تقييم عام للوضع الصحي في الجزائر أثناء الفترة االستعمارية
أ.قبايلي هواري.أستاذ مساعد جامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر

لقد شكل الوضع الصحي في الجزائر أثناء الحقبة االستعمارية أحد مظاهر السلبية لالستتعمار فتي أشتكال
األكثر تسلطية والنفعيتة الرافضتة ألي محتاوالل لتحستيل الوضتع الصتحي للجزائترييل المتتدهور بفعتل
سياسال التجويع والمصادرة والطرد القبائل الجزائرية إلى المناطق النائية والمجدبة جنوبا.
إننا ال نستطيع التزعم أل األوضتاا الصتحية فتي الجزائتر كانتل متطتورة أثنتاء فتترة حكتم األتترا التتي
عرفل انتشار ره يب لألوبئة واألمراض التي لم يجتهد الحكام األترا بما في الكفاية لمحاربتها والقضاء
عليها لكل األمور ازدادل تعقيدا أكثر وأكثر أثناء الفترة االستعمارية.
لقد اعتمد الجزائريول حتى لوقل قصير على أنماط وأشكال بدائية لتداوي ودفع المترض إل لتم نقتل جتد
تقليدية وبدي لة عل مناهج الطب الحديث فلقد كال" الحجام" يلعب دور الطبيب ادا اقتضتل الضترورة
وقد يتحول إلى مختل "طهار المسلميل" ادا اقتضل الضرورة إلى جانب ممارست لمهنة الحالقة كما ال
يتوانى عل قلع األضراس كلها مهام صحية كال يقوم بها مستعمال األعشاب كأدوية قد تنفع وقد تضر
إلى جانب الدور الخطير الذي تقوم ب القابلة وهي امرأة محنكة عارفة بأمور النستاء تلعتب دور طبيتب
النساء وتستدعى لمساعدة نساء التدوار فتي مخاضتهل وتتدعى القابلتة أو "تاقبالتل " بالبربريتة والتتي
كانل تلعب هدا الدور الكبير في ظل غياب بدائل كما هو عليت األمتر متل مستشتفيال للتوالدة ومصتحال
متخصصة ومتطورة.
إضتافة إلتتى وجتود المتتدل وهتو رجتتل يتدعي الحكمتتة والبركتة يقتتوم بمعالجتة الكستتور متع قصتتد النتتاس
العيول الساخنة والحمامال المعدنية كذل االعتماد علتى بركتة األوليتاء الصتالحيل وشتد الرحتال إلتيهم
طلبا لشفاء وكذل لإلنجاب ولما ال االعتماد على بعض السحرة والمشعوذيل وتعليق "الودائع" والتمائم
و"الخامستتة" علتتى الصتتدور دفعتتا للمتترض والعتتدوه والعتتيل كلهتتا ستتلوكيال انتشتترل فتتي ضتتل الواقتتع
االستعماري الذي ساهم في تجهيل وتجويع الجزائرييل.
األوبئة واألمراض
عرفل الجزائر في الفتترة االستتعمارية وضتع صتحي جتد متتدهور انعكتس علتى المستتوه المعيشتي متع
غياب عامل النظافة إضافة إلى سوء التغذية كانل كلها ظترو تستاعد علتى انتشتار األمتراض واألوبئتة
إضافة إلى كثرة الداخليل إلى الجزائر مل أوربا والمشرق كانل كلها عوامل مساعدة على انتقال العدوه
وال نستغرب ادا علمنا أل أول منطقة يضرب فيها الوباء هي مناطق المحيطة بالموانئ.1
وطالما حاول االستعمار تحميل الجزائرييل أسباب انتشتار هتدا األمتراض المعديتة التتي كانتل مستعصتية
على الطب في دل الوقل بسبب عدم األخذ بأسباب النظافة إضافة إلى اعتمادهم على الخرافال والفهتم
الخاطئ للقدر وثقته م في الطب التقليدي الغير مجدي في كثير مل األحيال لكل الحقيقة غير دلت فففقتار
وتجهيل الجزائرييل كال كفيال بتدهور األوضاا االقتصادية واالجتماعية والصحية للجزائرييل.

فلقد عرفل الجزائر أثناء الفترة االستعمارية انتشار األوبئة كالكوليرا والتفوئيتد وتيفتوس "والتديزونتيريا"
إضافة إلى الطاعول طيلة القرل التاسع عشر ٬فوباء الكوليرا ضرب الجزائر  16مرة ختالل هتدا القترل٬
والقتلى كانوا باآلال  ٬وكما تسبب في هتال  500.000شتخ فتي الجزائتر ستنوال 1868/ 1867
 2وهذا ما اثر في نسبة وفيال األطفال التي ارتفعل إلى حوالي الثلتث  ٬ووصتلل إلتى النصت فتي بعتض
المناطق ٬وطالمتا كانتل تخصت بالمناستبة الحصتول والثكنتال وكبتره المستاجد للموبتوءيل والمرضتى
لمحاولة تطبيق الحجر الصحي لعدم وجود المؤسسال الصحية التي يمكل أل تقوم بهذا الدور.
و كانل الكوليرا قد حصدل في بداية القرل التاسع عشر  20.000قتيل فتي الجزائتر العاصتمة لوحتدها
متتع انتشتتار المتترض الجنستتي الزهتتري التتذي كتتال الجزائريتتول يستتمون تالمتترض الكبيتتر وصتتلل نستتبة
انتشارا إلى مستويال مخيفة بحوالي  60إلى 80بالمائة و الذي كال مرضا فتاكا استعصى مقاومت وكال
كأقل شيء يشوا الوج ويتر آثارا ظاهرة بينة إضافة إلى انتشار  fièvres palustresوالتي سميل بعد
دل " "Splénomégalies Algériennesومرض  Kyste hydatiqueفي المناطق الرعوية.3
غير أل مرض "الرمد" الذي كال يصيب العيول كال مل اإلمراض األكثر انتشارا في الجزائر وكال جد
معتتدي تستتبب التتى ارتفتتاا عتتدد المكفتتوفيل حتتوالي 25مكفوفتتا متتل أص تل 1000جزائتتري وكتتال يتتزداد
انتشارا في مناطق الجنوب بحوالي  1في كتل مئتة إضتافة إلتى أمتراض فقتر التدم التتي كتال يتستبب فيهتا
سوء التغدية وكذل مرض " ".Accidents obstétricauxو"الدفتيريا " والتفوئيد ومرض السل الفتتا
والتدي كتتال كثيتتر االنتشتتار هتدا كلت جعتتل متتل الجزائتر متحفتتا لألمتتراض واألوبئتتة الفتاكتتة " un riche
 "musée pathologiqueوكال النتشار القمل والبراغيث والذباب والجرذال ستببا فتي انتقتال وانتشتار
األمراض واألوبئة إضافة إلى بعتض العتادال والتقاليتد واالعتقتادال والتزواب المبكتر قبتل البلتو إضتافة
إلى تفضيل بعض الجزائرييل المول على بتر األعضاء كلها مظاهر ساهمل في تدهور الوضع الصحي
للجزائرييل .4
لكل الحال لم يكل أحسل بكثيتر بالنستبة للكثيتر متل األوربيتيل خاصتة الوافتديل الجتدد التديل عتانوا بستبب
تغييتر المنتاو وتفشتتل فتيهم أمتتراض الستل ديزنتيريتتا "والمالريتا " و تتتروي لنتا المصتتادر أل عتدد هلكتتى
األمراض م ل الجنود الجيش الفرنسي فاق قتلى المعار و الكثير منهم كانوا يلقول حذفهم بسبب مترض
التيتانوس فمل أصل ستة جنود كال جندي واحد يلقى حذف بسبب األمراض.
رغم أل الكثير مل األمراض ستتقل شيئا مع بتدايال القترل العشتريل إال أل آختر ستنة ستشتهد انتشتار
الكتوليرا انتشتارا ك بيترا وشتامال رغتم أل الستلطال االستتعمارية حاولتل محاربتة هتدا األوبئتة كمتا كتتال
الشتتأل بالنستتبة لمتترض الطتتاعول ومحاولتتة محاصتترت ستتنة 1907رغتتم أنتت أعتتاد الكتترة فتتي منطقتتة
Aumaleسنة .51921/1920
إال أل هتتدا المحتتاوالل متتل الستتلطال الفرنستتية كانتتل ال تخلتتو متتل التميتتز واالنتقتتاء فقتتد تتتم تستتجيل نتتتائج
مشجعة في محاربة األوبئة عند األوربييل واليهود مثلما كال الشأل مع مرض الجتدري لكنت ظتل متفشتيا
لده الجزائرييل رغم أل عدد المصابيل بهدا المرض الفتا بلغ  86حالة سنة .1952
لكل التيفوس بقتي مستعصتيا للجميتع والتذي أبتاد الكثيتر متل النتاس خاصتة ستنوال  1942/1941والتذي
تسبب في هال  45000شخ  .حيث خلفل الحرب العالمية الثانية لكثير مل األمراض واألوبئة نظرا

النتشار الفوضى والجوا وانقطاا المواصالل بيل المستتعمرة والمركتز إضتافة إلتى التركيتز الحربتي ال
غيتتتتر ففضتتتتافة إلتتتتتى التيفويتتتتد والتيفتتتتوس انتشتتتتترل أمتتتتراضت Fièvre récurrente.Ulcères
 phagédermique tropicauxوكمتتتا ضتتتربل التيفويتتتد بقتتتوة ستتتنوال 1943التتتى 1947رغتتتم انتتت
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انحصرل بشكل كبير بداية الخمسينال بعدما تم تسجيل حوالي 891حالة سنة .1952
كما تم محاربة مرض الزهري الخطير بفضل المضادال الحيوية لكل بقيل الماالريا والرمد مستعصية
والذي كال تصيب  90بالمائة مل أطفال الجنوب و أغلبية المكفوفيل في تل الفترة فتي الجزائتر والتذي
بلتتغ عتتددهم  188000كتتانوا بستتبب هتتدا المتترض .وكتتذل ستتو تحتتاول الستتلطال الفرنستتية تخصتتي
حمتتالل تجتتوب أقتتاليم الواحتتال عبتتر الوحتتدال للقضتتاء علتتى هتتدا التتداء الخطيتتر وكتتذل كانتتل بعثتتة
االختصا  René Antoineالذي كال يقود قافلة مل العاصمة الى الجنوب 3مرال في الستنة لمحاربتة
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أمراض العيول والذي كال يقوم بحوالي 43000حالة كش وقام باجراء4290عملية.
إلى جانب أمراض العيول الخطيرة عال الجزائريول كثيرا أتناء الفترة االستعمارية مل مرض السل
الفتا حيث وصلل نسبة انتشار هدا المرض لده األطفال إلى حوالي  85بالمائة وسجل إصتابة حتوالي
 250000إصابة سنة  1947وتجاوز عدد الوفيال بهدا المرض لده الجزائرييل خمسة أضعا مما هو
علية عند األوربييل لذل سو تخصت الستلطال االستتعمارية حمتالل للقضتاء علتى هتدا المترض
حيث نظمل سنة  1949حملة تطعيم ضد هدا المرض بلقاح  B.C.Gمس حوالي مليول شخ خالل
ثالثة سنوال اال أل االكتشا الفعال لسنة  1959ساهم في تحقيق نتائج كبيترة فتي متا يخت التصتدي
لهدا المرض وهو لقاح . Antibiothérapie Anti bacillaire
كما قامل ا لسلطال االستعمارية باستتحداث مصتلحة الطتب الوقتائي لمحاربتة بالدرجتة األولتى التيفتوس
الماالريتتتا الطتتتاعول ودلتتت بالمحاولتتتة للقضتتتاء علتتتى مستتتببال المتتترض بالقضتتتاء علتتتى الحشتتترال
والحيوانال المضرة الناقلة لألمراض متل القمتل والبراغيتث والبعتوض والتذباب والجترذال واستتحداث
حوالي  113مركز صحي لمحاربة مرض  Trachomeوالتي كانل تسمى "بيتل العينتيل" خاصتة فتي
المناطق الصحراوية.
هدا األمراض واألوبئة التي ساهم الواقع االستعماري المتسلط في انتشارها ستببل اضتطرابا فتي النمتو
العادي للسكال ودل عبر تسجيل مستويال جد مرتفعة لوفيتال األطفتال  13بالمائتة ستنة  1954وهتي
تعادل عشر مرال مستويال وفيال األطفال في فرنسا.8
الوضع الصحي في مناطق الجنوب
لقد كال الوضع الصحي في مناطق الجنوب الجزائري أكثر سوءا مما كال علي الحال في مناطق الشمال
ودل لعدة أسباب تقنية واجتماعية وبيئية زاد مل دل قلة المواصتالل والتجهيتزال الطبيتة وكتذل
لشساعة هدا المناطق وإشرافها على منطقة إفريقيا ما وراء الصحراء وبالتالي صعوبة مراقبة عمليال
التنقل والدخول والخروب هدا ما تسبب في تفشي األوبئة واألمراض بفعل العدوه وكذل الظترو
المعيشية والفقتر كلهتا عوامتل ستاهمل فتي ارتفتاا عتدد الوفيتال لتده األطفتال بشتكل خطيتر جتدا وكتذل
األمراض المرتبطة بسوء التغذية مثل المالريا ديزونتيريا فقر الدم و.Rachitisme

إلى جانب أمراض لها صلة بالمناو والطبيعة مثل أمراض العيول كالرمد الحبيبتي Conjonctivite
 Trachomeالذي كال يصيب غالبية األطفال .9
أمتتام صتتعوبة هتتدا الظتترو ومخافتتة استتتفحال األمتتور وانتقالهتتا إلتتى منتتاطق الشتتمال حاولتتل الستتلطال
االستعمارية القيام باإلجراءال وقائية لكل دل كال بالصعوبة بمكتال ألنت كتال يتطلتب تجهيتزا صتحيا
كبيتترا نظتترا لشستتاعة منتتاطق الجنتتوب إال أنهتتا تفطنتتل لخطتتة استتتحداث وحتتدال طبيتتة متخصصتتة
واالعتماد على الدعم العستكري باعتبتار منتاطق الجنتوب منتاطق عستكرية وفتي هتدا اإلطتار تأسستل
الوحدال المساعدة الطبية المجانية  A.M.G Assistance Médicale Gratuiteوالتي ستستاهم
بقسط وفير في المجهود الصحي والتي ستعمم في جميع المناطق وتزداد أهميتها إبتال الثتورة الجزائريتة
 10هدا الوحدال كال لها أدوار دور بسيكولوجي مختلفتة متل ختالل محاولتهتا طمأنتة الستكال والدعايتة
لالستعمار ومآثرا إل كانل ل مآثر إضافة إلتى التدور الصتحي عبتر تطبيتب ومعالجتة ستكال المنتاطق
النائيتتة إلتتى جانتتب التتد ور التربتتوي وأخيتترا التتدور العلمتتي بمتتا أل هتتدا الوحتتدال كانتتل تقتتوم بتجتتارب
البيئة واإلنسال وكذل لتطوير علم األوبئة.
واختبارال فيما يخ
ولدل وصل عدد األطباء لحوالي  31سنة  1946إلى  41ستنة  1956ليصتل لحتوالي  70ستنة 1958
ليرتفع الى  150سنة  1961حوالي  24طبيب في بشار  10في ورقلة أما أطباء األسنال فكتانوا قلتة
 14طبيتتب أستتنال حتتتى ستتنة  1961وكثيتترا متتا تحتتول الطبيتتب العتتادي إلتتى طبيتتب أستتنال عنتتد اقتضتتاء
الضرورة .11
هدا إضافة إلى  250ممرض كال اكترهم يشتغل ضمل إطار الخدمة العسكرية سنة  1945ليصل عددهم
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إلى حوالي  400سنة 1961
هتذا إلتى جانتب جهتود وحتدال صتحية واجتماعيتة المدنيتة Les équipes médico- E.M.S.I
 sociale itinérairesالتي تتكول مل طبيب وممرض مل أصول أوربية إلى جانب ممترض جزائتري
إضافة عسكرييل ومدنييل متطوعيل يجولول المشاتي والقره والمداشر لكل دورهم ليس فقط المعالجتة
بل يتعده دل إلى اإلعالم بوسائل وطرق الوقاية.
إضافة إلى عمتل اآلبتاء البتيض التديل كتانوا يستتغلول الظترو المعيشتية والصتحية الصتعبة للجزائترييل
لمحاولة التبشير  Sœurs blanches, petites sœurs , petit frères de Charles Foucauldالتديل
استتتقروا فتتي منتتاطق االغتتواط عتتيل الصتتفراء ووصتتل عتتددهم ستتنة  1945إلتتى  246ومتتازال بعضتتهم
متواجد إلى يومنا هدا في مستشفى تيميمول . 12
وحتتتى ستتنة  1958كتتال هنتتا قابلتتة واحتتة بشتتهادة دولتتة 12قابلتتة متعاقتتدة اثنتتيل مستتاعديل صتتحييل
واجتمتاعييل  14ممترض مؤهتل  27متتل األختوال البتيض الممرضتال إضتتافة إلتى  15طبيتب متتدني
وتتتم تستتجيل  223000يتتوم استشتتفائي
 110عستتكري قتتاموا بالكش ت علتتى حتتوالي مليتتونيل شتتخ
 37500عملية تلقيح ضد الجدري  1722عملية توليد  24000طفل تم الكش عن .
أما التجهيزال الصحية فكانل عبارة عل مستشفيال صحية عسكرية في بشار ورقلة رقال االغتواط
تمنراسل توقرل.

هتتدا إلتتى جانتتب التترحالل الصتتحية بعتتدد ثتتالث متترال ستتنويا منتتد  1947إلتتى  1961لمعالجتتة أمتتراض
العيول.كلها مجهودال قامل بها الستلطال االستتعمارية متل اجتل انقتاد متا يمكتل اتقتادا متل وضتع كتارثي
13
كانل تعيش مناطق الجنوب.
التجهيز الصحي
لقد عرفل الجزائر أتناء الحقبة االستعمارية تطورا بطيئا في ما يخ التجهيتزال والمؤسستال الصتحة
العمومية بدأل بتوتيرة بطيئتة فتي الستنوال األولتى لالحتتالل بعتدما كانتل الجزائتر تفتقتر الي تجهيتز
صحي يظهر دل جليا عندما تنتشر األمراض واألوبئة تتحول بعدها الثكنال والمستاجد واألبتراب إلتى
مستشفيال ومصحال مؤقتة لعزل المرضى وتطبيق تدابير الحجر الصحي .لكل االحتالل الفرنسي تفطل
مبكرا لحجم النق الفتادح فيمتا يخت المراكتز الصتحية والمستشتفيال بعتد ارتفتاا عتدد الوفيتال فتي
صفو جنود االحتالل بفعل األمراض الذي فاق عدد القتلى في ساحا ل القتال وكال أول مستشفى أقيم
في عهد االحتالل مستشتفى منطقتة مصتطفى باشتا التذي كتال يتستع لحتوالي ألت سترير شتمال العاصتمة
لترتفتتع التجهيتتزال الصتتحية بحتتوالي  4000ستترير فتتي الجزائتتر و 1500بتتوهرال وسيضتتل مستشتتفى
مصطفى باشا الوحيد حتى سنة .1896
إلى جانب دل تم استحداث وحدال أطباء االستعمار Corps des Médecins de la colonisation
في سنة  1854التي ستتحول الى  A.M.S.A Medecins de l’assistance médico-socialesسنة
 1944إلى جانب نظام Auxiliaires médicaux indigènes.
تم بعتد دلت تعتززل التجهيتزال الصتحية بمستشتفى حستيل داي ستنة 1912بعتد تبترا الكولتول "بتارني"
بأراضي لبناء المستشتفى والتدي ستيحمل استم بعتد دلت إضتافة إلتى مستشتفى  st Lazareبتوهرال
ومستشفى بقسنطينة وأخر في عنابة وبوفاري سكيكدة وبجاية ليصل إجمالي عدد األسرة سنة  1913الى
 5539تتتم إلتتى  12000ستتنة  1929إلتتى جانتتب استتتحداث مستشتتفى لألمتتراض العقليتتة فتتي البليتتدة
 "Joinvilleفرانس فانول "حاليا.
لكل االنطالقة الحقيقية لتجهيز الصتحي بتدأل بعتد الحترب العالميتة الثانيتة بعتد ارتفتاا عتدد الستكال
الذي كال يتطلب المزيد مل النفقال في القطاا الصحي وعلتى اثتر دلت ثتم بنتاء مستشتفى فتي ستطي
مليانة ش ل تيزي وزو سيدي بلعباس تلمسال .وبدل سو يصل عدد األسرة في جتانفي  1953إلتى
حتتوالي  24284ستترير فتتي مستشتتفى جتتامعي واحتتد  112مركتتز صتتحي  14مستشتتفى متخصتت
 9مصحال خاصة ودل بفضل ارتفاا طفي لميزانية القطاا الصحي التي كانل تمثل عشر الميزانية
العامة ستنة 1955التتي ستصتل إلتى 3مليتارال فرنت قتديم بعتد  1954الشتيء التذي ستمح بارتفتاا عتدد
األسرة إلى  30793أي سرير لكل مواطل . 14
إلتى جانتب استتحداث مصتحال خاصتة للجراحتة مثتتل عيتادة  Dr Strumph , Dr Lavernheفتتي
العاصمة وعيادال األطباء  Dr Abadie ,Janssaillonفتي وهترال و Ouliéفتي قستنطينة ودلت
بدول ذكر عيتادال التوالدة التتي فاقتل المائتة هتدا إضتافة إلتى المستشتفيال المتخصصتة مثتل مستشتفى
"تقصرايل" لالعقال الحركية الذي تأسس سنة  1956وكذل مستشفى األمراض الصدرية بالعاصمة

إلى جانب مركز لمكافحة السرطال كل دل ساهم في زيادة التجهيزال الصحية بحوالي  33بالمائة مل
سنة  1954إلى سنة 1960وارتفاا عدد أيام االستشفاء في نفس الفترة الى حوالي 43بالمائة .15
أما في ما يخ التأطير الصحي هو اآلخر عر تطورا ملحوظا أثناء الفترة االستعمارية بفضل جهود
الكثير مل األطباء البارزيل مثل الطبيب  Maillotالذي كال لت جهتود كبيترة فتي محاربتة مترض المتال
ريتتا والطبيتتب  Baudensالتتذي مكتتث فتتي الجزائتتتر قرابتتة ثمانيتتة ستتنوال لتتتأطير وتكتتويل األطبتتتاء
والممرضيل إضافة إلى الدكتور  Laveronالحائز على جائزة نوبل في الطتب ستنة 1907رغتم دلت
ظلل الجزائر تعاني نقصا فادحا في ما يخت األطبتاء والصتيادلة وأطبتاء األستنال والقتابالل رغتم أل
الحرب العالمية الثانية أعطل دفعا كبيرا لقطاا التكويل الصحي حيث وصتل عتدد األطبتاء إلتى 1855
في جميع مناطق الجزائر عشية اندالا الثورة التحريرية إلى جانب  489طبيتب أستنال  654صتيدلي
 678قابلة لكل توزيع اإلطارال الصحية كال بطريقة مناسبة حيث تركز معظمهم أي حتوالي  /60فتي
الثالث مدل الكبره –الجزائر وهرال قسنطينة -أما في ما يخ نسبة األطبتاء الجزائترييل ففنهتا لتم
تتعده  1مل أصل  15طبيب والديل سيصلول إلى  126طبيب سنة 1961الى جانب  337طبيب يهودي
متتل أصتتل  2057طبيتتب لكتتل عكتتس متتا يعتقتتد فتتال الثتتورة الجزائريتتة ستتاهمل فتتي تتتدني عتتدد األطبتتاء
المدنييل ودل ألسباب مرتبطة باألحداث وحالتة التال أمتل بعتد دمتج الكثيتر متنهم فتي الخدمتة العستكرية
ووحدال  A.M.Gومل جهة أخره اللتحاق الكثيتر متل األطبتاء الجزائترييل بصتفو جتيش التحريتر
الوطني .16
لكل ال يجب بأي حال مل األحوال أل ننخدا بهتدا األرقتام الخاصتة بتطتور التجهيتز والتكتويل الصتحييل
فهدا المداخلة بعيدة كل البعد عل تمجيد االستعمار ودل ادا علمنا أل الغالبية العظمتى متل الجزائترييل
ظلتوا بعيتديل كتل البعتد عتل الرعايتتة الصتحية وتقستيم الغيتر عتادل لألطبتتاء لخيتر دليتل علتى دلت فهتتدا
الرعاية الصحية كانل موجهة بشكل مباشر ومعلل لألوربييل وعناصر جيش االحتالل وكذل ال يفوتنا
اإلشارة إلى ضع الميزانية المخصصة للقطاا الصحي التي ظلل متواضعة وال تنمو بشكل يتناسب مع
نمتو الستتكال وحجتتم التهديتتد التتذي كتتال يعتتاني منت الجزائتترييل متتل جتتراء سياستتة التفقيتتر والتجويتتع التتتي
ساهمل في انتشار األوبئة واألمراض كل دل ساهم فتي تتدهور الوضتع الصتحي للجزائترييل ويعبتر
عل دل بشكل جلي ارتفاا الوفيال لده األطفال
الجزائرييل مقارنة مع نظرائهم األوربييل وكذل التركيز على المدل الكبره وإهمال األريا والبوادي
التي كلل يقطنها  80بالمائة متل الجزائترييل وانتهتاء بتالتمييز حتتى فتي التكتويل المهنتي التذي كتال جتد
منخفض لده الجزائرييل مقارنة مع نظرائهم اليهود واألوربييل رغم أنهم كانوا يشكلول األغلبية الساحقة
هدا التمييز يكش لنا حقيقة الوج القبيح لظاهرة االستعمارية العنصرية التي ظلل وفية لتقاليدها حتتى
أخر لحظة مل عمر أسطورة الجزائر الفرنسية.
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