
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

  

  انگلس-مارکس: نويسندگان
  حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩ جنوری ٣٠

  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  
  فردريش انگل                                ارل مارکسک

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٢٠  

  »الجزاير« گزيده ای از مقالۀ :  فردريش انگلس - ٣٣

  ١٨۵٧ مبر سپت١٧
New Americain Cyclopaedia,t.1, 1858 

  

 ضميمۀ ١٨٣٠شد، و از سال  ی شمالی ست که پيش از اين توسط پاشای دولت عثمانی اداره میافريقاالجزاير بخشی از 

 مديترانه، در شرق به تونس، از غرب به مراکش بحيرۀجغرافيائی الجزاير در شمال به موقعيت . مستعمرات فرانسه شد

 ...شود و در جنوب به صحرای بزرگ محدود می

ِنظر می رسد که بوميان بربر و کابيل ھا  يا أمازيغ ھا ھستند، زيرا چنين بوميانی را با اين سه نام بازشناسی ه اينگونه ب ِ
ميان و ريشۀ نژادی آنھا اطالعات زيادی نداريم، ولی ھمين را می دانيم که در گذشته سراسر از تاريخ اين بو. می کنند
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ديگر ساکنان الجزاير . ی شمال غربی را اشغال کرده بودند و به ھمان سان در سواحل شرقی نيز ديده می شوندافريقا

 و دورگه ھای ترک و الجزايری، يھوديان، ، ترکھا١عرب ھا ھستند که از بازماندگان حمالت مسلمانان می باشند، مورھا

 نفر ٢٠٧٨٠٣۵ جمعيت الجزاير ١٨۵٢در سال . سياه پوستان و سرانجام فرانسوی ھا نيز در اين کشور زندگی می کنند

 قطعۀ نفر از آنان از مھاجران مليت ھای مختلف اروپائی ھستند، و عالوه بر اين يک ١٣۴١١۵برآورد شده است که 

کابيل ھا قومی ماھر و کشاورزان قابلی ھستند که در دھکده ھای عادی . ری نيز حضور داشته است نف١٠٠٠٠٠نظامی 

 .  زندگی می کنند و به ھمين گونه در معادن و کارخانجات ذوب فلزات، در نخ ريسی پشم و پنبه نيز کار می کنند

 ديگر را برای شھرھا تھيه کرده و در باروت، صابون، عسل و موم توليد می کنند و گوشت ماکيان و ميوه و محصوالت

عربھا عرف و عادات اجداد خود را تداوم بخشيده و  از اين رو پيوسته در حال کوچ ھستند و . فروش می رساننده آنجا ب

. اردوگاه ھای خود را بر اساس نياز به علوفه برای چھار پايان و به داليل ديگر از مکانی به مکان ديگر منتقل می کنند

 در شھرھا زندگی می کنند و ًمورھا معموال.  تنھا مورھا چندان قابل تحسين و احترام نيستندًيان تمام ساکنان احتماالدر م

 ترک عثمانی، مردمان ترسوئی آميزنسبت به عرب ھا و کابيل ھا بيشتر به لوکس تمايل دارند و به علت سياست اختناق 

دھند، و از نظر اخالقی نيز در حد نازلی  صی را  از خود نشان میھستند که با وجود اين، شقاوت و کينۀ جوئی خا

 .ھستند

 نفر، ٢٠٠٠٠ًبا جمعيتی معادل تقريبا ) کنستانتين(شھرھای مھم الجزاير عبارتند از الجزاير که پايتخت است و قسنطينه 

.  نفر بوده است١٠٠٠٠بر ً جمعيت آن تقريبا بالغ ١٨۴٧که شھری ست با دژھای ساحلی، درسال ) عنابه کنونی(و بون 

ه چندان دوری از اين شھر ساحلی منطقه ای مرجانی وجود دارد که ماھی گيران فرانسوی و ايتاليائی را بدر فاصلۀ ن

تسخير سريع اين شھر به علت خشونت کابيل . در ساحل خليجی به ھمين نام واقع شده است» بجايه«. خود جذب می کند

کابيل ھا با بريدن طناب ھای يک کشتی بادبانی دو دکلۀ فرانسوی موجب . ه سر می بردندھائی بود که در ھمسايگی آن ب

 . غرق شدن آن شدند، و سپس ھر چه بود به تاراج بردند و تمام ساکنان کشتی را نيز به قتل رساندند

در ويرانه ھای خصوص در منطقۀ قسنطينه و به ھمين گونه ه در اين کشور، برخی آثار باستانی مشاھده می شود، ب

 که دروازه ھای شھر به شکل جزئی باقی مانده و آمفی تآتر و آرامگاھی که روی ستون ھای يونانی ٢شھر قديمی المبسا

،  ژوليا کازارای باستانی، نقطه ای که برای فرانسوی ھا ٤، شرشال٣»کوله آ«در بخش ساحلی . ھنوز سرپا ايستاده است

 بوده است و در ھمسايگی آن ھنوز ويرانه ھای باستانی ديده می ٥قامت ژوبادارای اھميت خاصی ست، زيرا محل ا

که  ٧تلمسان. را در اختيار داشتند  اسپانيائی ھا آن١٧٩٢ شھر ديگری   است با استحکامات نظامی که تا ٦وھران. شوند

 از بين ١۶٧٠ش سوزی سال پيش از اين اقامتگاه عبدالقادر بود در منطقۀ حاصلخيزی واقع شده است، شھر قديمی در آت

                                                 
1 Maures 
2 Lambessa 
3 Koléa 
4 Cherchell 
5 Juba 

بخش غربی منطقۀ بربری از مراکش امروزی و در تمام بخش ( در موريتانی ) به کسر دو ب(ّژوبای دوم پادشاه بربر 
دنيا آمد و در ه  سال پيش از ميالد ب۵٢ّاو پسر ژوبای اول بود که در . شمالی الجزاير امروز تا مرزھای تونس امروزی

در شمال  ) شرشال امروزی( او تحت حمايت رم در پايتختش در کازارا . فرو بست بعد از ميالد چشم از جھان ٢٣
 .الجزاير حکومت می کرد

 
6 Oran 

7 Tlemcen  
زبان بربری به معنای چشمۀ خشک شده استه ب. تلمسان، شھری ست در شمال غربی الجزاير   
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در اين شھر کارگاه . ًرفت، پس از باز سازی دوبارۀ آن، اين بار به دست فرانسوی ھا تقريبا به مخروبۀ کامل تبديل شد

 باستانی ست، ٩»ژتولی«واقع شده است، که ھمان  ٨در جنوب سلسله جبال اتلس، مزاب. ھای فرش بافی و پتو داير است

ًمردم بسکره خيلی آرام و متين ھستند و در بنادر شمالی غالبا در حرفۀ . رکز آن می باشدواليت بسکره مھم ترين م

  .باربری شھرت  خاصی دارند

 زمانی که مورھا از اسپانيا رانده ١۴٩٢درسال . الجزاير پيوسته به تصرف روميان، راھزنان و عرب ھا درآمده است

 تسخير شھر ھای وھران، بجايه و الجزاير، تھديد کرد که تمام شدند، فرديناند به الجزاير لشکر کشی کرد و پس از

سليم اوتمی حاکم متيجه يارای مقاومت در برابر نيروی مھاجمان را . تصرف خود در خواھد آورده ًالجزاير را کامال ب

. ن آمدشا  به ياری١٠د که ناوگان عروج بربروسئيدر الجزاير از ترک ھا درخواست کمک کردند و ديری نپا. نداشت

 بود که عروج به الجزاير رسيد و برای تسلط بر اوضاع کشور، نخستين کاری که کرد اين بود که سليم ١۵١۶درسال 

پس از جنگی طوالنی و بی نتيجه، عروج بربروس . را با دست خودش به قتل رساند و سپس به اسپانيائی ھا حمله کرد

ًارتش اسپانيا شھر را کامال به محاصرۀ خود در آورد و سرانجام . تبه شھر تلمسان عقب نشينی کرد و در آنجا پناه گرف

برادرش خير الدين، جانشين او می شود و در صدد . ١١ اعدام کردند١۵١٨او را به اسارت گرفت و سپس او را در سال 

ان سليمان در نتيجه سلط. ّکسب حمايت سلطان سليمان اول بر می آيد و شاھی و حکمرانی او را به رسميت می شناسد

به اين ترتيب خير الدين، از .  نظامی در اختيار او می گذاردقطعۀلقب پاشا در الجزاير را به او اعطاء می کند و يک 

پيکارھا و . اين پس پاشای الجزاير موفق به واپس زدن اسپانيائی ھا می شود و سرانجام به اوضاع کشور تسلط می يابد

طوری که سلطان سليمان ه ن در مديترانه موجب افتخارات تازه ای برای او شد بعمليات ھای درخشان او عليه مسيحيا

 ارتشی ١۵۴١در سال . شارل پنجم بر آن شد تا دوباره حاکميت اسپانيا را بر قرار کند. ّاول او را کاپيتان پاشا ناميد

 عظيم و زلزله ھمۀ ناوگان ولی به علت طوفانی.  مرد جنگی از مديترانه عبور کردند٣٠٠٠٠ کشتی و ٣٧٠متشکل از 

به اين ترتيب اسپانيائی ھای بی دفاع، آماج حمالت طاقت . پراکنده شد و کل ارتباطات نيز با ارتش اسپانيا قطع شد

 کشته مجبور به فرار ٨٠٠٠ کشتی باربری و ١۴٠ کشتی جنگی و ١۵فرسای دشمن قرار گرفتند و با از دست دادن 

ِ و دشمنی بين دولت ھای بربراز اين تاريخ به بعد جنگ. شدند ِ
 و شواليه ھای مالت بی وقفه ادامه يافت و در اين ١٢

 آغاز می شود که در واقع شامل کشتی ھای الجزايری ست که مدت ھا موجب بحریدورانھا ست که حماسۀ دزدان 

، ١٤فرماندھی دوکسن، فرانسويھا به ١٣ھا به فرماندھی بالک انگليس. ی مسيحی در مديترانه بودترور و وحشت کشورھا

  .لنديھا و ديگر قدرتھا در دورانھای مختلف به الجزاير حمله کردنداھ

 تا امروز اين کشور بيچاره به صحنۀ دائمی خونريزی و چپاول و ١٥از تاريخ نخستين اشغال الجزاير به دست فرانسه

                                                 
8 M’ Zab 
9 Gétulie 
10 Arudj Barberousse 

براساس ويکيپديای ( دست محافظين خودش کشته می شوده ج بربروس ھنگام فرار شبانه از شھر وھران، بلی گويا که عروو:   مترجم  11
 .و سر او را در وھران به نمايش می گذارند) فرانسه

12 Berbèr 
13 Robert Blake ١۶۵٧ -١۵٩٩ کی از مھمترين آدميرالھای انگليسي  

14 Abraham Duquesne  1604-1688 
    سيزدھم و چھاردم بودئیاو در خدمت لو.  فرانسه در قرن ھفدھمبحریرالھای نيروی يکی از بزرگترين آدمي

موضوع دعوا اين بود که دولت .  بين رئيس دولت الجزاير حسين و کنسول فرانسه دوال نزاعی در گرفت١٨٢٧ اپريل ٣٠  15
ئيس دولت الجزاير با مگس کش يه صورت در جواب وقيحانۀ دوال، ر. به الجزايريھا بپردازدرا فرانسه نمی خواست قرضھايش 

 ١٨٢٩ و ١٨٢٧وجود آورده بود برای محاصرۀ سواحل الجزاير در سال ه دولت شارل دھم از حادثه ای که کنسول ب. او می زند
   . برای تسخير الجزاير را آغاز نمود١٨٣٠استفاده کرد و سپس در سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

قبايل عرب و .  تمام شده استخشونت تبديل شده و تسخير ھر شھری، بزرگ و کوچک به بھای قربانيان بسيار زيادی

کابيل که به استقاللشان بيش از ھر چيز ديگری دلبستگی دارند و نفرت از تسلط بيگانه اصل خدشه ناپذير زندگی آنان 

 شان به آتش کشيده شد، محصوالتشان لگد مال گرديد و ۀاست، ھمگی با تھاجمات سنگينی تارومار شدند و خانه و کاشان

 آنھا نيز يا از دم تيغ فرانسوی ھا گذشتند و يا به اسفناکترين خشونت ھا و ھرزگی ھای آنھا گرفتار بازماندگان درماندۀ

  .آمدند

فرانسوی ھا اصرار داشتند که روشھای جنگی وحشيانه را اگر چه خالف تمام شاخص ھای بشری و  خالف تمدن 

کردند که کابيل ھا  افرادی وحشی و آدم کش  میو روش ھای خود را به اين بھانه توجيه . مسيحيت بود به کار ببندند

ولی، . ھستند و اسرای جنگی و زندانيان را شکنجه می کردند و می گفتند که مدارا با اين وحشی ھا کار اشتباھی ست

با ارزيابی درخت از روی ميوه ھايش و . جايز است که دولت متمدنی را که به مقابله به مثل می پردازد زير سؤال ببريم

دھا ص و قربانی کردن زندگی  دالرد ميليون صپس از ھزينۀ . مئيين يگانه چيزی ست که می توانيم دربارۀ الجزاير بگوا

نرال ھای فرانسوی  و سربازھای فرانسوی و آنانی که در جنگ کريمه مدال گرفته بودند و جھزار انسان، برای 

ّجنگ بود و اما در مورد تالشی که برای استعمار الجزاير افسرانی که در آن آموزش ديده بودند، الجزاير يک مدرسۀ 
صورت گرفت، تعداد اروپائيان در مقايسه با اھالی بومی حاکی از شکست کامل و انکار ناپذير آن است، يعنی در يکی 

ده و تنھا  ساعتی فرانسه واقع ش٢٠از حاصلخيزترين کشورھای جھان که پيش از اين انبار آذوقۀ ايتاليا بود و در فاصلۀ 

آيا چنين شکستی را بايد به . امر ضروری حفظ جان و مال در مقابل دوستان مسلح و به ھمين منوال دشمنان وحشی ست

خصوصيات فرانسوی ھا نسبت دھيم که برای مھاجرت قابليت کافی ندارند و در ادارۀ امور محلی نيز ناکار آمدند ؟ 

ی بايد دانست که ھمۀ شھرھای مھمی که مورد حمله قرار داده بودند قضاوت در چنين اموری در صالحيت ما نيست، ول

مردم بومی با بی . ، بجايه، أرزيو، مستغانم، تلمسان تمام شقاوتھای ممکن در جنگ را متحمل شدند١٦مثل کنستانتين، بون

 ولی در رابطه با شان ھم کيشی شان بود،تبتی از حاکمان ترک عثمانی فرمانبرداری می کردند که دست کم يکتا مزيغر

دولت تازه و دعاوی تمدن آن ھيچ امتيازی نمی ديدند و عالوه براين افراطی ترين نفرت ھای مذھبی آنھا را برمی 

ھر دولتی که قدرت را به دست می گرفت، فقط موازين دولت قبلی را با شدت بيشتری برقرار می کرد، و . انگيخت

 نظامی و شقاوت و سفاکی قطعاتواره از طريق اشغال نظامی و مانور دعاوی بھترين اھداف واالگرايانۀ آنان ھم

 .ھايشان زير سؤال می رفت

او سعی کرد سيستم اداری مدنی را به .   به مقام کارگزار امور مدنی برگزيده شده بود١٧ بارون پيشون١٨٣١در سال 

 کرده بود، تعيينی را که برای نظارت ولی موازين. شکلی سازماندھی کند که در مالزمت با حکومت نظامی عمل نمايد

تحت .  ناپلئون خوشايند نبود  و با تقاضای او پيشون را عزل کردندپوليس وزير اسبق ١٩، دوک رويگو ١٨برای ساواری

سيادت دولت ساواری، الجزاير به تبعيدگاه افرادی تبديل شد که از نظر سياسی و اجتماعی تحت تعقيب دولت بودند، به 

به تاريخ .  کامل که از افراد بزھکار تشکيل شده بود، اندک اندک، وارد الجزاير شد٢٠»لژيون خارجی«سخن ديگر يک 

 : شکايت نامه ای به اتاق نمايندگان تسليم شد که می گفت ١٨٣٣
                                                 

 پيش از ميالد بنيانگذاری شده ١٢٩۵رين شھرھای الجزاير است که ون، نام ديگر شھر عنابه يکی از قديميتب:  مترجم  16
 )ويکيپديای فرانسوی: مرجع(

17 Pichon 
18 Savary 
19 Duc de Rovigo 

ل شده ً ايجاد شد و غالبا از مزدوران خارجی تشکي١٨٣٠ت گس ا١۵واحد ويژۀ نيروی زمينی ارتش فرانسه که در  20
 .است، و ھنوز ھم وجود دارد
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 ًشکاياتی که معموال برای  مقامات نوشته. در طول سه سال اخير ما از ھر گونه بی عدالتی قابل تصوری رنج برده ايم« 

به ھمين علت . ًجز تشديد خشونت خصوصا عليه ھمان ھائی که چنين مطالبی را نوشته انده شود، پاسخی ندارد ب می

  . ستءيابد و به ھمين علت نيز اين شکايت نامه بی امضا کس شھامت واکنش را در خود نمی ھيچ

اگر . ت دھيد و از زنجير بردگی آزاد کنيدآقايان، ما از شما استدعا می کنيم که ما را از استبداد غير قابل تحمل نجا

حکومت نظامی در اين کشور پايان نپذيرد و حکومت مدنی جايگزين آن نشود، ما ھمگی از بين خواھيم رفت و اين 

  ».خود نخواھد ديده کشور ھرگز رنگ صلح را ب

پس از . اد تشکيالت مدنی انجاميد تحقيقاتی تشکيل دادند و نتيجۀ کار به ايجھيأتبرای رسيدگی به اين شکايت نامه يک 

دست داشت، برای کاھش تنش در اوضاع ه  ادارۀ امور را بً موقتا٢١نرال ووآرولجفوت ساواری، و در طول مدتی که 

  .ّخشک کردن مردابھا، ترميم راھھا، سازمان ارتش ملی:  صورت پذيرفت ئیکارھا

کارھای عمرانی شد و تحت فرماندھی او بود که يکی از موجب تعليق تمام اين  ٢٢با اين وجود بازگشت مارشال کلوزل 

در عھد صدارت مارشال کلوزل ادارۀ امور در سال . انجام گرفت) کنستانتين(دھشتناک ترين لشکر کشی ھا به قسنطينه 

ی ھيأت نفر از صاحب منصبان شکايت نامه ای به پاريس فرستادند و در خواست کردند که ۵۴ به نحوی بود که ١٨٣۶

 تالش برای ٢٣فيليپ-يکی از امور بارز در عھد حکمرانی لوئی. ی رسيدگی به سوء استفاده ھای او تشکيل دھندبرا

ولی چنين تالشھائی که با زور و لشکر کشی انجام می گرفت بی فايده بود . گسترش مستعمرات  و تصاحب زمين بود

  . اصله می گرفتند به مخاطره می افتادندکه از توپھای مستقر در سنگرھايشان ف زيرا کشاورزان به محض اين

شکست .  ثبات نسبی در کشور فراھم آورد٢٥ به غرب٢٤تالش برای تمرکز جمعيت در شرق الجزاير و تاراندن عبدالقادر

رھبر شورشگر و دلير آرامش و صلح را برقرار ساخت تا جائی که برخی از قبايل بزرگ فرمانبرداری خود را از 

  . کردنددولت استعماری اعالم

 در مقام والی اعظم در الجزاير ٢٨ انتخاب شد که جايگزين دوک اومال٢٧نرال کاوينياک ج، ٢٦١٨۴٨پس از انقالب 

                                                 
21 Théophile Voirol 

22 Betrtrand Clausel   
  مارشال فرانسوی١٨۴٢اپريل ٢١ – ١٧٧٣مبر  دس١٢

23 Louis-Philippe   
. پادشاه فرانسه بود١٨۴٨ تا ١٨٣٠ که از سال ١٨۵٠ت گس ا٢۶ – ١٧٧٣بر و اکت۶  

24 L’émir Abd El-Kader  
او در عين حال نويسنده و . يری بود الھی شناس صوفی مسلک الجزا١٨٨٣ می ٢۶ – ١٨٠٨مبر  سپت۶عبدالقادر الجزايری 

   .شاعر و از مردان سياسی بود که با ايجاد واحدھای مقاومت با ارتش استعماری فرانسه مبارزه می کرد
.  مبارزات شکوھمند  قبايل الجزايری را عليه استعمارگران فرانسوی ھدايت کرد١٨۴٧ تا ١٨٣٢امير عبدالقادر بين سالھای  25

 ١٨٣۴ردم دلير و آزاديخواه الجزاير  او موفق شد که قبايل پراکندۀ عرب را متحد سازد و در سال با حمايت گستردۀ م
با اين وجود ). به استثنای چند بندر( استعماگران  فرانسوی به زانو درآورد تا استقالل الجزاير غربی را به رسميت بشناسند

 ١٨۴٧ -١٨۴۵در سال . ند و چندين بار به دولت تازه تأسيس حمله کردندفرانسويھا عھدنامه ای را که پذيرفته بودند زير پا گذاشت
عبدالقادر آزاد ساخته بود، علی رغم مقاومت دليرانه ای که سامان داده بودند، رھبر مقاومت به مراکش عقب  سرزمينی را که

اين جنبش بشکل . رد باز گشت در رأس جنبش آزاديبخش الجزاير غربی دوباره به ميدان نب١٨۴٧-١٨۴۵در سال . نشينی کرد
 به اسارت ١٨۴٧در سال . فجيعی سرکوب شد، ولی امير عبدالقادر از طريق قرارگاھھای صحرا به جنگ تھاجمی پرداخت

  .گرفته شد ولی قيام مردم الجزاير ھرگز خاموش نگشت
  

 در پاريس به ١٨۴٨ بروری ف٢۵ و ٢۴ و ٢٣ دومين انقالب فرانسه در قرن نوزدھم است و در ١٨۴٨انقالب  26
 . فيليپ از حمله به مردم پاريس خودداری می کندئیلو. وقوع می پيوندده رھبری جمھوری خواھان و ليبرالھا ب

 
27 Cavaignac 
28 Aumale دوک يکی از القاب اشرافی ست. منطقه ای در نرماندی  
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ًولی ظاھرا جمھوری نيز . دوک اومال و به ھمين گونه پرنس ژوان ويل که ھر دو در الجزاير بودند، باز گشتند. شود

  .زاير نداشتمثل دوران سلطنتی بخت و اقبال خوبی در ادارۀ الج

را اعزام کردند، ولی يا تعداد زيادی از آنھا می مردند و يا به اين علت ) استعمارگران(برای کار روی زمين مھاجران 

  عليه چند قبيله و ٢٩يهپوليسنرال ج ١٨۴٩در سال . که از جنگ خسته شده بودند، زمين ھايشان را ترک می کردند

مثل ھميشه و بر طبق معمول تمام محصوالتشان را . متناع کرده بودند اردو زدروستای بنی سال که از پرداخت ماليات ا

در مزاب، سرزمين حاصلخيزی که در حاشيۀ کويری قرار . از بين بردند و ھر چه در دسترشان بود به آتش کشيدند

برای  نفری ١٢٠٠ قطعۀيک .  شورش ھای گسترده ای آغاز شد٣٠»مارابوھا«دارد، در پی موعظه ھای يکی از 

زيرا شورش بيش از آن حدی بود که تصور می کردند و . سرکوب شورشيان گسيل کردند که با شکست مواجه شد

ناميدند حمايت می شد که قتل عام فرانسوی  می» سيد عبدالرحمان«عالوه بر اين توسط سازمان ھای مخفی که آنھا را 

 ٣٢ و ھربيون٣١نرال کانروبرت جنتظر لشکرکشی ھای سرانجام سرکوب شورشيان بايد م. ھا در دستور روز آنھا بود

عالوه بر اين، محاصرۀ شھر عربی زعاطشه نشان داد که اھالی بومی از مقاومت دست نکشيده اند و با . می شد

 روز مقاومت کرد و سپس در حملۀ نھائی به تصرف ۵١شھر زعاطشه . اشغالگرانشان از در مھربانی وارد نشده اند

را تحت فرمان داشت، و به اين ترتيب  آن  ٣٣ آرنو- نرال سنتج که ١٨۵١کابيلی کوچک تا سال . داستعمارگران درآم

  .بين فيليپويل و قسنطينه خط ارتباطی برقرار کرد

با اين وجود چنين تظاھراتی چيزی . اعالميه ھا و روزنامه ھا پياپی خبر پيروزی و صلح را از الجزاير پخش می کردند

تسلط . تصرف در نيامده استه مناطق درونی کشور تا کنون ب. ّکه به غرور ملی می پرداختندجز مالياتی ه نبود ب

قبايل الجزايری پيوسته خواھان . ًفرانسوی ھا کامال توھم آميز است، به استثنای مناطق ساحلی و در نزديکی شھرھا

  به شکل دائمی و سازمان يافته خانه و استقالل خود بوده و نفرتشان را نسبت به رژيم فرانسه ابراز می دارند، زيرا

  .کاشانه و محصوالتشان را به آتش کشيده است

 در دھکده ھا و مناطق مسکونی کابيلی که ھنوز تسليم نشده بودند، طرح آتش و ٣٤ مارشال راندون١٨۵٧در سال 

اھالی بومی در . ه کندتخريب را بخوبی پيش برد و به اين ھدف که مناطق تازه ای را به سرزمين ھای فرانسه اضاف

چنگ حکومت آھنينی به سر می برند و شورش ھای دائمی حاکی از وضعيت ترديد آميز اشغال کشور توسط فرانسه 

در واقع، دادرسی . جز خانه و محصوالت به آتش کشيده شدهه است و صلحی که از آن حرف می زنند چيزی نيست ب

 متھم به قتل يکی از اشراف شده بود و محکوم گرديد، ٣٥ دفتر عرب در وھران، که کاپيتان دوآنو، رئيس١٨۵٧ت گسا

   ...موجب افشای خشونت و استبداد کارگزاران فرانسوی شد

                                                 
29 Aimable Jean Jacques Pélissier 1794-1864  

 
30 Marabout  

 عليه افريقادر مبارزات شمال » مارابوھا«اين . ه به گروھھای اسالمی اسرار آميز تعلق دارندپارسا و افرادی ک
 . فعال بودندئیاستعمارگران اروپا

31 François Marcellin Certain de Canrobert    
 
32 Général Herbillon 
33 Général Saint-Arnaud 
34 Marchal Randon 

  .انسه در الجزاير بود که به امور زندگی افراد بومی رسيدگی می کرددفتر عرب، سازمان اداری نظامی فر 35
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  ادامه دارد

  

  ١٨۵٧مبر  سپت١٧نوشتۀ انگلس 

New Aaméricain Cyclopedia,t.1, 1858 

  

  


