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  2581 -2581 ئراالجز في  الثالثون بليمشروع المملكة العربية لنا: ملخص المداخلة
أحد أكبر أباطرة أوروبا وأبرز الشخصيات السياسية  ثلثالا وننابلييعاد اإلمبراطور    

مح طين كال ب ،طنسا فقرعلى فس ليراطورا مبإيصبح أن والتاريخية في التاريخ المعاصر، إذ أراد 
ية رلتجاطرق الافي م يتحكك لذبو .بيعي لهاداد طمتوانسية رفرة بحيط سولمتر البحل الجع

 .نافسة بريطانيا وروسيا والقوى الناشئة إيطاليا وألمانيايتخلص من م، و يجية البرية والبحريةتراإلستا
ر، ئزالجابية في رلعالمملكة اسياسة ن عن علق ألطلمنذا اه من. احكام ضيقته على العربو 
  .رالستعمارة اسيخ فكرمنها تدف لهوا
 ما المقصود بالمملكة العربية وما هي أهدافها؟: فاإلشكالية المطروحة هي  
لهذا المشروع هدف تفكيك نظام القبيلة السائد في الجزائر، خاصة بعد خضوع  كان   

وتوطيد لفكرة االستعمار وتجسدها . رقابته على شمال الجزائر تقريباووضع . 7581المنطقة بعد 
 .لتغيير من واقع الجزائريين ويكون ذلك بأساليب أقل تكلفة وأكثر نجاح عن نظام السيف

للجزائر ورغبته في بعث أمجاد هذه السياسة هو الكره العام األوروبي ل إتباعهوأن من أسباب  
  . عمه نابليون األول

 لجع به ويقصد ،الماضي القرن من الستينات في ظهرمصطلح  العربية المملكةو 
 إمبراطور الثالث نابليون عن نيابة عليها ملكا القادر عبد األمير وتنصيب عربية مملكة الجزائر

 . الفرنسيين
تمتد من بغداد إلى شمال إفريقيا تحت " مملكة عربية"وكان نابليون الثالث أول من تصور  

 .سلطته
، أثناء خطاب له ألقاه بمدينة بوردو 7581تطرق للمرة األولى لفكرة المملكة العربية سنة   

 ".فرنساإننا في مدينة مارسيليا تقابلنا في الواجهة مملكة واسعة علينا ضمها إلى : "حيث صرح
استلهم نابليون الثالث مشروعه من السانسمونيين وعلى رأسهم إسماعيل عربان، الذي   

، ألقى كلمة 7691في زيارته األولى للجزائر في سبتمبر . يدعو إلى تكوين حضارة عربية فرنسية



 إن واجبنا األول هو تحقيق سعادة": ضمنها نقاط حول سياسته االستعمارية الجديدة، جاء فيها
ثالثة ماليين من العرب أرادت األقدار أن يكون تحت سيطرتنا، وا ن مهمة فرنسا تقتضي الرقى 
للعرب إلى مستوى االنسان، وا ن مستعمرتنا هنا بإفريقيا ليست مستعمرة عادية بل مملكة 

 ".العربية
التأكيد على  7591وقد أعاد نابليون في رسالة أخرى إلى الحاكم العام بيليسيه عام   
ال الطريق الواجب اتباعه بصرامة  هذا أيها السيد الماريش"... : جزائر مملكة عربية وجاء فيهاال

، وكلها مملكة عربية لألهالي قبل المعمرين حتى تتساوى ...ألن الجزائر أكرر ليست مستعمرة
مبراطور الفرنسيين  ".حمايتي، وأنا بنفس القدر إمبراطور العرب وا 

متعاونين  وقد بين في هذه الرسالة بأن الجزائر سيتقاسمها األهالي الجزائريين والكولون  
 .فالعرب للفالحة والفرنسيين للصناعة

 يةرئاز ج لةدو ثالنبعا مكانيةأي إ ءقصاإ دأمب سيرتك لىإ ثقاوا ثلثالا وننابليقد سعى   
في  يتهزمرل نسيةرلفا الجزائر على ار ميأو أ ملكا درلقاا دعب رلألمي تهورمنا هرتفس ذيلا رألما
  .لسابقةا مةولمقاا

رغم كل هذه المساعي، لم يتمكن نابليون الثالث من تجسيد هذا المشروع االستعماري   
يجد صدى واسع بين الفرنسيين سواء الضخم، بسبب رفضه من طرف الجزائريين والمعارضة ولم 

  .نسارف دض لهائلةا بيةوروألا تالهازاكذا و  المعمرين أو الحكومة العامة
وأمام هذه المعارضة حاول إعطاء مصدقية لفكرة المساواة بين األعراف التي يدافع عنها   

عمالة عربية ومستعمرة في مشروعه المملكة العربية باللجوء إلى فكرة بقاء الجزائر في نفس الوقت 
 وهو ؛بيةرلعا للمملكة لمكم رغي ديدج روعبمش لدفاستب .أوروبية وفضاء واسعا لألسواق الفرنسية

 بيةوروألا لثقافةوا نسيرلفا نللساا ةطسواب ألهاليا نم فئة قخلأي  ج،مادالنوا ألهاليا ونقان
 .ألهاليا وعمجمو نسيةرلفا دارةإلوا نيرلمعما نبي طسويتو ليفص
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