
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 
 Historical تاريخی

  
   توسط حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٢  جوالی١٢
  
 

 استعمار در آسيا
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  فردريش انگلس

  

  الجزاير

  ١٨۵٧ سپتامبر ١٧

New Americain Cyclopaedia,t.1, 1858 

  

 ١٨٣٠ست که پيش از اين توسط پاشای دولت عثمانی اداره می شد، و از سال افريقای شمالی االجزاير بخشی از 

ی الجزاير در شمال به دريای مديترانه، در شرق به تونس، از ئموقعيت جغرافيا. رانسه شدضميمۀ مستعمرات ف

 ...د می شودغرب به مراکش و در جنوب به صحرای بزرگ محدو

اين طور به نظر می رسد که بوميان بربرھا و کابيل ھا  يا أمازيغ ھا ھستند، زيرا چنين بوميانی را با اين سه نام 

از تاريخ اين بوميان و ريشۀ نژادی آنھا اطالعات زيادی نداريم، ولی ھمين را می دانيم که در . بازشناسی می کنند

ديگر . شغال کرده بودند و در عين حال در سواحل شرقی نيز ديده می شوندفريقای شمال غربی را ااگذشته تمام 

، ترک ھا و دورگه ھای )١(ساکنين الجزاير عرب ھا ھستند که از بازماندگان حمالت مسلمانان می باشند، مورھا 

 ١٨۵٢ر سال د. ترک و الجزايری، يھوديان، سياه پوستان و سرانجام فرانسوی ھا نيز در اين کشور زندگی می کنند

ی ئن مليت ھای مختلف اروپاا نفر از آنھا از مھاجر١٣۴١١۵ که  نفر برآورد شده است٢٠٧٨٠٣۵جمعيت الجزاير 
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کابيل ھا قومی ماھر و .  نفری نيز حضور داشته است١٠٠٠٠٠ھستند، و عالوه بر اين ھا يک واحد نظامی 

 و در عين حال در معادن و کارخانجات ذوب کشاورزان قابلی ھستند که در دھکده ھای عادی زندگی می کنند،

 .  فلزات، در نخ ريسی پشم و پنبه نيز کار می کنند

ابون، عسل و موم توليد می کنند و گوشت ماکيان و ميوه و محصوالت ديگر را برای شھرھا تھيه سباروت، 

ده و  لذا پيوسته در حال کوچ عربھا عرف و عادات اجداد خود را تداوم بخشي. کرده و در آن جا به فروش می رسانند

ھستند و اردوگاه ھای خود را بر اساس نياز به علوفه برای چھار پايان و به داليل ديگر از مکانی به مکان ديگر 

مورھا معموال در . ن احتماال تنھا مورھا چندان قابل تحسين و احترام نيستندادر ميان تمام ساکن. قل می سازندمنت

تناق گر و نسبت به عرب ھا و کابيل ھا بيشتر به لوکس تمايل دارند، و به علت سياست اخشھرھا زندگی می کنند 

ی خاصی را  از خود نشان می دھند، و از ئ کينۀ جوی ھستند که با اين وجود شقاوت وئترک عثمانی، مردمان ترسو

 .نظر اخالقی نيز در حد نازلی ھستند

با جمعيتی معادل تقريبا ) کنستانتين(نطينه طايتخت است و قسجزاير که پشھرھای مھم الجزاير عبارتند از ال

 ١٠٠٠٠ جمعيت آن تقريبا بالغ بر ١٨۴٧با دژھای ساحلی اش، درسال )   کنونیۀعناب(  نفر، و شھر بون ٢٠٠٠٠

چندان دوری از اين شھر ساحلی منطقه ای مرجانی وجود دارد که ماھی گيران فرانسوی در فاصلۀ ن. نفر بوده است

تسخير سريع اين شھر به . در ساحل خليجی به ھمين نام واقع شده است» بجايه«.  را به خود جذب می کندئیيتالياو ا

کابيل ھا با بريدن طناب ھای يک کشتی بادبانی . سر می بردنده  بود که در ھمسايگی آن بئیعلت خشونت کابيل ھا

ه تاراج بردند و تمام ساکنين کشتی را نيز به قتل دو دکلۀ فرانسوی موجب غرق شدن آن شده، و سپس ھر چه بود ب

 . رساندند

نطينه و ھمين گونه در ويرانه ھای طدر اين کشور، برخی آثار باستانی مشاھده می شود، به ويژه در منطقۀ قس

تر و آرامگاھی که روی ستون ھای ئاکه دروازه ھای شھر به شکل جزئی باقی مانده و آمفی ت) ٢(شھر قديمی المبسا

،  ژوليا کازارای باستانی، نقطه ای )۴(، شرشال )٣(»کوله آ«در بخش ســـاحلی . يونانی ھنوز سرپا ايستـــاده است

بوده است، و در ھمسايگی آن ھنوز ) ۵(که برای فرانسوی ھا دارای اھميت خاصی ست، زيرا محل اقامت ژوبا 

 ھا آن ئی اسپانيا١٧٩٢ با استحکامات نظامی که تا شھر ديگری است) ۶(وھران . ويرانه ھای باستانی ديده می شوند

که پيش از اين اقامتگاه عبدالقادر بود در منطقۀ حاصلخيزی واقع شده است، شھر ) ٧(تلمسان. را در اختيار داشتند

 ولی اين بار توسط فرانسوی ھا ، از بين رفت، و پس از باز سازی دوبارۀ آن١۶٧٠قديمی در آتش سوزی سال 

در جنوب سلسله جبال . در اين شھر کارگاه ھای فرش بافی و پتو داير می باشد. مخروبۀ کامل تبديل شدتقريبا به 

. ست، واليت بسکره مھم ترين مرکز آن می باشداباستانی ) ٩(» ژتولی«واقع شده است، که ھمان ) ٨(اتلس، مزاب

  . باربری شھرت  خاصی دارندمردم بسکره خيلی آرام و متين ھستند، و در بنادر شمالی غالبا در حرفۀ

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

رانده شدند، فرديناند به الجزاير لشکر کشی کرد و پس از مسخر ساختن شھر ھای وھران، بجايه و الجزاير، تھديد 

سليم اوتمی حاکم متيجه يارای مقاومت در برابر نيروی .  تصرف در خواھد آوردکرد که تمام الجزاير را کامال به

) ١٠(د که ناوگان عروج بربروسئيدر الجزاير از ترک ھا درخواست کمک کردند و ديری نپا. مھاجمين را نداشت

نخستين کاری  بود که عروج به الجزاير رسيد و برای تسلط يافتن بر اوضاع کشور، ١۵١۶درسال . به ياريشان آمد

پس از جنگی طوالنی و .  ھا حمله کردئیکه کرد اين بود که سليم را با دست خودش به قتل رساند و سپس به اسپانيا

ارتش اسپانيا شھر را کامال به . بی نتيجه، عروج بربروس به شھر تلمسان عقب نشينی کرد و در آن جا پناه گرفت
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برادرش خير الدين، ). ١١( اعدام کردند١۵١٨ارت گرفته ودر سال محاصرۀ خود در آورد و سرانجام او را به اس

جانشين او می شود و در صدد کسب حمايت سلطان سليمان اّول بر می آيد و شاھی و حکمرانی او را به رسميت می 

 در نتيجه سلطان سليمان به او لقب پاشا در الجزاير اعطاء می کند و يک واحد نظامی در اختيار او می. شناسد

ام به  ھا می شود و سرانجئی موفق به واپس زدن اسپانيا،به اين ترتيب خير الدين، از اين پس پاشای الجزاير. گذارد

يکارھا و عمليات ھای درخشان او عليه مسيحيان در مديترانه موجب افتخارات تازه پ. اوضاع کشور تسلط می يابد

شارل پنجم بر اين شد تا دوباره حاکميت . کاپيتان پاشا ناميدای برای او شد به طوری که سلطان سليمان اّول او را 

 مرد جنگی از مديترانه عبور ٣٠٠٠٠ کشتی و ٣٧٠قدرت ه  ارتشی ب١۵۴١در سال . اسپانيا را بر قرار سازد

 .ولی به علت طوفانی عظيم و زلزله تمام ناوگان پراکنده شد و تمام ارتباطات با ارتش اسپانيا متوقف گرديد. کردند

 کشتی ١۵ ھای بی دفاع، آماج حمالت طاقت فرسای دشمن قرار گرفتند و با از دست دادن ئیبه اين ترتيب اسپانيا

 بين ھاتاين تاريخ به بعد منازعات و خصوماز .  کشته مجبور به فرار شدند٨٠٠٠ کشتی باربری و ١۴٠جنگی و 

ست که حماسۀ دزدان ھايابد، و در اين دوران بی وقفه ادامه می ) ١٣(و شواليه ھای مالت ) ١٢(دولت ھای بربر

 آغاز می شود که در واقع شامل کشتی ھای الجزايری می شود که مدت ھا موجب ترور و وحشت کشورھای ئیدريا

، )١۵(، فرانسوی ھا تحت فرماندھی دوکنز )١۴(انگليسی ھا تحت فرماندھی بالک . مسيحی در مديترانه بودند

  . در دوران ھای مختلف به الجزاير حمله کردندلندی ھا و ديگر قدرت ھااھ

تا امروز اين کشور بيچاره به صحنۀ دائمی خونريزی و ) ١۶(از تاريخ نخستين اشغال الجزاير توسط فرانسه 

. چپاول و خشونت تبديل گشته و تسخير ھر شھری، بزرگ و کوچک به بھای قربانيان بسيار زيادی تمام شده است

 به استقاللشان بيش از ھر چيز ديگری دلبستگی دارند و نفرت از تسلط بيگانه اصل خدشه قبايل عرب و کابيل که

 شان به آتش کشيده شد، ۀناپذير زندگی آنان است، ھمگی با تھاجمات سنگينی تارومار شدند و خانه و کاشان

ذشتند و يا به اسفناک ترين محصوالتشان لگد مال گرديد و بازماندگان درماندۀ آنھا نيز يا از دم تيغ فرانسوی ھا گ

  .خشونت ھا و ھرزگی ھا ی آنھا گرفتار آمدند

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

ی و آدم و روش ھای خود را به اين بھانه توجيه می کردند که کابيل ھا  افراد وحش.  به کار ببندند،تمدن مسيحيت بود

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

با ارزيابی درخت از . جايز ھست که دولت متمدنی را که به مقابله به مثل می پردازد زير عالمت سؤال برد. ستا

پس از ھزينه کردن صد ميليون دالر . مئيدربارۀ الجزاير بگوست که می توانيم اروی ميوه ھايش، و اين تنھا چيزی 

 که در ئیو قربانی کردن زندگی  صدھا ھزار انسان، برای ژنرال ھای فرانسوی  و سربازھای فرانسوی و آنھا

و اّما در . جنگ کريمه مدال گرفته بودند، و افسرانی که در آن آموزش ديده بودند، الجزاير يک مدرسۀ جنگ بود

 تالشی که برای استعمار الجزاير صورت گرفت، تعداد اروپائيان در مقايسه با اھالی بومی حاکی از شکست مورد

کامل و انکار ناپذير آن است، يعنی در يکی از حاصلخيزترين کشورھای جھان که پيش از اين انبار آذوقۀ ايتاليا بود 

ظ جان و مال در مقابل دوستان مسلح و به ھمين  ساعتی فرانسه واقع شده و تنھا امر ضروری حف٢٠و در فاصلۀ 

آيا چنين شکستی را بايد به خصوصيات فرانسوی ھا نسبت دھيم که برای مھاجرت . ستامنوال دشمنان وحشی 

. قابليت کافی ندارند و در ادارۀ امور محلی نيز ناکار آمد ھستند؟ قضاوت در چنين موردی در صالحيت ما نيست

، بجايه،أرزيو، )١٧(ام شھرھای مھمی که مورد حمله قرار گرفته بودند مثل کنستانتين، بون ولی بايد دانست که تم

بتی از حاکمين ترک عثمانی غبومی با بی رمردم . مستغانم، تلمسان تمام شقاوتھای ممکن در جنگ را متحمل شدند
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ه با دولت تازه و دعاوی تمدن آن فرمانبرداری می کردند که حداقل تنھا مزيت آنھا ھم کيشی شان بود، ولی در رابط

ھر دولتی که قدرت . ھيچ امتيازی نمی ديدند و عالوه براين افراطی ترين نفرت ھای مذھبی آنھا را برمی انگيخت

را به دست می گرفت، تنھا موازين دولت قبلی را با شدت بيشتری برقرار می ساخت، و دعاوی بھترين اھداف 

يق اشغال نظامی و مانورھای واحدھای نظامی و شقاوت و سفاکی ھايشان زير واالگرايانۀ آنھا ھمواره از طر

 .عالمت سؤال می رفت

او سعی کرد سيستم اداری . به عنوان کارگزار امور مدنی برگزيده شده بود) ١٨( بارون پيشون ١٨٣١در سال 

وازينی را که برای نظارت ولی م. مدنی را به شکلی سازماندھی کند که در مالزمت با حکومت نظامی عمل نمايد

ليس ناپلئون خوش آيند نبود  و با تقاضای او ووزير اسبق پ) ٢٠(، دوک رويگو )١٩(ن کرده بود، برای ساواریييتع

تحت سيادت دولت ساواری، الجزاير به تبعيدگاه افرادی تبديل شد که از نظر سياسی و . پيشون را عزل کردند

کامل که از افراد بزھکار تشکيل ) ٢١(»لژيون خارجی«اجتماعی تحت تعقيب دولت بودند، به عبارت ديگر يک 

  :سليم شد که می گفت شکايت نامه ای به اتاق نمايندگان ت١٨٣٣تاريخ ه ب. شده بود، اندک اندک، وارد الجزاير شد

شکاياتی که معموال برای  . در طول سه سال اخير ما از ھر گونه بی عدالتی قابل تصوری رنج برده ايم« 

 که چنين مطالبی را نوشته ئیجز تشديد خشونت خصوصا عليه ھمان ھاه مقامات نوشته می شود، پاسخی ندارد ب

 ءی کند و به ھمين علت نيز اين شکايت نامه بدون امضابه ھمين علت ھيچ کس شھامت عکس العمل پيدا نم. اند

  .است

. آقايان، ما از شما استدعا می کنيم که ما را از استبداد غير قابل تحمل نجات دھيد و از زنجير بردگی رھا سازيد

اگر حکومت نظامی در اين کشور خاتمه پيدا نکند و حکومت مدنی جايگزين آن نشود، ما ھمگی از بين خواھيم 

  ».رفت و اين کشور ھرگز رنگ صلح را به خود نخواھد ديد

. ت تحقيقاتی تشکيل دادند و نتيجۀ کار به ايجاد تشکيالت مدنی انجاميدأجھت رسيدگی به اين شکايت نامه يک ھي

موقتا ادارۀ امور را به دست داشت، برای کاھش ) ٢٢(پس از فوت ساواری، و در طول مدتی که ژنرال ووآرول 

  .خشک کردن مرداب ھا، ترميم راه ھا، سازمان ارتش ملّی:  صورت پذيرفت ئیوضاع کارھاتنش در ا

و تحت فرماندھی او بود . موجب تعليق تمام اين کارھای عمرانی شد) ٢٣(با اين وجود بازگشت مارشال کلوزل 

ارت مارشال کلوزل در عھد صد. انجام گرفت) کنستانتين( نطينه طکه يکی از دھشتناک ترين لشکر کشی ھا به قس

 نفر از صاحب منصبان شکايت نامه ای به پاريس فرستادند و در ۵۴ به شکلی بود که ١٨٣۶ادارۀ امور در سال 

يکی از امور بارز در عھد حکمرانی . تی جھت رسيدگی به سوء استفاده ھای او تشکيل دھندأخواست کردند که ھي

 که با زور و لشکر ئیولی چنين تالش ھا. تصاحب زمين بودتالش برای گسترش مستعمرات  و ) ٢۴(فيليپ -ئیلو

کشی انجام می گرفت بی فايده بود زيرا کشاورزان به محض اين که از توپ ھای مستقر در سنگرھايشان فاصله می 

به ) ٢۵(تالش برای تمرکز دادن جمعيت در شرق الجزاير و تاراندن عبدالقادر . گرفتند به مخاطره می افتادند

 آرامش و صلح را برقرار ساخت تا ،شکست رھبر شورشگر و دلير. ثبات نسبی در کشور فراھم آورد) ٢۶(غرب

  . که برخی از قبايل بزرگ فرمانبرداری خود را از دولت استعماری اعالم کردندئیجا

ظم در مقام والی اع) ٢٩(انتخاب شد که جايگزين دوک اومال) ٢٨(، ژنرال کاوينياک )٢٧(١٨۴٨پس از انقالب 

 ولی ظاھراً . دوک اومال و ھمينطور پرنس ژوان ويل که ھر دو در الجزاير بودند، باز گشتند. در الجزاير شود

  .جمھوری نيز مثل دوران سلطنتی بخت و اقبال خوبی در ادارۀ الجزاير نداشت
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دند و يا به اين را اعزام کردند، ولی يا تعداد زيادی از آنھا می مر) استعماری(ن ابرای کار روی زمين مھاجر

عليه چند ) ٣٠( ژنرال پليسيه ١٨۴٩در سال . علت که از جنگ خسته شده بودند، زمين ھايشان را ترک می کردند

مثل ھميشه و بر طبق معمول تمام . قبيله و روستای بنی سال که از پرداخت ماليات امتناع کرده بودند اردو زد

در مزاب، سرزمين حاصلخيزی که در . شان بود به آتش کشيدندمحصوالتشان را از بين بردند و ھر چه در دستر

يک . شورش ھای گسترده ای آغاز شد) ٣١(»مارابوھا«حاشيۀ کويری قرار دارد، در پی موعظه ھای يکی از 

زيرا شورش بيش از آن حدی .  نفره برای سرکوب شورشيان گسيل کردند که با شکست مواجه گشت١٢٠٠واحد 

می ناميدند حمايت » سيد عبدالرحمان«د و عالوه بر اين توسط سازمان ھای مخفی که آنھا را بود که تصور می کردن

سرانجام سرکوب شورشيان می بايستی منتظر لشکرکشی . می شد که قتل عام فرانسوی ھا در دستور روز آنھا بود

نشان داد که ) ٣۴(اتشا عالوه بر اين، محاصرۀ شھر عربی ز. می شد) ٣٣(و ھربيون ) ٣٢(ھای ژنرال کانروبرت 

 روز ۵١شھر زاتشا . اھالی بومی از مقاومت دست نکشيده اند و با اشغالگرانشان از در مھربانی وارد نشده اند

 - که ژنرال سنت١٨۵١کابيلی کوچک تا سال .  به تصرف استعمارگران درآمدئیمقاومت کرد و سپس در حملۀ نھا

  .نطينه خط ارتباطی برقرار ساختطين ترتيب بين فيليپويل و قسآن را تحت فرمان گرفت، و به ا )٣۵(آرنو 

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

تسلط . تصرف در نيامده استه مناطق درونی کشور تا کنون ب. ست که به غرور ملّی می پردازنداتنھا مالياتی 

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

استقالل خود بوده و نفرتشان را نسبت به رژيم فرانسه ابراز می دارند که  به شکل سيستماتيک خانه و کاشانه و 

  .محصوالتشان را به آتش کشيده است

در دھکده ھا و مناطق مسکونی کابيلی که ھنوز تسليم نشده بودند، طرح ) ٣۶(دون  مارشال ران١٨۵٧در سال 

اھالی . آتش و تخريب را به خوبی پيش برد، و به اين ھدف که مناطق تازه ای را به سرزمين ھای فرانسه اضافه کند

شغال کشور توسط بومی تحت حکومت آھنينی به سر می برند و شورش ھای دائمی حاکی از موقعيت ترديد آميز ا

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

متھم به قتل يکی از اشراف شده بود و ) ٣٧( در وھران، که کاپيتان دوآنو، رئيس دفتر عرب١٨۵٧دادرسی اوت 

   ...ران فرانسوی شدمحکوم گرديد، موجب افشای خشونت و استبداد کارگزا

  

  ١٨۵٧مبر  سپت١٧نوشتۀ انگلس 

New Aaméricain Cyclopedia,t.1, 1858 

  

 پی نوشت

  

1)Maure  

2) Lambessa  

3) Koléa  

4) Cherchell  

5)Juba  
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بخش غربی منطقۀ بربری از مراکش امروزی و در تمام ( در موريتانی ) به کسر دو ب(ژوبای دّوم پادشاه بربر 

 سال پيش از ميالد به دنيا ۵٢او پسر ژوبای اّول بود که در . لجزاير امروز تا مرزھای تونس امروزیبخش شمالی ا

) شرشال امروزی( او تحت حمايت رم در پايتختش در کازارا .  بعد از ميالد چشم از جھان فرو بست٢٣آمد و در 

 .در شمال  الجزاير حکومت می کرد

Juba II 

 

۶ (Oran وھران   

٧ (Tlemcen  

  .بزبان بربری به معنای چشمۀ خشک شده است. ست در شمال غربی الجزايراتلمسان، شھری 

8) M’ Zab  

9) Gétulie  

10) Arudj Barberousse 

 

 دست محافظين خودش کشته می شودولی گويا که عروج بربروس ھنگام فرار شبانه از شھر وھران، به ) ١١

 .ر وھران به نمايش می گذارندو سر او را د) براساس ويکيپديای فرانسه(

12)Berbèr    

  )به کسر ھر دو ب( بربر 

13) Malte  

١۴ (Robert Blake 

  ١۶۵٧ -١۵٩٩يکی از مھم ترين آدميرال ھای انگليسی 
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  روبرت بالک

  

 15) Abraham Duquesne 

١۶٠۴ - ١۶٨٨  

  . سيزدھم و چھاردم بودئیخدمت لواو در .  فرانسه در قرن ھفدھمئیيکی از بزرگترين آدميرال ھای نيروی دريا

  

موضوع دعوا اين .  بين رئيس دولت الجزاير حسين و کنسول فرانسه دوال نزاعی در گرفت١٨٢٧ اپريل ٣٠) ١۶

در جواب وقيحانۀ دوال، رئيس دولت . به الجزايريھا بپردازدرا بود که دولت فرانسه نمی خواست قرضھايش 

وجود آورده بود برای ه دولت شارل دھم از حادثه ای که کنسول ب. ندالجزاير با مگس کش يه صورت او می ز

 تسخير الجزاير را آغاز ١٨٣٠ استفاده کرد و سپس در سال ١٨٢٩ و ١٨٢٧محاصرۀ سواحل الجزاير در سال 

  .نمود

شده  پيش از ميالد بنيانگذاری ١٢٩۵ بون، نام ديگر شھر عنابه يکی از قديميترين شھرھای الجزاير است که )١٧

  )ويکيپديای فرانسوی: مرجع(

18) Pichon  

19) Savar  

20) Duc de Rovigo  

21)Légion étrangère  

 ايجاد شد و غالبا از مزدوران خارجی تشکيل شده ١٨٣٠ گست ا١۵واحد ويژۀ نيروی زمينی ارتش فرانسه که در 

  .است، و ھنوز ھم وجود دارد

22) Théophile Voirol  

 23)Betrtrand Clausel  

  . مارشال فرانسوی١٨۴٢اپريل ٢١ – ١٧٧٣مبر  دس١٢
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Louis-Philippe٢۴(   

  . پادشاه فرانسه بود١٨۴٨ تا ١٨٣٠ که از سال ١٨۵٠ اوت ٢۶ – ١٧٧٣ اکتبر ۶

 

  

L’émir Abd El-Kader٢۵(  

ن حال او در عي.  الھی شناس صوفی مسلک الجزايری بود١٨٨٣ می ٢۶ – ١٨٠٨مبر  سپت۶عبدالقادر الجزايری 

 .نويسنده و 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 ١٨۴٧ تا ١٨٣٢امير عبدالقادر بين سال ھای ) ٢۶

ديخواه الجزاير  او موفق شد که قبايل پراکندۀ عرب را متحد با حمايت گستردۀ مردم دلير و آزا. فرانسوی ھدايت کرد

به (  استعماگران  فرانسوی به زانو درآورد تا استقالل الجزاير غربی را به رسميت بشناسند١٨٣۴سازد و در سال 

ر به دولت با اين وجود فرانسوی ھا عھدنامه ای را که پذيرفته بودند زير پا گذاشتند و چندين با). استثنای چند بندر

 سرزمينی را که عبدالقادر آزاد ساخته بود، علی رغم مقاومت ١٨۴٧ - ١٨۴۵در سال . تازه تأسيس حمله کردند

 در رأس جنبش ١٨۴٧-١٨۴۵در سال . دليرانه ای که سامان داده بودند، رھبر مقاومت به مراکش عقب نشينی کرد
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اين جنبش به شکل فجيعی سرکوب شد، ولی امير . آزادی بخش الجزاير غربی دوباره به ميدان نبرد باز گشت

 به اسارت گرفته شد ولی قيام ١٨۴٧در سال . عبدالقادر از طريق قرارگاھھای صحرا به جنگ تھاجمی پرداخت

 .مردم الجزاير ھرگز خاموش نگشت

يس به  در پار١٨۴٨ بروری ف٢۵ و ٢۴ و ٢٣ دومين انقالب فرانسه در قرن نوزدھم است و در ١٨۴٨انقالب ) ٢٧

 . فيليپ از حمله به مردم پاريس خودداری می کندئیلو. وقوع می پيوندده رھبری جمھوری خواھان و ليبرالھا ب

  

  تابلو توسط ھوراس ورنه . ١٨۴٨ بروریسنگر خيابان سوفلو ف

la Barricade de la rue Soufflot, Paris, février 1848, peinture d’Horace Vernet. 

28) Cavaignac  

٢٩ (Aumale  

 .دوک يکی از القاب اشرافی ست. منطقه ای در نرماندی

30) Aimable Jean Jacques Pélissier 1794-1864  

 

  

٣١- Marabout  

فريقا عليه ال در مبارزات شما» مارابوھا«اين . زاھد و افرادی که به گروھھای اسالمی اسرار آميز تعلق دارند

  . فعال بودندئیاستعمارگران اروپا

32)François Marcellin Certain de Canrobert   

 ١٨٩۵ جنوری ٢٨ – جون ٢٧
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33) Zaatcha  

34) Général Saint-Arnaud  

35) Général Herbillon  

36) Marchal Randon  

  .ه به امور زندگی افراد بومی رسيدگی می کرددفتر عرب، سازمان اداری نظامی فرانسه در الجزاير بود ک) ٣٧

 


