض الذي الخي دم ١، 

١ ٠١



إرساللقطع الأمر م ووصل الشبان، الأزواج ءلأقاُت، من للتاكد كقضاة هم أنف
كنية.الالعإرات أسطح فوق الفضائية القنوايت، باستقبال الخاصة الهوائيار،ت، 

الإسلاميةو''الح؛هة والهجرة® التكفثر ®حماية ب؛ن تفليمية علاقة أية توجد لرتكن 
فالديمقراطيةالسياسية؛ مشاركتها عل يعترضون التكفيريون كان والتي للانقاد®، 

ثوري.بمجلى اضتياّ|الها محتا وبالتالي الغرمس،، من تورد ممفهوم عندهم 
بالشريعةوليس ®غربية®، موادان البلاد محكم لأنها مرعية؛ غير الخزائرية والهكومة 

حاولالذي المحرنع وهو ®الخزأرة®؛ تيار مع اختلافهم كان هنا، ومن الإسلامية. 
^اتحييد عل العمل من وبدلا الإملاميتن• ب؛ن الخلاف لإذكاء استغلاله النظام 

احتراقهالقرار أصحاب فصل - ذللث، لتحقيق الوسائل كا توفرت< وقد - التقليم 
للانقاذ®.الإسلامية ®الخبهة إل لاحما المملمرفة أفعاله تؤ لتنوتشجيعه؛ 

المخ؛رينمن ثيكة بفضل تمكنوا، الذين ضباطي من ئلأنة الملف، -هذا تكفل 
أواحرول وسكناته. حركاته كل ومراقبة حيد.ا، التقليم هيكل معرفة من الأكفاء؛ 

ولاحظناالإسلامية، الحركايث، متابعة ؛أولوية التعليإيت، تلقينا عندما ، ٣١٩٩٠عام 
حينها'؛ لهلةُ التحام عدوانية أكثر أصبحوا والهجرة® التكفير ®تنفليم أتبلع أن 

بحيلللغاية®؛ ®مرى صتمت، الل.ى ®الساخن® اللف، عل الرمزية التسمية أطلقتا 
معلومارث،عل محتوي لكونه وذللتؤ به؛ يشتغل لا لن مسموحا عليه الاطلاع يعد لر 

والتنصت،.والرقابة الع،<لأء، تقارير حدات حاٌة 

يحملوالمنفذين• الوولين ؛؛ن العمل يم بتف®التكفيري® التقليم هذ.ا تميز 
مصلياتثٍ، أو خاصة، أماكن ل مرا فيجتمعون الكواليس؛ ل المؤولون 
حماسةأبدوا ممن ثانويون، أعضاء به منوطا كان فقد لهركى ا النشاط أما صغ؛رةأأ؛. 

ما!يوما ائهم روّبخلأفة طمعا أحيائهم؛ ق مهرة هم لأنفليمنعوا 

الثرب■الاحل-ت الئواطئ يل ين العم ب وتيرياتم الناب، لتجني ودءوتم النايين، حطبهم ( ١١

الأحت،اءا'ت،■مذز عمنالثل كانت،  ١٣١بمتل مكاثا: عنرين ■>وإلي عل وضرامحها ة الماص'الخزام' ل تملنا ( ٢١

١٠٢



فرصااللذان راوودثسشا،؛ الأخوان عالية، بحركية تميزين، التي العناصر بان من 
النماءيرغإن فكانا العاصمة. ل الشعبية الأحياء بعض سكان عل الخاص قانومإ 

وقاعامحن،اداذادت< غلق ؤيفرصان بل الصلاة، أداء عل والشباب، ، ارتداءالحجاب، عل 
وثمحظرونالفضائية، القنوايت، استقبال وهوايياص، التلفاز ويمنعون واللهو، الألعاب، 

>االأمالمتاامحوْ م،كلت، وقد الخ. المدارس... إل الفتيان، وذهاب، الاخلاثل 
خللق صادما مزنا ل ؛النسبة وكانت، الخمهوري، للنذلام مناهما فعلا القرية 

أيعل تقدم ر علمها ، أسرفالي المصلحة فان ذللث،، ورغم الوليل.0. ديمقراهليتنا 
والدرلثالشرتلة أن للقانون؛ ؤلبما أرى، كنت، فقد التصرفاُتح؛ تللثح إزاء فحل رد 
المعنىالعسكري®؛ ءالأمن وليس الخمهورية، قوابن احترام بفرض الوؤنان هما 

ترحاتاقراري لقي فقد تاكيد؛ بكل مني سداحة تللث، كاننح فقهل. ؛الأّتخباراُت، 
الوضع.تازيم سل ل وسعا يدحر لا كان الذي العإريء، االّإءيل من 

اريودسيش®؛الأخوين أكبمر ضد قاؤلعة أدلة لدي نحمعت، ، ٣١٩٩١ربح ول 
عكريةأ١'،سبه تدريبات ؤب ويشارك سيئا، ممتثما ويتنقل السكان، يرهب، كان فقد 

كانالتنفليم، داخل عميل بواسهلة منها نموذج عل حملت، بدامه قنابل ويمع بل 
تعليبي٠،.ارفاروق بالنقي—، متصلا 

فترةبدأت وحين حدا®، خطر ُرإسلامي باعتباره لدينا تحقا الرحل كان 
العشرينحوال ْع للعمليات® الريس 'اا'لركز اعتقله ؛ ٣١٩٩١يويو ؤ، الحصار 

اعتقالهُأ'،س ساعة وأربعين ثإن وبحد والهجرة®. التكفير ارتنفليم من رفقانه من 
عشرةرأس عل بوئتيس® ١١بان ليخيرل ثبياتفني مصلحتي س الضبامحل ؛احل• إذا 
النارأضرموا وقد الكيفان®، رابرج مدينة ؤب فسادا يعيثون الثغّبج؛ مثيري من 

العسكري.والواّّ, الإّلأم؛ن تدريبات يفنهر والصورة؛ بالصوت شريط لدينا توفر ، ١١

نل،يركنا الذي االكان وهو النعجة'اا -ااعين بالرئة القوات قيادة مستوى عل الأمن يخلية مكلما حينها كنت )٢( 
منسلك لكل ا،لهام ونحضو للولاة، توجيهات وإعداد ١لإمخ١د، وسائل وتنغليم القوانم، إعد.اد الخصارت حالة منه 

الأمن.أسلاك 

١٠٣



هذابأن فأحيته للنقل الوطنية ووالشركت تايعة شاحنة وق حافالتين، ق
لقدعيني. بأم أراه  ٧١٥بصوت ل فأكد يومين. منذ اعتقل فقد متحيل؛ 

ثائرة؛((,فالخإهثر شيئا، لتفعل أرجوك شاحنة، وحرب حديدتين، حايكن أحرق 
صمنهاوبودشيشاا فوجدت انمقالن؛ يائمة راجعت المحادثة، انتهاء وبمجرد 
الضالة^الخاموسية ٠مديرية من صايط وهو ومازارى؛ا، النقيب فقال بالفعل. 

جديةنمي لا وحتى  ٠٠بودشيسأ،رأى أنه إليه حيل لاربإ مص• العاملن ين كان 
كانإذا ما أتأكد لكي قطورثياا ررععار الرائد هاتفت شك؛ موصع الصابط هذا 

حتىأو آحر مكان إل ثقل أم ررعنترا؛، مركر ل عنده معتقلا يرال لا 
الوحيدتردى فكان صراحهإاا، ررأطلمقت عإرت إحابة هي المفاجأة وكانت هربإُا، 

راصادقبالقدم حينها ل اتصلت ثم جدالإ. حطر شخص إنه عإر؟ يا جننت ارهل 
كانالذي رربودشيشأا، ويتصرفان القصية بتفاصيل علما لأحيطه مصباحأاُآا، آبت 

لتبق ثم رازملائناء، من أوإهمالا هواة عمل وقتها ظننته بإ وأحعلرته فسادا؛ يعيث 
بإتقان.حبك محهلط أنه بعد فيإ 

الراح؛مطلق رابودشتس*، يقاء بخهلورة اقتع وقل ااصادق٥، القدم وافقني 
باعتقالهبالعاصمة؛ الوطني^ الدرك ررمسوول شاطرا،، العزيز لاعبي الرائد فأمر 

رردودٌبساا،استجواب محضر تلقيت يومين، وبعد اليوم. نفس ق تم وهوما فورا، 
وأنهالحستكرى،أ، ررالأمن ْع التعاون قبوله نظر كان سراحه إطلاق أن فيه الذيثق 

لراحه.الميكر الإطلاق سب عن رفاقه يكوك لإبعاد الخافلتن؛ ق اكار أصرم قد 
لاوهيب،،،أول اللازم لامحمتدراج حهلعل بأنه التعذب نحت رابودشيسا، أقر وقد 

قتلينوي كان انه واعترف أيام؛ بثلاثة قبلها حنده والذي بمراقبته الكلف الضابط 
سلاحه.عل والاستيلاء الضابط 

تراخبأي يمح يكن ل؛ الذي الرصع حرج عن ناهيك الع—كري■، *الأمن يقظة بب بجدا متمي وهوأمر )١( 
أواسترحاء.

الطوارئ.حالة مترى عل والتتسق بالإنراف الكلف والأمناا الاستعلام لأنم مّوول )٢( 



الإسلامثن)الذينض آنذاك العلاقات طبيعة عل كمزشر السابق الثال ذكرت 
ارنسمكوادر وبعف,رر الساحةاا( الإسلامية ارالحإعات ل أعضاء لاحما سيصثحون 
عملياتسمة هو التهاون كان ستحدمومم. كانوا الذين والأمن®، الاسعلأم 
علالسيهلرة والأمن® الاستعلام ررقم فقدان لدرجة الإسلامين، استخدام 
رفاقهعل انقلب الذي العميل ين التمييز عن عاجزا فصار تدرمحيا؛ ااعملأاJهاا 

مصالحمن مصلحة كل لأن ذك؛ بعد الوضع تفاقم ولقد الزدوج. والعمل فعلا 
مصلحةكل اعتقاد إل حينها والتحئهل التثوش ووصل عملاوها، لها كان الأمن 

لصيحةعملاء الإرهابيون هؤلاء كان حن ل حفيقين، إرهاييتن ْع تتعامل أنيا 
الحفمحنالإرهامحن من م وجد وهكذا؛ والأمن"• الاستعلام م »ءj أحرى 

العارمة.الفوصى هذه ل نحاكهم القرار* أصحاب و، 

ارالأذغان٠الخزائري؛ن واحتراق ®بوحمرة* النقم■، قضية 

كانواالذين القرار*؛ ااأص1حاب كامر كشئا أكثر مثال هى بوعمرة*، ررأحمد وحالة 
بإالإرهاب غد الخرب وتوجيه والأمن*، الاستعلام اانسم عل للسينرة عون ي

مصالحهم.نحدم 

منمال عم بع• ،، لمان*ُ المالإحوان ر١٠هماعة بدأت اكإنينات، وائل أل 
الشبابإرمال عملية بتظيم والكويتية؛ ية حول. الالأ،ربة والخمحتات القلمان 

اضطلعت،م، ١  ٩٨٧عام من وايمداء راأفغاستان*٠ ل الأحر الخيش لخهاد الخرانرى 
للانقاذاالإسلامية ٠الخبهة سلفيو تلاها ثم الدور، -بذا والهجرة، الكمر ،حاية 

الحهاد3، شاركوا الذين الخزانريتن عدد مدر كنا م، ١  ٩٩٢يونيو وق ١م.  ٩٨٩ق
عادواالغ-ين عدد معرفة الصعب ومن وخمسمائة. ألاف أوثلاثة ، آلافبثلاثة الأفغان 

هذهممثل م السلم•( محتمع حركة - •حمص ععتدل إسلامي لحزب زي أصح رالذي نحناح• •محفرظ كان )١( 
وحوليأثناء — ألمانيا ي الحركة مثرل بواسعلة مرات ست أو حمص الأقل عل امتقبل وند •الحزاترُ، ل كة اد 

تكفلونكانوا والدين سران. تلاث طوال 



أومنهم، ررالخرب،؛ صحابا بعدد لخهلنا وذلك، تقدير(، أقل عل )الئات ررالخزائر،ا إل 
ارباكتانااُا؛.ق أوالقاء أوروبية، بلدان إل الهجرة اختاروا الدين أولئلث، 

كانواايحارض أن العاJلين؛ ار١لأفغاناا استجواب خلال من تعرف، كنا لكنا 
ؤإماالحرائريثن(، عل ناشرة تفرض لا )الض ررسوريا® بانحاه إما والحزائرو يغادرون 

إلللداهبين أخرى شكاُن، يفلمتح ولاحما، العمرة"آ'(. )لأداء ااالسعوديةاا إل 
أخرى.أوروبية وبادئ وراألمانيااا ا١١ ارفرنمن ررأفغاذت١ناا 

وبعدهاعقديا؛ تشكيلهم يتم حيث، ارباكستاناا، ق تتم الأول ا.لرحالة كانت، 
)امتعإلمكثئا عسكريا تدريبا ليجتازوا ااأفغانت١نا١، إل ا،لجاهدون يوجه 

علتتوقف الحهادية الفترة وكانت، إلخ(. العصابايتح... حرب تمنيا>نح الأسلحة، 
سنةمن بمار الأحر والبعض أشهر، يانية إل متة من بعضهم فيختار اكلؤع؛ رغبة 

اكلوعن.هؤلاء عل إكرام أي نمة يكن ب إذ ر،نتين■ إل 
منفحل ردود أي الأفغان( الخهاد j( الحزائري الشباب مشاركة تمر ب البداية، وق 
))أفغانتان((ق السوفيتيا( #الاتحاد هزيمة وبعد المانيناتؤ، أواخر j( لكن قادتنا. 
وعودةللأنماذآأ الإسلامية #الحبهة صعود صادف والدي الشيوعية، واميار 

ينتبهونالموولن حعل مما محددا، الحزائر ق السيامي الإسلام انثعثه ررالأفغان١ا؛ 
ررالحبهةة منافاستحالة الحنرالأيت، أدرك لمد مصالحهم. يتهاود الذي للخطر 

بالإسلام.متمسلئه الحزائري فالثادِ-ا السيامي؛ المحيد عل الأنماذاا الإسلامية 
الوسائلأول من ااالأفغاناا استخدام وكان الا.اخل، من ديم التفتيت قرروا لهدا 

١لغرصراالهدا استحمالهتح التي 

أمما( الاكستال)1Sالاتخبارات موونوجهاز أعلمي ساور؛ مهمة ل تمت حسنإ ، ٣١٩٩٢يونيو ل ( ١ر 
شخص.ألفي بحوال وأفغاسان بايتان ق وثتها الواجدين الخزاتري؛ن عدد يقدرون 

عكسعل وذلك اوممرة، بياعي السنة من وقت أي ق السعودية؛ العرست ااالما!كة إل السفر كان )٢( 
حاصل.سفر جوار يستلزم كإ زمنيا محدودة أداته فترة كون أتمر؛ جهدا التحضّات'له تطلب الذي الحج 



الرحمن'؛،عبد ُك،ال العقيد مدين؛؛ ،امحمد الخنرال كتف ، ٢١ ٩٩ديمبمر• ق
الإسلاميللتيار القري؛ن من صابط باسقاء الخيش،؛ لأمن \.رضوة اا،لا-وروة رص 
٠لالأءغان٠،الخزائري؛ن لاحراق ®ياكتان، إل الذهاب ت محددة بمهمة للقام 

®الدنية،المتاص، ل ترقيه صإن ْع أعل، عسكرية رتبة إل بنرقيته ومميكاثأ 
اقتصرالثإنينات سنوات ق إذ جديدا، الاحتراق من النؤع هذا كان لاحئالأ/ 

يكنفلم الأجيية، الاستخبارات تدعمه أي|ا ومعرفة الشبكات، معرفة عل الاهتإم 
الحرائرينالمحركن ، كثفعل الأمر اقتصر لدا وقتها؛ ®الخزائر، يواجه مديل ثمة 

منليفلل الجاهدين. ترعى التي النظإت ونحديل الشبكات، هوه وراء كانوا الذين 
معالتعاون إمحنار ل ت؛ادلا،، اكعملة عليها التحصل العلومات امتخادام الحتمل 

أستملحلا كنت، ؤإن (؛ kgb)السوفيتية خاصة ويمنة الأجنبية الخائرات أجهزة 
ففدللإنقاذا،؛ الإسلامية ®الخبهة وصعود الخليج، حرب يعد أما الشأن. حذا ابزم 

إلامتد ولكن ب،، فحالعلومات جع عل قامحزا الأمر يحد ولر العطيات، تغ^رت 
عملياتثا.استغلالها 

لءلثيّب، وهو بوراوي؛؛، ®حسن النقيب، عل الأمر دادتم،ء ق الاختيار وقع 
صايطله شقيق ت، ثبيالقبول محظ لر لكنه النعجةا،، ا#ءين يالعكري التشفي 

تنطبقب والدي ذاما، الوسة ل ؤيعمل القلب، أمراض ق محمر مقدم يرتبة 
الخمر!يثرب كان ك،ا يصل، يكن لم إذ الهللوية،؛؛ ءليه®الحاي^ر 

،؛؛؛ilj®؛وفا;ناحية من ؤلثيبج ؛وعمرة،، ®أحمد أول اللازم عل الاختيار وقع نم 
ناحفهو للمهمة) الناب الشخص منه ت، جعالخصال يثلأيث، نميز والذ.ى 

والصفةللانقاذا، الإسلامية ®الخثّهة ل الأقارب محن عدد وله أصلا، للأستخبارات 
®الصوري،ترنحه خؤناب عل الحصول و؛حال القتالية. الرياصات يإرسى أنه الثالثة 

لكيبالرة، المكرية البزة ارتداء يإمكانه فليس الخيش؛ من عزل ند بأنه بالتظاعر نلزم المختار الضابط أن بإ ( ١ ر 
إلخ(• ولأيه■• وال نصل، صرمئة، شركة رمدير مدق منهست، ل توظيفه يتم مهمته؛ انتهاء عند لكن أمره. يكنف لا 

الاستخبارات.مع تعاونه ليواصل 

٠٧



خاصةمهمة ق نقيب برتبه سافر آ؛ الرقُ رعة ب السعيي® الوطني رءالحيس من 
أن\تؤا كفاءته؛ وبفضل . ٢١٩٩٠نوفمر أو أكتوبر ز اييناور® إل ومحا-دة 

والخمعياتبل والهجرة®، \}تىوو ارتنظيم فقط. ليس ونحرق حنة، سمعة يكتسب 
الأفغان.رآ،الجاهدين تمول كانت، والتي اربيشاور®، ل العاملة الحرية 

انتهاءبعد م، ١  ٩٨٩عام الوطن إل يعودون ارالأفنان® الحزائريون بدأ وحض 
والأمنموولينا اتفاقية؛؛ن وءعّت، ، ٢١٩٩٠عام ففي ا،لرانة• نحت كانوا الحهاد؛ 

عناركاراتثي®، من نوني®  ١٠إل القادم؛ن كل عن معلومات بمنحنا تقفى القرني؛ 
الحويالخهل. يستقلون ااالأفغان® هؤلاء فكان التونلإيةُ'آُّ الحوية الخهلوط طريق 

•الدول بومدين" را'ءرارتم، مطار ل، الشرطة لتستقبلهم الخزائر(؛ )تونس/ 

إرصالهمقبل الشرطة، مقرات ل ماعة وعشرين أرع لمدة الحائدون ومحجز 
ويعلعنر®. امركز ل العسكري®؛ ل٠االأمن التاع للعمليات®، الرئيس المركز ل® 

أونحنيدهم يتم أن إما الاستجواب؛ جالسات به تحفل الذي التعذيب من أيام عدة 
محاكمةُ؛ُابلا سجنهم أو المراقبة، تحت، وصعهم 

عادررالخزائر®(؛ ااتونس«- اركاراتثي®- أباد®- رااإّلأم الخط نفى وعل 
إلانتإئه وبسببح . ٢١٩٩١أبريل ؤ، رفقائه بعفى ُع ®الخزائر® إل بوعمرة® ارأخمد 

مديريةوء؛ المضادة® الخاّوسية مديرية  ١١لدى معروئا اسمه كان الإسلامية؛ الحركة 

نوات.■يل ثهوزا، العادة ي ذلك يتطلب )١( 

منوذات ءالخزاترء. زرعتنه الذي اللحني المخابرات خابط يكن ب ®روعمر٠أا أن الزكي من )٢( 
نلالخهاد؛ ق المرب الثارين أهم مواطنيها باعتار وااالسعرديةأا، ااالصريتاا المخابرات من كلأ بأن الحزم يمكننا 

النتاتحكارش الحل ذلك منذ الإصلاميثن ماضي ي التنقيب إن ■ • بعد• محتا •شيوخا٠ صاروا الذين ضباطها، غرت 
حداو؛)اشار(بلا 

شركاتعن انمف شمت ذاكرمحا سعر لانخفاض الحزاتريون؛ المجاهرون يفضلها كان اش الخهلوط ومحي )٣( 
امانالأخرى.

تمم.ا ١  ٩٩٢يونيو من ابتداء أته ور؛لجعفراا، *محيالود* النقيسن بواسطة بعد ذّءا علميها حصلت الص المعلومات من ( ٤ ر 
زللمحان أحيلموا لو إذ محتملاأ حطنا يمثلون لكوت|م أو التعاون، رفقهم بب بسوا، بارد■، بدم بعقمهم تصفية 

النهرين-تجاوز ندء بمبهم يسح؛انونا ما التهم ٌن ملمفاتم j يكن 
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مننزوله بمجرد نمقل أن اتجعي من لكن ولهذا الخارجي"ُا؛• والأمن التوثتق 
تلقيهاهي عنتره؛ ومركز ق القضائية الشرطة أذهلي التي الفاحأة وكانت الطائرة، 

التقاليدأن وبإ فورا، راووعمر0أا مراح بإطلاق الخنرال من مباشزا أمرا 
٠مناقشة دون سيياله أخلوا فقد أوأسباب؛ تعليل دون الأوامر بتنفيذ تقاني؛ العسكرية 

كبر؛إنجاز تحقيق من رربوعمرة،ا النقيب تمكن عودته، من قصثرة مدة وبعد 
مرمائتي يعل، عل وهويع رابلوزداده، بحي لمسجد ؤإماما ^١٠^١١١ فاصح 

لعناصرمعملا المسجل، هاو،ا صار وقل بوللونأأ(. ارمحمد اركاثلة مسجد من 
للانقاذهالإسلامية ررالخبهة يه ء،امنا الذي الإنحراب أثناء والهجرة^ التكفر راخماعة 

للشباب،الأيديولوجي التلفن ق نحصمى الذي المسجد وق . ٣١٩٩١ونيو يق 
استعداداوالدحائر الأسلحة تحزين تم السوابق؛ وأصحاب المحرفن وتحنني 

هذاوق ،٠ ادحدراتُ تبيح الي الفتوى صدرت أيفا؛ اطتكان هذا ومن للجهاد• 
.٣١٩٩١يونيو ق العسكريثن الرهائن حجز تم أيفا؛ السجد 

صمن؛الظاهرين عل الأمن قوات هجوم أعقبت التي الشغب أعإل فبعد 
الرئيسيارللمركز التابعة اiراقيةأأ ارمصلحة من صفح صابهلي إسلاميون احت2لف 

اظلضإدة((،الخاصوصية ارمديرية مقر ررغرموله مركز من بالقرب للعمليات^، 
»عإرالرائد مكتب ق موجودا وكنت ساعة. وعشرين أربع من لأكثر واحتجزوهم 

ليهللساللأنقاداا؛ الإسلامية ارالخبهة زعيم حاجاأ، بن بُاعل اتصل عندما قطوائىا٠ 
رجال،استعاد حيث بالمحل؛ تم ما وهو المختطمن. مراح لإطلاق التونهل منه 

قا،لختطين الخاصة٠أ؛ حل التل، رامحموعة من حيإزلإ القادر راعيي النقيب برفقة 
١٠باساارمصتلفى مستشفى من بالقرب وذللث، التال، اليوم صباح من التاسعة الساعة 

يزالوما كان الأمر لأن والأسء؛ الأّّتعلأم انم بواطة مدسوس محاماتا ءصابمل بآنه طبعا جهلهم مع ( ١ ر
ّريا•

الشبابس لأنمارهم الثجائ امتهلاكها يمح كا معتثرء، مداخل عل احمول فتها الاتحاد يتح بحت )٢( 
—التاشرلأالخشاشن! طائفة عن يتحدث به لاكانر العنف. أعإل ق لينطلقوا 



صابشووجهى لحمى تمويه بعملية نمنا ذلك، وبعد العاصمة• وسط الحامص 
العامالرأي خد!ع قصد التلفاز ساثات عل اليوم نفس اء مليعرصا الصف؛ 

التيثلإنقاذ،ا؛ الإسلامية ا١الحهة يواسهلة بوحشية وعوملأ عليهإ اعتدى ند بانبمإ 
القراروررأصحاب القضية هده مكنت وقد السلطة عل للأستيلأء تسعى 

العسكردينمراح لإطلاق تدحاله اعتثر الدي حاجٌ، بن وراعل التهمة تلفيق من 
كضحيةالألأمس١sم،  ٩٩يونيوا  ٣٠ق اعتقاله تم لهدا متطرفين؛ ْع تواطؤ دليل 

الحرالأت١١/لقوس المحبة الخسة 

وبالوزدادو،بحى لأالسثةاا مسجد ومحموعة ®أخمل؛وءمرةا٠ اعتقال دلك بعد تم 
١^^^٠،القوات قيادة ل® تابعة ®->،(_4W وحدات بواسطة ودك م؛ ١  ١٩٩ وليو يل 

ءأحمدعدا ما أغلبهم مراح أطلق وقد للمحملياتء، الرئيس ل-ءالركز سلمتهم والي 
عنترمدلامركز مري مكان ق عليه أبقي الذي بوعمرة®، 

بعضلأن ذك برمتها؛ الاحتراق عملية عل الاطلاع الفرصة هد0 ل أتاحت 
تلقيتالأسثلة؛ ولتحضير بوعمرهء. ®أحمد باستجواب الكلفون هم كانوا رحال 

®كإلالعقيد الخيش*، لأمن المركزية *المديرية ريس من الموضع عن ملخنا 
بوعمرهءأحمد ل® *توفيق* الخنرال تكليف كيفية ل شرح الدي الرحمنُا؛ عيد 

حربعل وتدريبهم الخهاد، راية وتحت الإملأم، بامم الأصولين الشبان بتنفليم 
المحتمالة.®الأهدافلإ عن المعلومات جع وكيفية الأولية، والإسحافات العصابات، 

السجنأولع قد بوعمرة* ®أحمد أن مصائر؛ عدة مجن دلك، يعد علستا وقد 
ويتمليمتل ؛ ٣١٩٩٥نوفمبمر  ٣٠ل منه احتطف حتى —®البليدة*، ي العسكري 

إلل فحب، ونجدتمم شهامهم أد الأمحدين ررع بالإسلامثن التلأب عل انمكر ندرة ترجح لا )١( 
الأتترغ!صناديق باتحاد البطون عل تزحفون وهم تمحى مولأء ذاكرة أن يدل إذ المطق• وجهلهم التامة سذاجتهم 

لتوفرالشيخ ووصط<تا كرادرما، بعض براسطته واحتهلنت السالح• االإّلأمُ تنظيمها الخابرات أت لغد 
خدعهمفقد محولأء أما - نحدعني لا احب دلكن بالخب ك القاتل؛ عترا اث رحم والسندان... الطرتة بان به 

الأرصولأحولولأئوةإلأباض؛)ىر(



منذرفض، قد الفاط هذا أن الشن يثبه ما وعندي ا. ن|ادثاُ حعلره من التخلصى 
الشكايت،عن إلإنماح عن وامنع بل الخطثرة، مهمته ل الاستمرار ؛ ٢١٩٩١يونيو 

و»باىتان«."يناور* j شكلها قد لكن التي 

الثقف\نأؤيتهدف الخيال، ؤ للتمرد والأمنءيعد الاستعلام م "ن

 jلكفالتثريبُ''*؛ الانتخابات من شهرين ونل ، ٢١٩٩١أبريل هر ش
املاميةخلايا بتشكيل حفورى؛ ل فهلوثي*، "عيار الرائد العاري® "اماعيل 

يقودبأن تقفي الفكرة ولكنن، والأمن*، الاستعلام "فم لرجال حاصعة كنواة 
_Jb■؛هو الهدف، يكن i| وقتها أفراد• عشرة إل خمسة من تتكون محموعة عميل كل 

للإنقاذ*^^وينشكاترافةأماد"الخبهةالإملأبن سم، مجموعات 
الحزب،،ددو* "متث إليه يدعو لكن الذي المدن*، "العصيان ل للانخراط المستعدين 
السياميللخهل الناهض؛ن التaلرفين الإسلأميين الشبان وبعض مجلول*؛ ك"سعيد 
للالتحاقتمهيدا رئة الإل ينتقل بعضهم بدأ والن.ين للإنقاذ*، الإسلامية لراالخبهة 
الخبال.ق المسلحة ؛المقاومة 

أثناءالوطني* التحرير راحيش تنظيم غرار عل مناحلق، خمس إل الحرائر شت 
الغرب،،ل بالعباس* "سيدي وناحية الشرق، ق ْحيجل* ناحية التحرير؛ ثورة 

ظلت،وقد القبائل. بلاد وناحية "المتيجة®، وناحية انمفل*، "ثلف،—عن وناحية 
الوحودلكثافة يمها تقق وحاصعة اللازم من ألكر رخوة المناؤلق هنءه حلءود 

الفرعيةالكاتب، رؤساء ساهم الثلاث، الرئيسة العسكرية الراحي وق الإسلامي. 
بنشاطالمضادة*؛ الخاموسية رامديرية التاع والتحقيق*، البحثذ —امركز ل الحلية 

نارا)الانر(حزا، )١( 

^يمابمهاموأسابإماب«ابالإّلأب)٢( 
ذلك.إثر عل الطوارئ حالة داعلأن للإماذء. 

إلكمل السيائ هذه ستعجم السريعة اكغيرات! لكن ا1ضادةاا؛ الخاسوسة ٠امديرJت هذه كانت )٣( 
"اكمةالرم.تلآسس«.



الكتائب،هده معظم كانت الإسلامية. الجموعات هذه نواة تشكيل ل واصح 
اانتمينالصف صياط من راأمراء،؛ قتادة نحت رجلا؛ عشر اثتي إل ستة من ا،لكونة 

الإسلأميين٠من والأمن® الاستعلام ْردم عملاء أو الأمن®، لارمصالح 

التيسواء الإسلامية، القاومة محموعات أول أخذت ؛ ٢١٩٩١ريع من وابتداء 
الحقيقية؛الجموعات أو أعضائها علم دون والأمن® الالأستعلأم رجال يديرها 

البائراتبعص وياستثناء السري. العمل اختارت الش العناصر واجتذاب بالتكون 
إيم. ١  ٩٩٢مارس قبل ميحة عمليات بأية ثقم لز المجموعات هذه فإن الفردية، 

يبدأالمكلمه فالشخص الإعداد؛ من شهورا المسلحة® ءالمقاومة نظام إقامة تهللمب 
يموللمرشحن®، الأيديولوجي التاشن لرحلة ينتقل يم قمساعديه®، بتجنيد أولا 

الاختيار.موصع وصعهم قبل وشنا؛ بدننا إعدادهم 

الانتخابية،الح٠Lلة اشتعال خضم وق ؛ ٣١٩٩١يونيو مايووأوائل داما، لفأرة اق 
بأسإءأو محهولة إسلامية جاعات من موقعة غريبة منشورات العاصمة ل ظهرت 

ْالحبهةقادة تدين الأمر أول الحإعات هذه كانت وخياليه. مادجة مستعارة؛ 
إسلاميةجهورية إقامة ق رغبتها وتؤكد الأنتخابي، ومسارهم للانقاذ® الإسلامية 

أخرىمنشورات ذلك بعد ظهرت ثم الانتخابات، طريق عن ولس السلاح بقوة 
الإسلاميةالمناهضن والصحافن لل٠ثقف^ن بالقتل مديدان تحمل 

المضادة®،الحاسوسية مديرية ١١رئيس سكرتير من علمتا ما وسرعان للانقاذ®. 
لكسبمدق العإرى®؛ ارإسإعيل العقيد ألاعيب من ألعوبة هوإلا ما الأمر بأن 

قرروالذا الحنرالأت؛ صف ق ، ١^٠^٠١١دلاالمجتمع الحرائر ل ®نجوراٌ يدعى ما 
لراالخبهةالعنيف الختناب عل ترائي الش ؛المنشورات المدق® رلالجت٠ع هذا إرهاب 

للانقاذ®.الأسلأمة 

وذامح"رصحافتثن؛ ومرخشن، حِت، عهن أصحاب من الكونن الفرنكفرنية، التوطن الطبقات أي ( ١ر 
السلطة.فلك ل يدورون تمن الخ؛ ومثشن... 
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لكنتباللاح؛ السلطة عل بالأسلأء الطاية الشورات»الإملأبت»، أول 
أماللعميان®. الريس "المركز وهومفر ءكنون،ا، ءين ل عنترا ارثكة من صادرة 

مقرق إعدادها نم فقد الإمحلأمي؛نُآ'؛ إل والنوبة الشه،رة السوداء® اءالقوامم 
مرايط#،#عمر الضاط المنشورات هذه حرر وقد المضادة®. الخاموية 

الخإية®"فريق من عناصر لكم، ونل عويرا. واعزالدين لوراريُ، واصعٍد 
ءالستهدفن®.الأشخاصي بريد صناديق ق بوضعها ادويرية ومحائهى 

ارأصحاب،من المقربة اللأتكية السامية الأحزاب لأسفار الحملة هذه أدت 
الثقافةأحل من وااالتجمع الاشتراكية*'"*، الطليعة رحزب مثل القرار®، 

ارمتقلة®.السنإة الصحافة عن ناهيلث، والديمقراطية®، 

العارمةالفوضى وحلق للإنقاذ®، الإملامية ٠االخبهة شيطنة 

الحبال،ق لح المالتمرد بتتنظيم بموأ العسكري® *الأس بأن الحزم الأن أمتهلح 
تللث،أن فلننتخ لقد المنشقين. الإملاميين بعضى بمثاركة وذلك، ، ٢١٩٩١منن. 

وقوعها،قبل العمليات، عن بالمعلومانؤ لتزؤيدنا شكلن، قد ءالواة® الحإعات 
أيديق كأداة ستحمل أن الإطلاق عل أنحيل لر لكني حدوثها؛ دون لالحيالولة 

بريئة•أرواح لإرهاق محرمة 
إلالطرفين ؛الإسلاميين يدغ العسكري* ®الأمن بدأ ؛ ٢١٩٩١أواتل ومنذ 

للإنقاذ*الإملامية *الخبهة مصداقية تقويضر ب|دفه المجتمع، نحاه العنف، ممارصة 
توقيف،تم ولا يعل، ظهروا قد المسلحون الإسلاميون يكن م مياسّى. كحزب 

الأمنمصالح لها خطنتؤ الني الأعإل إن الإرهاب. انتشر ولا الاشخاب، ار الم
زار«،»خالد الحزال، امتقبال إن القنبلة. محيل أشعل U هي الطام عمر لإطالة 

)التام(رامت؟! رمد ل ناصر، أيام للإخوان نت الش السمهة اكوم تذم »و )١( 

٩١  ٩٨عام ستحول والذي ءاكحدي،؛ لمح م، ١  ٩٩٣عام ل اسمه غيِ الذي اتري، الخ• النيوعي ب اح ( ٢ ) 
رالامحاب!.انمبممِامة ئ ءاز إل 
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الخليج؛حرب حضم ل حاج"، بن راعل مثل لشخص ارالخمهوريء؛ الدذاع وزير 
من\ك]وعخن أمام التدريب معكرات بفتح لبه  lial؛عكريةُا'، بزة يرتدى وهو 

كان ٢١٩٩٠ديمر مند أنه يعني العراق، جاب إل الخرب ل للمشاركة حزبه، 
الرأيأء؛ن ل متوحش لهيوان للانقاذا الإسلامية رالخبية لتحويل معدا ثيء كل 

لارتكابوامحتدراجها بل للغلو، ارالءلييعي® ميلها بتثجع شل ليس وذلك العام؛ 
*نمل صنعن، تهلزئا أكثر بجإعات عليها والزايدة نجاوزها ثم تلوالأحر، الختلمأ 

والأمنا؛.الاستعلام 

حتى ٣١٩٩٠نهاية مند الإسلامي، التتار واستخدام احتواء عملية سارت لقد 
هيمراحل؛ أرع عل والأمن" الاستعلام م ®فبواسطة ؛ ٣١٩٩١عام منتصف 
ك،أل؛

للإنقاذ((;الإسلامية ااالحبهة قائدي ح البامية؛٠ ارالفاوصات واصلة م— 
الخنرالأنحصرا بها اصعلير التي المهمة وهي حاج"، بن ور'ءز، مدق" ارعبامى 
التمرد®حركات تتشكل حى ؤإلهانها تضليلهإ بنمي وراماعن"؛ ®توفيق" 
بانمكتفة باتمالأت  ٣١٩٩١ربح تمثز الميداي. الحمل عل قادرة وتصبح المزيفة((، 
رتثسوبحفور للإنقاذ®، الإسلامية و،رالخبهة والأمن® الاستعلام ®قمم مؤول 
مفاوضاتكوتها بجهل كان الذي الأحيان؛ بحص ل حمروش"، ®مولود الحكومة 
الوقت،.ب، وكللتقليل 

مرال"،®أخمد أمثال قياداتها بعضن بواسهلة للإنقاذ® الإسلامية ®الحبهة وجيه ت— 
بن®زبدة سحنونب®، ®الهاشمي بوعزة®، نيم ®عل فقيه®، ®ببر نثي®، ®سعيد 

وتكريرلخلق وذللئ، العسكري". الأمن ل® عملاء حقيقتهم ق كانوا الدين عزوز"؛ 
عل®القائدين" الشيخن وتشحع الحزب، داخل الممزق والاختلاف التطرف مناخ 
تهلرئا.أكثر حaلاب سى 

لمصرةمقاتل آلاف عترة نحند عل الإخوانية الخإعة قدرة عن نيرزويك لجلة ا عاكف *مهدي تصرح را"؟ع )١( 
)الماشر(بعضن؛ من بمضها ذرية ١مبارك٠... نظام موافقة بن،ِط غزة 

١١٤



الإسلأمة'الخبهة أطروحات ،ع خلم، الي الطرفة الجموعات احتراق -
ونحييالملحة٠٠(. الإسلامية ،رالخركة وبعث تكوين بإعادة سيإ )لا للانقاذ، 

صلاحياتمن كان الذي العمل وهو الأحياء، ل أمراء وتنميبهم 
الضالة^.الحامومية ءمديرية 

التيالمهمة وهي العنف، يإرمحون الذين التطرف؛ن الإسلامي؛ن من سكة ناء ب~ 
الهروببتمثيل الخنود بعفس قام حيث الخيش،،. لأمن المركزية —ررالمديرية ل ما عهد 
السيطرةثم التغلمعل، من تمكنهم هرة ن لهم محقق بإ والسلاح؛ بالعناد الخيش، من 
لاصتعإلهمأو منهم للتخالهى مواء الإملامي؛ن؛ واّتتل.راج الرئة، الخإعات عل 

المقاومةعل لالقف,.اء م؛  ١٩٩٢من ايتتداء به هاموا ما وهو مقالة. مليات عق 
حا.كلفوا فد أهداف أولمهاحمة الهقيقية اللحة 

بعناية،والأمنُ الاصتتعلأم قم ٠ أدارها دعائية حمالة العم-ليات هذْ واكبت وقد 
غلوا؛الأكثر للانقاذ،، الإسلامية ررالخبهة قادة حهلماب وتشويه إبراز واّتهدفن، 

بالبلمدانالخزائر علاقة ل الطر ستُيال الخبهة أوكون كفر، الديمقراطية إذ كقولهم 
التقالة،،_ااالصحاذة ؛يمل ما والأمن،١ الاستعلام ®فسم امتخا.م وقد الغربية. 
الإسلاميةرالخبهة قطاعات لبعض الحقيقية الانحرافات عل الضوء لتسالي3ل 

نجاوزهادينين رؤية فرض انتهازية؛ أو قناعق عن مواء استعجلوا، الذين للإنقاذ،،؛ 
منإلا تكن فلم الموازية،،؛ الإسلامية و»الثرطة الإسلامية،، *المحاكم أما الزساا،. 
والتحليل،،البحث، *مهالحة صباط مهمة كانت،  ٠٢٠العسكري،،.*الأمن ابتكارات 

بموجبها،التصرف عل وقواءل.هم الإسلامين عوام وحث، الأفكار، هن.ه نشر هي 
الجرائدل الصحفيون عملازنا كان وطبعا، الفردية. الحالات ببعض لن متاو 

اإل.اهمابالخطر تنذر بمقالات الأحداث؛ هذ0 بإبراز يتكفلون *المستقلّة،، 

)الناشر(ناش! )١( 

وب، ٢٠١١أحداث بعد مص ز خلهرت التي المنكرا عن والنهي وف. بايم الأم هينة ب صمي ما تدم )٢( 
)الانر<ض! ل؛ كان تسيرن نم لني؛ انللخار 

١٥



دشنمد نزارء عمل *محطط قلب ص لكن للإنقاذ، الأسلاب حو»الحهة إن 
علوكدليل وارر0. التي الذرائع إل فقط محتاج القرار كان . ٢١٩٩٠سمبر دل 

لحيمها تقوم أن م؛ ١ ٩ ٩ ٠ مثراير مند الماري*، رإمإعيل العقيد مي محللب ذلك، 
افلكاتبومؤول للإنقاذ،، الإسلامية ارالخبهة سورى محلى مؤول بتحديد 

الخطبأصحاب المتثددين الأئمة وظ! الأحياء، ولحان ااباإديات< ل التنفيذبة 
الارية...إأخ.

مصداقيتها،وتقويفي الإسلامية التيارات لتنتيت، نزار، الحنرال، عمل حهلة إن 
اقسمبواسطة حرفثا كنها طشت، قد للإنقاذ،؛ الإسلامية ءرالحبهة وتشويه 

والهجرة،،التكضر اتنظيم حموصا التطرفون، لكن لقد والأمن"• الاستعلام 
للإنقاذ،؛الإسلامية ا١الحبهة داخل المتمردة العناصر وكدا *الأفغان،، والحزائريتن 

لكنوهوما فتيلها، ننع من وبدلا العنف،. دوامة ل للانخراط نعيين مكنهم لكنوا 
الذيوالضغط، والتحرش الاستفزاز بفعل للعنف، دفعا دفعناهم فقد بمقدورنا؛ 

'.١١٤الر^للانفجار أدى 
مذكراتهل له التعرض الحنرال تفادى ~ نزار لمخهلهل ومكمل هام حاني، هناك 

*الحزائر،،ل معارض حزب أقدم وهي الانزاكة"، القوى 'جهة • تعلق؛ي~ 
*أصحاببذل لقد الوطنية. التحرير حرب أعلام أحد أحد،؛ آيت *حتن ؤيرأمه 
محولهاحتإلأت عل للقضاء أحمد،، *آبت حزب لإضعاف وسعهم ق ما كل القرار، 

الإملاميض/تائية ثكلته الذي الأّضلاب من البلاد ينقذ قد ثالث، ل»خيار 
٠٢١اكياسية.الاحة فيها ليختزلوا جهدهم معوا التي اكنائية تللئ، العكر؛ 

(؛وانتطوي الإنعاش نحطط بمتزانتات انتعلنت رحاصة انبلديات صلاحيات كل سحب تم م. ١  ٠٩٩ منذحِبم ( ١ ر
علالإصِاب عل اكحرض بدأ ء: ١  ١٩٩ وما'زس ذبِا.-ِ نهرى وخلاو اكفيس. غيِ اندوام اء لرر-وتغريمها 

شب.سونغات والشام الوات، بعض من الإصلاميثن وٍلرد اتزان تعه البلديات-ثم متوى 

ملوتابفيانمالمالإسلإس؛)الأم()٢( 



القوىاجبهة تحجيم لكن ؛ ٢١٩٨٩أوائل الJيمقرا٠لي٠، رالأنفتاح ومني 
إنثاءلكن وند السلطة. أولويات أحد هو مصدافها عل والقضاء الاشتراكية٠ 

الشقارصعيل. للدكتور والديمقراطين" الثقافة أجل من ارالتجمع حزب 
ورأبومدين•، ورتوفيق بلخرا، ^^٠٠ ١١بمساعدة الاشتراكية•؛ القوى رجهة عن 
الستة؛نمس من ذبحاير ل مرباح•( رثاصدى حكومة ل الداحلية )وزير يالقايد٠ بكر 

اللمرالمن•ارالديمقراؤلمن من الخدياوة يالوحة ١لدني نم لقلل الهدف. هل.ا نحدم 
يناضلونلكنوا الذين رالاشتراكيين• مواحهة ق الأمانيغية، الثقافة عن المدافعن 

٠١١واحد.آن ق ية البوليوالوولة الأصولية الدولة صد 

اعتمدتياالتي يامية الالتشكيلات الحزبآحر هاوا لكن النزنع، من شهور ويعد 
للانقاذ•الإسلامية >رالحبهة اعتإد بعد ؛ ٢١٩٨٩نوفمر  ١٣رث اللطة 

لثقاّهنغلرا أحمد• رآيت بحزب الاعتراف تفادى يستهليعوا ز أمم وبإ بشهرين. 
لاجبهةحزب اء إمفنم الاسبمراكية•، القوى رجبهة يم لتقمعوا فقد يامي؛ ال

رأسهمعل الاشتراكية• القوى رجبهة عن منثؤن بواسهلة الد١يمقراطية• القوى 
وقدالوطني•. التحرير رجيش وصباط الثورة رموز أحد ياحة•؛ الحفيظ رعبي 

ورئيباالاشتراكية• القوى ءجبهة إضعاف وسائل لتدارس شخصئا به التقيت 
الحديدللحزب تقديمها يمكننا التي اعدة والمالكاريزمية، الشخمية صاحب 

الساحة.ل يدكر أثر أي له يكن ولر ميت، شبه ولد الذي 

أخمد•ارآين، منح بلخر• رالهربير قرر ٢، ١ ٩ ٩ ١ يناير التاريخ، ذلك من سنة وبعد 
وتمالعسكري•، لراالأمن تابعة لكنت كبارة١'١، فيلا عن عبارة وهو لحزبه؛ 

هولالنلكن شاغل آحر لكن الاشتراكية((. القوى ر)جبهة كالح محانا عها النازل 
هل.يةوالأمن• الاستعلام رقم يقدم أن يعجبه لر والذي بوٌار"يري'''' رمنثر الراني 

والرأمحإلية•السلطة عبتد من الحداثيتن ؛مرتزثة الدف تم فقد ذلك؛ يثب ما مبارك"" ~أيام ممر ل حدث وقد ( ١ ) 
)المار(حدة. الأم الناف السأر س اد;دمح لإزاحت 

ايئا.جررج اث •٠؛ ان ُاج" فندق ض ب باك تقع )٢( 
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الحزبريس لوكان حتى ولائها، لشراء ٠ الاشتراكية القوى جبهة ل• القيمة •راوْ 
تمليه،ل استمر احمدا، ®آت أن بيد للثورة. التاربجين القادة أحد أحمد،ا؛ ®آست، هو 

القوى®جبهة صد والأمن" الاستعلام ®نم ومؤامرات نحزثات تتوقف فلم 
الأساس.هدفنا هى للأقاذاا الإسلامية ®الحبهة ظلت، ؤإن لإصعافها، الاشتراكية١٠ 
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)٤(

مشدودوتر عل انتخابات 

فخلالسّرعة. تقدم نزار® راحالل الخنرال حطة لكنت ؛ ٢١٩٩١عام واتل أل 
نلةبس سواء للإماذ®، الإسلامية ٠االخبهة قادة صار السنة، من الأول الأسابيع 

لفأكثر أكثر يتورطون نوسنن؛ قاب بات الذي الجاح ل ثقتهم بب بأو حثرتبمم 
لم.انمي الئزك 

الأ>اف!كل عل يلب الخنرال»توفق« 

رؤّاء'رهمتوجس لتثثر أسبؤع؛ كل مائة ل تتكرر الشاؤع تظاهرايتح لكنت 
فتهيئاوثيئا نمضلامم. ااالحبهة® إسلاميي استعراضي من والأمن® الأستتعلأم 

نمرنحو تتجه ثرات الموبدأت هجومنا، طابعا تتخذ لاالخبهةاا مطالب، بدأت 
ارالخبهة®قادة ومصب، الوطني؛ الدفاع وزارة ومقر الخمهورية، ورئاسة الحكومة، 
الموولنكثار عل وتظنات وسروط نمرض الشعب،، عن ®نوابا® أنمهم 

-®الحانية®،؛الإّلأمييرن حطابات يصفرن العكريون القادة لكن للّووة. از 
يطالبونهالإسلاميون لكن الجمهورية)الذّي رئيس لا ولكن نحذيرامم؛ نماعفوا 

بالأسفالة(يطالبونه لكنوا )الذي الحكومة رئيس ولا مزقرة( رنامية بانتخابات 
جعلتما التفجر®؛ ي® ينعتونه القرار® ®أصحامي، لكن ؛ذي بالوضع، اكرثوا قد 

ْع؛®التنواطو الحكومة؛ ورئيس الجمهورية رئيس من كلأ يتهمون الجنرالات 
الإ-لاميض®!
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استخدامق بارعا والأمن؛؛؛ الاستعلام مم  ٠٠ريس ررتوءتيى؛ا، ابزال كان 
وبجريالإّلأس، البار صعود من قلقه يدي ناحتة من فهو والخزرة- العصا 

يديطلق أحرى ناحية ومن للأنقاذاا• الإسلأمٍة ررالخبهة قائم مع مرية مفاوضات 
إلؤيعهد اف®؛ باامحان؛ن ووصمهم الإسلاميين، ملابس ق النار لإشعال الصحافة 

لإبقائهاالنار عل الزيت م، الرحمن؛؛؛ عبد وراكإل العاري؛؛ ارإماعيل نابيه، 
إلنقلهم أعيد الدين والتخليل؛؛، البحث مملحة ٠٠صاهل تلقى ولهدا متأحجة. 

وقدالةديمةُاُ. العسكرية شبه الدينية الخإعات تنثيهل بإعادة تحليات العاصمة؛ 
هاواصحف تلقيت، وفد العمالية، لهده دينار ألف خمذن ميزاية لإدارق حمص1، 

العاصمةملاعب، شباب، غزا وفجأه؛ . ٣١٩٩١يويو ل المدق العميان قبل المبير 
الشرؤلة.رحال وبصر سمع نحت، وذللث، القتالية، الرياصات عل ليتدربوا 

استعلمواالدين القرار®، ا١أهح١ربإ لوك لمميزا الازدواجية ط0 كانت، 
الخد-م بلغ ز لمهلة، الق للميهاء المختلفة الاحتإعية الفئات بين التنامفات 

لأوالتعود المدهشة الأمثلة أحد افتعالا. والتناثمان الخلافات هاوْ لأفتعال 
والأمن®الاستعلام  ١٠قم فرعي نتعمل يارتوفيق® الخنرال كان حين ، ٣١٩٩١عام 

الذيالوقت، ففي واحد. آن ق اعدما ومللإنقاذ® الإسلامية ررالخبهة لأستفزاز 
يستقرونالخيش®؛ لأمن المركزية ارالا.يرية من طرطاق®، بشر ٠٠الرائد رحال كان 

راعارالرائل. رحال كان يدكرآ، تأثير أي )دون ثراما معل ويثوثون ل١الخبهة® 
للإنقاذ®الإسلامية لخيهة ١١١يماعدون المضادة®؛ الخاسومية يرية مل.  ٠٠من مملومى®، 

والفلاهران.المسبمرات ونحييش عداد إق 

الغرابة.غاية ق حادثة الفأرة هل.ه ل ل وقعت، وقد 

عكتون؛؛؛ءربن ق عتزه ثكنة ي—٠١ للع،٠داتاا، الرئسى ءالمركز ق عقد ا-جتٍإع وأثناء  ٠٢١٩٩١مارس أو فبراير ي )١( 
بلتحسدها، بعدم أمرهم م ناثمتة، ءاجهادية* خماعة أي اختراق بضرورة صياطه الماري* ْرإٌّّاءيل القيد أمر 

.نم*■ وبأي جديدا من نشاطهم بحث يتحثن الدين القدامى، العملاء بواسطة الداخل من تلغيمها عل العمل 



الإنذارالاول

للإنقاذا٠الإسلامية ررالخبهة ظمت ، ٢١٩٩١فبراير من الأول الخميس وم يق 
ومثلمايوأ؛■ ارأول ساحة إل ررالشهداء،ا ساحة من العاصمة؛ ل مبرة ييادتيا 

علمثريا كنت لأف مكتتي، ل كنت ، ٢١٩٩٠ديسمبر منذ الخميس أيام كل 
الأشخاصوهويات الرفوعة، والشعارات التجاوزات ورصد لاJ٠تاJعة، جهاز 

الرابعةالساعة وحوال للانقاذرا. الإسلامية راالخبهة ل الفلام ومسوول ®النظمينا،، 
النقيبأحبرق الع،^رياا؛ ®إمإعيل للعقيد مريرى إعداد من انتهائي بمجرد اء، م

سابقصف، صابط وهو رلالكتاني٠ا، فندق مدير مموزلإ اربوعلأم بحضور رامعودو 
قنمةر١؛،أحدامحثط أعقاب ق م ١  ٠٩٨ عام الخدمة من ثزح الحسأكري«؛ رالأمن رل 

إدارق.تصزف نحت، فندقه بوضع معنا يتعاون وكان 

وثيقكان )ففد الاشتراكية® القوى ااحبهة ؛احت،إع لينسناحفر أنه أولا خلننتج 
قدكان لكنه دانتا؛ يمحل أن تعود مثالعا أحمد®(، ررآيت، حزب مؤول ببعض الصالة 
عنالترويح فبعض تماما. وقتها ل دعوته كانت، وقد عائلية. ية لأمليدعوق حضر 

منذؤلما للراحة ق نل. لر أننا خصوصا الفترة، تللتج ق وبشدة ب مرغوبا كان النفي 
شهور•

غربكم ٦ ٠ صغيرة ساحلية مدينة وهي ررتيبازة'؛، ؤب وقتها أمكن كنت، 
أنافضلنا الليل؛ منتمف، ؤب العودة من وبدلا هناك؟ معروئا أكن ولر العاصمة؛ 
اليومؤب لنعود هرة، اللت، محلل أن بعد بالعاصمة ق فنل. ل الليلة قفاء وزوجتي 

إلوصولنا وعند ١لايلةلأ تللق، ق منزلنا عن بغيابنا يحلم أحد يكن فلم لدا التال. 

العسكري"؛"الأس رحال هن لحا ن عنمرا خمين من نرئة، حاولت ام،  ٩٨٠ياير وما؟  ٢٦يور ل )١( 
تونساممت رند باءت الحاولة ولكن التونى.، الغرل الحنوب ق الواقعة اا؛إفصةاا مدينة عل الاستيلاء 

للإمحاءأقرائه، يبعض لاالالفحّةااا السكري(، "الأمن اصهلر العملية؛ كثفت ومحدما الهجوم. هذا مدبرة انما ليسا 
■بوعلأمء وءّمون قامى(، اض ءدهمد بينهم من وكان الصفا، محباط بعض لترها فردية حماقة مجرد برمتها العملية بأن 

إلتحول فقد ثاّى" " ٥١أما"عبد *الكتان"، فندق الأخثر نحاز مثيللها؛ لا مكافايث،تقاعد عل حميعا حصلوا وتد 
•الادس( الفصل )رامع الماري" *اسإعيل ام،لح التجارية الوساطة دور وسيلمب، الصفقات، 
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للتأكدثانية حرجت إن( حتى شقتي؛ لباب حدث ما أصدق ب الخمعة، صباح النزل 
المنزلولخت وحين( طو، لتعزصنا فقد حقيقية؛ صدمة كان البناية. نخهلئ لر باننا 

منغرفتين، تود عارمة وفوصى، فايغ، نصف البهو لكن قوية• غاز رائحة لفحتني 
الشقة،لتهوية النوافذ فح هو به قمت ما أول لكن الشقة. منها تتكون التي الخمس 

منطلبتر بعدها نم الخائر، وأءايز^ زوجتي أهدئ أن قبل الغاز؛ صنبور وغلق 
بالعاصمة.ررشاؤلوناف(، من العلمية الشرؤلة أفراد إرسال التيبازةاا ولاية أمن، 

انفجارث للمحل. وذلك مغادرتبم، قبل الغاز صنبور فتحوا قل كانارالفاءاون،ا 
سربحادث أنه عل الانفجار ويمر ليلا، عودق عند الكهرباء تشغل، بمجرد 
الرقةبعماليات له علاقة لا ااالعلو<ا هدا أن عل والقرائن المؤشرات ومن للغاز. 

التقليدية!

يرتوونارالله,.وصاا كان للثصإت. أثر أؤ، عل العالمية الشرطة تعتر ؛ ل- 
غرمحرفون الفاعالين، أن عل الاحتياطات ودلت، أثر. أى، يتركوا فلم قفازات، 

؟عاديين( 

الأغراضمن الحديد مرقة برغم الإطلأي،، عل ثو(ء أي الخثران يلاحفل ر ل~ 
ومحوهرات.وملابس، تسجل، وجهاز التلفاز، مثل 

يفيد؛قد ما لاصاء كافنا كان الوقت أن ْع أبدا؛ تدحلأ ب غرفتان ناك ه~ 
الوطيالخيش ارسدات وليس »سوناطراكأا، شركة عن الصادرة الوقود كسندات 
اكتشافحتمية وبالتال السيارة، رقم تسجيل دون للاسعإل القابلة غم اكعي® 

الخزائريةررالشركة إنتاج من بدلات يسرق أن يمكن لا اللهس أن كإ مستخدميها؛ 
يشرما وهو اابوساأ، نؤع من الثمن غالية أجرى ويترك النسيجية®، للصناعات 

مفتعلة.السطو عملية لكون 

ةءالومملفات نحوى كانت التي اختمن اكلأت، الوثائق حقائب بان ن م~ 
الصوتية.التسجيلات فيها بإ بالخزائرو التجارة وررغرفة اإغدائيةأا، للمواد الوطنية 
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منيبار ألف ثلائن مبلغ إلا يرق ولر الأحرض. الخشتن بتفتس اكتفي، محنا 
العشيمن السائقة الليلة ل سلمتها قد كنت جديدة، نقدية أوراق 
باليات؟!المالفن عاديون لصوصن يم قد فلمإدا العملاء• مستحمات لسداد 

منأصدقائي أو صاحلي حا قام ام اللاحقة والتحريات اكحقتقات ل ك- 
لمحرم لأي يكن، وام نتيجة• أي إل التوصل، ق هم نب الأمنية، الأجهزة حارج 
قصايظ الضحية يكون عندما اقتضت، العادة أن برغم السطو، ه؛ علم الجهة 

بالترتيبلأصحاباأ، المسروقة الأغراض يعيداللصوص أن أوشخصامهثا؛ الخيش 
قضائئا.ملاحقته عدم لضان مجهولة، الفاعل هوية بقاء شريطة الشرتلة؛ مع 

أرادواوقد عليا، مناصب يشغلون العملية هدْ مدبرؤ، بان يقن عل إل 
أنهبرغم فيهكأ، البحنأ عل، داومت اللذين ررالخطريزا؛، اللفن عل الاستيلاء 

محارةدررغرفة# والتعلق المروق، اللف كان لقد عنها؛ التخلر مني محللب 
تمكنواالدين الكبار الضباؤل من وخاصة الفنام، ؤ، نافدة أماء يكنف ارالخز١ئراا؛ 

علوالحصول، شركات تاسيس من وحواشيهم؛ أقاربم باستخدام م، ١  ٩٨٩منذ 
الغرفةلمسوون، القدرة الأساليب يفضح اللف، كان كا أيدارآ'. نيئ لر بنكية قروض 

مواطنون-يا يتقدم التي، المهمة الثركات، إنشاء طلبات محصون كانوا فمثلا التجارية؛ 
الدينوالأمر،ٌ؛ الاستعلام م ررققادة لبعض الهللبات _، يلمون تم عاديون، 

؛٣١٩٩•عام أجريته تحقيق أثناء اكتشفت، لقد بعد• فيا أصدقائهم بأصاء يجلونيا 
كلهمكانوا والخارك؛ أرالخزائر®، ميناء ول ومسؤ ررالخزاثر«، محارة غرفة مسووإإإ أن 

.والأمن١٠الاستعلام ارقم سيهلرة تحت، واقعين، 

نقدالأقتصدJة- الوقاية عن م ١  ٩٨٩إل ١  ٩٨٢موولأمن —كنت الأتممادية ابراتم ل متخصصا بصفتي ( ١ر 
الدولة.لأنتهاد المؤذية الخرائم محذه مرتكى لتحديد معرفة جدا؛ يتهويتي المماط هذا كان 

اهيشاممحل التجارية الغرف أصبحت م، ١  ٩٨٩ق الاننمادية الإصلاحات تثمذ ءحمروشء حكومة مندبدأت )٢( 
محنالامتفادة وباكال انمادي، نشاط بأي القتام بدوما بمكن لا الي اااماحص« فح كانت لأبا ومطمنا؛ 
الشن.القروض 
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علبالقفاء منث,غاون كنا لأننا التحقيق، هذا ل وقتها أتومحع لر الحظ؛ ولسوء 
ءالحبهةصد بالحرب الأمنية الأجهزة كوادر كل انشغال إن الإسلامي،،. ارالخهلر 

الرشوةلشيكات التهمغ من راتوفتق،، الحنرال اعدى ممض للانقاذا،، الإسلامية 
تلكعن الدفاع بأن متأحزا، إلا أدرك ول؛ العقاب. عن بعيدا الحرم، والإثراء 

الشإكان،كانصالأساس.

للانقاذ،،الإسلاميه وءالخيهة والأمن،، الأستعلأم م نالوقت، ّ_، كمفاوضات 
يونيو ٢٧ل أجرانها تقرر التي، التشريعية، للأنتخابات التحضر شهور شهدت 

أعدقد حمروش،، ومولود الحكومة رئيس كان ثن.يدا. إسلاميا غالياJا ؛ ٢١٩٩١
الأمورس.تهلالح وظل الانتخابي(، القتام وتحديد الانتخابية الدوائر يم تققوانين( 

ريح،علم دون ستار، وراء من الأمور يدبر كان الذي أن إلا الاتحاهات. ل كل 
والأمن،،.الاستعلام ارسم رؤساء هم بالهلبع؛ الحكومة 

ارعبامحيارالحبهة،،، قائدي يين( سرية لقاءات ة عل. تمح، مارس؛ شهر س فابتداء 
توفيق(،١١٠الحنرال والأس،،؛ الاستعلام قم ١٠وقائدي حاج،،؛ بن و١اءز، مدبي(اا 

ررمولودلتشمل لاحما الاحتعاعات هذه توسعن، الماري،،. ررإسإعيل والعقين. 
ارموريتي(،،؛ؤ، والأمن،، الاستعلام لرافسم نابحة فيللأ ؤ، تعقد وكانت، حمروش،،، 

اللقاءاتهذه عن للجمهور يعلن ول؛ العاصمة. غرب ساحلية سياحية محهلة وهي 
لواقعلبتجهيز صباطي بعض مع فقمت، سريتها؛ بفّإن مكلما كنح، وق اليوم. حتى 

للتتحمحاولة أي لإحباط المكان، حول الرقابة وماز المحادثات، لتسجيل اكوت 
راالحبهة،ا.أعضاء أو الدرك أو الشرطة رحال  ١٢يقوم.قل 
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للدوائرالحديد التقسيم حول يدور الحديث ن  ISء؛ حمروش رامولود حضور ل
لكننفلر0را؛. وجهة حاب كل ليعرض يونيو، انتخابات إجراء وْلريقة الانتخابية، 

تدور،كانن، الأول الوزير غياب ق المساومة لأن الحادثات، جوهر يكن لر هذا 
حولللانقادة؛ الإملامية ررالحبهة وقائدي و والأمن الاستعلام م ررقمؤول بان 

عنمقلا ل)االخبهة((، أغلبية حا5ومة وتشكل ودوره، تعددي برلمان إدارة كيفية 
ا٠توفيقااوعد وقد جديدا؛. بن ®١١^^١^ والرئيس الحديدة الحكومة ض التعايش 

وعدوهكإ ، ٢١٩٨٩فبراير  ٢٣دستور باحرام مدق®؛ ررعبامحي وااإم،إعيل®، 
الإداريةالعوائق كل إزالة عن ناهيلث، الصناديق، لنتاج لحة المالقوات بخضؤع 

لالعكر ذهب وقد وجه. أكمل عل الحديدة الحكومة برامج تهلبيق ثر لتي
الحآكومةميرأس كان الذي حاج®، بن ررعل من العلملب لدرجة بالحدية تظاهرهما 
والتجارةوالمالية كالاقتصاد الإستراتيجية الوزارية الحقائب عن التنازل الحديدة؛ 

والأارحيةرآُ.والحيل كااداحااية اليائية وتلك، الخارجية، 

اللذينوالأمن®، الاستعلام ®قم رئسي من حدعة سوى كله ذللث، كن يز 
للرغثتهإ إصافة ®الحبهة®، قائدا سيقيمها التي التنازلأت مدى محرفة يريدان كانا 

جبهةل المدق؛؛ ®المجتمع ونحنيد للقمع، الأمن قوات لإعداد الوقت، بعفر كس، 
®عمسابةحنرالأت كان اكاوصات؛ هده مع وبالتوازي للاصوليهء. ®مناهضة 

إذاالوجود من أوإزالتها ®الحبهة، لإضعاف نزار®، ®حعلة تهلبيق يواصلون ؛لخبر® 
للانقاذ؛؛الإسلامية ®الحبهة قيادة كانت، ، ٣١٩٩٠نوفمبر من فابتداء الأمر؛ اقتضى 
لتخويفتتزايد والأمن® الاستعلام ®قم دعاية وكانت، المراقبة، تحت، برمتها 

لطة,العل ارالحبهة(( استيلاء ررحطر® من ®التقالة؛؛، والمحافة المدق؛؛، ®المجتمع 

الوطنيء.التحرير جبهة ل؛ الأنتخاسة القائمة رأس لأنه والحكم؛ هوالخصم الحكومة رئتس لكن ر١( 
ياعدتهالإصلأسن نجاح عل يعول بانه م، ١  ١٩٩ تة ّأبريل ل ُا"لحهةُ لقادة أسر ُتوذقُ ابنرال إن مم ، ٢١
اهمامىبسؤال أوردته ماصحة من التاى ليمكن النرن-ىا■ الخيش من ٠الغارين اكف ضاط من لتخلص ال 

السطور.عدْ كتابة لخظة حتى الحياة قيد عل يزال ما الذي مدق"، 
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وابابجراح® اش اربق سيإ لا العاصمة، ق الملصقات تضاعفت 
الء أو الحل®، هو ارالإسلأم مثل! إسلامية شعارات نحمل التي تلك الوادي®؛ 

الحقيقيونالإسلاميون كان الوحيد®. القانون هى ارالشريعت أو للديتقرامحلية®، 
شهودكانوا الدين مصلحي، رجال ولكن الدابة، ل بدلك يقومون الذين هم 

المراتعشرات ويضاعف يضحم كان الإسلاميين عمل أن أح؛روف قد عيان؛ 
ءلرءلاقلأُا،.راسر الرائد ومدير0 للتحقيق®، الرئيس العسكري ارالمركز بواسطة 

المحجباتغير الفتيات برس ءامتتلمرف® ساب فيها قام الش الفترة نفس إنبما 
تعرفب * الالعرماهُ التطرف دلالثا العاصمة. أعل ®تيليمل®، ل الزجاج بقتان 
ال؛نل للتحقيق® الرئيس العسكري ®المركز ثكنة من بجرج كان لأنه أيدا، هويته 

عكنون®!

رئيسالرحمن®؛ عبد ®كإل اليقيد إشراف تحت تنمد العمليات تلك كانت 
صغيرةبخلايا الدغ ل ابهاز هدا اسمر وقد ،٠ الحيس®؛ لأمن اركرية ®الديرية 

علالقبص يلقي، الشرطة كانت وعندما العنف، لأعإل الإمحلامجتين المتهلرفين من 
سراحهمإطلأؤ، قبل تمكنهم محققة؛ أحكاما صدهم يصدر القضاء كان بعضهم، 

بعضتمكن بل وارالحراش«. امركاجى•، سجون ل أفكارهم إل الدعوة من 
تورطواممن _«؛ J،U>؛الدين رانور ومنهم والهجرة®، التممر راخماعة من الخهلرين 

تمكنوامُ؛ُ، ١  ٩٨٧عام *جيجل®( ربولأية راتاكنة® من اففجرات مرقة فين قل 

واسمد1ابالمةلأساّ؛ساس
الساع(.القمل )رامع م. ١  ٩٩٢يناير من الإصلامين واصطهاد ع فز 

ممرز والرلآنية الرتاب الانتخابات فل راحت واش والأذان• للايدى السلفتن ^ ٠٥•حوادتء تذكر مل ( ٢ ل 
)ا0آ-؟0آم(؟راواهم(

الوحيد.هذي ل لنمل حولوا الذين صاطي؛ بواصطة صحتها من واكدت عليها حملت التي العلومت وهي ر"اا 
أكترعا.عل يمتر وإ الحاحر، أحد من ات المتفج من أطنان عدة مرنت )٤( 
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صلاحهممن الدرك رحال وثبريد د'الالدةا، العكرية ايحكمة من من،الفرار® 
الكلأتجكوف١١/

يعيثترك الذي كوماندو®، ،•محمر الني ®الإسلامي® ذللئ، هو آخر مثال 
لصالح١لمهلالوuن من كونه وبرغم العاصمة. قلب ل ،ميونيي®، ناحية ق ادا ف

—نمال® ،الهائي أول —المادزم رجال أحد أخثرق وقد حرا• ترك أنه إلا الأمن، 
كانالأخثر. مكنه مقر عل مطمئنا اركوماندو® تردد عن الحي؛ نفى يسكن الذي 

فراربالعلع محيرها الحصانة هن.0 لكن لحظة، أي ل اعتقاله الأمن رجال بمقدور 
هووأمثاله.واّتخد.ام4 الماري؛؛، ،امإعيل 

الإسلامية،الحركة إحياء المضادة® الحاموصية ،مديرية ت، تولجهتها من 
للانقاذ®الإسلامية داخل،الحبهة الشقاق وين، نبوطي®؛ القادر عبد و، لمحة®، الم

والتيالعام، للرأي الإعلامي التسميم أعإل إغفال دون وذللث، عملائها. بواسهلة 
التثكيلأُتطوتثجح دعم ثم ،الحبهةءُآ،. قادة مصداقية تقويض استهل.ذتذ 

مثلأثرها، ؤإصعاف ،الحبهة® منافسة عل بقدرتها يعتقد التي الإسلامية السياسية 
حزبهبان التوهم سذاجته له سولت، الذي نحناح®؛ ،محفوظ للمثخا وحماس® حركة 

ووالمتيجة®!واكتساح،اليلييةّ® منامحلؤة،الحبهة®، عل قادر 
(٢١٩٩١للإنقاذ®)يونيوالإسلأمة ل»الحبهة المدن العصيان 

المعارضةخلالها من حاولت، تحالفات، فغلهرت ساكنة؛ الأخرى الأحزان تقن، لر 
يلوأبر مارس شهري وخلال الانتخابات؛ ل وجودها تنقلتم لاديمقراؤلية® الصإة 

١١ ) j مرنس نرتا لكن رالغرار• أن»انا الخّش•؛ لأس الرمي٠ االد^رة من مابط ل ردى م، ١  ٩٩٤عام
اذقإلم اندف لكن إذا محا أملم ولا >اواودتا. بحكمة يمحل صف ماط مثر بالتواطر رالأّن•، الامحتعلأم 

باّتدرفاخنرالأت، أغراض لخدمة أم احيجرات س ايررئة المتفجرات نحبأ عل للغرف القارين، بتتح التحقيق 
-الأحداث يث برهن، ولغي ١لأنتخابي■ ار الملترتيف ذريعة بعد فيا شحي التي العنف. لدرامة الإ؛لأميان 

الأرجح.م الثال الانراض بان ادس(. انالنمل )راجع صدفي' الدين •نور إل؛« آل محا حصرنا 

الأصل.التونسي الفلأنا ت.  ٠۶٠من حاج• بن •عل وأن إنكليزية. مدل• •هماّى بأنذ.وحة إثاعة مثلاروجن، ( ٢١
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الأحزابمن عددا صئت ءالشرا،؛ فدق ق متاليت اجتإعات عقدت م، ١  ٩٩ ١
فكرةالاجتإعات هذه خلال مرة لأول وطرحت ا،ُآُ، ١ + ٧٠محموعت علها؛ أطلق 

راحبهةمقاس عل الذي الحديد، القانون عل احتجاجا عام؛ إضراب 
ندببراقسماقتراحاس اقتراحاعفوياأم الإضراب كان هل لكن التحريرالوطني،. 

أروقةل الصنوعة المجهرية الأحزاب لأن ثك؛ محل الأمر والأمن*؟ الاستعلام 
محموعنمن تنحب أن قبل البادرة، صاحبة كانت، والأمن* الاستعلام ®قسم 

فكرةللانقاذ® الإسلامية ®الحبهة تلقفت، وقد بالحدية. يتم الأمر يكن فلم • ٠ ١ ®٧"، 
الانتخابية.للا.واور الحا.يل. التقسيم  Xaضغهل كورقة لاستخدامه العام، الإضراب 

أقصىبذل الذي والأمن*؛ الاستعلام ®همم عل نعمة ®الحبهةاا ، موقفكان 
®الحبهة*،إضعاف واحدة; برمية هدفن ليضرب للإضراب، ®الحبهةا< لدفع جهده 

حكومةلإزاحة مبرر احتلاق هو وتانتهإ الأنتخا؛اات،؛ سباق س إقصاوها بل 
ولعلمهالأفق، ق انحقديت، التي الوامرة لنحب، واستنراهما حروساايم ®مولود 

والأمن*؛الاستعلام ®قم بواسطة محترقة الإسلامية ®الحبهة قيادة أن 
مدق*®عيامي إل مبعوث بإرسال مرياح؛أ لاقاصدي السابق الوزراء رئيس بادر 

®مدل*،لكن الإضراب. فكرة عن يالعل.ول إياه ناصحا ضده، يثٍنؤ ثما لتحذيره 
*قاصديبان منه ظنا مصغية، آذائا التحل.ير ذللث، يعر لر لمرعه؛ اق يكان الذي 

أشهربضعة قبل عزله )الذي حديد* بن *الث.اذل س الانتقام ل يرغب مرباح* 
*هممروحها مسمومة إشاعة نتيجة مدل* *عثامحي تقدير سوء كان مهير1،(• بمشكل 

الانتخابيةالدوائر تقيم نيلة حالبنث، فد الحكومة أن مفادها والأمن*؛ الاستعلام 
®الحرائر*(.ل ا* فرنومناصر-م)®حزب الحلمانين اعدة مللإيليزيه اس 

الخزاتراي الديثِاط-ة أجل من *الحركة م• صغثرة سامست أحزاب بهمة جع طويلا. إيعمر هونحالف ( ١ ) 
الديمقراطي*الاشتراكي ورالحزب سمدي*، لءصمد والديمقراطية* الثقافة اجل من وءاكبمع بلة•، دن وءآخمد 
اض•،جاب اث عبد ل* الهضة* واحزب بوكروح*، نورالدين 0 الحزاتري• الجديد وءحزب حرجة•، واحمي, 

*الحركةلاحقا إلهم وانضم اث*، بوهمي ل*رنيد الثمة* القوى وراتحاد حنون•، ل*لويزة العإل• وازب 
١(.+ )٧ اسم ظهر ثم ومن مرباح•، واقاصدى واكمية• العدل أجل من الحزائرية 
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محترقاأكثرهم كان الذين للإنقاذا، الإسلامية ،الخبهة مطرق بعض قام وقد 
ءالعصيانكتيب بتونع حفية قاموا اكادهء؛ الحامومية امديرية لخاب وموجها 
اكابعةالبلدية ا،لكاتب مؤول بعض حلال من راسعيدنحالوقا<؛ حرره الذي المدق"، 

الإسلاميةوءالخبهة التابعة للعمل١١، الإسلامية ااالقا؛ة جندت، وقد وارالخبهةاا'ا،. 
قرارالثوري محلى انحذ ما حالة ل الإصراب، لأمر الاستجابة نمد للانقاذار؛ 

النردعبه•

جهة،•>، حاج® بن *هما-ى/ ب؛ن م ١ ٩ ٩ مايو١ نهر حلال القوى نمالع امتمر 
فلمأحرى؛ جهة من إس،اءيلا<؛ ارتوفيق/ والأمن®، الاستعلام مم  ١٠مؤول وبين 

مايو ٢٣الانتخابية، الحمالة حمم وق اتفاق. أي عن السرية اجت،اعامم تتمخض 
بمفرالإماذ٠ الإسلامية ءالحبية شورى محلى اجتمع رئة؛ ال\جتي\ء\تمم بعدأحر 

محلىصوت لقد الحرن دوى ماء الرابعة حدود ول الساراساارآ'، نمج ق الحزب، 
قياديوارالحبهة"كشف مايو. ٢ ٥ ثت، المن ابتداء العام الإصراب، لصالح الشورى 

بتشجيعوذللث، القرارا؛، م\صح\ب استهانوابرئفعل حين المسامي مجهم عوم عن 
حتىلتمادوا تركوا لقد الشورى• محلى ؤ، البثومح، والأمن® ٠االأستعلأم عملاء من 

التصرمحاتبعد الإضراب، عن الترا-ح أمي حتى أعناقهم؛ حول الحبل محكموا 
■مقتل ل مصداقيتها يهيث، قد صعم، ومونر مستحيل نبه الحثهة؛ أطالقتها التي 

ساحتياا١لحبهةاا كوادر واحتل جدا. متوسهلة للإضراب الاستجابة ت، كان
الخيامونصبوا محمد١٠، سيدى  ٠٠بلدية ق مايو" وارأول الوادي،،، ارباب ؤ، اااكهداء'ا 

أنيلددجآ ّءرذ*؛ م الناص ؛ع، نمء شبجع لكن النسخ• ص مديد عدد ضر الكيج• ص يننر ل )ا(
دءالخبهةالتابعة •مل.و■؛ ءراص بلدين رسم ا برشال، ءحالد ل أعداه أن إل وحردء، فكرء ابد كنت، ثخصا 

ما.رئ، ص لأول، الدف• •العمان فكرة الإسلامثن بمص >ح لقد . ٢١٩٩١أبريل ل للإنقاذ• الإِلاب 
صراحة.نص'محلول،• ولقص بل ملف•، •بامي لها يتحمس وم م، ١ ٩ ٩ ١ 

 )٢( j يرسو.^١٢ لأتنِاع الوهني•. اكحري رجبهت مرنم مع اجت،اءه بعقد حمروض• 'مولود كان ض الوقت
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لكناددهودةل١ا؛ الشعارات رافعة الساحتين بين اظاهرات وتتابعت للميت. 
لكشارةالاستعراضي، تقدمت التي ^١ثة، ١٠هو الشعارات هذ0 ل الخديد كان 

جديد،*.بن الريس وسهمة جحا*اُآ،، ®مار اقتلاع لضرورة 

كانالإضراب بأن الحزم وأستطيع الأول، الثوم منذ كبب عن االظاهرات تابعت 
إنذار؛وبدون بفصل، العمومية ات اطلومرؤساء أمر فقد ذلك، ومع ٠ فاشلا 

معالوماتتلقينا فقد مفاجئ؛ تغؤ وع الثاف الثوم ول عمله• عن يتغيب من كل 
التهدددُ؛آ.نحت، محلامم غلق عل العاصمة نحار بحرون ملثحن أشحاصا بان 
ناعحين ل أنه لاحظتا فقد المواجهة؛ قرروا قد رؤم٠اءنا أن بدا الثالث؛ اليوم ول 

لااراللركالتابعة السرعاا التدخل ءمحموعة فإن بحياد، المتظاهرين الشرحلت رجال 
قكانوا والأمن'؛؛ الاستعلام درانسم التابعة الخاصة٠ التدخل و®محموعة الوطي"، 

لحظة،أية ل للتيحل استعدادا قصوى تام، حالة 

وخاصةم؛ ١  ٩٨٨أكتوبر لأحدايث، استنساخ كانها الأستفزارات، حدة زادت 
علعشوائثا التار يطلقون راكبوها كان التي المريبة، ®المدنيةأ؛ الستارات بظهور 

الاجتاعاتأحد أثناء ®توفيق"، للجنرال مدل" ®عبامحي سلم وقد المتظاهرين• 
المركزيةالمديرية ٠ من خارجة الموهة السيارات هده يغلهر فيديو سريعل الرئة، 
ومحمدالداخلية، وزير للإنقاذ" الإسلامية ءالحبهة زعيم أبغ وقد • العاصمة" لشرمحلت 

كإرددأيما،إ-لأبا. وادولة  ٠١الرسول تال اث قال لادصتور... وألاميثاق ُءدهانحياوعليهانموت*• ( ر١ 
اض*.نلقى وعليها نجامل، سيلها ول نموت• وعليها نحيا• عليها اه، إلا إله •لا ت إ-لامية دولة لإثامة تلميحا 

مسإوادق لكنه منة; ذات منزله باع والخبث؛ يالذكاء تميز الذي جحا، فإن الرواية حب جحا؛ مسار )٢( 
هيانمرة ساء. مش الين إل الدخول ل الحق يطيه وهذا له؛ ملئا بقي السار فإل البح، عقد وحب لحاممل. اي 
"،١٩٩١ة لاو_اّي الساق رز ه ;< التث يطع لا فإن، الين■ كل الحدب- اسِى •اذ ش حل 

أتىومه للجمهو;يت> رنينا يبتر أن ثربملة للأّ-لأمتثز، الظن لرك تعدا م جليل-ُ ض ُالثاذفي الريس كان 
ام.j الممر؛، ق ا>ة لضع؛كامل •اكاذفي> رظ اثأنِاط ض صراحن تدل كان التي رم'الك،اشة«. 

T/.ه من أقل الخل عن اكيج، ب كانت )■١( 

الإسلاميةأالخبهة طرز بعض أم والأمن'، الأّتعلأم 'تم عملاء من كانوا إذا ما الحزم أظح ولا )٤( 
اصهم.للإنقاذ! 
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قدراحمروشءا حكومة لأن أبدا؛ يتم 1؛ تحقيق بإجراء وعد الذي محمدي،،؛ المالح 
قلائل.بايام بعدها سقهلت 

هجمتالتالية، الليلة وق الكامل. الاحتقان قد الوضع كان يونيو، ٣ جر فق 
لإحلأءالعتممان عل الأل؛ والسلاح للدمؤع الميالة ؛القنابل الأمن، قوات، 

منالقتل عشرات عن الواجهات وأسفرت العمومتن، او.احتين 
دباباتاقتحمت كإ الوطني،،. ارالدرك من نقيّبؤ هو الها"همن؛ من واحل وقتيل 

الإسراتيجية.العزق مفترقات ق وتمركزت العاصمة، الشمي،، الوطي ارالخيش 
ارالعنيفة،،الإدارة بشأن الخنرالأت مع حلاقه بعل. راحمروش،،، اصعلر يونيو، ٤ ول 

أندون شهرا( وعثرين واحد ريعي حكومته لتمط استقالته، يم لتقل. للازمة؛ 
صخرةعل راحمروتى،، إرادة انكسرت لقد إصلاحاما. لإغ-ام الكال الوقت لها يتور 

دميةسيصيح الل■ي غزال،،؛ أحمل. وسيد خارجيته بونير استّل.لوْ الل.ين الخنرالأت، 
العصابة.يدي أق 

زقوظلت، للازمة، حدا التتفيدية؛ لهلة الهرم قمة ق التغيبر، هذا يضع لر 
الوضع.عل اليهلرة عن عاجزة الثغي، مكافحة 

الشيؤخاعتقال 

موعدوأجل التجوال، حظر وقرص الطوارئ، حالة أءالن.تا ؛ ٢١٩٩١يونيو٤ ق 
هىظازا؛ الخل.يارة، الحكومة رئيس مهمة كانت، أشهر. ستة التشريعية الانتخابات 

الافاتلم قد كان العسكري،، ارالأمن لكن ونزمة،،، لرنفليفة لانتخابات الإءل.اد 
والإّلأميين،الأمن قوال، بين مستمرة مواجهات، يونيو شهر سهد وقد برمته! 

كوادرلهث، حاج،،؛ بن ور'ءل، مدل،، ررعبامي أصل.رها التي التهدئة نداءات رغم 
متلحاناوي الهاال._إ ذللث، الأمن. قوات ضد العنفح استخل.ام عدم عل ااالخبهةاا 

النفوس،لتهيئه ارالخبهة،ا قائدي عل بالفغطّ مرارا الع-كرياا ءالأس ضباط عليه 
اءتقالهءاإاستمرار برغم وذلل—، 
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نتاليتوحدات امتدعئ الغجهء؛ -ااءين بالمنة® القوات اقيادة مم ول 
طارئ.أي وى،لواجهة نم ناهب حالة ق لتمركن الجوب، من طصن ولحية 

جدى"،ررعل يهم بنن للإنقاذ® الإسلامية ءالجية غادة من الكار>ن توقيف ونم 
عمادا(.الدول،أصالح القدم كرة ولاعب 

أولل للسلاح؛ اسخاوا^م محتمل الذين الإيلاميين، اعتقال قرار انحل وند 
الثريفح®.نميل ٠إبراهيم اكدم بمكتب الطوارئ، حالة إعلان يعل. عقد احت،لع 
للجنرالالأيمن والساعد الريةاا، القوات ؛،قيادة لأركان قائدا وقتها كان الذي 

وزارةمكاتب، ق وقته حل نماء اعتاد الذي الرئة؛ القوات قائد العإرى،ا، ارمحمد 
الشرف®،؛انميل للمقيم عهد نم ومن الجش، أركان ورئاسة الوطني الدفاع 
Jالنيادةاالهلوارئ حالة بإدارة النعجة®؛ ل؛اعمن سلطاته أكثر له فوصى الذي 

والشرطة)أي،،المديريةالوطض الدرك ْن القوائم استعادة محي لاحفكا لقد 
فكرةأدنى لديها تكن لر الأحثرة أن الداحلية(؛ لوزارة التابعة الوطني® للأمن العامة 

استخباراتيةمعلومات إلا ليتها تكن ول؛ تنفلبمها، وكيفية الإسلامية الشبكات عن 
التظاهراتمنع أثناء اعتقالوا ممن أو محهم، الإبلاغ تم إّلامي؛ن عن سواء عامة 

لشطاءاسم سيعإئة فمن؛؛ن متقاربة؛ المصالح أرقام كانتج الموسيقية. أو الثقافية 
سايرل ١ ١ ٠ • إل الرقم هدا )ارتفع  ٣١٩٩١يونيو ل إحصاوهم تم حْلرين 
وكإهؤلاء، من م./ من أكثر الوطني" للأمن العامة ®المديرية تحوقائمة لر م(،  ١٩٩٢
الاستعلامم ارقعمل نتاج كانت، منها ٥م١./ أن ذللن، آ./. ' الدرك قوائم حوتح 

والأمن®!

،المركز JUuفيإ ستصبح التي الأساسية®، العمليات ،قيادة المسمى الهيكل كان 
الخلاصاتؤإعداد المعلومات، بجمع وكلف، للتو، أنشيء قد للعمليات®؛ القيادي 
عاتشة®بن ا،ءبا.القادر الرائان ومحن القيادة. لاحتياجات تبعا العماليات؛ ومحطط. 
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*محموعةل الدعم وتقديم الطام، بحفظ الكوْاندوز'آُ وحده كموول 
•' وللدرك٠٢للشرة التابعق التدحل ووحدات الخاصة((، التدخل 

ول(الإسلامم،، صد امتئمال لعمل نعى القيادة تكن فلم ذلك، و؛رغم 
إثارةمحاقه للانقاذء، الإسلامية ءالخبية عل ايرم القفاء يبمرر وحيه سب من يكن 

لاستبدالغطاء سوى تكن ل؛ التي، ''الواحهة'ا، ديمفراطة وتعريه العار العام الرأي 
فكرةتكن لر لدا المشهد؛ صدارة ز الظهور لتجنب، الخنرالأت سعى لقد الطام. 

إدارةلضإن الإثارة، رهن مدنيونا( ٠٠داء يوحد إذ واردة العسكري الانقلاب 
العكر.باسم وليكونوا والاقتصادية، الاحتإعية المشكلات 

لماا وتحضن إنذاري، ءلابع ذات ؛ -٠١كلفنا التي الإسلاميثن، فمع عماليات كانت 
'رالمْللوبثن*،قائمة عل كانوا سعإتة بتن من ثلاثإنة سوى يعتقل لر لخللثv سيليها. 

رحالقام ه؛ نفالوقت ول . ٢١٩٩١ويوليو يونيو شهري خلال اعتقلوا وقد 
للإنقاذ((،الإملامية ارالخبهة قواعد من آلاف عدة يتوقيف، والدرك الشرطة 

حققوقد التالية. الأسابح ل تدرمحيا مراحهم سعللمق والدين معها؛ والتعاطفين 
امتثالمن والتاى. الإسلامي، التيار نشطاء نحويص أهداف،؛ عدة بذلك روصاونا 

الديناالشبوهان،ا، للإسلامي؛ن حاص ملف، وتكوين لأوامرهم، الأمن قوات 
،٢١٩٩٢ساير من ابتداء الري للعمل سيضهلرهم مما سلقا؛ مجلن كانوا 

التعئفي.التوقيفخ من للإفلأت 
الإسلاميةر١الخبهة قيادات من ٠االمنشقونا( قام توفيق((؛ ٠٠الخنرال من وبتحليإت 

تfور١٠٠بإدانة فقيه،(، وربثن سحنونر((، ورالهانمي مراق'، •?^- ١٠٠)للإنقاذ• 
قٍاوذلك الخزائريتن، ؛؛ن الفتنة بإثارة وامامها حاج"، بن وُءو، مدق، عبامحي ٠١

مباشرة.الهواء عل تلفريون لقاء 

الزرق.للمحات وحدة أول رأص عل لكمبوليا إل سفره يعد ء.ا-اشأ بن امحل. الراثد محله ميحل ( ١ ل 

ذ،ايمملقبالخواجز.والمداهمات،واكونفات.( ٢١
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اسمبعد فيإ ربُرمن الذين فهؤلاء متسم^ن، الخيش ادة قكان 
ءالخوكةفع لهم ليتسنى لكورة، الإسلاميئن لغ يريدون كانوا راالأسثصالمن،ا؛ُا، 

واث٠ينيكونوا لكنهم!ر ماتئا؛ للإنقاذ* الإسلامية ٠االخبهة وحل الاحتجاحية® 
الوطني*الخيش قدرة مدى من ولا المكرية، الوحدايت، استجابة من 
يصبحونؤيثإ *الخبهة* قادة ، توقيفقرروا وقد الشعبي• الغضب، مواجهة عل 

الناسة؛اللحظة انتذلار ل الأوصيع تاحج سياسة مواصلة عن قفلا نعيين، م
راعبامىمدل*.حزيبؤ لتقويض 

فقدو»إسإءيل«، *توفيق* الخزالأن والأمن*، الاستعلام م *فا رئيأما 
ندحليقتصر وأن للإنقاذ*، الإسلامية *الخبهة ندحي يامكانية يعتقدان ظلا 

*الخبهة*،داخل الانشقاق أن يعتقدان كائ القصوى. الضرورة حالأُت، عل الخيش 
ذلك،كل والقمع؛ الصحافة عن فضلا داخلها، الدمرّين عملائهم لخهود إصافة 

ارالخثهةبين توازن قوى يتشكيل ا أخرىأ لأحزاأآج ويمح ررالخبهة*، سيفعف، 
وافقالتحليل؛ هاأ،ا وبسبب، الوطني*. التحرير *جبهة وبين للإنقاذ* الإسلامية 
الشيخين.توقيف قرار عل الخزالأن 

فقبل*إبراهيم الحقيد الوطني؛ الدفاع ونير نزار*، *حالي الخنرال كلف، لذا 
تيجل للإنقاذ* الإسلامية *الخبهة مقر لتعلويق كومانل.وز، وحدة بارسال ،* الشريف

ارإمإعيلالعقيد ، وكلفمعه. الوجودين وكل مادل* *عباسي وتوقيف، *شاراس*، 
كان١^^٠٠ حاج*، بن *عل بتوقيفط يونيو؛ ٢ ٩ يوم قلوثي*، ّع،ار الرائد المارى* 
*القبة*.ق موجودا 

التدخل*مجموعات بعناصر مادعومة مفللياتؤ، وحدة قامت، يونيو،  ٣٠ول 
ررعبامحىواعتقال الثامبج، ف، ونللإنقاذ*، الإسلامية *الخثهة مقر بتهلويق الخاصة*؛ 

وءممدالتوانرارأمحمدالمارىُ* وءحالدنزار٠٠ ُالمبيأ الخنر١لأتن خاصة ( ١١

إلخ.١لحزاتري٠... التجدد راحزب والديئغراب*. النقالة أجل من 'التجمع مثل ( ٢١
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ليستغلهاتدمبرها؛ يتم لر التي الوثاتق، كل ومصادرة رفقائهُاُ، وبعض مدق" 
ررالأمنانممى«لأجما.

أنما • ٠٠حاج بن عل ل® فحا قطوثى" *عإر الراني نصب ذاته؛ ليوم ال 
للتهدئة؛داعتا التلفاز عل يظهر أن الهاتف عير إليه طلب فقد تتوقف، لر ااصادمااتا 

استخداميمكن وJالمابل الإّلأمين. كل إليه ينمت، الذي الوحيد الشخص أنه بإ 
ورافقيه®(؛وارسحونرا؛، اا)مرازراا، عل ايثفن ادءاءااتا لتقيد الرد، حق 

الذيحاج"، بن ®عل وتوجه الشعب،. يئن الفتة يإثعال( الحزب قائدي اتبوا الذين 
منآخرين وثخصن مازي" ®ك،الا بصحبة مدق"؛ ارعبامحي بتوقين، يعلم يكن لر 

أتاعهمن فيها يطلي، كلمة لإلقاء للتلفزيون"؛ الوطية »الؤسسة إل ءالحبهة"، قادة 
مرافقيهبصحبة الرئيس المدخل ل اعممل أنه غير الأمن. لقوان، التصدي عدم 

إلحاج" بن ُعل وسيق وُحموبلمويزة"■ قْلوثي" راعار الرانيين بواسْلة الثلاثة؛ 
العسكريجن الإل التال النوم j، تجول أن قبل الليلة قفي حيث عنتر"، "مركز 

شكلمما قضائي، أمر دون للإنقاذ" الإسلامية ارالحبهة قادة اعتقل لقد باااواليلة#. 
اخماةالحنرالامحت، به يعبأ لروهوالأمرالذي الحمهورية، قوان؛ن اعتداءصارحاعل 

الديمقراحلية".

الاستعلامارقم رؤساء ظن ٠؛ الجنُ حاج" ورابن ارعثامي" أولع أن وبعد 
بقلمن بقدرة منهم وامتهانه قفر. قد للإنقاذ" الإسلامية رأسءالحبهة أن والأمن" 

وءمحمدحشاق، القادر اعبد مقدمتهم ول والتعبئة، الحشد عل الحزب زعإء من 
يومالمقررة التشريعية الأنتخابايثح ل التصويتية كتلتهم بأن ظنوا فقد عيد"؛ ال

أاضب«.إل لخا الذي خربانء؛ بنهم»نم ومن الهرب، من آ-مرن تمكن )١( 

منهإ•لكل نافذة سجن سنة ءشرْ اتنش ب_،الدوةا ءالعكرة ايحكمت حكم صدر : ٢١٩٩٢يولير ١ ٥ ل ، ٢١
ءالعصيانعل بالتحريض اتأءا حث الوطنيء؛ بالاقتصاد وءالإصرار الدرلةا أمن صد حراتم ارارتكاب بتهمة 

أماالحب,ّية. الإقامة نحن، مباشرء ليوضع ' ٢١٩٩٧يولثو ١ ٥ ف ٌلمف* 'همامي إطلاق وسيتم وفادته. 
.٢٢٠٠٣يولر ٣ ق نماث عنيإ لفرج الحكم. قاذ حش الجن ق نسقى حاجا، V اعل 
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كوادريد لر ذلك؛ إل بالإصافة تتفتت؛آُ. موف ؛ ٢١٩٩١دسر ٢ ٦
الرسن.قائا.يرإ نوفم، بعد الثغس، إثارة أو لالتذلاهر يلجأوا ولر مقاومة، أية 

لتفجرجهودهم تكثف، مواصلة عل القرار؛، ااأصحاب< الغتور هدا وسبع 
لالاستخبارات، عملاء بوامطة الداحل اكقااق بإذكاء الداخل، من ااالخبهةاا 
وأكثررعاليون الضن،ا ااالوب؛ز، )ءء؛لريوذ،( ُالخزأرةُ دعاة بين ام كالانقالقيادة. 

المنروًلةأوالمشاركة القاطعة وأنصار الانتخابات، ل المشاركة أنصار وبض محافظة(، 
حرىكله؛ ذللت، ْع وبالتوازي مل.ز(اا. وارعبامي حاج١١ بن *عل صراح بإطلاق 
للشيخالسلم،، محتمع حركة راخمى؛ مثل المعتدلة الإمحلامية الأحزاب، تشجح 

للشيخ#النهقة،، وحركة ؛ ٢١٩٩'يونيو انتخاباته قاؤخ الأي نحناح،١، #محفوظ 
للإنقاذ،،الإسلامية و#الخبهة التصويتية الكتلة لتفتيت، وذللث، اف،،، حاب، #عبداض 

ديسممر.٢ ٦ نتخابات ال 

للانقاذهالإسلامية وا١الخبهة غزالا؛ أحمد لأسيد 

بمدامقتنعا الحنرالأت؛ ألعوبة غزالاأ؛ أحمد سيل ة الحديد الحكومة رئيس كان 
حصة؛ألت، اعتقد فقد ، ٠١والأمن الاستعلام #فم عن الصادر المغلوط التحليل 
سبة'y/تتجاوز لن المنهجية الإضعاف عملياته بعد للإنقاذ،، الإسلامية #الخثهة 

الخنرالأت،-رسمه الذي الأحمر،، #الخْل وهو الأحوال،، أحن ل الأصوات، من 
منليتمكن م،ر، ديل ونزبمة'ا انفليفة بانتخاباته الالتزام نحلصا قرر ب، بالولهدا 
الفلامانحتاجه الذي القائم الوضع عل مثما ديمقراطثا، #الحبهة،، نحاوز 

أحمد#مبد أمل تعلق فقل. للوزراء، رئينا أجله من عين الذي الهدف ولبلؤخ 
للإنقاذ،،الإسلامية #الحبهة باننقاق الخنرالأتؤ؛ من نعمته وأولياء ءزاز،'ا، 

تيارلكن يوليو• و٦٢  ٢٥يوميه ®باتة" ؤ، عقد الذي مؤتمرها أثناء الداخل من 

التاليةالشهور ل أعددت رند اكئريعة. الانتخابات تنظيم صل كنت، ولهدا التحليل، هذا عل عوافئا أكن ل؛ )١( 
الكامح.الإملاميتن يوز من العسكرية القيادة محيرا ؤ محاليل عم ناو التي التقارير من العديد 
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وهوالمؤتمر، حلال ه نفيفرض أن استطلع حثاق*؛ القادر اعبد بقياده ااالخزأرةاا، 
عرفإذ توقعاتم؛ عل النتيجة هذه فشوشت الخنرالأت، مصالح مع تعارض ما 

الترويضعل امتعصاء وأكثر للاستخدام، قابلية أقل أتم ارالخزأرة'ا أقهلابv عن 
اكنديين.لفيين المن 

بشقالحكومة رئيس الحنرالأت كلف ا.التوءعة؛ غم التيجة مخْ عل وكاحتجاج 
وؤلنيةندوة •غو}إ(اا أحمد سيد  ٠٠نظم أغسْلس شهر ول للإنقاذا؛. الإسلامية ررالحبهة 

عل|االسياسية الأحزاب كل فيها جع للأنتحابات؛ نحضيرا ا الصنوبر،،،ر رنادي رل 
للانقاذ،،.ارالحبهةالإّلأمية 

عمليتانبإطلاق والأمن®؛ الاستعلام م ق ٠٠هن بتوجيه الحكومة، رئيس قام ئم 
ُء7اميُا توقيففبعد مرية. والأحرى علنية واحدة الإسلامي؛ن، بحق متوازتن 

لحبهةاا١١اعن اكشقان القائدان وهما قثي،،، و١٠سعيد مرالا، أحمل. ٠١كلف حاج،،، بن و١٠
٣١٩٩١عام حريف، طوال بالعمل ك1فا ار؛اتنةاا؛ مؤنمر أثناء الحزب طردهما ن ١٠واللل
إلمدق حملة ليقودوا الثيخن؛ لأطروحة الرافضي الإسلاميتن الاست،الة® عل 

ديمر.٢ ٦ انتخابات ق صعئا، وأكثر ااملحنةاا جبهة لمشاركة اثمءوة 

وهماالمخابرات؛ إدارة رسحتهإ مثحوث؛ن، الأول الوزير أرمل ّتمار، وق 
واللذ.انالضريرين،،؛ ار؛الئيخان المكنيان عزوزا؛، بن ورازبدة محنول،، ارالهاثمي 

الضابطمحلول،،؛ معيد  ٠١للقاء مزا أرملا ا١الحبهةاا، قيادة داخل »ءيونا« من كانا 
وأحدالشعبي،؛، الوطني ل—"الخيش اليامية المحاففلة ل أول ملازم برتبة السابق 

"عباصىمع حلاقه بسبيح امحلول،،، وكان للإنقاذ،،. الإسلامية الحبهة ١١مرمى 
"الحركةلبحث، محاولة ل القدامى البويعلي؛ن مءن اقترب قد حاج،،؛ بن و"ءل مدل® 

والأمن،،.الاستعلام قم  ٠١بوامهلة احترفت، باما منه علم د؟ون ، ا، لحة المالإسلامية 

ايعاصمن.غِب كيلرمتّات بضعت الحر شاطئ عل ؤيف الحاك<ة،ا للطبتة ثمحصص فخم كب م وم ( ١١
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علtf، الشريعة  ١١ق •غز\فياا أخمد رلمّيد وممعويي محاوفيtf معيد  ١١ين اللقاء تم 
مايو،شهر مند الأمن لدى مْلاووتا كان ١رءذالوفيtf أن برغم ارالاليدٌْ؛ مرتفعاُت، 

 ،_~J كنه tfلهحملا وقد الدق. لالعصي١ن ١لإسلأمين فيه دعا الذي ررالتخري٠ى
الإسلاميةارالخبهة من tf جديدة وررنحة رئيتا بجعاله الءا، غأ أحمد سيد  ١١من عرصا 

 ،tfؤإخراجهالئرؤع، هدا لتمويل تمحزفه نحت، اللازمة الوسائل كل ووصع للإنقاذ
المكنة.الأجال أقرب، ق للوجود 

محلىمن المت٠pرداtf عضوا عشر سبعة الح،ن؛ دللث، ل أمررلغزافيtf، حلؤع كان 
إشارتهرهن ووصحوهم ١^١^١^،، جندبم للإنقاذء؛ الإسلامية ر١الخبهة شورى 
الأنتخابايتجق المشاركة من وتمكينها الحديدة، التايوانيةا،رآ' الإنقاذ جبهة ١١لتكوين 

اف،خشية لولا إنه قائلا العرنحى رفض محلوفي،ا سعيي.  ١١أذ غر النز.ّرة،ا؛ ^^٥^ ١١١
يدينبياتا رامحلوفي؛ا ونع ثم ؛• وارمحنولءار الزبدةtf البعوقزت يذبح رجاله لأمر 

اليوميةإل وأرسله الإسلامي؛ المشرؤع إفشال تستهدف التي الفنام، ألأءي_، فيه 
غزال"أحمد ررميد ينخ لر التال. اليوم ؤب نثرته التي اءtf الم ١١بالعربية، الناؤكة 
كامل.أّبوع لمدة صدورها بوقف، وأمر الصحيفة، عل غضه جام فملمؤ الفشل؛ 

طريقةتكن مهإ وأنه لحكامه، رافقا كان ااشع_إ أن الحكومة رئيس يدرلث. 1؛ 
الأق؛راعنتائج تكون فللمدوائر؛ الإداري بالتقيم الحبث، حجم أو الانتخاب، 

للانقاذارالإسلامية ررالحبهة صد الوجهة الحملة بلغت، لقد الإسلأميين. لصالح 
الماري؛'،وُإمءاعيل بلختر® العربي(  ١١قام ستمير، ففي • ٣١٩٩١خريما أثناء أوجها 
ررالحبهةشوكة كر بمدفح الصنوبرا(؛ رانادي ؤب ' الزوايار لرواء اجت،إع بتنهليم 

اكدمن.الالد.ان نمناعات اككْ تايوان ضاعت غرار عل الزورة، الخبهة أي )١( 

■الحادثات حفر الذي معلوماق، عمائر أح، شهدها الاJحظةا هل.ه حش للعامة تعلن م التي الأقوال هده ( ٢ ) 
اعتبّهاالتي ا،واميرنء. العلمإء •حمية لزاحمة الزوايا، رجال من محيي إقامة ا فرننجبمتح الاحتلال؛ إبان )٣( 

تغاضىققد الثورة، أثناء الزوايا محلى الوطني* ير التم*حبية رفضت حين ول الاستقلال. تيارايدعوإل التعمر 
الاستقلال.بعد الفناء عنها 
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القيادةلتنبيه ٠ دخمانااُ بن اد•حان والقيب أنا محاولاق ورغم للانقاذ*• الإسلامية 
منبقرص السرءلان علاج بمعحاولة أشبه كانت التي المحاولة، تلك حدوى لعدم 

بالاتصال ١٠-ين ١٠النقيب وكلف ممغسة. آذاثا تلق لم محاولاتنا أن إلا الأسرون؛ 
لسؤوليالإقامة مع شرة تداكر لإهداء لواحة«، الخزائرية الوطنية •الوكالة بمدير 
وجهورميل"تام بحث النفنام، إنجاح ل لاستخدامهم المؤثرين؛ الزوايا 

٠١١للإنقاذالإسلامية •الخبية صد التصويت عل ارالسالماناا 

١١والأمن الاستعلام م •قمن بلعوم •الخزائر،،، ل سعودي أمم 
بمهزلةاتبعت لكنها طويل، لوقن، الصحافة تندر محل الزوايا مهزلة كانت 

معود"،آل القمل ررتركي الأمتر إل دعوة وجهن، أكتوبر ففي غرابه• أكثر أحرى 
المالكةاستخبارات ورئيس السعوديهء، العريية والملكة عاهل فهد اللك أخ ابن 

بتكاليفكث، الذي الحدث هدا الصنوبرة. ونادي ل محاصرة لإلقاء الوهابية؛ 
الأكثرإثارةالقاعة. أرجاء ق مبوثة عناصرإدارق وكانت الأساس، مقلمه رسمي؛ 
وتركيءالأمر الأمريكان سيتهم التارخ؛ دلك ْن سنة عثرة اينتي بعد أنه للدهشة 

القاعدة!(,وينخليم ممول أحد بأنه ذاته، 

وهووالعملاأ، للوحدة الشعيية ررالحمعية هى الرسمية الدعوة صاحب كان 
الخائراتلكن الديمقراؤلية. الواجهة لأستكإل الخائرات، اصهلنعته سيامي حزب 
فقبلبلخثرا. والحربيي الخنرال ورائها ومن الحقيقي، الدعوة صاحبح هي كانت 

 vووالملكةزيارة أثناء وفهدا باللائح نزارا وحالي الخنرال التقى أسهر؛ بيفمحة ذلالث
التهلزفيمثلها التي الأحهلار السعودي للعاهل فيها ثرح السعودية،،، العربية 

الإيرانينالحرم التأتثر دوائر نجاذب وتر عل اللعب حلال من لأالإسلأمياأ؛ 
لالآنقاذهالإسلامية والحبهة انحياز ه نفالوقت، ق للمالاث، ومؤكدا والمعودس، 

التحدةوالولايات حاليف، لآالسحودوةا؛؛ صد أما بالضرورة يعنى ما وهو للعراق، 

والتحليل^البحت ءمصلحة ل بالعرست الصائرة الصحافة ءمتابعت* مزول 
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وعدعل ءانزارا؛ حمل وهكذا؛ (. ٢١٩٩١)يناير الخليج حرب حلال الأمريكيةاا 
الذيjحناحا٠؛ لحزب،امحفوظ ونقالها ل،رالخبهة،ا، المالية الساعيان بوص سعودي 

السعودية.والإحسان الر جعيات نفقة عل تم لالخارج زياراته كل أصبحت 

للامثروالأمن٠ الاسعلأم  ٣٥٠وجهها التي الاJءو٥ حلقية هي هاوْ 
الرئامحة.مفن ل عناء لمادبة عودي الالأمر الخنرال دعا وقد السعودى. 

تدهوراصتغلأل فأمكنها بدقة، ثيء كل رنت قد الخزائرية الاستخبارات كانت 
وحويأدانوا الاJين للانقاذا، الإسلامية رالخبهة وقادة عوديثن الالعلاقات؛؛ن 

حين*ُاُّ،اصدام وساندواالمقدسة؛ الأراضي ل الأمريكيض الخنود 

بنسبةالأمر محاضرة تنظيم عل الإسراف والأمن® الاستعلام ررقم كوادر تول 
حولية®الالعربية ر١الماؤكة أن حديثه حلال ®تركي® الأمر صرح وقل /*• ٩٥
®رابطةطريف عن ؛ ٢١٩٩٠عام دولار، مليون مدق® ®همامي حزب أعف، قل. 

الأولالصفحات يتمدر ط؛ كان التال، اليوم ول الإسلامي®. الحالم 
أيدبماتفرك لارالخبهة،ا الناهقة والممؤفج الأحزاب وأحيت الخزاترية. للجرائد 

يكفي،لر كله ط؛ وكأن للقانون. المخالف الخارجي التمويل دليل فهذا تشما؛ 
اليومياتإحدى ننرت، إذ ايتلءالأ؛ أكثر أحرى مهزلة بإحراج لقوم الامتخارايت،، 

أنهزاعمه أمريكي، دولار مليون قيمته رآمهيك® ل صورة الفرنكفونية الخزائرية 
هذ0إن بل وتفميلأ، حملة المختلق الأمر وهو اللغ؛ تحويل ما تم التي الوسيلة 

يظهرلر المحاصر أن كإ المحاضرة، لتغهلية عنها مندوب أي أصلا توفد لر المحيفة 
القاعة.ق للحاضرين شيك أي أبدا 

منقلة*، ١٠المسإة الحديدة الصحافة احة متقنهت غزال®؛ أخمد ءاسيد هد عل 
تحرشزاد م،  ١٩٩١صيف، فمنلب حمروس®. ®مولرد عهد ل بيا نحرة كانت، أن بحد 

التعرضأو ارالتعاون®، ض إياهم محرا يالمحفيين؛ والأمن® الاستعلام ررقم 

'امح'ن*إف برحلي مدق' نام زحض االماق"■ حاج' ين 'مل زاد م؛ ١  ١٩٩ يناير ز( 
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القلم"،ءامرتزقة فئة الملح عل لتهلفو المحق. ؤإماف ؤإدارية ففائية لعقويات 
ورجالااء نذلك؛ رغم تقم، بقيت؛ التي المهنة، وشرف المصداقية فقدوا الدين 

وراهنهم•الأحلاقية صرامتهم محرمضبفضل 
الد.ين®عر الشب بقيادة ااضادة،ا، الحاموسية ااماJيرية إدارات إحدى تكفلت 

الص(حفيين،ؤإرهاب، بتهديد العإري"؛ 'ُإّ~ءاعيل العقيد يديوان والملحقة عويس" 
فمثلاالقذارة؛ ل غاية هؤلاء لتجنيي. الظام ومائل كاث الفلام. لحساب لتجنيدم 

أويتلقونوالأمن"؛ الاستعلام ءقم صغ من ءإمحلامية"، تهديد رسائل إليهم ترسل 
بانلإقناعهم صابون؛ وقطع أكفان تمالهم أو لتهديدهم، مجهولة هاتفية مكالمات 

بترويجوالأمن"، الاستعلام م رافرسخه ما وهو لموتبمم• حملهلوا قد الأصولي؛ن 
أثناءوذلك اغتيالهم، المقرر للأشخاص سوداءارآ، اقاتمة عل بالعثور ثائعات 

يونيو.٣ ٠ ما..زرايوم ااعباسّي إراعتقال عل للإنقاذ"، الإسلامية مقرءالحهة تفتيش 

وحتىبل والثقفين، والقضاة، الشرطة، رجال مع الوسائل نفس امتخدئ، 
للإنقاذ".الإسلامية لااالحبهة معادية لتكوين وذللث، انممكريين؛ بعض هع 

الشاغلالشغل هي ررالحبهة" صارت الإسلامية، السياسية الأحزاب حمح بين فمن 
حمس"اللم؛ مجتمع احركة كانتح بينإ والأمن"، الاستعلام قم ول* للجنرالأت 

مأمنق الله"؛ جاب افه ارعي للثّخ الهضة" حركة وال نحناح"، ا١محفوحإ٠ للشيخ 
الإسلامية.التمويتية الكتلة لتفتيت، استخدامهم بغية 

رالإسلامي"هإد لاسلكية نحهيزات 
العلنيةللإنقاذ"؛ الإسلامية ااالحبهة مع غزال" أحمد ااٌلإّيد مساومات تواصلت، 

القريرين؛الشيخذن حلال من والسرية مشى"، وراسعيد مراق" ءاحمد حلال من 
ّإّكاعتلالحقيدان، كان ه، نفالوقت، وق سحنوق". وءالهاممي زبدة" عزوز رابن 

)الاث-ّاالدهماءا يمدنه ذلك وبرغم ومصر، عصر كل ل الامّتخدام شاع القواتم مرصوع أن يبدو ( ١ 
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»الإسلأس«لك٠ؤد أماس لوضع ثيء كل يدلان الرحن«؛ عد وااك،ال العاري® 
الخبال.ل لح الم

الطوارئحالة انياء نقل . ٣١٩٩١متمبمر ل وقعت عملية ذلك عل يشهد 
*القية®،يلمدية ق مصائرنا أحن س معلومات تلمينا يونيو، ذلهِ ل فرصت التي 

أحدل موذعة لاسلكية أجهزة حاوية بأن للإماذا١؛ الإسلامية _لأالخبهة لالتابعة 
صحةس التاكد وبحد العاصمة. ضواحي س منطنهء راحر ل اولا.ية محازن 

حهلةإعداد تم الطوارئ؛ حالة لإدارة التعجة،؛ ®عين ل ونتها وكئ المعلومات، 
التجهيزات.هده لضبهل الخاصة، القوات س بفميل تدحل 

ألاالعاري* ®إساعيل العقبد مني طلب العملية؛ لإنجاز التحضر أنناء ول 
مملحةتل،ا صبا وبعص الخاصة،، التيحل ®محموعة عناصر إلا العملية هن.ه ل أرمل 

لالعملية هال.0 حصر يريد أنه جليا بدا لقد ءالثها■ امرق، التي والتحليل* البحث، 
الهلوارئحالة إماء من أيام نلاثة أو يومين وقبل والأس،. الاستعلام ءمم نطاق 

كانالأّتح.ل.اد. أهبة عل كئا اء؛ مالثامنة حوال ول ميتمثر(، ٢ ٤ يوم )أميت، 
الْلرقمملحة وأدوات عنتاد لتخزين ستعمل واسعة، حفلرة عن عبارة المتويع 

ااء؛موءةس عنمزا عشرين ؛*حوال المكان اقتحام تم ويل ®القبة،، للدية التابعة 
علموزعين والتحليل،؛ البحث، ®مصلحة س ضباط وعثرة الخاصة،، التدخل 

عثرناالتفتيش؛ س دقاتق بضع وبحد المكان، ل أحدا نجل. ب والتفتيش. المراقثة مهام 
اتصالات؛وعتتاد واستقبال، إرسال أجهزة عن عبارة كانت، التي التجهيزات عل 

تكرية.عشاحنة متتن عل المصائر العتاد لوضع الساعة ، نمقحوال واستغرقتا 

قثلوثي،®عإر الرائاوين بصحبة مخصيا عليها أمرفت، التي العملية، مائة ول 
العجة،،®عين نحو تتجه ع بالحتثاد المحملة الشاحنة لأن دهثنل،؛ بلويزة،، وءحمو 

طريقول عكنون،. ®بن ل للعمليات، الرئيس ®المركز نحو طريقها انحدت ؤإنا 
واحمو،،®عإر، الرانيان أنيرق النعجة،؛ ؛®عين اليية، القوات لمقر®قيادة العودة 

للشاحنة،الهائية المحملة أجهل كنت، وقد الحمولة. انتهلمار ل كان ®إمإعذن، بأن 
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رابنمن حمولتها بكل انحهت الشاحنة بأن قيادتبما؛ تول الذي سائمي، أمحرف حتى 
ءكون((إل»اس(ا.

الاتصالاتإدارة أو الإمداد إدارة إل أرسلت الخمولة أن ماعتها ظننت وقد 
نالكبأن تردد؛ بلا اُبمزم أستملح اليوم لكني الأول، العكرية للناحية التابعة 

»الإّلأْى«التمرد لاستقبال المعدة المناطق إل أرملت قل والمعدان التجهيزات 
أبدامحقق لر انه ذلك عل والدليل المخابرات. ررإرهابيي" لأستخد'ام وذلك الملح، 

التجهيزات؛هده استوردوا إمم قيل الذين للانقاذا؛، الإملامية راا-لخبهة مؤول مع 
هذهتوردو مهم "إم،اءيلا؛ رحال كون المحتمل س بجعل بل ساد، أمر وهو 

كانلو أته حين ق الموصؤع، هذا حول ثقة ببنت الصحافة تنبس م إذ الأجهزة؛ 
الأولالصفحات وتصدر خطرا رراكتشائ١اا لعد حقيقيين؛ إسلاميين فعل من 

يتعلقمحر أي ترصل. كانت حينها، اءالمتقلمهءا الصحافة وأن خاصة للصحف،، 
إبرازْ•إل لئادر صغيرا؛ كان مهإ بالإيلاميين، 

يشرف،الذي الملح التمثد إعداد إطار ل كانت العملية هذه أن الواضح من 
صباطمتة هرونم، ترتيب، تم ه، نفالإطار وصمن والأمنء. الاستعلام م لإقعليه 

الرئيسالعكري #المركز وق _راالثاإيدةاا، ؛والتحقيق، البحث، ''مرك<ز ل ءامل؛ر، صف 
لحق،،المالإسلامية الحركة ١# الملح بالتمري لإلحاقهم وذللئ، بالعاصمةرآُ؛ للتحقيق، 

هؤلاءالصّف، صثاظ مهمة وممثلت، تشكيلها. يعيد للعمليات، الرئيس #المركز كان التي 
بتزؤيدهمتكفل وامتخباراق؛ لوحتي دعم شكات وتنقلتم نائمة، حائيا وين كق 

#المركزضباط ؛واّءإة يتم التوجيه وكان اللاسلكي. والعتاد والذحائر، بالسلاح، 
الذينبرر١لت٠ردين٠؛ والإمداد الأهل.اف، بتعيين يتكفلون الذين للعمليات،، الرئيس 

لاالأمتشهادهر''ُ.وماا.فوءذن محدوعين حقيقيين إسلاميين ؤإما عملاء، إما كانوا 

.اضبملاظهم■رام م،  ١٩٩٤عام  ١١حلزخني منهمءءفوظ )١( 
منجديدة أمواج ؤإرسال أحرى، هروب عمليات تتفلم تم ، ٢١٩٩٢يناير ل العسكري الانقلاب يعد )٢( 

اوادس.الفصل ل ذلك وسافصل ومارس، يناير شهرى بغ، ٌا ااالهاربتن'ا 
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ُمار"عملية 

نوفمبمرأواخر ففي علني• وبشكل خطورة، أكثر عملية نفذت بقليل، ذلك، بعد 
ثكنةعل الإسلامي؛ن من رااjتحاريةاا فرقة هجوم خر الصحف، نشرت ، ٢١٩٩١

لمقتلأدى مما للبلاد؛ الشرقي الحنوب، ق حدودي حراسة مركر وهو ررقعاره، 
ب#الخبهةألممت، التي العملية، هد0 الوطنية. الخال.مة شباب، من عسكريين سبعة 

بلالسياسية، والأحزاب الصحافة أدانتها يالاحملع، أديننؤ للانقاذ؛؛؛ الإسلامية 
حشازا؛الفائر ررعبد ها رئيتحدى حيث، ها؛ نفللإنة.اذ،ا الإسلامية ررالخبهة أدانتها 

العملية.هذه ل حزبه تورط- عل دليل بأي يأق أن متلمز؛ حديث، ل ارنزارا؛، الخنرال 

برمتهاالعملية أن بسيهل؛ لسب، وذللاط ااالخبهةاا، صد دليل أي لمثفالم وبالفعل؛ 
ررنحهلعللتهلبيق إملامي؛ن استخدم الذي والأمنرا، الاستعلام قم ٠١نحهليط- من 

العسكريدرربالمركز دبرت برمتها العملية أن علمتؤ ، ٣١٩٩٥يوليو وق نرارٌ• 
)ركإليرأسها التي الخنس" لأمن المركزية المديرية ل؛؛ التاع ٠اورفلة"، ق ا، للتحقيق 

دورقبن ما ليبر، نهاية ق التنفيذ العملية لهذه مقررا كان لقد الرحمزا؛. عيد 
أغلبيةعل الحصول، من للانقاذا، الإسلامية راالخثهة اقراب حال، ق الانتخابات، 

ارالما وتوقيفللتدخل الخيش، يه ّيتذرع الذي ايرر هي وكانت، الرلان، 
الأنتخايء

للأنقاذاا،الإسلامية ااالخبهة ق عميلنا صر نفاد ث، ب؛كلئا تغرن الخهلة لكن 
يصفتهالعملية، -بل،0 والأمن® الاستعلام قم ٠٠كلفه والذي لنهر®؛ ااء،ار المدعو 
للانقاذ®.الإسلامية ل١الخبهة عن ررالوادي،؛ لبلدية الشحى بالمجلس منتختا ا عفن 

ترددوبسببط المؤول، الاستخبارات محايهل من تعليإت أية يتلقى أن وبدون 
قحزبه مشاركة إعلان ق للانقاذ®؛ الإسلامية ١االخبهة زعيم حشاق"، القادر ءاعثل 

بقيادةارأفغان"، حزائرين محموعة بمشاركة لنهر" ررع،ار بائر التشريعية؛ الانتخابات 
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ولنوذمارُآُ.  ٢٩يوم ل العملية يتنفيد بادروا دهازا؛ وررمحمد عودي؛ ماعيسى 
ذاتها'م1ر؛ بلدية ريس بينهم الأفنان؛، ز'الخزائريين من عثرين حوال قام الليلة، تللئ، 

المركز;مهاحمة بغل؛؛ الحميد راعيي للانقاذ؛، الإسلأمة وءالحبية المحل الكتب وريس 
تذكر.•قاومة دون والذحار الأسلحة من معبرة كمية وسلب -*ن،ار؛، لالحدودي 

المنفىل حالنا يعيش منشق صابهل آم، ٠ ' ١ عام المعلومات هن،ه ل أكد ولقد 
وحب١لتالي. الفصل ل لاحما عنه سأتحدث الذي ثوثان؛؛ أحل. ١٠النقيب هو 

سلسلةمن حلقة ١لقإر٠ عملية وكانت، محتلما. العمالية توقيت، كان ءسوسان؛، رواية 
الخيش؛لأمن الركزية 'رالمديرية حهلطت، ثماتلة، عمليات يتح أو خمس من تتكون 

قللانقاذ؛ الإسلامية ااالحبهة مشاركة تاكدت إذا نوذم؛ر؛ شهر أواخر لتنفيذها 
أنإلا بدايتها. قبل الانتخابات لإلغاء كشرر لاستخدامها وذللiح الانتخابات، 

نوفمبر،ل وأوهمهم العكر وضلل بل الخطط.، هذا أمد حثال؛ القادر ®عبد 
العملياتألغيت، م ومن الانتخابات؛ نحوض لن للانقاذ؛ الإسلامية *الخبهة بأن 

عاومث_، به، نفتلقاء من المحل؛تنفيارها المؤول بائر التي ّقءار" عداعملية كلها 
الحمححئاق؛ القادر ®عبد فاحا ولاحما، الحالة. صا؛ط. من واضحة تعليإت تلقيه 

الىالانتخابات، ق للانقاذ؛ الإسلامية ®الحبهة مشاركة ديسمبر؛ ١ ٤ يوم باعلأنه، 
شل.يوما عثر اثني سوى بدايتها عل باقيا يئن لر 

الإسلامية®الحبهة لتشويه ®قإر؛ عملية النظام استخدم فقد حال، أي وعل 
استخدمت.،كإ للحزب. منتخناينتمي ثخهنا عنهاكان المؤول أن بحكم للانقاذ؛، 

الخاصة،الذللي؛ن قوات فرق بواسطة ااالإملأميين٠ لتصفية حملة لشن مبررا العملية 
طوردحيث، حوالي؛(؛ الهميد ®عبد الحنرال )بقيادة العكرية للناحية التابحة 

نجمإثرما عل وعلا الإخوان، لحق ذويعة انحدت التي ءالشية* مرحية عن يتحدث كأنه ( ١ ) 
0الئاتداؤشعسة وحلق الصسين تعاطف لاسدرار مدبرة مءِحية يكوما اامايالزكوملأدْ اعتراف عن النذلر وبغض 
الذيدويِاا ءعنداوي عن وتحديدا الخاص. القتام لاختراق تشبمر الش اإف,ِاتن هر السالة هذه ل الهم فإن ابديد؛ 

طلعت!أمّس وجهل ا الق ^١،^؛ ١٠ذمحول عن ناهيك ص. اتفق ما ير هذا بان اعدامه نبيل َخ أنه يروى 
ضراوء.ه نفيغرض النط إن بانملة• التام 
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حقيقيةصيد خملة حلال الأبرياء؛ من والكم ٠لقإرا٠، هجوم منفذي كل ولتل 
الالوادىاا٠ناحية ل الخاصة القوات  ١٦٠نامت أسابع، عدة دامت ٠رالإسلأميين® —ل 

استقزارات

الانتخابات؛من فقط يؤمن قبل أي ، ٢١٩٩١يسمر ٢ ٤ أو  ٢١٢يلة لل 
العاشرةل عكنون® ي—اربن للعمليات® الرئيس ارالمركز مدنيتان سيارتان غادرت 

سلاح؛بدون ااردورJة®، ب للقيام صف صباط أربعة منها كل متن وعل ليلا، 
المعروفةالأحياء وهي والالعاشور®؛ والالكاليتوس®، الكيفانْا ؛أبرج بمناطق 
الملحن.وءالإسلأمن« كمعاقل 

tJa؛؟سر ميارة منهم اقتربت الكيفان®؛ ُُ؛رج ل صباحا الواحدة وحوال 
بوغتواالركاب؛ وحوم محتس من الصف صباط يتمكن أن وقبل السيارتن، بن 

لبرمحاصتن المجندين أحد فاصيب قرب، عن عليهم نارمحن عيارين بإطلاق 
صابطلكل قبلها؛ مرادرا رربني ول ارقإررا، ل حدث ومثلمإ قووا• ليتول الرأس، 
مهامهم.أداء أثناء قتلوا ممن طويلة قائمة ز الضحايا أول الشاب المحق 

الحاصرسية*مديرية أفراد كل العإري* *إص،اعيل العميد جع التال، ليوم ال 
حطر Xaلتعبئتهم ■ءنز،ا؛ ®مركز مْلعم ل الخاصة• التدخل وامحموعة المائة•، 
العكرينقتل عن قوله؛ حد عل أنصارها، يتردد لا التي الإسلامية الأصولية 

الإسلامين،صد القوس• *شحن هو الاحتإع من الواضح الهدف لكل بارد• بدم 
علالمختل شعورنا؛ عل الغالب هو الختل لكل التالية. للمواحهااتح ؤإعدادها 

لللموينه صغارا صم، صباط أرسل الن-ى الممالة®، الحاسوسية *مديرية رئيس 
*ممرؤساء استهتار من تحققتا قد أكذ لم وقتها الشديدة• معروفة؛الخطورة أحياء 

الدي»الفلام« مقابل محدهم لها فة لا التي البشرية، بالأرواح والأس® الاصلأم 
*إمامفهوم! أكثرنا اعتقاد ل ترمخ الاحت،لع، هدا س وابتداء منا. فرصه يريدون 

متل®.أو يقش أن 
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الثانيالشم 
للجدش<<الأسلاميك »الم1ظد، 

اليمزام





م١ ٩  ٩٢ل الخف»الإسلأْى« يطالقون ابزالأت 
ُ،اللاحلةُ وزير بلخرُ ُااعربي( الخنرال ظهر ، ٣١٩٩١ديمبمر ^١٢ اء مل 

وقدالتثريب. للأنتخابات الأول الدور نتائج ليعلن القوى؛ حائر الوجه شاحب 
يفشل- الثانية وللمرة - أنه ذلك العاليا؛ الخيش قيادات والذهول الدهشة عمت 
الديللوا؛غ مراعاة دون مغلقة أبواب حلف المعد والأمن'؛ الاستعلام قم ١٠محطط 

الخزاتري.الشعب يصهللميه 

الحليةبالأنتخابات مقارنة للانقاذا؛، الإسلامية ءالخبهة نتائج تراجع وبرغم 
تسجيلبرغم الأول، الدور من منتصرة ررالخبهةا< حرجت فقد ؛ ٢١٩٩٠لعام 
الانتخاباتقانون وبرغم المجل؛نُآ'(، الاحّين من /' ٤ ١ ) مرتفعة غياب نسبة 

,٣١٩٩١أكتوم ١ ٨ يوم النصب محذا ق عين 

٣٠٢٦٠عل بحمومحأ وذنمك ١  ٨٨عل للإماذا الأصلاب ءاخبهة حصلمت٠ ( ٢ )  أصابمن صريا  ٠٢٢٢
دعسرى بمثل تكن ر ما ردهذا U؛■/' ٠  ٢٧ما:م'تل أي صمتا- صرتا ٦ ٠  ٨٩٧ ٠٧١وه ;اختl، ٧٠٨٢٢٠٦٢د

بعدالترتيب ل تلتها اش الأنن,ّاكةأ• القوى أحبهن محن ناّع مارق ااح-هةا تصيرت وتد الجلن(. الناحب؛ن 
y ٤ ٠ يعادل ما وهر صرتا(• ت ١ ٠  ٦٦منميا)١ ٢ ت  ٤١٠٣١■ ٠٠٠تمكنت أن  I '/ فحملتا الوطني التحرير أحبهة أما

ب،طصدارنموناسلرن،
محفاعدآأي عل الأخرى دالأر;عتن الستة الأحزاب من أي محمل !ر ,/. ٤ ٠ ٤ ٨ صوتا(  ٣٠٩٢٦٤)مةاعدا تلاثت وهى 

■/كءانمعسأجلاممغة٢٠٧٨٠ب
١٠الخزائرْ ي الديمقراطية أجل من ءالحركة ، ./ ١ ٠ ٥ ١ والديمقراطة*  ٠./ ٠ » ٥ ١ الحزاتري* التجديد حزب أ •/'■  ٠٢

منالخزانرية ،الخرئ ..//  ٠٢٢الديمهماطىْ الاتزار ءالخزب ./•،  ٠٣٦واكبء لصامن الرٍلتى ءالخزب 
•./'(،, ٠ وح ./ ٠ ٠ ٠ ٠ بمن ما وراوح سجه الشامي اعاما فكان الكانات باش أما ء./. , ٢ ١ واضةْ 1جلالخدو 

ماأصعاف ثلاثة محل الرطي" التحرير را-مهة حصول وبرغم آلأنمخابية. الشاذ!الدوائر التميم بسبب وذلك 
الرلان.ل منها أقل مقاعد عل حصلت قد قاما أصوات؛ من الاثزاكية" القوى ءجبهة عله حصلت 

١٤٩



التحرير'جبهة مقاس عل ممل الدي الاشخايية للدوار الإداري والشم الخائر، 
لراحسانالأشار١كيةاآ القوى ®جبهة عليها وتقولت، سدة تراجعت، التي اإوءلنياأ٠ 

تكوينتحو نتجه اننا إل تشر اكاتج، هد0 عل البنية استفراءاسا كانتح أحد،ا. آيّتح 
/.٧٥نثة للانقاذ® الإسلامية ®الخبهة عليه ميمن برلمان 

رئيسأن يعلمون كانوا الذين الخترالاته، س تماما مرنوصا احتإلأ ذللث، كان 
انتخاJارتحلتنظيم والدعوة الرلمان، لحل الدمتورية الصلاحيامت، يماللثح الخمهورية 

تكرارل يرغبوا ولر الانتقالية، المرحلة نمن يدفعوا أن رفقوا لكنهم جديدة. 
أدركواالخنرالأُت، أن كإ داهية، أنه أثثن، جدين.١٠ بن ءالثايل فالرئيس التجربة، 

'اتغيمبتهليعرا لن وهم للإنقاذا، الإسلامية ®الخبهة احتار قو الشم، أن أحيرا 
؛.١٠١١الشعب، 

>الديمقراطيةااأنقدوا 

علبجولة بالقيام ديسمار؛  ٢٨س ابتل.اء الحإرياا، ءإسإعيل العقيد كلفنى 
وبحثجالوضع لتقييم والقضائية؛ الإدارية السلهلا>تج وكدا ، ١١®الصديقة الأحزاُبؤ 

فيهاعضوا وكنت، ، ٠٢الأنتخاباات٠اال؛رلخنة ؛،ركّ وأمرل الاقرنع. إلغاء إمكانية 
لفبدا الأنتخابايتج، من الثاني للدور ؛التحضر ال،كلفة الخيش؛ عن ممثلا بمقتي 

الانتخابي،.ار المإيقاف مائثا فزروا أمم 

أجلعن التجمع احزمحب ريس سعدىا. اّعسد الد.كترر تعجب الانتخابات.؛ من الأول .رر اولانتهاء عف. ا ١ ) 
رأتم.بدما وذلك شراة؛ للإسلأسن والعادي لطة المن القرب الأمازيض الحزب وهو و١للي٠قر١طان٠ الثقافت 

واحدالمح الجتمع•؛ احطا القد قال; الاذاهة موجات، وعل الأصواته. من 7 ١ ,٥ ١ عل إلا محمل ل به ح أتن، 
الاشياي.المهار لإيقاف، ايامرين أهر من 

ومتابعتا ألما"ماز لمطانات اللديات نحهير مرانة للأنت؛خاراتت الاديت الوسائل كل توم اللجلمة مهمة كانت )٢( 
العواتموتحضر العامة، الأماكن ل الهاتمة الخملوط وملامة للطاتات، را.لواصلأت المريد مصالح سلم 

الفرز،عمليات عن والرولمن المرافن واحتيار وصناديق وطاقات الممويتا، ولحانا الأنتخايية، 
الأضساص.اسم عل والإشراف 



شخصثا،وتوفيق١، الحنرال أن ااضادةاأ الحاموسة ءمديريه رئيس لنا ط؛ لقد 
وأمااادفاأ، ب-لآالبمع يتصلان كانا زاره؛ وخالد الوطني وزير وكدا 

بنالخق دوعبد بالاتصال والأمزلإ الاستعلام ارمحم من ضباحل تكليف يعتزمان 
الحمعيات،محتلف عص عن فضلا الخرائريتن؛اُا،، للعال العام والاتحاد رئيس حمودةة 

الحديد.الوضع بشأن آرائهم عل للاطلاع السياسية؛ والأحزاب والصحف، 
هوالشهد ق الوحيد الخلل ملحة. صرورة الدقاأ والمجتمع وتعبئة تحنيد كان 

القرارأ؛.—ررأصحاب لتابعة أنما الحمع يعلم ومفلعايت، شخصيان، من حصريا تكونه 
مناصراكان أحمد؛أ؛ آم، راحسان الاشتراكية^، القوى وجبهة زعيم موقف لكن 

التحريرررجبهة وانقسما مساومة. لأية ورامحا الانتخابية، للمسبمرة مواربة بلا 
الرئيسمن المقرب مهريلإ؛ الحميد لاعبد العام، أمينها جناح كان فقد ااوًلنيأا، 
الخترالأتi.ا( وخطط ايرة ملتستعد غتر حديد((، بن ارالشانل 

والالشريمط(( مزيان الرحمن لاعبد بزيارة محهلوثي((، لاعإر الرائد برفقة قمنج 
لامحفوفلكالشخ الأحزاب ومؤول العدل، لوزارة العام الأمتن وكدا العاصمة، 

للوحدةالشعبية والحمعية عن علالو(( عباس وارمحمد حماس، حركة عن نحناح(( 
روساءفكان الحزادريٌ• الوطّي ررالتجمع عن بلهاياأ القادر ولاعبي والحمل((، 
»الرسمين،ا،المسثولن من الانتخابات لإلغاء نحنما أكثر الذكورون الأحزاب 

تفرنارُالأول الدور نتائج ل يوثرا ب والإرهاب التزوير أن برغم 
لحشاف(( القادر لاعبد حديدا( بن ارالشاذل الرئيس استقبل دسمثر،  ٢٧ي

قبولهومؤكدا الشعبي، الاختيار احترام ق رغبته لشث، الحمهورية؛ رئاسة مقر 

النظام.مصالح نحدم والتي الو ير التح لْحّهة التايعت المرية القابة )١( 

٩٠يتمكن ن قولهم فحب للأسخايات؛ الأول الدور عقب يعضهم أكده ما عكس عل )٢(  ٠ منناخّبه  ٠٠٠٠
للإنقاذا.الإسلأمة !الخبية بلديات رف س التمرين طاتLت عل الخمول س توا لأم وذلك انموت، 

إلإلا بمتد وم جدا* محدودا كان التزؤير بأن أؤكد أن أستطع فإنني  ٠٤١(/١٧^عملية صير كثب عء■ تابعنا انتا وبإ 
أممي.بحد حالة ١ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ أو ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
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الخنرالأتفعل رد فكان الصندوق. عنها محيمر التي الحكومة مع ،رالتعايش® 
لقيادةمرين احتإ-عن عقد هو الماري®؛ ورامحمد بلخير®، وُلالعربي نزار®، راحالد 
النعجة®؛ررعن ل ١لارية® القوات وقيادة مقر ق ديمبمر، ٣ و•  ٢٨يومي الحيس 
الدءاعواروزارة الثمي®، الوطي ارالخيش ل الكبار الضباط كل حضرهما حيث 

قادةدعي وقد فردا• الخمسين يقارب ما وهو العامة®؛ الأركان وارقيادة الوطني®، 
إلا->L^®بيان عل معاونيهم نوقيعان وجع للتوقع الأجتءاع؛ ق المشاركون الخيش، 

الوطنيوالخيش صباط إعدام إل الناهلة محيامنه محتويي الذي الخمهوؤية، رئيس 
الثمي®.

الشريف®ففيل و® ررصادق® العقيدين من الغريب والبيان® ببذا علمت.، وقد 
الوطنيوالخيش أن ت وحلاصنه ديمحر،  ٢٩ل مورحا البيان كان يناير. ٤ يوم 

طبئاللدولة الخمهوري اإهلابع عن Jالدفاع التزم ولرسالته؛ لواحبه الوي الثمي®، 
الخمهورية،رئيس انحراف، مواجهة ق مسؤولياته بكل يضهللمر وسوفإ للدستورء 

كلعل عرض البيان أن علمت، لقد إسلامية. دولة إقامة ائل الوسباكل ويمنع 
لالغة١Jه نفالبيان كتب وقد فرنكفونيون~ وأكدهم ~ فيهم® والموثوق الفباط 

يشرحونالضباط من بمرووسيهم الخلوة( )من قئتلون الخيش قادة وكان ية. القرن
يهللونللفكرة؛ بقبولهم يتعرون وءنل.ما أفعالهم، ردود ؤيجلون الوضع، لهم 

البيان.عل التوقع منهم 

التراححومفاوور0 يكن ب إذ الوامرة؛ هذه وراء بلخثر® والعري الخنرال( كان 
فريدمناخ ق حرت وبأنإّا بنزاهتها، علانية شهد انتخابات صحة ق والعلعن 

الأنتخايار المإلغاء ترر ذريعة احتلاق محوي همرج من بمد فلم الشفافية• من 
بزنته.

وبتعليإتمسبوقة؟ عثر تحويه حملة فانهللمّت، ومحاق؛ قدم عل الحمل بدأ 
ضباطفيهم بمن — والأمن® الاستعلام م وقضباط ، كثفوتوفيق®؛ الخنرال 

حولتدور شائعان طالة بروج والتحليل®" البحثح ومصلحة مماّحتيت 
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إلللوصول الديمقراطة تستحدم الإسلامية الالخبهت أن واحدت موصؤع 
لالإعلامية أبواقنا ساهمت وند الشريعة. وتطيق إسلامية دولة لإقامة لءلة، LJا

^^١٥^١١٠نظام لإقامة بالسص ارالخيهةأا امام حد وبلغت بل الشائعات، هد0 نشر 
*.Jلمرأة١١حقوق أي وغياب الدكتاتورية حيث إيران؛ ل اللأل كنظام 

الإسلاميةرلالحبهة قادة تصرمحات عمدا الفرنكفونية الصحافة وشوهت 
لإثارةالعيد،؛ وءمحمد كبثرْ وءررايح حشالْ القادر ءعبد خصوصا للانقاذ،، 

بالفرنسية،المتعلمة النخب سيطردون الإسلامين أن فزعمت العام. الرأي حوف 
السعيدلأ،ررمحمد تصرمحات شوهوا كإ ٠ والإيرانن بالسودانيآن ويستدلومم 

والتقاليدمعيشتهم طريقة لتغيثر الخزائريثن استعداد بوجوب القول إليه بوا ون
وغدائهم.بلباسهم المتعلقة 

رسالةلتوصيل الفرسيةأ٣أ، للحكومة موحهة أحرى دعائية حملة وتواصلت 
الديكتاتوريةمن هروتا ا، زنإل للجزائرين الخاعي الزوح حطورة مفادها 

ارانممالأن عل التاكيد تم كإ الخزائر. ق إسلامي نظام نام حال ل الأصولية؛ 
ويعرنهاوالمغرب، تونس استقرار ميزعنخ الأحرى الغارية المليان إل الءدوىا 

الطقة.ز الغربية الإستراتيجية اكالح بمدد ما وهو لأصولية، ال 
فابتياءأحرى• جبهات عل للإنقاذ؛ا الإصلامئة ارالحيهة صد المعبثة استمرت وقل" 

لمجنيدحرية،؛، ين الحق *عبد والأمن* الاستعلام م •رقوكل ديسمبر؛  ٢٨من 

ذباايداذ j حمما ص أئ م من ان بجهلأن كأنا الأُل. مل ولتها الخاف العام أورأي ان يدو )١( 
وماليزياربإميوتركيا فإيران ■فضوحة؛ كدية *الدكتاتورية؛ الة عكون عن ناهيك تواحيع. أكثر ل الغرب فوق 

رالائر(انمنرين. القرن س الأمحر الثلث ق الزبمة الاشيايات •،رغت التي الوحيدة *الملمة« الدول 

الكيان.الضحكات من لعمري فهذا التمع. عقل غيولع محوثا• التكلم كان إن المحرك- الثل يقول دكا ^ ٢١
)الماثر(

.٢١٩٩١يناير ي المبيت اللغة تانون صدور سمر تقريثا؛ نة بملها بدأت ند كانت واش ، ٣١
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ولالإ-لأمينلا'• أمام الطريق ّد عل لكل الخزارين«؛ للعال العام ررالانحاد 
الحمعات؛محلف ممثل ْع القاية مقر ل احتإعا حمودْ،ا اربن عقد ليمر؛  ٢٩

لمامتما٠١ ١١العمومية؛ الإدارة يمثل الذي سحدرىاا، الحفيفل عبد ١٠بتعين انتهى 
للأصوليةالمضادة الحبهة هده الحزاير،،. لإنقاذ الوطنية اللجنة ؛١١ لاحما سيعرف 

سابقةل التال اليوم ل السلطة اعتمدما دسمارُأ''؛ ٣ ٠ ل رسميا تأت التي 
نداءهاتالخزائراا لإنقاذ الوطنية رااللجنة أطلقت ديمبمر،  ٣٠ول مثيل• لها ليس 

إجراءبمغ للإنقاذار الإسلامية ارالخبية أمام الهلريق وسدوا الديمقراطية، أنقدوا 
التيالذإاهرات ل نادوا؛المشاركة تناقض؛ ق الوفؤع من القلق و؛ا-ون الئال• الدور 

،٢٣مر١٩٩٢يناير ٢ الخميس يوم العاصمة ل الأثاراكيةاا القوى جبهة ٠١نظمتها 
قبكثافة ليشاركوا الأول، دورها ق الانتخابات قاطعوا من حث، استهدفت والتي 
.٠٤١راا-اوهة« ضد للتموبم، الثاف؛ الدور 

للجنرالتقرير برفع ورا'محلرياا حمودةاا بن الحق عبد  ١١قام يناير، من الأول وق 
نزارارحاك  ١١الخنرالن طرف من استقثاب تم منه وبنميحة اعيهإ. معن ر١توفيقاا 

مؤولإل بالتحدث وكلماهما الوطني، اكفاع وزارة ن، غزايل® عاص واربن 
ؤإثنائهمنواياهم لر الاشتراكية؛،؛ القوى وارجبهة الوطني؛؛، التحرير ررحبهة 

دراحننزار® راحاك التمى ذاته، الوقت، ول الثال. انمور بانتنخابات ١^١١١^ عن 

الحقْءبال بان بون( ق استقبك والذي للتعاون• مايق رعدير ءء،دواا العقيد من علمت م، ١  ٩٩٥يونيو ل ( ١ ) 
مراتثلاث عن يقل لا ما لا صالح  ١١والعقيد لأتوقيق* الخنرال يناير؛ ٢ إل ديمبر  ٢٨بان ما التقى•؛ 'حودْأا بن 

والأمن*(.الاّمتعلأم لاقسم ل " ١٠٧والتوالصحافة ءمملحة عن السوول هو رولأصالحارا 

معودي*.ءلحليدة السوية التاصلة بينهم من ءالجتمع وناشطي خممات من محموعت بما ستلتحق )٢( 

الثان.الدور إجراء ايل'ء٠و١ الحقيمض، ١لدي٠قر١طتين تعبتة هو الظاهرات لهدء العلن الهدف كان )٣( 

ااا|لقادةمن كواحد أحيلا آيت لاحسين بتكريم الأول؛ صفحاتها عل ارالتئلت*، الصحافة قامت وبالصدفة، ( ٤ ) 
ثلاثةقبل أنها برغم الضخمة، الطاهرات لهدء التال واليوم مت التي الليلة ي وذلك التحرير، لحرب التارعسزاأا 

يدمإ الذي الحرل هدا إن منتفلمة. بصفة الأوحال ل ٠ الاشتراكية القرى لاجئة زعيم تمؤخ كانت فحب عواح 
الظاهراتأن صفاتة؛ يكل الحزاترأ، لإنقاذ الوطنية ءاللجتة اصتثصاليو أكد حيث بسرعة؛ أسبابه اتضحت، طويلا• 

أكبر.الكدية كاننؤ •فكيإ الحراتر، ي الحال هر وكما بإطلاق- الحقتقة نقتص وهو الثاف، الدور إلغاء إل تهدف كانت 
.بسهولة* اكاس صينيا كنا 

٥٤



ارالممواصلة عل صإنات وأعطاه الاشتراكية*؛ القوى •■جبهة رئيس أحمدا، آيت، 
الخيش.ندحل وعدم الانتخابي(، 

إلغاءعل عزموا ند القرار• *أصحاب كان الواقع، ففي، إلاتمربما• لريكن'يداكله 
ميادرتمكانت، ثم ومن الأول،. الدور نتاثج ؤلهور مند الأنتخابايتح منر الثان( الد"ور 

وذللئ،القرار، لتنفيد كدريعة لأسحل.امها الخزائر*؛ لإنقاذ الوطنية اراإلجنة لتأسيس 
التيللدولة، الخمهورية الأمس عل والحفاظ المديي، المجتمع لنداء الاستجابة بحجة 
الإسلاميون.ي؛ددها 

للانقلأباكهيد 

 jالمارك**إسماهمل العمد ي اتصل ؛ ٢١٩٩٢يناير من الأول، الأربعاء وم ي
المارك**محمد الخنرال، تصرف نحت، نفي وصع مني ليهللب، ظهرا، الثانية الس|اءة 

التركية**العلريقة عل حلا باق أحهلربي| وقر . ٣١٩٩١يوسو ل حدمحث، ك،ا فورا 
عنالناحمة للفوصى حدا ليضع مباثرة سيتيحل الخيش أن مؤكدا تحصره؛ محري 

وزارةإل لأصل العسكرية، الثرة لارتداء البيت، عل ءرحّت، وقد الديمقراطية. 
دخلتفقد الانتهاء، عل موشكا الاجماع كان زوالا. الثالثة الاعة الوطي الدفاع 

*عبدللجنرال العكرية التحية فيها يودي *العيأري* الخنرال كان الش اللحظة 3، 
الاحتاع.ثغادر كان الدى للجيش؛ العامة الأركان رئيس قا,زية«، الألاك، 

ففيلررإبراهيم بالحقيار الاتصال( مبتتا العءارىُا ررمحمد الخنرال مني، طلب 
*اعتنمفكهة! سرة مقيما النعجة*؛ دررعن البمؤية* القوايث، ررقيادة بمفر الشريف،*، 

يوممن ١^١؛ لأنه ثيء؛ ينمصها ألا عل واحرص الحائلة، مع الأسبؤع مائة عطلة 
ملفاتك،كل معلئ، فاحضز السنية. ؤ، غاية مهنة إما الأءإل،. ستستانفح بت، ال

متقبلعليها ، يتوقفبمهمة للاصهللاع تامة؛ ثمة فيهم تثق ممن ضابطا عثر وحمة 
الوطن*■
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بنالرئيس صد عكري بانقلاب يتعلق الأمر أن حينها استنتجت 
بشانالمعلومات لدي تاكدت وحى • بيومين مثلها امحتنعره كنت ما وهو جديد®، 

القيدلإحهلار راالباإيد0®؛ إل بالذهاب محاءلنا بادرت ا١الناذل٠، الرئيس عزل 
بالمؤامرةالأول؛ المكرية الناحية قائد ونائب الرئيس قيق ث حديد®، بن ،امالك 

الخفاء.ل محاك التي 

؛تجاهلهمتظاهراومازحا؛ ممنيطا كعادته، يومها حديد® اا؛ن العقيد اصتقباش 
التعايشإمكانات ترى وكيف، الانتخابات؟ ق رأيك ®ما قائلات فبادرق يدبر. لما 

®إنحفيص! بصوت فاحيته الحديدة؟®، الأغلبية وحكومة الرئيس ؛؛ن السيامي 
الدستورنخرم الحّكريين فنحن التعايش، ولا الانتخابات هو ليي طليا الأهم 
أنالمعلة. الل الموجود الحزب أو الرئيس كان مهإ الحرائر، حدمة ل نا أنفونفع 
هناككمديق؛ منه أكثر القانونية بمقتي وكدللث، وموالتا، محلصا بمقتي حئتلث، 
الانقلابمن ومحديرك بواجبي للقيام أتيت، وقد الحمهورية، رئيس صد محاك مؤامرة 

منكاملة دقيقة وبعد الرئيس®؟ شقيق لأنلث، الأفق، ل ترتم معالمه الذي؛ا.أت 
فآجب.تذتهل.ا؟®، بكل علمت، اركيف، ت سألني بالحر؛ فوجئ أنه فيها ل بدا الوجوم، 

للسياسةحمح.صا مغلقان اجتإعان ااتمند، عل الحيش محرضون ارالحنرالأت 
ألاباكنحي؛ الرئيس يهلالبإ الضباط كبار عل بيان تمرير النحجة، عين ق وعقدا 

جعهي ومهمتي الحكري، الأمن ل صابْل *أنا أضفنح؛ تم كله؟ا®، هدا يكفيلئ، 
للأنتخابات،اكال الدور يتحضر المكلفة اللجنة ل عضوا وبمفتي المعلومات. 

الوطني*الخيش ممثل يشارك ب فإذا واضح، إذن الأمر المشاركة. بعدم الأمر تلقيت، 
فالخنرالأتإذن، اط.ر تجرى. لن اكال الدور أن بمي، فهذا اللجنة؛ ؤ، الثمي® 
بدلك®.أعلمتك قد أنا وها اقلأبا، يدبرون 

يردتوفيق الحنرال بمد ب لماذا عوف *الأن قائلات ل فاسر الأقتتاع؛ عليه بدا 
انعيكان الذي وهو بي(، الاتصال عناء ه نفيكلف ولا الهاتفية، مكالماق عل 
الحنرالنبحزل فرارا الرئيس انحذ لقد ذل، كل عل قائلات أصافح نم ذلك،®. إل 
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وسعوصانالهادمة، القاليلة الأيام ق زارa و8حالو توفيق[ مد؛ن«لاللءو رمحمد 
إللاحما الأحداث وسين محالوفااُآ/ واااإاو؛ب لخرشاارآُ، دركإل النوال عل 
»الحدودة«.j محدوغا الرئيس كان مدى أي 

إلللذهاب فاغتتمتهإ يناير، شهر من والثالث، الثانر ق راحة يومي تممن، 
الشطرنج*؛للعبة الخزائرية وءالانحادية العام الأمض ثابتي*، رمروان برفقة اوهران* 

كثفصاطي بمهم لر '•  ٠١٠لم م*الهوارى الحزائري للطل الخائنة نلم لحضور 
بلالأيل، الدرجة من نموي ناهب حالة j( هم ينا *إجازة• عل ريهم محمل 

بحشدالعاصمة، ق الاشتراكية* القوى ررحبهة فيه تتذلاهر الدى اليوم ننس وق 
بوليسية*.دولة ولا أصولية، دولة *لا شعارت رافع،ن شخصن؛ ٨ ٠ ٠ ر ٠ ٠ ٠ يناهز 

القوامن،ااقياد0 ق كننتح لنا. بالنية رلالعزلة* مرحلة بدأيته يناير، ٤ بت، الوم يق 
القيادى-ءالمركز الأم|تخبارارثج؛وحدة عن ؤولا مبصمتي النعجة*، الرية® 

الاستعلامهمح،• جهات ثلاث من العلومامحنج بتلقي ومكلما للعمليائ،*، 
يناير،٥ يوم وق الوطني®. وااالدركّ الوطني®، للأمن العامة وءالمديرية والأمن®، 

*وحدةإل تقاريري من نسخة ؛ارمال، العاري*، ءإماعيل العقيد من أمل! تلقينن، 
التيالحديدة، الوحدة هده والأمن®. الاستعلام ارنم مقر ق والتوثيق® التحليل 

العلوارئحالة لإدارة لتوها أنثننت، ف كانت، لإدارما؛ عل• بن *بلعيد الرائان احشر 
الاستعلامقم ٠٠مصادر لح،اية وكدللئح التاريخ، ذللئإ من شهر بعد ستعلن التي 

الوطني*الخيش وحدايتح علم دون بحمليايتؤ والقيام الحيين، من والأمن* 

الديرين٠ ل ابق دمدم الخارجين'. العلأتات ل سابق ومدير المكري'، ل'الأمن تديم خابط )١( 
بلاوظيفة.حبها وكان للأمنالويي'، العامة 

متصوراخانم ذكاءه لكي ال—ادات"، "انوي ممليد ترياو كان الحمهوري)يا-وان< الحرس يقود كان الذي الخنرال ر٢( 
الناثر{.— حقيقية ّلطامحت. له أن 

للانحاديةاكفيد.ي الكتب وعفوال المراسلة. طريق ع.ن للمثهلرنح الوطنين للمجة رنينا الفارة مده حلال كت )٣( 
ابزاتري*ألث-طرح•
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إلعملأسارا؛ تورط تكنف تقارير أحول بألا أوامر تلقت ذلك بعد ثم اكعيُ 
٧^والفصل المصادر، خماية هي حينئذ محميقت الش الأساب وكانت الأركان، قيادة 

المناركنالعكري؛ن بعض ل روماننا ثقة نلة كان الأهم السب لكن الأجهزة- 
الأصولية.كافحة مل 

رئيسصارياا، ءرصوان الراني قام وساق. قدم عل جاريا الإعداد كان 
واستغلالإدارة لتسهيل حواميبه بتركيب للجيش®؛ الأل الإعلام ٠مصلحة 
محمولةووحدات مدرعات وحدات حطت، الوقت،، نفس ول واللفات. انمليات 

الاحيةمن استقدامها تم التي الوحدات وهي *، العجة*أ *عان ل رحالها حوا 
مدينةوهي ®البليدة®؛ ل والتموين الإماJاد وحدات وتمركزت '، الثالثةُ المكرية 

الثكنات.من ا كبش عددا نحري العاصمة من قريبة 

وقفمع كانوا الشع؛ياا الونلني ارالخيش باط ص من جيل أغليتة أن بالذكر جدير 
^؛١٢قيام بضراوة ويعارصون ارالشايل®، عزل يتمنون وكانوا الأنتخايٍر، ار الم

ادمئة،إم-حمهورية قيام حيار تردد؛ بلا رفضت، فقد أنا أما بإيران- ثبيه ®ملأل® 
لكنىمهددة، الخمهررية أس أن ظننهتؤ لفل. ١ ثخمية ألة مالد.ين أعتثر لأل 

الخمهوريةرئيس تدخل الأمر تطلب، لو حتى الانتخابات، لمواصلة مناصرا كنت، 
المنتحي،.الرلمان لحل الدستورية؛ صلاحياته ممارسا بعد، فيإ 

الإمحلامية*الخثهة انتصار أن يعتقدون كانوا أكثرنا أن المؤكد فمن حال، أي عل 
والريان.إيران ل حدُثح بإ تاثزا ذاتيا؛ وأرواحنا بل الخزائر، تيدد كارثة للانقاذ® 

الثدييتعالقنا عن فضلا حيلءا، قيادتنا به اعتنت الذي الأيديولوجي التلق،ن هن.ا 
الحرجة،المرحلة هذه حلال موضوعيتنا أففدانا ما هما للجزاتر؛ الحمهوري ؛المناع 

متظاهري*بالخبال التحقوا الل،ين ٠؛ والأم' الأّتعلأم انم صف محباط أو م-نغين، إلأميث*ن كانوا مواء )١( 
ايش•؛اذّء-بمء

العاصمة.خماية بدعوى )٢( 

للبلاد.الغربي( الجوب ل وتقع 
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صيامي-حزب محرد وليت حديا تهديدا للانقاذء الإسلامية ءالحبهة نعتبمر فصرنا 
الجمهوريالطاع عل والخفاظ- الجزائر" ®إماذ بذريعة والتجييس، الحشد ومدا 

الحزائر.الحزالأت»احتلأل« قرر للدولة؛ 

لابالانق

النهائيالقضاء وهي النهائية؛ معركتها الحربر١، آلة يحلن يناير، ٤ من ابتداء 
الماري"،اامحم.د الحنرال إل المهمة أوكلت وقد للانقاذ'؛. الإسلامية ؛رالحبهة عل 
ء.الشريف ففيل لأإبراهيم العقيد ؛ tf الثرية القوات ءقيادة ل أركانه رئيس ؤإل 

استغلحديدء. بن ااالشاذلي الرئيس من التخلص ثيء؛ كل وقبل أولا محب كان 
الأفضل،يناريو اللاختيار يناير ١ ٠ إل ٤ من الأسبوع الانقلابيوذرآ، الحنرالأت 

ءمحمل-مع الحادثات ق والبدء ، ٠٠٢٠٠^١^أن محتمل التي الشخصيات؛ وانتقاء 
علأكره والذي الحزائرية، الثورة ق البارزة التارمحية الشخصية ؛وصياف،ُ'آٌ؛ 

(.٠١٩٦٣الااجوءإلالمبطم 

حل-يل-ءإبن االشاذل لخلافة ؛وصياف٠ امحمد عل الحنرالأت اختيار يع أن قبل 
الخياراتدرسوا قاد مدنية، واجهة وراء التخمير يفضالون الذين، الانقلابيون، كان 

ااحسازرأتا^١، بن أمتالالأحمد كاريزمية شخصيات أسإء تداولوا فقد الأخرتحز. 
اعقرفقل حينا. استبعدوا لكنهم الإبراهيمي،؛ طالب الدكتور،أحمد وحتى أحمدء، 

ارآين،محنب وقد قديمة، حابات لتصفية حي يأن ومحتمل ،انتقامياtf بلة،أ اأ؛زا 
طعىفقل الإبراهيمير" أما،طالب، السمومة®، لاهديتهم الأصيل الديمقراطي أحمد، 

.٣١٩٩٠ديمبمِِ ل نزار* ر٠حاإل بلخثرء ا١لعربي الحنرالأن وصعها التي ا الشامل العمل اخطة من المستلهمة ( ١ ر 

دءالتايريثن'.معد فإ 'سمون الدين )٢( 

باسمعرف التحريرء أثوره رموز من رمزا بمأالسيلةأ؛  ١٩١٩يونيو  ٢٣ل ولل؛ الذي بوصياف'أ ءامحمد كان )٣( 
السلطةعارض الاستقلال، غداة م؛ ١  ٤٩٠ ل الميحة الثورة فجروا الذين القتاديتن اوائل واحد الوطي"، "الطيب 

الذيالأث،-تراشأط الثورة 'حزب هو معارصا حزتا وأسس الخزار ترك  ٠٢١ ٩٦٣إيقاف وبعد بلة*؛ ل'ين اLلطامة 
'نفطرءا.مدينة ل يءع للأجرالذي بممنعه اشتغل بالمغرب: منناه ذتِة ق بوملي.تء. 'هراري عندوفاة حلمه 
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أنهبرغم اربوصاف®، محوي يق فلم عتق®' وربطة يدلة أنتق ءامام لأنه فيه؛ 
الخيشعل رامحب قاتلات بماير ٥ ق ، Ueune Afriqueأفريك لأمحبوعية؛اجون صرح 

اكب®.اختيار احترام 

تصفيةأن عل يدل تما طويل، وقت مند الخنرالأت، حبان ق الخيار هذا كان 
أرسل، ٢١٩٩٠ديمبمر ففي طاك. الدراسة قيد كانت، للانقاذ® الإمحلامية ااالخبهة 

،٢١٩٩١عام وق القديم. للمعارض ودية® دانيارة للقيام المغرب إل هارون® راعل 
أحدهمالكتبه، الصحفي،ن من بارمحال المضادة® الخامحومحّية ا١ماليرية رئيس 'كالفنى 

ؤإمكانياتاابوصياف®، رأي هواّتهللأع الهدف كان فرنكفوقُُاُّ وأحر 
الأحداث،محاورته نخص أنه الصحفييحر انطياع كان النسيان. دفار من استخراجه 

،٣١ ٩٩٢بائر من التاّح يوم حتى ط وظل الحرائر• وايع عن تماما منفصل وأنه 
الثورة®.ا_ااأرى للاتصال يوصياف®؛ ناصر ١٠بالابن هارون® لأعل اسنعانة وهوتاريخ 

القوان،أركان قيادة ق عادية صر حركة انتباسا أثار بماير، ٩ الخميس وم يق 
ءانزار®،فيهم بمن الكبار الضباط من جع زارها حيث النعجة®؛ داءصن البرية 

مصباح®،والالمادقTيت الرحمن®، عبد و»كإل العإرى®، و»إسإءيل و>ابالخر«، 
الخيش®.لأمن المركزية من،ءالمديرية عقيدان وكيلك 

الأركان،قيادة وأعضاء العسكرية، النواحي قادة محع الاحتإعات وتتابعت 
للانقلأب.مقبول إحراج إمحاد ق الأزمة كانت رهيبة؛ بسرعة القوات،، وقيادات، 

فعداإتمامه، كيفية تماما أجهل ولكنيكنت، للانقلأب، بالأعياد علم عل كنت، لقد 
الوطني،®الخيش حماية موضؤع ق أمحثثرإلأ لر الحلاقات،؛ وتنسيق العلومات، استغلال 

سنواتق حركة مهندس وكان لإبومدينء، زمن ل والتعلم الربتة حشة الإبراميممب* ءطالب تول )١( 
مثرراتله عكرى مصور من الوصف مدا عنه فالتمر لدا تدنه؛ عنه شاع إزاحته- نتم أن قل المنان 

)التسجم(بالأساص. وسياسة أيديولوجية 
للدولة.التابعة ااالثعبأا ليرميه مديرا بعد نتإ أصح الذي بوكردرساراإ "عزالدين هو )٢( 
)٣(

١٦



واظار،الركزى، والمك والظوفز_برن، الإذاعة مقر الحيوية)مثل للمرافق الثمي« 
الاصتعدادات.تلك عنه سنسنر بإ للتكهن لكفيا دلك لكن وقد الحكومة(، وقصر 

وزيرهو ال\روت؛ القوات قيادة مقر ل مدنيه شخصية المساء دلك ز شاهدت وقد 
لتلهيحضر والدي القرار®؛ ءأصحاب من القنب يلقايد®، بكر ارأبو الاتصالات 

ءصادقوالعتيدان أنا شاهدناه، وعندما والإعلام، للصحافة سينها التي التعاليإت 
الضابطانطفق الضباط، نادي نغادر ونحن الرحمن*؛ عبد وءكإلر مصباحء آيت 

هناكلكن إذا ما أدري لألا الرحمنءت همد راكال ألقاها التي القفشة بعد يضحكان 
مهم،بحيث الاحتفال عند المشويان تعد أن التقليد حرى فقد الماء®؛ هدا مشاوي 

ا.الحيشُ مقر إل بريارْ ساب مدنية شخصية أو وزير نيام أو 

اربوصياف®،لمقابلة المعرب إل بالسفر هارون® لأعل لكف، يناير؛ ١ ٠ يوم ول 
اكورةدلاحزب السّابق الرئيس قبل تردد، وبعد الوطن' إل بالعودة ؤإقناعه 

للاطلاعساعة؛ وعشرين أرع لمدة اّبمزائر، إل خاطفة بزيارة القيام الاشتراكية® 
الأرض•عل الوصع ومتيم الأمور جريان عل 

نشرةأيع ألا لاصادق® الحقياس عل أشار الهار؛ منتصف، حوال يناير، ١ ١ يوم ول 
يزودولأن دون حديد®، هناك ا١سكون ١^ مؤكدا تفوتني، مساء الخامنة أحبار 

بنهالشاذل قبل لقد بالسر؛ ل باح ة، الخامالسّاعة وحوال أحرى. تفاصيل بأية 
نشرةاستهالت، ذاته، المساء وق دماء. إراقة وبدون سلمية، بطريقة التنحي لا يد جد 

ءاستقاله®فيه أعلن والدي للرئيس، حديث بآحر موعدها؛ عن الماحرة الأحبار، 
الصدمة.مادمجه غطت، وقد للشاب،ط 

اصقِاط1)الناشر(الضباطبالوزيرالإذ...واضح١^١٠)١( 

١١ يوم عص ول مقاومة. وأبدى رأيه عآ■ عدل بالتنحي اء؛ الإل نحت جديدء، بن الريس نبل أن بعد ، ٢١
ولاعبدالخميدالماريْ، "محمد يالحنرالن مصحونا الرظّى( رالقر ءزرالدة• ل لقابلته اامار'٠ ابنرال ذهب يناير' 

ينزار؛ 'اخالد يردد د العاصف، اللتاء ط؛ وي الاض'ذلياا. وصديق ابعة او العكرين الناحيت رثيس جوالي" 
•٢■والأتادة ز،ومران٠٠ قف اش بالفيلأ للاحتفاظ صإنات له ئدت أن وبعد عله؛ والتعدي الرش تعنيف 
الاستلامإل الرتيس انتهى النرؤع؛ ض التراء بب بقضاية •لاحقات أية من وعائالته عو وحايته خدمت. ِيارة 

الواتع.للأمر والخضوع 
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يوماحراوه مقررا لكن الذي التشربمة؛ للأنتخابات الثاق الدور ألض وهكذا، 
مهدها.ق الديئفراخمة التجرية ووئدت الانتخابي(، المار تقويض وتم يناير. ١ ٦ 

للاحتيال.ثعسة؛ والأكثر الأير الممر للإماذاا، الإسلأمٍة *الخبهة وتعرفت 
الخربإثرها عل فبدأت الإ،>لأمين؛ من ممر يتقبلها ل؛ حقيقية مهلو عملية لكنت 

الثانية.الخزائرية 

فتعدقذرا. ملتويا ررالينايري؛ن'' انقلاب عل الشرعي الخناء ميناؤيو لكن 
مرمومعل للتوقح يناير ١ ٠ يوم دفعوه التنحي، عل ااالثاذؤإأا موافقة عل حصولهم 

دستوريافراعا ذلك حلق لقد يناير• من الرابع بتاريخ رجعي؛ بأثر الرلمان ؛حل، 
الخمهورية،رئيس عجز أو وفاة أو استقالة حالة J( أنه عل الدستور ينص إذ ماذا؛ 
بلخادم*؛لآبد\ذوزوز الرلمان، رئيس ولأن الوطني،. الشعبي *المجلس رئيس نحلفه 

لحلتحايلوا ولهذا الخنرالأت، رفقه فقد الإسلامي، الاتحاه عل محونا لكن 
الماللث،*عبد الدستوري(، المجلس رئيس إقنلع عثا الخنرالأت حاول، لقد الولمان. 

رفقي.لكنه ال1ا.ولة، رأس عل كواجهة لستخا.موْ حبيلس،؛ بن 

يناير،١ ٢ يوم ففي، ناحعة. لكتها للدستور، تماْثا منافية الانقلأسن نتدعق كانت 
ليطرترّم'ا*؛حاصعة محفة امتثارية مؤسسة وهو للأس،، الأعل *المجلس أقر 

للأس،الأءإ، *المجلس قرر بيوم؛ن؛ ويعدها الانتخاب. المار مواصلة استحالة 
سياسيةهيئة وهي، للدولة،، الأعل، *المجلس إل سنتتن؛ ولمدة الدولة، إدارة إسناد 

الدؤ(٠، يوصياف، *محمد إل برئاستها وعهد الناسبة، ظء استحداثه.ا تم صورية 
منفناقفاها منة وعشرين ئإن بعد يناير، ١ ٦ يوم الحرائر إل رسميا عاد قد لكن 

تمرفه.تحت، الخيش بوصع منافئا؛ *نزاره، الحنرال، تأكيد بحد عاد والغرب. ا فرن

الداخية،الخارجية. الث،رون ال.فاع. وزراء الأولآ. الونير أعماء- سة من للأمنُ الأمل ُالجاس يتكون )١( 
االخيِ،لمبي ١٠مم: آمهاء، منة من جنرالأت ثلاثة أي الوطني ءالخيش أركان تيادة ررتيو العدل. 

أحمد•سد فكانوا: الثلاثة الدّيون أئ الأركان(؛ نااّزية<)رض المالك و«ءبد تزارا)١^(. •خالد )الداخلة(. 
أمرطؤع كانوا رق. يلمخلميل•)الدل(. واحمداف الخ،ارجتة(، الايراميص•)التهوون •لخمر الأول(ا غزال•)الوزير 

•الخزالأت 



ثئلقد ه نفالجلس لكن التاربجية، الشرعتة يقمن بوصاف® ررمحمد لكن 
والتوازن.التنؤع فيها روعي الشارب، متنوعة تشكيلة ا. ارموثمن؛ن،ار رحال من 

الوقتلكسب جديدة حيلة الخنرالأت؛ اصْلنعها التي المؤسسة، هده لكنت، 

العسكري،للانقلأب توجه قد التي الأنتقادات وتفادى العالمي، الدعم واُتزإع 
المجتمعيفرصها قد التي الحتملة العقوباُت، نحنب وكدا 

عشواثيقع 

'؛الينايريون®لكن أقدامها، لترسخ الدنية الواجهة استغرقته الذي الوقت، خلال 
كاما,;، ijbللغاية، قدرة وبهلريقة جدا، عنينا قمعا الإملاْسن لقمع انمة يعدون 
إخماده.عل العمل من بدلا الوسائل، بشتى ر'الإٌلأميٌ للعنف تشجح 

إلالشوه؛ن الأشخاص وملفاُتج برجال وهلت، قل كنت، يناير، من الراع ف، 
رامتقبلشكل التي بالمهمة للاصهللاع المعجة®، ص ل الرئة القوات، قيادة 

مصباح®؛راء,.ادقآي.تإ العقيد ترأسها التي العمل جلسات، إحدى وأثناء الوطزا'• 
قائمةثؤملتا وقد حهلرين. اعتبروا الدين الإملأم؛ن لكل الفوري الاعتقال تقرر 

للإنقاذ®،الإسلامية ررالخبهة ثوري محلس أعضاء اعتقالهم المطلوب الخهلرين 
ومرشحيالولائية®، الشعبية وءالجالس اابلل.ية®، الشعبية ءالمجالس وروسماء 
الأول؛الدور ق لتوهم الفائزون مهم بمن التشريعية، الأنتخا؛ات، ق ®الحبية® 

الإملاميةررالنقابة أعضاء فيهم بمن واانقابيير1، والطلبة، البلدية، الكاتب، ومؤول 
والمتهلرفونللإنقاذ®. الإسلامية ررالحثهة مع التعاطفان من اعتبروا الدين للعمل®؛ 

العودين*،العرية ءالملكة ق وءالخزاتر، سابق ومفتر هدامء)طبيب ف، نزار؛ ءحالد الخن,ِال )١( 
لكايء)عقيدسابق اعل العتدلن(، والإ-لأميين الإسلاعيق. لإرضاءالبلدان وذك اباريسء، وعميدمجل 

والمجاسين،الوشية للمفلمة العام والأم؛ن مايق» ومفتر ، ٢١٩٦٢—  ١٩٥٤الثورة خلال ١كارتب الثاثية الولاية 
التحريرلاجبهة اتحادية ل سابق ومؤول )محام، هارولءا *عل التحرير،، حرب محامدي دعم يقمن كان الذي 

الميولوأصحاب الديئقرافن لخادعت وذلك الإنسان، حقوق ووزير 'لتحرير، حرب أثناء ا قرني الوطني* 
الامازيغية(.
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الأفغان،الجاهدين وقدامي النارية، بحملهم المعروفون والأئمة الخهاديين، من 
وحماعاتوالهجرة، التكف،ر وحماعات المسلحة(،، الإسلامية ارالحركة وأعضاء 

ومائتيوألف ومائة ألف ين يتراوح المهللموين إحمال لكن والدعوم. التبلمخ 
ااثِلما(.الدية، يؤمرداس، الأربعاء، )البليدة، ونواحيها العاصمة ل نخص 

الحنرال،من أم؛ تلقينا حيث، مقررا؛ كان كإ تتم ل؛ الاعتقالات حملة م؛ 
ؤإعادةالعملية، بإلغاء اء؛ المذللن، من متأحرة ساعة ل الحإري،،، 

يريدآنذاك؛ الداخلية وزير )LJ>؛J،،، ير ٠٢٠١١١٠كان ونيادته. الرقم ذللئح ق الفلر 
منالئات، اعتقاJ( ل همع يناير، ١ ولإ ١ ١ يومي من وابتداء الأءتقالأات،. من الزيد 

الإسلاميةلأالحبهة بي متتمن الآلأذ، ، توقيفالشهر ذللئ، مائة لتشهد الأشخاص، 
المملرفونالريبة؛ يثم بشكل الاعتقال، من واستئني معها. والتعاؤلمن للانقاذ،؛، 

الحركةدمع هدفها كان ؛دن؛ عثوائية، اعتقالات ملة كانن< قوائمنا. ل المجلون 
ومعاداما.الدولة بغض إل الشباب، ودير التهلرفؤ، بانحاه 

ارالثاذلاالإكراْ التال اليوم ل ملحوظ بشكل هادئا الوضع كان ذللث،، ورغم 
راغبنغيرِ الإسلامين غالبية أن البيانية معلوماتنا فقد؛ينت، استقالته؛ تقديم علر 

الذياكري،؛ العارالأنقلأب، مقاومة يفضلون بل لح، المالعمل إل لانتقال اق 
تلقت،وقد ديم؛ر. ٢ ٦ انتخابات ل الثرؤع انتهارهم صادر والذي دهم، صم 

الإسلاميةةالحبهة بي منتكل وتصوير احي، الممحيط يمراقبة ت<وليإ'ت، الثرطة 
العآكري،،،*الأمن عملاء أمر كإ حفية. الاحتجاج؛ إل يدعون الذين للانقاذا،، 
موولويعقدها التي الأحت،اءارت، كل بحضور الإّلامين؛ ، صفوفل التلنان 

)رالحبهة((.

الأعل*الجلس أصدر حن يناير؛ ٢ ٠ يوم حتى اليهلرة نحتج الوصعر بدا 
مائةأثناء ق معتادا كان ما وهو احي، الممحيهل ق التجئ محظر قانونا للال.ولةاا 
فعليا.استفزارا القانون كان أمحبؤع. كل، من الحمعة 
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الخنرالمن بامر يناير،  ٢٢ل القادر اعبد إيقاف ذلك إل يضاف 
لخبر٠٠؛١٠جريدة ق تثر بيان ق والشرطة، الخيش ررحثال٠٠ دعوة بحجه ارتوفيق٠٠؛ 

لقدالثع_،اا. ءاحتيارات مع الأوامر هده تعارمحتخ روسأيهمإذا أوامر عصيان إل 
أوالخيش وحدات من أي انقلابج نحنون الثعبي،ا الوطني ءالخيش مسوولو كان 

ففيعارمة. فوصى ل البلاد القرارات هده ستغرق وهكذا صدهم. الأمن قوات 
١لدولةwمساجد كل ل بوحشية الخمعة يوم محمعات الخيش مّيقمع التال؛ الشهر 
الفل،عثرات عن مثفر الذي اكاد، والقمع الاحتجاج من دوامة أطلق بشكل 
انمفلن.وآلاف الخرحى، ومنان 

أمقركإ الاعممالأت كثافة مدى نتصور نكن لر التوقيف، حلان ^أت عندما 
بتحييدواكتفاء الأمني، للأنفلأت استباق محص لنا بالنسبة الأمر كان الواغ• عنيا 

مدناالاعتبار ق الأخذ مع وحتى العام. الأمن بمليون قد الذين الخطرين الأفراد 
فانوراجيجل؛،؛ واروهرانء، وررءنايةاا، ولاميدي؛العثاساا، لأقنa؛لينةاا، مثل أحرى 

وزيرابصفته لابالخبر٠٠، الخنرال أن بيد أبلءا. الألفجن ليتجاوز يكن إ ؛؛ ١^^١٥عدد 
لاعتقالجالأمامية القوات بحثي يناير؛ مهر نباية ل الولاة، أمر قد كان للداحلية؛ 

رجال،ثس الحإقة؛ ث، ب؛ر؛،اأو زائدة، وبحإمة الإسلأميينا من ممكن عدد أكبر 
لأامتبهوا،اأو لاجليابا،،، يرتدي أو ٠ءدحاا شخئس كل لأءتقال، معواء حملة الشرطة 

مسجد.من بالقرب، لوجوده فيه 

منالقمع؛ عن الناحمة الاصهلرابات بتاثبر الخيش، قيادة تمكنت، لقد 
رئيسوير وهكذا، الخطرين"• ُالإّلأمت؛زإ اعتقال، بضرورة بوصي١فا١ لامحمد 

والذيالطوارئ، حالة ياعلأن مرسوما فبراير؛ ٩ يوم للدولةا١، الأعل *المجلس 
أنسن نخص أي حبس  ijالحق الداخلية ®لوزير أن؛ عل ة الخاممادته ن، ينص 

بقراروتنشأ محددة أماكن ل تقام أمنية مراكز 3، وذللث، العام، بالأمن محلا نشاطا له 
رئيسحمل للحريات؛ والمقيد الخهلثر، الرسوم ^ا وبتوقيعه الا.اخليةااّ وزير من 

١١الأمنية )رالمراكز فكرةإن الثقيلة. المزولية تلألئ، ه نفللدولة« الأعل ®المجلس 
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بلخرا_ااالعربي لالفضل وير-ح القرني، الاحتلال ثمارسايتج أصلامن تستلهمة 
وإحيائها.

علالشرعية ؤإصفاء الأمن، أجهره سلطة دعم الْلوارئ حالة استهدفت 
أياملث،انية التحقيق قيد التوقيف فترة ومد ٠المشبوهان٠، واصتجوابات اعتمالأيتج 

علوالتمحت المساكن، مداهمة ق القضاء ونحاوز ساعة، وأربعين ثان من بدلا 
مرتكبيهاإعفاء ْع والخروقات، التجاوزاتا بكل سيخ فقد باختصار، المكالمالتا. 

التضييقهذا ه. حبيمكن وبالتال مشوها، حدى معارض كل واعتم العقاب- من 
خيارالالشع_، يترك لر اللاتينية؛ أمريكا ديكتاتوريات به اشتهرت الذي البوليي، 

للمجنرالأت.الخضؤع إلا 

بنءمحمد الراني إل به عهد الموقوفين، للأملامن وفرز استقبال مركز أقيم 
العاصمة(؛شرق المحمدية )بلدية ؛®اللميدوا الخمهوري الخرس تكنة ل عبدالله* 

القاعدةووضعت الموقوفين. لأستجواب تصنفه نحت، الدرك رحال وصع وقل- 
الأشخاصونقل الاتصال محرعة لضان استنفار، حالة ل ؛'ا؛رفاريلث<اا الخوية 

أقلوق فماير؛آ،. شهر منتصم، س ابتداء الخنوب، ق المقامة المراكز نحو الموقوفين 
لرحثن ق اامتء؛لرفثناا، اعتبروا ممن ألثا عشر ثلاثة حوال توقيف تم شهرين، من 

الإسلاميةحتى؛®الخثهة ولا بل الأصولية، أو بالتهلرف علاقة أية لأكثرهم يئن 
كاذبة.أووثايات الشرطة، رحال صحية كانوا أنم ذلك، للانقاذء. 

والشعورالإذلال( الاختلاط.، الجرارة، درحة )ارتفاع الاعتقال ظروف، كانت، 
علوزيادة التهلرفح. إل الحركة ولغ للنظام، الحل-اء لتنمية الوسائل أفضل بالظلم؛ 

والخهات—الأطياف محتلم، من — الإسلاميين م،قن-نج الاعتقالات هل-ه فإن ذللئ،، 
سيلمتحقونللدين وذللث، بعد، في،ا مهثا دورا أذن علاقات شبكة وبناء التعارف من 

ارحيجلا<من لإسلامي أمكن وهكذا سراحهم. إطلاق بعل-لح المبالخهاد منهم 

الامسا.•وادي و •رقان•،'فرات' صردييى'- •;رج بل'■ وث'ءين ( )١ 

١٦٦



لحةمبعمليات يقوم أن اادلس® مدينة من جاء ولن »الٍلة،، ل رنش3ل أن 
ااالخلفةُ

j

حولبمعلومات لإمدادنا الراكز، هد0 داخل عملائنا بعفى غرسنا أننا وبإ 
الاتصالووسائل النملة، ومشاؤيمهم العمملن، للأملامسن الممسية الحالة 

ررقمإدارات لعض حينها تيسر فقد تطويرها؛ عل يحملون التي والعلاقات 
منالكثثر عل استول الذي بالإذلأل، الشعور هدا استغلال والأمن٠، الاستعلام 

واستغلالهمبل الحبال، ل الح الم؛التمرد والالتحاق الحنق إل لدفعهم الشباب؛ 
بعينها.أهداف صد 

بالفحل.بدأ ند ارالإّلأمىاا العنف، استغلال كان 

وررالأم٩راليةااا؛وررينةاا عمليتا 

السإعةوصحن، قد وكنت، الهاتف، حرس دق فبراير، من الثامن ثت، اليوم 
حينآءعنابة® ل حضوره عدم عن والأعتذ.ار ميلادها، بعيد والدق تأنثة بعل لتوي، 
تقيم.

استل.ءاقأنه لحفلتها فلننته لكتيه. تيعيني بااإّإءيلاا؛ العقيد هو محدثي كان 
ذلكئل حا علم عل وكنت التال، اليوم ؤ، شلن التي العلوارئ بحالة ليخرف 

تبعدالتي ءرباتنة*، مدينة ل وقعت التي الدامية للأحداث نقيقا لطف أو بأيام؛ 
أسفرمما الخمعة صلاة مظاهرات الخيش قمع حيث العاصمة؛ عن كم ٤ ٠ ٠ حوال 

٠تقرينا شخصا خمسين مقتل عن 

القيبحضور لاحفلت ا،لضادةأا، الخاسوسية مقرأرمديرية إل وصلت وعندما 
والرئيسبوقشايية،،. ءعاشور الرائد رئيسه من بدلا الاجتماع، ل لورارىُاُا، ®سعيد 

للراxبالنية الحال يكن ب ما وهو غيابه، حالات ل إلا نائيه ثنلمه لا عندنا 

للقنصل.ناتتا الغرنية؛ ، Lilleُلل مدينة ز م ١  ٩٩٣عام بئ )١، 
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استبعدهفقد لذا؛ القانونية, الشرعية بأطر التزامه شدة عنه عرف الذي اابومشاُيةاا؛ 
الفثوي.العمل هدا ل الثاركة من بعد~ فيا علمت كا - 'راماعيل® 

وكيفيةررالإملأمياا، الثمرد من الرحالة تلك وضع بتميم خاصا الأجتاع كان 
عنقفلا القضبان، خارج بقوا الذين للانقاذ* الإسلامية ®الخبهة ناده مع التعامل 
الشاملةالخرب ل الثعى® الوطني ورالخيس الشرطة قوات نوريهن وماثل دراسة 

راضروغير الداخلية، وزارة ل مقيم شه ءاماعيل® العميد كان الإملاميثن. صد 
أنمن بدلا العاصمة، ومقاهي أزقة ل وتكعهم الشرطة رحال، ترا"حيا عن 

تعاطفهممن نحوفه نحفى يكن ولر الإسلامي؛ن. مواجهة ق المادي وجودهم يمرصوا 
لانتصارها ْن بحرماما ااظاJ٠تاا الش للأنقاذأا؛ الإسلامية والحبهة حطاب مع 

مامعرفة طلب وقد لأفرادها. التعئفي التوقيف صد نحج وكانت الانتخابات، 
المعروفنمن الوطنيء للأمن العامة ٠االمددرية شرطة رجال تشمل مجالفاتنا كانت إدا 

حذوسحذو ~ قوله حب ~ لأننا للانقاذلأ؛ الإسلامية الالخبهة مع بتعاطفهم 
أحهزةصفوف ل إسلامية ميول ذوي أفراد وجود ْع أبدا نتسامح ولن تونس، 
أرالديريةرئيس الرحمن؛أا عبد راكإل العقيد ؤإن الوؤلي وارالخيس الأمن 

أيهو، وستول الخنس، داخل التطهثر يصية ستتكفل ا"بمثسٌ؛ لأس الركرية 
8المدئيينااأاا.أمر ااإسإعيل«، 

بإئةقائمة لأعطيته الرJثين، الشرطة رجال عن تحدث قد اُإسءاءيلأ كان لو 
لبدا الشرطة صفوف ق الإسلامية اليول ذوي عن الحدث لكن الأقل، عل اسم 
ءالخبهةكاك وقد السياسية، التعددية يفز م ١  ٩٨٩دستور أن خاصة معنى؛ ذي غير 

الخوألطف ولكي قانوثا. به معترئا حرنا الوقت؛ ذلك حتى للإنقاذااإ الإسادمبة 

*نمصباط أشل من ثلاثة فانمى ض؛ انمل ي الم1ِيُ ُلسءأءياس العقيد نرِء الأحتءأع،ا ذك بمُد ( ١ر 
والرائدوا،وتخدبن، الإدارة مّؤول طارقُ احاج والرائد يم—نة•، بن رجابر الرائد وهم؛ والأمتُ• الاستعلام 

للإنفاذ٠.الإسلامية •الخبهة مح تعاطفهم هي الحجة لكث للعسياتا. اريبد *ا،لوكز ي انمدات مزول *ترفزأ 
بالأصرليآن-علانة اية نحمعهم غن د لكن الدينين، الفروض إداء ٠^٠٠'^ الفعل الضباط هؤلاء كان وتد 
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قمعنا وهوموجود أحمدُاا، هوعمى واحدا، إلا أعرف لا ررأنا ت قالت الثيء بعض 
رئيسأصاف فقد محلها، ل تكن لآ المرحة لكن النعجةاأ. بعن المّية القوات قيادة 

فاللدمزاح، وقت ل ®لسنا قائلات حدية أكثر بلهجة المضادة^ الخاسوسية ®مديرية 
للجزائر!ُفوداعا نحرك لآ ؤإذا مهدئ، 

يقومونالشرطة رحال، كان إدا عإ حفيغس؛ بصوت مستفزا، مالني يم 
العسكريةالقيادة توجيهات ينقدون كانوا إذا وعإ التوقيف، عمليات ل بواجبهم 

أوالمدينة نهناق ل يفر عملهم جال أف موضحا بالإيجاب، فأجبت تساؤلات. دون 
ا.الوطنيااُ ®الدرك احتصاصى ق يدحل دلك حارج وأن السكنية، المجموعة 

اللاحقةلأمابح ا أن دلك ءإممإعيلء؛ إلحاح معرى يحدإ فيإ جيدا، وسايرك 
برصاصالمضادة^، الخامموصسة ررمديرية ضباط أقارب من الحديد قتل صتشهد 
بالاققامغليالهم أحضزلإشفاء ضوءا لمنحهم به ١ادفعة ما وهو خماعات 

حقيقية.رآآلأت الطريقة بيده صح وقد والثأر، 

حيزالطوارئ حالة فيه يحلن الذي اليوم مساء ول الأجتءإعا ذلك بحد 
شحصنوجود عن للإبلاخ للعمليات®، القيادي —®المركز يامرأة اتصلن التنفيذ؛ 

نلقيوبمجرد بالعاصمة. رأالقصبةاأ ل ®بوزرينة® بشاؤع منزل عل السطو بصدد 
القواتقيادة ل يومها موجودا كان الذي رربوصوف®، المحاففل إل حولتها المكالمة؛ 

الشرطةرجال من سبعة تحملان سيارتان كانت دقائق، خمس من أقل ول الرئة■ 
الشرطةلرجال منصوبا ثزكا كان محقر. أقرب من قائمين المكان، عين إل تتجهان 

مولأي«،*عمر ميهوبء، ®مراد لعواف®، ®سامي حمدوش®، الدين ®نصر الستة: 

نفلنالحضورهالتلفاز. ل حش و١لموف العاصمة، ق النفتاء بحففل الكلف، برصوف• ءأخمد الحافغل نمين، ر١( 
القاب.أو اريامحب القابلات، حلال اللام، j اسرمحا 

كلتعل حسن، القديم، للتقيم وفما يزال ما الإُلأس؛ للاحقة بالشبة الهام، توزع كاش، الرنن، ذللت، ز )٢( 
ل>انشالخاصة زالقواتؤ الدن، خارج وانمرك الحفرية الراكز j زام.لت الحدي; محانا j مملحة 

ازين.انونوتات، المارات، لرانة الحواجز 3، ١^^٠١١—عم،' 
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منوجردوا أجسادهم، الرصاص نحلل حيث ورايوسف p^؛_؛؛، رامحمد 
شرطيسوى الذبحة من ينح ولآ بحوزتم■ التي اللاسلكي أجهزة ومن أسلخهم، 

كانواكد الهاجعة, بعد وصلتنا التي الرواية حب ودلك ميت، بأنه تذلاهر واحد 
الثرحلة.رجال من القدرةأا ءالحرب لضحايا جدا حلويلة قائمة أول 

بالمجموعةبالإسلأين؛ الخريمة هده الخزائرية الصحافة ألصث ومحورا، 
عنهالحدث سأفصل والذي ^_®، ررموح يدعى نخصى يقودها التي الملخة 

الحإعةعن البحث بدعوى للة عملية ئفذت التال، الوم ول اللاحق• لفصل اق 
ريشكلونعيان شهود باغتيال الصاعقة مظلتي من مجموعة فقامت لحة؛ الم

الشرحلت.مذبحة فيه ووعنا الذي المكان نقس ل إحراجا( 

الأمتارمن مئات بضع بعد وعل أيام، بثلاثة ُابوزرينةاا شائع عملية ويعد 
المسمىبالمكان الحربية، البواحر لتصليح عسكرية وحدة هوجت ®القصية®؛ من 

سبعةيتهم من نل، عشرة الحصيلة كاك ®الحزائر®, بميناء ؛، راالأماراليةااُ 
ارموحمحموعة إل الهجوم منفذي الصحافة نسمتا وقد واحد. وسرحلل عسكرين 

قذرةعملية كاث الثكنة. داخل للأملاميين مناصرين عسكردان بتواحلو ليفيي®، 
ا،كتا؛هُ ل سواعدية® ءحييب الملازم عنه كشف مجا وهو الأمنية، الأجهزة دبرت|ا 

سابقاعسكريا وكان مباشرة، فيها المشارين أحد من العملية تفاصيل عرف وقد 
١لالديريةدبرتها وقد البطح®، ارعملية باسم العملية هذه سميت السجن. ق التقاه 

،٢١٩٩١نؤسر نهر فمي الحنش. ل الوولن أعل بماركة الحس" لأمن المركزية 
وبعدالإسلأبن، مع التماحلف بتهمة البحرية، المدرسة محن عسكريثن ستة اعتقل 

®؛شرلدى عكنون® ٌ؛ن ل للتحقيق® الرئيس العسكري ارالمركز ل الاستجواب، 

تصيحرمؤ-ة الجحرة، الفوات مائة مقر منها بنايات، عدة من تتكون البحرية؛ للقوات تابعت موّه ( ١ ) 
إلالمقرب^<ب ■ ٠٠وهر  ٠٣١٩٩٢صنت مديرا كان الذي ءزغلأرا الدعر محنهم الدنيfن؛ س العدد  ١٦٠ؤعما البواخر 

ءالأنيانمكرى|.

Habib SouaTdia, Le !*roces de La sale Guerre, Op. Cil., P.5 ر2)
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كانما وهو ثانية- لوحداتيم وأعيدوا م، ١  ٩٩٢يناير ل سراحهم أًلإوا طرطافىاآ؛ 
اعتقلواالتي للأساب ونظرا تماثل- اسشاش وصع ل وخاصة للمعتاد، تماما محالئا 

العسكرية.القو١نين تنصر كإ أخرى وحدات إل نقلهم مفترصا كان فقد أحلها؛ من 
محمينفلمونبأمم علمها برغم سراحهم، ا"إّتساأ لأمن اظلركرية راا٠لديرية أطلقت لقد 
ليفيياا.أااررموح حماعة ْع العملية هده 

لمصباحلا، آيت ررصادق العقيد تلمي العماوت\ن، هاتين من قليلة أيام وبحد 
وبإلأبوررينة'ا* ٌّّارع عملتة عن أبلغت التي الرأة من هاتفيه مكالمه النحجةلإ؛ راع؛ن 

كانتالرأة أن عرت حديثهإ. من ثيء أي يمي، فلم مكتبه، ق حاصرا كنت أف 
ثإقالعمر من البالغ اثنها مصثر بشأن قلقة وكانت المسكريلإ، رإللامن عميلة 
رربوزرينةٌمذبحي، مرتكتي، وأحد ^٩^،^، ررموح جاعة ل عضو لأنه سنة؛ عشرة 

أتصورل؛ ءالإرهابي^٠؛ والدة من الهاتفية المكالمة هده بحد وحتى ورأالأماراليةه. 
الوحشية،الأءإل، تلك، مدثري والأمزلإ الاستعلام ارقسم مسوولو يكون أن مطلئا 

الأحدايث،.يتتاح انشغلت حن ذاكرق من الواقعة لت وان
قدوكان المنفى، ل يعيش شرطة لضايعل تصرمحات عل اطلعت، سنوات، بعدها 

اAه٢ُاءامgeria Watchووتش ررأ-بييا مع حديث ففي القضية. هده ؤ، وقتها حقق 
اغتيال،عملية منقيي من عناصر وجود كشف الشرطة محقيق أن ين ؛ ٣١٩٩٩

منأمنا بتلقيهم اعترفوا والدين ررالأم٩راليةه، من رابوزرينةأا ساؤع ق الشرطة أفراد 
والدينالاغتيالات، يرد0 مرتكى بأن وأصاف العملية. بمده للقيام الأستلجارات 

قدللانقاذلأ؛ الإصلامية ارالخبهة مع متعاطفن يصفتهم التلفاز شاشة عل عرصوا 
تمثيلية؛محرد كان برمته الأمر لكن بالاعدام، العسكرية المحكمة عليهم حكمت، 

الأحت,ّاق.هو التوظيف فأول الساحين. الإسلامتثن يع خصوصا الأتنمارات، لأجهزة ءثايتء نمط وهر ( ١ ر 
رما ٠٣تلاعب • yAنلأتم كاث إذا أما العكر. تلأتم لا المجموعت خشن كانت إذا اكرحيه؛ دور ذك بعد يأق نم 

()الناث. تحققها. محيل كل ونمر لها الطريق اح إففيتم ّتربمر(؛ ١ ١ آو السادات اغتيال 

اc١اria-Wa•اgاlcrrori.sme... », A ءpropos (1 ف» ..Kamel B ا2) :
http://www.aاgاTia-w^lاcاl.org/tratاcاe/awlerا<an١ء
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يتجولوهو بأيام ذلك بعد الاغتيال؛ عمليه قاد الذي الصف، صابهل موهي حيث 
بالعاصمة,®النهداء® ساحة ل بحرية 

وأكدالصورة، من اكاهص الحزء تكملة من الشرؤلي هذا تصريح مكنني لقد 
لاموحعناصر فيها تورطت، التي وا٠الأمارالةا'، ®بوزرينة® صلتتي بأن يفتني 
الاستعلامم ررفمؤول ندببر من بالفعل كانتا ؛؛ ُ البحرية المدرسة وجنود  ١١ليفيي 

رحالإرهامحبف واحدت بحجر عصفورين صرب يستهدفون كانوا الدين والأمز،ا، 
ؤإرهابالإسلاميين، صد والاصهلهاد القمع اعإل ل للتورط ودفعهم الثرطة 

الناهضةالخزائرا' لإنقاذ الوطية "١٧^^ ، حلفالاصهلفان، إل ودفعه العام الرأي 
للإسلامحيين.

العنفدوامة 

راتروع،اتستهدف والتي نوعها، من الأول هي "بوزرينة" شائع قضة كاث 
أوارمتل شعار وتلقينهم الإسلامي، الخهلر صد وشحنهم الشرؤلة، رحال 
يعدهاالقمع يادن< عديدة. لسنوامت، البلاد استنزفت، التي العنف دوامة لثن الذي 

ءمحمدنجا فبراير، ١ ٤ الخمعة يوم وق الأئمة. من الكثثر فاعتقل وحشيا، عشوائيا 
قعليه القبفس من لحظة أحر ق للانقاذرا؛ الإسلامية راالح؟هة قادة أحد عيد١١، ال

ارحليةلقيادة للتخفي؛ بعدها انتقل ثم له، حهلبة آخر ألقى حيث، ارالعناصرا،، مسجد 
الضربةبعد ااالحبهةا،، فعل رد لتنظيم يناير شهر م-اية ق نن، تأمالتمح، الأزمة"، 

الأمن-وأجهزة الخنس من تلقوها التي العنيفة 
القضبانخارج الخن ذللئ، إل بقوا الذين للإنقاذ*، الإسلامية ررالحبهة قادة لكن 

عليهلرة اليعد لر رحام*(؛ الرزاق ولاعبي عيد١١، المحمد  ٠١بينهم رمن 
قلالخذي اليا-ى الحوار إل العودة ؤللوا فراير؛ ٢ ٢ يوم سر يان ففي ثيء• 

علمهء^دون واستخداب؛ بم التلاعب نم إسلأم؛ن ١!؟■^ والبعض نحابرات، عملا، بعضهم كان ( ١ر 
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لكنونحاهلها. إنماءها الظام يريد التي الأهلراف بديل هو العنف يصح أن 
ااالخبهةاأمنشّي ْن الألأف توقيف تم فقد فات. قد الوقت كان الأسف، مع 

إلاوالاصعلهاد القمع من الجاة يبغون الذين أمام يق ولآ معها، واكياطفن 
ذكمقلم؛ وغثر عثوانى بشكل ولكن لح الالعمل بعضهم واختار التخمى- 

موغل كنا لقد ار. الملهدا معدة أبدا تكن لر للانقاذ؛؛ الإسلأمة راالخبهة لأن 
اخترقناهاالتي الحإعات محوي الس؛احة عل انذ.اك يبق وأم دلك. بمعرفة لنا يمح 

،٣١٩٩٠نخة  ٠١الملحة الإمحملأمة وارالحركة والهجرة'؛، التكضر )ك_ااحماءة 
ب٠الحبهةصالة أية أبدا لها يكن ل؛ حماعات وهم، ٠لالأءغاناا،، اّبمرائريتن وشيكان 
للانقاذ؛؛.الإمحلأمة 

أمميتخيلون يكونوا لر الحال وبهليعة ىJرون، شاب الحإعات حدْ التحق وقد 
نصبواأنخاؤس حول مستنلة، خلايا بتكوين آخرون وشيع دمى• محرد لحقيقة ال 

م،١ ٩  ٩٢مراير شهر وحلوال التال. الفصل ل محافصل كإ محل؛ن؛ ااأمراءاا أنفتهم 
قبحففل الكلفين والشرؤلة، اللءرك رحال بمهاحمة وأولئلث، هؤلاء قام 

الإسلاميةالشبكات كئمت، التهديد؛ لهدا وللتمدي العاصمةُاُ. أحياء محتلم، 
بضمالحيش؛ا لأمن اطلركزية وٌالمل"يرية الضالة؛؛ الحامحوسية ُامديرية لحساب العاملة 

قدالخلايا تلك صم محاولات كل ولكن نائما• لتوحتد التناترة، المجموعات هل-ه 
م•١  ٩٩٢يولو شهر حك، الأم، عل، أخفقت، 

وارالمديريةالقادة؛؛ الحاسومحية رامديرية رؤساء بأن يعد؛ فيإ إلا أعلم، ولر 
نزار((ر)خءإة ْع منهلقثا تتإشى مزدوجة، لعبة يلحبون كانوا الخيش؛؛ لأمن ا،لركزية 

اختراقإن منهم؛ وأنا الخابرات، صباؤز لأغلب نيل فقد . 3٢١٩٩٠، يشت، التي 
خيارالما بدا ما وهو عليها، للقضاء تمهيدا لمعرفتها فج نيئ الإسلامية المجموعات 

هدفالاختراق ا هن• كان الحقيقة، وق التخريب،. ضد الحرب إمحنار 3، كلاسيكيا 
عناصراستهداف إل ؛دفعهم الحإعات؛ هن.ْ ليتم، ، للحنفاراكلبيعي؛؛ اليل لإدكاء 

الكيفازا.ءبرج عمرام ابن جراحُُ ُباش الوادىُ• أباب ءالقصبت'، أحتاءت'احراشءا'بلوزدادا. 
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—السرية الهمة لهدم القي وقد ُرالثّايريينٌ• صف إل جتعا نميل حتى الأمن قوات 
وارسرراعإر الرائدان بينهم من الضباهل، من محدد عيد الانقلاب" قبل 

طرطاقء.

واحالدبلخرا راالعربي٠ الخنرالأل رامحهم وعل ُالينايريتن'ا، هاجس كان 
اااس>ثتصانلسياسة الشرطة أو الخنس قطاعات بعض رقص إمكان هر نزارُ؛ 

عندماأنه أمحاٌس عل ابامم حيئست لقد عليهم. التمرد وربإ بل الإسلاميتن، 
تلكبامحتعإل الإسلامية الخإعات من التخلمى حينئد فيمكن ينتهيا١الأطراا؛ 

احا.نم إل الأمور بعدها لتعود كيلك؛ تكن لر التي من للتخلص لحسابنا، العاملة 
لنالتي الكوارث من دوامة لينب، ررسينجرفء، الإجرامي المخيل ذللئ، لكن 

غرمحوهالدي الغل أن العنما، عل المحرصون يتوف؛ إ إل فيها. التحكم من يتمكنوا 
التابعةالخاصة والقوات! والشرطة، والأمن،؛، الاستعلام م ف ٠٠أفراد فوس نل 

البشاعةمن ؛لغت، وجرائم عف، أعإل إل سيولي الشعبي،،؛ الوطني -ررا"بميس ل
محنالمزيد بارتكاب الأمام؛ إل داثئا هروبا ب، تتطل١اإدارمااا صارت درجة والشتاعة 

القتل.من الألأف عثراُت كلفت التي والأنتهاكات،، الففلماع 

فقدالففليعة. القدارات، هده ل مباشرة تتورط لر إدارق أن الهفل.، حن ومن 
الأعل١االجاJس بواصهلة أعفاوه يعي ااشكل،ا؛ ؛رلمان بتكوين مشغولن كنا 

٢٢ ل تأسس والدي الوطني،،؛ الاستشاري دءالمجلي سيعرف ما وهو للدولة،،، 
حاللسان ااالجاهد،ا، لصحيفة السابق المدير ماللئ،اا؛ ،ارمحا برئامحة ، ٢١٩٩٢يونيو 

غلاةمن وواحد الطام، أعيان وأحد التحرير؛ حرب أثناء الوطني" التحرير أرجبهة 
الالأّتمماوناا.

وهوللانقاذ،،، الإسلامية ١لالخبهة لحل مهثا ثيء كل كان الإعلام؛ اعدة وبم
أيمارس؛ ٤ يوم باصداره للقضاء للدولة،، الأعل لمجلس  ١٠٠اوعز الدي القرار 

مؤولوامحتتدل الخضم، هذأا وق العلوارئ. حالة إعلان عل شهر من أقل بعد 
معفلمهم؛ل والموقوفون للانقاذا،، الإسلامية ررالخبهة من المنتخبون البلديات 
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الوقتول لات. JLاللتسيم السكرة المحابرات اخارتيم د-اامنالودان 
الإعلاموسائل أن الغريب لكن الحيثر؛ داخل مؤامرة اكتشاف تم دانه، 

•خر أي عنها تدع لر 

غردةأءإسلامية٠ مؤامرة 

اا|االمالحة الإسلامية الحركة ٥ صفوف ل عملائنا أحد أجمرنا ، ٢١٩٩٢ناير يل 
منصورىْوءمياف محلوفيٌ وءسعيد القادرسّوءلياا ءعبد كوما التي الخإعه وهي 

الحإعةباتصال أجمرنا الثالث،، الفصل ل عنها الحدين، سق والتي وءاعزالدين؛xA،؛ 
الوطنير١الحيس ل بملازم 

الوطنيررالخيس السياسية المحافظة ل سابقا صابطا لحلول، السعيد كان 
المعنيأن الأمر أول ظنتا دقيق• دنمهّلمث زملاء أحضع فقد لدا أ؛ الثع-ي،ر 

والملازمللانقاده، الإسلامية ءالحبهة محادة أحد حريان،؛ الدين راهممر هو يكون ربإ 
عامة،كانت، ارالإسلأميهُأآا اللازم ذل^ئج أوصاف لكن الحوية' القوات ل السابق 

ممامرة؛ كل ق يتغثر كان بالضابهل اللقاء مكان وأن خاصة نحرياتنا، ق نتقدم فلم 
التقني.الفريق عمل صنب 

المركزيةلءالمديرية القضية عن التخل عل فاوشكت مكانه، يراوح التحمق كان 
ءاخالدعمياله أن م؛ ١ ٩ ٩ ١ يناير منتصف ل رحال، أحد أحثرق حتى الخنس، لأمن 

عالمٍت،أسهر، بثلاثة ويعدها ٠ ثبوطي، القادر ،اعبد من الاقترابج استتللع بوسإل، 
أفصححجوقد ئبوطي،. القادر واعبد محادثات عدة سجل ند العميل هدا أن 

اللازموأن للعدوان، مستعدة لمت، السلمحهء الإسلامية ءالحركة أن التسجيلات 
المسلح.العمل عن الإسلامجي؛ن لثني جهده استنزف قد الدينية؛ قناعاته برغم ®احمد،، 

اشسلقاممالأركانساكنيِات صلواسممواضجمء.وأصحت-أس )١( 
رالزحم(. ١^٠^٠٠الدغأع 0وزاره ماثمّ بثكا تابعت كانت أن بعد وذلك ٢، ٠  ١٣عام خلال المخابرات هاز جل 

٢١الطول ؛ ٢ )  خاصة.علامات بدون اللون، أسمر أسود، نعر ير، ٧ ٠ الوزن • ١٧٠
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هوتةحددت العلومات؛ ومقارنة الخيش*، لأمن اركزية ®المديرين لملفايث، و;اارجوع 
الأكادبمةز مدزب شوشان*، ءأحمد القيب بأنه ،(؛ ١٩٩٢يناض ل »أحال« الملازم 

.٢١٩٩١نوسر ل الرتبة لهذه رقي والذي *بنرشال®؛ الأسلحة لمختلف، العسكرية 
عنللبحثح وسعن، ®نوني®، ل عل® ®بن عمل العسكرية القيادة لقداستلهمن، 

أعراضعليهم تنلهر الدين الثعثي®، الو'لني "الخيش صاط كل لإقصاء ميررادتح 
لالعملية هذه طوأت وقل. الإملامن. مع ، نحاطفأدنى يبدون أو "إسلامية®، 

صباثلوتكليفج الخيش، وحدات ق إنشائها ومع الصليامحت، ؛غلق؛ ؛ ٢١٩٩٢يناير 
توقيفكرير أدلة من بد لا كان ®المثبوهن*. بالعكريثن قوائم بإعداد الأمن 

وءالمركزالخيش® لأمن المركزية "المديرية من كل فا-٢٠^؛، الضباؤل"الإسلامي؛ن®، 
الهلوارئ؛فترة حلال مباحة، الوسائل كل كانت، اختلاقها. ل للتحقيق® العسكري 

>رم.ؤ العنفممة ؤإلصاق الإّلامي؛ن، مصداقية لتقويض 

لقنبلة بزيع وأخرى أسلحة، برقة العكريبن من مجموعة اتئمتط وهكذا، 
خماعةاتهام كانت الكبرى الغنيمة أن إلا والتةني؛ز،®• للمهنل.سذن الوحلنية ®الا.رسة 

الثالث،ففي ء،كرى®. ®انقلاب، بتدبم الإسلامي؛ن؛ الصف، وصباط الضبامحل، من 
بتهمة'؛ عكريار وخم...\ن سبعة من الكونة المجموعة هده توقيف، تم ارس، مس 

®أحمدبينهم )من نقيبا عشر ثلائة من مكونة المجمرعق كانحح لمح®. الم®التامر 
حميعاوسيحاكمون صفؤ. صابهل وأر؛ع؛ن وستة ملازما، عشر وثانية سوسان®(، 

سجن.سنوات وأرح ثلايث، بين تتراوح بعموبات علميهم وتحكم ويدانون، 

اسمي"محمد زمبمرلء، بن ،أحمل صري'، ؛اعامر حلفاوي'، ءمحمد ثوثان'، ءأخمد القاء؛ عم ( ١ ر 
■داودمحدادي■، ■ملول نحلوفيا، عمر ■بن مبي٠٠ الحق ■همد ءزضو٠، "جتلأل يابس"' الحميد ■همد وارث■، بن 
دممّي■*■عمر زلة■، ■نعان الرحمن■، همد ين ■خلفة جودي■• ■بحي اللازمتن؛ ومن عفون■• ■بوبكر سعٌ بن 

اسعيدخليل■• القادر ■عبد رحمي■، ■هممر مريقة■■ ■عمر هماد■- ■حماو بوحادب'، الدين ■نور مطامحري■- ■مصعلفى 
٠٠لخض بانية ■محمد صعيدي■، ■خالد اومكوت'. الرزاق ■همد بودعت■، ■حبيب هميدى■- الحق *همد ً؛اج؛نُ'' 

ُهمدهمس■، ءيزيد زوايمية■- ■هنامر الأول الرقيب ضهم•' الصف صباط أما سري'. ءأ-مد مثري■، الحلل ■عبد 
القادراعبد لعبدي'، ■عل فطال■، ■محمد حبيب'، ءرابح قارح■- ■لحضر سوالة'، دان ■محمد بوجيدة'، العزيز 

مرادا.الدين وءنور نجاري'، 
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القضيةالرئة؛ القوات  JjLsالعإرى®، ®محمد الخنرال عرض مارس،  ٢٩وز 
الأس.أجهزة أحبهلتها انقلاب محاولة أما مبينا بوصياف•، ءمحمد الرص عل 

®الانقلابفكرة ®تسويق® ما الصيتم الحرأه من غضبا ®يوصياف® استشاط وحينها 
نقيم،.يقيادة العسكري® 

لأسا،لوكزية ®ا،لديرية س وصلني اإل.ي القضية، تقرير عل اطلعّت، حض 
الموصؤعل بارتيابي مصباح® آيت، ®صادق العقيد إخطار ق أتردد إ الخيش®؛ 

علبناء لأنه فيه؛ مبالعا أمرا ل بدا عكري انقلاب امامهم؛تد؛،ر أن ذللث، برمته. 
حما؛الاريع الفشل إل ستوول كانت، — أصلا صحت، إن — البائرة فإن معلوماتنا، 

معولا الأخرى، العسكرية النواحي مع اتصالات أي نحروا لر 'االت٠رد^ن٠' لأن 
الاتصالات؛إدارات مع ولا المشاة( الطثران، )المدرعات، المختلفة القتال، وحدات 

الخزاترإن والتلفاز. الإذاعة عل للسيطرة محيل وجود عل مؤشر ثمة يكن ولر 
يعزلأن أورقيبه لحريمط يمكن حيش، الصغهرة، الأفريقية ال.ويلأت إحل.ى ليسهته 
الوحيدالدليل كان لقد كثيقا. إعدادا يتْللب، فيها عساكري انقلأم، ؛،رتيبج رنينا؛ 
قادرونوأمم ®محانن®، الإمحلاميهن أن هو التهمة؛ هد0 عل التقرير ساقه الذي 

بثهيريدون وأمم ®الحزائر®، ل إسلامية •جهوؤية لإقامة ئيء بأي التضحية عل 
أحتجأن حقي س فليس عسكرنا؛ بصمتي ولكن مقتنا، أكن لر العارمةرأ؛ؤ الموصى 

أوالقائددائناالرئيس أن هي الخيش j، فالقاعدة الكبار. الموولهن رواية أوأناقش 
محهلئاُ"'.كان لو حتى حق، عل 

مقتنعاكان الذي للدولة®، الأعل ®المجلس رئيس أصدر فقد حال، أي عل 
رارحيمبالخنرال واسيدال الم^رىأا، لامحمد الخنرال يعزل قرارا يه؛ يستهزمن دأّأم 

تحويلوتم د-ءوهراناام الثانيق العسكرة للناحمة قائدا وقتها كان الذي حليفة،أ؛ 

لكنللفوصى؛ الل •ع تتعأرض دولة، إنامة ل الرغة فإن دليلا، ألإسلامتثذ 'حنوذأ اعتبار عن النظر بغفص ( ١١
)الناشر(\.\فضوح. الكذب من تحرن لا العكر 

لأمأناصاشسم|اللأ«أرالار(
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ررعضل العإري"، محمد ٠٠قيادة نحت كانت اش الإرهاب عل الحرب وحدات 
كانهيكل وهو دررثاطوناف،أ، الالموصيهاا لقهع الوطنية ررالوكالة إل النعجةة؛ 

*حينهاُ اصتبمحدث قد 

حتىأعرفه أكن ولر لتين، ل شوشان* ^ ١٠النقيب التقينه ، ٠٢٢ ٠ ١ ربح ؤ، 
ءاملوامرةطبيعة اللقاء؛ أثناء النزيه الضابط ذلك ل ، كثفوقد بالاسم. إلا اليوم ذللي 

يعرف،ب_ارئرشالاا؛ العكرية الأكاديمية ل مدربا بصمته رلشوث-اناا، كان المزعومة*. 
الأكاديميةعل منوا الدين الثعبي*، الوطني ءالحيش صباط شباب معظم شخصيا 

بإعجايححظي وقد ية. القرن* Saint —Cyrjw؛سانت،  ١٠ل الضباط مل.رسة تنبه التي 
هؤلاءمن الكثثر به اتصل ، ٢١٩٩٢يناير انقلاب وبعد منهم. الكشرين واحترام 
حاشنوكانوا للجيش؛ الكبار للقادة المباشر المحيهل صمن كانوا الدين الشباب، 

كانما وهو الانقلاب، برى مل. قتل ق وناقشوه الوطن، حق ل والظلم التجاوز عل 
أغطيشهر ق أعلمن وف. ذللئ،، عن أئناهم لإ شوشان  ١١لكن فعلا. بمقدورهم 

بمددوجودي بأن القيادة اقتناع هي لإيقاق، الحقيقية الأسباب ارمن : ٠٢٢ ٠ ٢ 
المثرؤعوهو الحزائري، الشعب، أطيافح بين لح المالصرلع إشعال ل مثروعهم 

وصفالضباط من الكثيرين سخهل هو المباشر السببح لكل علانية. عارضته الن"ي 
لالحكريون هؤلاء رغبؤ حتى ونتائجها؛ القمعية القيادة قرارايتؤ عل الضباط 

الضباطبض بما أحظى التي لكقة كان لقد الظلم. لرفع المزولمن القادة اغتيال 
حولرأيي طالمين بياُبمم؛ ل الضباط عشرات مصارحة ل الفضل الصفح، وضباط 

أرىأكذ فلم ط عليه الإقدام انتووا ما بمثروعية الكامل اقتناعي ورغ، الموضؤع. 
وهكذا،الموضؤع. ذللث، ق التفكير بعدم نمحتهم ولذا للممشكلمة؛ حلا القادة اغتيال 

؛،مطالثا* ذللث، من ء مي عل ، أعرفممن عكري أي يقدم لمآ 

.٢١٩٩٢عام j ناسة ك،اكانت الأس توات هياكل محلف تقليم عن للحديث اع١ الالفصل ل اعود، سوف )١( 
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علتأثره بفعل نظرهم، ق راشوشازا، لكن ذلك. محهالون لكنوا الخنرالأت لكن 
لكنما وأكثر تنقبي طريق ز كبثرا عافا يثكل الخاصة؛ القوات صباط 

الامتثالإليهم؛ بحاجة الخنرالأت لكن الذين العكريقن، باب ث هورفض يورنهم 
عمليةطالت وقد الضباط، أولئك كل ومعه اعتقاله تم السبب، ولهدا لأوامرهم. 

زيارةل سبا لكنت، الحقائق هده أن راشوثازا، ل وروى الأن. حتى محرا التْلهير 
العسكرياابشار،ا سجن ق له قنايزية"؛ ا>لالائ، ررعثد الخنرال الخيش، أرلكن رئيس 

ااتسويةااعل اومه لياعتقاله؛ من فقط أشهر ثلاثة يعد ، ٢١٩٩٢مايو  ٢٦يوم 
للجنرالأت.الخفؤع مقابل سراحهم إطلاق تقتفي 

الخنرالأتيواجه ،اا اربوص؛ان

رعونة;بكل له قال اكعبي® الوطني ءرالخيش أرلكن رئسي أن أورد؛ائوثان١٠ 
وذلالئ٠الأحمِةاا. الكلمة ستكون لن قريبا وبرى ؤلريقنا، يعرض يوصياف ®إن 
عمليةل الخنرالأت يضلؤع تردد؛ بدون أجزم، نجعلى، التي، الأسباب أحد هو 

واحد.بشهر ذللئ، بعد ، ١٠رريوصياف، الرئيس اغتيال 

العديدحول بحدة، يالخنرالأت م مهلي لالدولةا١ الأعل ®المجلي رئيس بدأ 
الفئام؛قلب عل مباثرة الهجوم قرر وقد رتوفبق،. يالخنرال وخاصة اللفات؛ من 

جيوبق تهب التيه الأّبراد صفقات وعمولأت والرشوة، الفال، شبكات 
السبحهى لكنته لاحما؛ عوقت مثانإ الشبكات، هن.ه الينايري؛ناا. ®الخنرالأت 

التيللانقاذآ،، الإسلامية ®الخثهة إزالة عل الشديد الخزالأت إمرار ق الرئيس 
قد ١١®يوصياف، لكن الحكم. إل وصلت، لو حتتا، الرثاوى هده من متحرمهم لكنت، 
وسفيالرشوة، ملف، بفتح وعدنا ®لقا٠ قائلا; أبريل؛  ٢٣يوم ألقاه حطايت، ق صرح 

الدولة،أموال ومرقة القدرة، الصفقات ل باكحقيق فحلا عجل وقد  ٠١١بوعودنا
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