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صىط"ء،االماطاحجةؤرانسير!للجزر4اللينالمستكل"رهأفواءلى.

،مزعمفيابرلا!زكلو-5ةدماهي،إلبا!دانلة+ث3بالمحى"*"رون

..زراكلنه!اكخأ،فيوهوماأعمالكلن

كلنشكلفيالاستعمارزرررلاكونهارغم،اط!ةهذه

يته-ر-سبمايلفي!!اضل!شوربماتسكتلا-ثاأغيمور،الأشكال

ياالقضامستوىإلى،يةالوطبالق!ةح!جطولا،وءرا!"

ليكون،صوتمصذلكمعتمتحنبأنيرةجا،المادلية

كلنزسافرمذ!بي!!بكلنبعضلاؤ"اععل!اكافه!الجواب

التيوالحريةالاستقمالألإلمبمطاأنفيعتقد،الكبرى2الدول

-الأعمالبعضتشفصرياأني!كنحريمأصميلشعببها.لينادي

.المستعمرةإدولةا!اتقوملتيوالاصملاحات

فيالتقدميدعيكلنلسانءلى.سوات!ذنسمعألم

نأ،خاص!ةهناكاكيالالثيرالحزبلسانوءلى،فرزسا

تحؤهت!وأن،فركبإجتماعيةءدالةمسألةالجزائرمسألة

التيبرالحقوقفيالجكأائرالمواطنوت!ضءبروعإرازلمثفيالعدالة

أزمةكلللقضاءالو-"دالسلجيلهما،الفرنصفيبهايتمتع

؟اؤرالجزشعبمطالبوإجابةالجزاير

بعضزقيخالتياطجةهذهإلىنلةفتأنب"عاحريالهذاكان

تت!خولاتق"**الاكادتوإنالعالمفيالدولوبعضالنامر

القوميةاميةأكرواةالعزسبيلفيض!!"اائزالجش؟يئبياعرشع!ا

.؟منوالعاذلىجزيوربيلفيةاضلأنقبل

ازركللادتعلىفيذمصيالفر!ارالاسةرجالات.يإبارفأشلا

----ؤدس!ودماوصفوفيطاؤرالجزفيصى"صعهم

!ها،افيلهميحلوأؤلا؟ولردزقير!بورنالديرارلتلماث

ول!ا1،اشالجزرجالطر!ينيقارنواإنال!-مانرونكثير

ء5-!4أصمابتوماالآنالجزائرحالوبرين،احىملالهايوم

ى-.-!في،يد-عونأفلا؟زعم"مفيوتقدمرقي"ن

صكا--الأولىالحجةأن،أحجاناكللىالقحةكثير

؟.-336

"ت!-!ى!-!ى!-!!

-!0

لز؟!المجصافما

-أاغغلمحوع!ارحصخبز
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الأولالم!هـروأن.حىأخرشعبتحضيرا؟زائرفيلبقا!م

نشروهينبياء4غاية،صاك-،ايقومونلتيالار.هابلأعمال

أقصساتباعكلناليهاناوصموللابدوأن،فيوالرالحضارة

د؟والعنفهاب!لاراليقطروهوألا،ليقطر

ححثءلآالونجأعمالهمأص!مأحياناالعجيب"*"طق،ميزءمأفلا

وإنطاأحرالانسانيةالروبمحبثأىإالوصموليودونهناك

؟2الازممانيلىأنقاضءلىذلكيكن

يدونير.حصءثكلنكل*،مول""دأ،بسلاحهمإذنفاء-اطب!صم

م!محقو!ل،هذهحج!متمم!قيمهـلئلنر،يردأواأن

حضارةوءن،.الجزائرفيوأعمالزرءآءنيت!حدثواأن

؟شاالجشلشعبيذيعونها

احتلعندما2،كاااحكات43،عابوجوإ)نسيإنحراالقائدإن1()قائلهميقول

وءدا،184.عامالأولكاذون.منينوالعتنس!أنتاعفيالجزاءسأرض

.باثسهةاقتصاديةأ!-افيبلداو،يةخاوأرض!لقي،هناكعاماحاك!ئا

لإ2و-!اكهن!متناق!اشكل:!لى.الأرمنيمبوم!هـصهـبم000012صوقالفىو

-.باك"02ناأصإن!-ح!سازتتجإوفياتةوومنتاض-أأصرلكيو.المليوفينزيتجاو

(1847عام)الجزائرالعامأبايممهذاخادر-ى،لمىخأتسنهتمضولم

اًلؤرون-ن،منيهاسولا،سكانهاعددفازداد،عقا!ماكلتتنطلقبدأتوقد

اً!ال،زعمفيالجزازرأخذتهكذاو..اغالتجاريهـكاكأانهاارتؤحو

منأحاءإشاوأاليومليلمونت-ح!،-ديدتقدمإلى!!صإديتممدممنتدرخ

..!اءننوالموأص!؟توطرقاكجاهـةوساعذالصوراعةألز-الاتفيالتطور

في!دثص-عهاالمجا،تك!ذهفينسييقالفرماثريعددأنالقائلطذايخلوو

اكااثرووالمخاجمءنيتحد"ثو،4ا،كرليالأهـقاميوردورأعةاًلزإ-فياصالتوعما

0057)000ؤوسفاتوورلمن(طن0000028)حديىد!ن3كاكليستخرتوما

اتوبخنهصل.!..اصورتوتياء!نو!اطت000052)حخريفحمكلتو(طق

و+ءق!بهاتمرالتيالش!نوعددأصهاونشا،ءالمرافيءن

ارتطال!،ربائمةالطاقةوتطورالكهرباثيةافأوطشح!!ة:سه

ارذالتسانينكلت!اعأتعنو،أجالأدات:جعنو،هائالأ-

الذيالاقت!إديألتقدمأذو-أعكلتهاخيروعن،الحا!-حةلا!يقه

..زع!"فيرأل!صزرمالأيامئرلجزااأىابته-.

3ع-جم!

نيمسانعددالفرفم!حهةالوءأيالدفاعبللة!ث!افظر)1(!!لا

.387صر،5391



نأأةءشادرأفرز-جة"تياألحضرارةآثار"صتأنهذامنأعكريزعمبار

إلىذلكيردو.بتكللاورعةالعدد!لمذأفيلمغحائلةيادةزس؟مانهاعدددا*از

اًأصم-يرمة.العنايةبفضلالوفياتعدددقص!إن

ا)ظاح!رفييستخدبمألذياالمضللا)قائلهذأكلخل4خبمإليأنءلمينالزاماوذرى

أ-*ساىلر،الأرقمامأهذهوراءتخخفيأياقائرأواوبالحقائق،الأرقاملغة

اًإزءوص"اونفركلآثرتنقلبوكيف،أساسهاصناحجظهذهمظدذء!اركيص

..والإفسادألفس!ادضروبأبأصرإلى

الأولىألي!ص4فيالفرنسسمالإحتلال!احقتههأولاالدعيالقائلححذاكحدث

بة:مؤلمو"نهض")!من

دصرتا)يلؤرىبايموألوحشية.ألعنفأعمالمنالعديدبين،لنذكره

يومفيهدمحين1185عا.م"وله،ول!سمصكاصو"فعلهممالنذكره:وضربت

ا)عامذلكفيهدماًلذيالإبماليالرقمإلىأضافمهاقريةوعشرينزرعاوإحد

..عامرةقريةثلاثمائةبلغوالذي

0،81عاملالأولينتخمرممنالأولفيصدرالذيبالقرأرهذابعدلنذحره.

فرنسا،كأدالسلاحس!لمواًأذيناالعربأصلاك!صحادرةيأمرالذبم!اًرالقرذلك

الوا-دوعفي4184عامالأولتشرينصتالأولفيصدرتإيااًتبالقرارو

للدو)"ملدصا-علتالمصيأراتالقرتلك،6841عامتموزمنواخملإثين

تبلخصاامتلاكهمفيلجتواأنمالكوهايستطيعلاالتيالبناءمنالخلوةالأراضي

إلىالقراراتتلكأدتكيسصصعهولذكر.0183عامتموزمنالأؤل
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الأقداعبوديةمعصراعهـافينفسمأساة"

يبجث،جيلحيكايةم
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لىخداتحالحادةمملكلاالثيبيةالرال!:ائكايديكلتاله!رأضيضكرأطازخقا

..أفرنسيينااًرعيمتلزاأيديإلى-تمليك

سمطرةكأتكجفيصسسمفهل-،تعنيهاءمةالزر7فرنساماثرداصتوصا

أصبحوء-ف،الجزائرفيالزراعيالمخصاطأعلىشيءبعدشموراإفرف-نا

؟لأحماناصدكرأ-فيءهمأرهـكزفيي!ءاوناءأ-ربالعو

:ؤءفر!نءجضوصير،اليماص-ا*برلمضلى،شاءإن-يم11..4

الجزائر:فيال!:ير!داًدلهكانحاداثفرنسافيحدث1878عامفي

*!الأولصمحا!3الفيلوصسمير"ةحتنمصاعلإ7مةوقخمتزبأنسافرفيالكرمةمرتأمصد

الجزائر.فيبالكرمةالعنايةيقر4ءنذلكعنالتعوبصرمنإذنلابدفكان

عاممسملما-تهافيلمغت،هائلةدةزياائراًنجزفيالثرمةاًضيأرأزدادتوححكذا

00002)عشرسنوأتلمحبلكانجتأنبعد(!خار000301)1888

!هصاكالمؤيهوننسيونالفرإنهم؟ألكرمة!ذهزرعمنلكنو..(همصخإر

إم!ا؟ورخ!إ؟،1ومن7،نسيونالفرهسملا،آيض!3إ؟يهااًضاًريملكمنو

..الفرنسيينخمرة

ونمملكئربزاافيونيرالفرالملاكيندتارأن1838عامنرىوهكذا

الكربةةأراضينصفايحواًفؤ!أمنهم4بالم6يملكبل،الكرمةأراضيلاأكثر

ء.هكتار000004العامذكصساحتهاتمبلغا)ي

فرنسا.اماثرمنمأثرةإذنتملك

أمثالها:وإليك

.-صمصمن

سص.

ا--ءلا..كا.+...........-"/.--..،-..لا.....--.ثالك%ت

أ!.العربالقراءعلىيطلع

أءوامعشرةصمحتبرمد

مصمسسممصسم

سص.

+أ

-ءةلم7ربضيصر:"بسنىء5+.ـ-م!

.--.؟إ+م!!زر!ق!فنىكالالودث!جمم!*كز

ل!!ى

01

سمله/لن

موظفوراءهخلفهـاأوراقفييومبرعديوماًوؤائعهـا.وى

يبأقويصدر

!!!ثهع!!-



ىتت!تف،أ049عاماب!زأثرفيالزرأعةتالءلىبسيماةن!ارةإن

والاوروبيين:العرببينالتالييمالوز

يأأأوربيمالك2ه000يملكهاالأراضيمنهكتار0272ة..

(منتجاهكتارا12بدخهاشخص!لكلهكتاراتهـا8ممعدل

41ممعدلأي)عربيماكه00032يملكهاهكتار.ء07672

.(منتجهفؤطخمسةينكاشضصطلكلهكتارا

بالريالمكلحمتاعاًوأكثرهاالأراضيضلميرأنالظالمالتوزجهذافيويزيد

ريها،يسهلاًأىطالأراضىطعلىالمعمروناستولىفلقد:بيينالأورأراضيهي

.إصلإخيلأالعربأضيأرمنبالىة75يصلجلابيما

راعاتازاهوطىيىهاالأراضىطهذهفييزرعمامعظمأنهذاؤوقوأ*ذنسىط

مثلاالكرمةفأراضي.للاسخهلاكلا،نسافرإلىيرللتصسلى،للتصديرالمعدة

بافة(09بيونرولأاءخهايملكهكتار6.....لمطاصوقلناكماحتهامساو)

"الكرمهذهمردودبلغوقد..للجزائرالعامالزراعي-المح!هـلثلثتنتج

العامذلكالزراعيالدخلمج!موعبلغبيما،فرذكمليارستين5391عام

فرذلث.مليار041

التالية:الموجزةالعبارةفيهناكاعهةالزرفرنساثرقا.مجملأننستطيعو

ء4الزرلمنبريينرالأواءينالبمرصبكا-أعيالزرالبلد-الجزائرئي

كنالأدىرالجزءمنالبلادأبنا،ولايفيد،العربالمرارءون!يجنيما!موع

يصدرماقيمةوثبلغ،يس!خهالثكاأكثرمنهايصرإذ،راعيةالزواتازش

المحصولقيمةتبلغبيما،ملياراتوخمسةفرزلمثمليارمائة5391عام

اء!ثريبقىطوهكدا..ملماراكأوتسعةفرزلمثمليارمائةالعامالزراًعي

2)-تصبدمما،ريوالضشالغذاءيمدكونلا،معد!نفقواءالعربالمواطنين

!!ص!حميحمصحيءحصحميحميحيوو!رحوحمصحمصووحو!هصوو
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صىابأصأثما.01نج!ىطو!هنإكا،واءأ:ونبهاإلجسعدنساؤرإطإبادىمأت*رو

..أفىاجلزفياًلعاملميناىال!مواسلىرؤو

!ذهأنهي،ازرا"زفينسافرلأعمالوصفدتصدقواحدةكلمةظةإن

وحدهمنسيينألفرإلارفدهاينالىولا،خىيرلي"يالىربالسكاندماللاالأعمال

يمت!ذ!ع"رلنقدء،1اتهمزرووأراء-جمهملميىيئالأصالسكانمناستلىتأعمالإنها

ةهـقى.سكصانبههارليسعونسيينالفر

الإقتصاديئ:الميادينمنها"يروعلىالزراعةعلىدقيصاصوصفاوهذا

بائيةالكهرالطاقاتوكل،الفرنسيةالصرخاعةخدمةفيأئرطزافيفا!ص.كاعة

حاعة،والص.وحد!عافرزساضدمةمسخرةالتعدديئوأ!-الالنتهلووضائل

المحىفي.امخخدالاسوستهلا!للمى6لاكلتصديرمعدة،اءةرلزىطا

فياونفركأباخنضبرتعدائرلىزوا،"فرنساخدمةفيذفسهاالتهجارةو

-أرا3قدرهاز-بة3791عأما)يمسافرنسااتص.ادربلغتفلقد.المجاقهذا

إلىإفرنسيةااتالص!.ادرهذهفيلمغهانسبةأكبروهي،اتهاص،درء!وعمن

ومعبالمئة7ألماذحاومع8و3الطىبىهذهتبلغمثا!سويسرامع)اخربلدأي

..!بالمشة6بلجيكا

مجنيلاتاثرإنها.الإقتصاديةالحياةميادينفيفرنساماثوإذنهيزالث

فرنساعلىإلاباطىيرتعودولايرهاكالفرنسيينالمعمرينثبارالاثمارها

.فقراءدرهاومنبرىاءؤضلمهاصنفهمالعربالصكانأما

وقد.إ-خماءيةأخربطزرممازايذكروأنالامىنعماريينالكتابضراىبعو-لمو

الجزائر،سكانفيالك!!رةالزيادةعنقائذهميتحدثكيفحينمنذرأينا

.هذا4زعمعلىالقائلهذانجيبأناطامومن.اررانبهذانسافرؤرمىاوعن

دوكلأتقررالسكانبعلمالمتصسلمةالأمجاىطبأنأولاذذكرهأنالهاممن

وتقلالائسةةالفؤيرالطبقاتفيتكثرالولاداتأنوهيمجهلهالانظنهحقيقة

الغنية:الظبقاتلدى

ذذورمقلاةالىطقروأمفراض!،اأكثرالطيربغاث

السكانلفقرطبيعيةنتي!جةاجزائرفيالسكانعددةءينأنهذاوم*ىط

مة.اللاتالصحيحةالعنايةلقيامأو-ياثهممستولىلارتفاعلا،وبمىصمهم

فلاالعربأهـا.الأوربيونإلاأيص-.ابهايتمتعلاالصيم!ةالعنايةهذهفملى

منالأكبرإعددواالمستشفياتؤلأىدىر.اقليلالذماءالارفدهامنينالهم

الأوربيونفيهايكبنإقياالبلدانفيزحجمعوالؤابا!تإصي.ىادلةواالأطباء

المدنهذهفيالأطباءعدديبلخإذ)القسظنطىنيةوادطووهرالجزائركمدينة

،(طبب!1581كخهاائرا؟زفيعددهميتجاوزلابيما،طبيبط5411وحدها

لأبدنجماسنةلأ2ز5هوالأوربيممرمتوسطأنرأيناإذاهذأبعدعجبولا

للأ،ءىاداًناؤرإذاعحبلابل.س:ةطىسينعنهناكبىيالعرر-متوسىليزيد

"الجزازرفيالسل"عنلمقالةفي"غمأ3أء*س!)!لأ--إفالازسي-اىيفي"

زرع"سكانهاعدديبدغلتناالجزائرفيأن(5391،اًلقبيةالجزائرءلمة)

عدديزيدا)تنؤرنسافيعددهمي!اربالمضدورينمنعددأنسمةملايين

المصابينأنرأيناإذاهذاؤوقعجبلابل.مديوذاالأربعيبئعلىسكانها
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