
האלג׳יריים. 'אומנים
 שנעשתה ויחידה, אחת ג׳סטה על התבססה י

 לקבל המוסלמי הקונגרס עמד כאשר אלג׳יר,
 יכל היה לפיה בלוש, ליאון הצרפתית, שלה

צרפתי. יח
 לאלג׳יר, בסתר הגיע בצרפת, מרצון בגלות

 הוא : מליצות כל חסר היה נאומו הנואמים.
 אתם ״הרוצים :המיקרופון לתוך שאג זום,
״1 !ת

 האלג׳ירים של יחסם את לחלוטין שינו ־הלב
 את עזב הוא עצמו. מסאלי של במעמדו גם ■ר

 אלג׳יריה. לאומני של הבלתי־מוכתר מנהיגם
 למפלגה, מטאלי של תומכיו התגבשו 1947 .ת
 הדמוקרטיות. החרויות נצחו! למען התנועה פ

 שפורקה האלג׳ירית מפלגת־העם :למדי ׳תיק
 שבועיים, לפני לפירוקה עד קיומה, שנות ע

השל־ עם בלתי־פוסקות התנגשויות גדושה :ה,

 חוד־ משך שהסתתר לאחר לקהיר, להגיע :ליה
 מנהיג עם יחד כיום, גם שם נמצא הוא דיה.

 .1952 בשנת עוד צרפתי זר
 הוא המהומות. שפרצו לאחר גם הקטנה יתו

 שוטרים ארבעה מפקחי־בולשת, שני על־ידי
 כל יביא לא העיקוב כי גם ידע הוא אולם .

 מדיניותו בצל בקהיר, שישבו חבריו ^!יל־ידי
 האלג׳י־ על־ידי שהוקמה ולפעולה לאחדות ח ,

 מוסרית עזרה להושיט התאמצה מסאלי, תומכי
אורם. יזור

 אורם. איזור לעבר הזורמות הלאומי, המשמר ת
 דרוש שהיה כזה קרבי נסיו! כל חסרים ׳מדר,1

הנישאים. אלג׳יריה בהרי שהתנהלו למטה) אל,

 של שטח על המשתרע והנידח׳ ההררי אורס ור
 בפני עוז מבצר לתושביו, מצויץ מקלט תמיד ל,

 שני באמצעות ,1932 בשנת לאיזור לחדור חלה
 מרבית אל היום עד הגיעה לא היא אולם דם.

 כקני־נשרים, סגות־ההרים
 כללי מטה בתוכם בשלושת־אלפים, נאמד אורם |■

 מבני־כפרי־האיזור, 1500מ־ ולמעלה מסאלי |אנשי
 הטופוגרפי המבנה היה המורדים של העיקרי ̂ם
 בסבכי־שיחים. מכוסה עמוקים, וואדיות על־ידי ה

 במשואות, ההרים הוארו בלילות רק דממה. אפוף
בעורקי־ לחבל יצאו אלג׳ירים של קטנות בוצות

 שלושה על בעיקר הצרפתי הכללי המטה ;מו1
 שבו אשר הפרשים, ג׳יל, גנראל של פיקודו ות

 יומם שפיקחו והמטוסים, במלחמת־הרים. יגית
 מאות : המשטרה גם הופעלה הצבא כוחות עם
הוחרם. ורכושם נסגרו מסאלי מפלגת סניפי ה,

 הדראמה של אחד צד רק היה זה כל אולם
 בשני המצב את הגדיר הצרפתי, המזויינים חות

 נבוא לא אם מובטלים. מאות־אלפים כמה ביום
 הגיע דבר, של ״לאמיתו למורדים. ־זת־כוח

 כתוצאה באה הגדולה האבטלה אלף.
העונתיים. החקלאיים הפועלים

 הפאן־ערביות השאיפות של
 הילל ביום, פעמים שש ■ס

ליוש־ קרא
אל־נזטרייה, אידאעה אל

 משועבדת ״צרפת :
מיליון 70 יש במרחב כי

 בעייה האלג׳ירית הלאומנות
לטראגדיה. להפוך
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שיחדור למלחמת משוד־■□ אלג׳ידיה:
 מרובעים קילומטר 210,000 של שטח על :הארץ

ברברים, 8,676,000 חיים ישראל) מדינת משטח מאה (פי
המש חוף בין ממיליון). למעלה (קצת ואירופאים ערבים

 שרשרות לשתי תיכון ים של קילומטר 1000 לאורך תרע
 של ממוצע לגובה והמגיעים לו המקבילים האטלס הרי

הער : מוצאם לפי אלג׳יריה תושבי התרכזו מסרים 2500
הדרו המדבר ובנאות בהרים הברברים ובערבות, בשפלות חיים בים

 יותר לא חיים בהן הגדולות, בערים מתרכזים •האירופאים מיות.
היחוריס. כל כמעט ביניהם אלנ׳יריה; תושבי של אחוז מעשרים

של מ מ חצר־ הפנים שר מטעם ממונח צרפתי מושל : ה
 במועצת מועטה מירה3 נעזר כשהוא הארץ על שולט פתי

 בעל אחר, ממשלי גוף איש. ששה של ממונה ממשלה
הנבח •המחוקקת, האלג׳ירית המועצה : אפסיות סמכויות

השפעה, רי0ח חברים 120 ובה שנים לשש אחת רת
 המקומית חאוכלוסיה מבין בשווה שווה כמעט הנבחרים

אינ חלק שהיא אלנ׳יריה, שולחת זאת מלבד הצרפתים. והמתישבים
 15ו־ אירופאים 15( צירים 30 הצרפתית, הרפובליקה של טגרלי

מלאות. זכויות להם יש בה הלאומית הצרפתית לאסיפה מוסלמים)
ה רי טו ס הי  השלטון קץ עד נפרדה שלא אלג׳יריה, 2 !!

שימ וקו<1וממ מטוניסיה מעולם שנח 120 לפני התוויכי
 אחר רומא. של החיטה אסם תולדותיה בראשית שה

מיוחדים. מאורעות חסרות שנים אלף באו הערבי הכיבוש
 את שהטילה ים שודדי למדינת הפכה ז6ה־ המאה אמצע
 לשליטי שנתי כופר שהעלו אירופאיות מעצמות על אימיה

 סרוונטס, מיגואל : האלג׳יהיים הים שודדי של השבויים (אחר אלג׳יריה
 דון הספר חיבור רעיון את בעברות הגה שנים, לשבע לעבר שנמכר
כולו. בעולם שפיסמו הרוח, טחנת בכנפי הנלחם האביר קישוט,

אמריק שייטת ניסתה 1815ב־ ; חדישה היסטוריה ה!
הים. שודדי לשלטון קץ לשים יתירה, הצלחה ללא אית,

 לנקום כדי ,1830ב־ הצרפתים. על־ידי אלג׳יריה כיבוש רק 1
לשודדי קץ שם באלג׳יר, הצרפתי הקונסול עלבוו על |

על־ הים מן אלג׳יריה נכבשה מכן לאחר שנים ו 12 הים. |
 שהוציאה השניה, העולם במלחמת הברית בנות כוחות ירי

 תחת לצירן אותה צרפו משתפת־הפעולה, וישי ממעגל בכד אותה
 אותה הפכו ונ׳ירו, רה־גול הגנרלים של וקצח־ימיס משותח שלטוו
 באפריקה, הגרמני־איטלקי הציר בחיסול הברית בנות של חשוב לבסיס

ס כי צ ח מ *ן ,^ ת: ^ או ל ק ח  כספית, אבץ, פוספטים, ברזל, ו
| ^ ^ ^  חקל־ ארץ שהיא באלג׳יריה, מצויים נפט ומעט פחם עטמ.

\ ר |1 תירס, שעורה, חיטה, : העיקריים הגידולים בעיקרה. אית1
וכותנה. זיתים, טבק, ותאנים, תמרים הדר, ופי־י ענבים ן

 לפיתוח חלקם את תורמים ותמר שעם מחט, ארז, עצי 1
— האריה — החקלאיים האזורויס מכת זעירה. מלאכה

 הנמר, בה מצויס עדיין מאלג׳יריה בתיהיענה עברה וכן מזמן הושמד
 אצל מצויים בדייג, עוסקים החוף תושבי והקוף. חזיר־חבר הצבוע,

 הדלה. פרנסתם את להם המספקים נרחבים ואנצ׳ובי סרדינים מדני
ם * די הו  אלג׳יריה יהודי מיליון רבע של אבותיהם : הי

 בשלום חיו השני, הבית חורבן לפני עוד לארץ הגיעו
המו׳ לפני שנה 60 ו,870ב־ זכו והערבים, הברביים עם |

על• שהוחק כרמיה, (חוק מלאה צרפתית באזרחות סלטים. |
 בוטל זה חוק כרמיה). משה יצחק היהודי־צרפתי השר ידי

 פקודות בשורות הוחלף ,1940ב־ וישי ממשלת על־ידי
 .1943ב־ זכויותיהם כל את אלג׳יריה ליהודי הדחיי דה-גול מפלות.

 אלג׳יריה, מיהודי אלף כעשרים אליה עלו ישראל מדינת קום עם
שווי־זכויות. לאזרחים בה הפכו ומרוקו תוניסיה עולי אחיהם עם שיחד


