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NAPOLEON’S PROJECT OF THE ARAB KINGDOM IN
ALGERIA (1852-1870)
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Abstract
Napoleon III wanted to become an emperor not only for France, but rather to make the
Mediterranean as French lake with a natural extension of it. In this spirit, it was announced
the idea of the Arab Kingdom project in Algeria. The aim of this project was to consolidate
the idea of colonialism and embody it to change the reality of the Algerians, and that will
be done in ways that are less expensive and more successful than the Sword system. The
term Arab Kingdom appeared in the sixties of the nineteenth century, and is intended to
make Algeria an Arab kingdom and to install Prince Abdul Kadir as king on behalf of
Napoleon III, the French Emperor. Extending confidence in the principle of excluding any
possibility of the emission of an Algerian state, this is explained by his maneuvering to
Prince Abdul Qadir the title: The King of French Algeria for his symbolism in the previous
resistance. Despite all these endeavors, he was unable to materialize this huge colonial
project, due to his rejection by the Algerians and the opposition, and he did not find
widespread resonance among the French, whether the old people or the general
government, as well as the enormous European devices against France.
Key words: Napoleon, emperor, Arab Kingdom.
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مشروع المملكة العربية لنابلﯾون الثالث ﻓﻲ الجزائر 1870 -1852
حسين الحاج مزهورة
أستاذة محاضرة "أ" ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،الجزائر
الملخص
أراد نابليون الثالث أن ﯾﺻبﺢ إﻣبراطورا لﯾس ﻋلﻰ ﻓرنﺳا ﻓﻘط ،بل ﻛان ﯾطﻣﺢ لﺟﻌل البﺣر
الﻣﺗوﺳط بﺣﯾرة ﻓرنﺳﯾﺔ واﻣﺗداد طبﯾﻌﻲ لﻬا .ليتحكم ﻓﻲ الطرق الﺗﺟارﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾجيﺔ وﯾتخلص
ﻣن ﻣناﻓسﺔ برﯾطانيا خاﺻﺔ .ﻣن ﻫذا الﻣنطلق أﻋلن ﻋن ﻣشروع الﻣﻣلﻛﺔ الﻌربﯾﺔ ﻓﻲ الﺟزاﺋر.
ﻛان ﻫدف ﻫذا المشروع ﺗوطيد ﻓكرة االﺳتﻌمار وﺗجسدﻫا لتغيير ﻣن واقع الجزاﺋرﯾين وﯾكون
ذلك بأﺳاليب أقل ﺗكلفﺔ وأﻛثر نجاح ﻋن نظام السيف.
وظﻬر ﻣصطلﺢ المملكﺔ الﻌرﺒيﺔ ﻓﻲ الستيناﺕ من الﻘرن 19م ،ويﻘصد ﺒﻪ جﻌل الجزاﺌر مملكﺔ
ﻋرﺒيﺔ وتنصيﺏ اﻷمير ﻋﺒد الﻘادر ملكًا ﻋليﻬا نياﺒﺔ ﻋن ناﺒليون الثالﺙ إمﺒراطور الفرنسيين.
وﺳع واﺛﻘا إلﻰ ﺗﻛرﯾس ﻣبدأ إقﺻاء أي إﻣﻛانﯾﺔ انﺒﻌاﺙ دولﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﻣر الذي ﺗفﺳرﻩ ﻣناورﺗﻪ
لﻸﻣﯾر ﻋبد الﻘادر ﻣلﻛا ﻋلﻰ الجزاﺋر الفرنﺳﯾﺔ لرﻣزﯾﺗﻪ ﻓﻲ الﻣﻘاوﻣﺔ الﺳابﻘﺔ.
رغم ﻛل ﻫذﻩ المساﻋﻲ ،لم ﯾتمكن ﻣن ﺗجسيد ﻫذا المشروع االﺳتﻌماري الضخم ،بسﺒب رﻓضﻪ
ﻣن طرف الجزاﺋرﯾين والمﻌارضﺔ ولم ﯾجد ﺻدى واﺳع بين الفرنسيين ﺳواء المﻌمرﯾن أو
الحكوﻣﺔ الﻌاﻣﺔ وﻛذا الﻬازاﺕ اﻷوروبﯾﺔ الﻬاﺋلﺔ ضد ﻓرنﺳا.
الكلمات المفتاحية :نابليون ،اﻣﺒراطور  ،الﻣﻣلﻛﺔ الﻌربﯾﺔ.

المقال:
اختلفت أشكال اﻹدارة االﺳتﻌمارﯾﺔ ﻓﻲ الجزاﺋر ﻣنذ االﺣتالل ،إالّ أن أﻫداﻓﻬا لم ﺗختلف ،وﺗتمثل ﻓﻲ
ﻓرض ﺳلطتﻬا ﻋلﻰ الجزاﺋر ،وإخضاع الشﻌب الجزاﺋري وإذاللﻪ .وﻋملت ﻋلﻰ ﺗحﻘيق أﻫداف
ﻓرنسا والمﻌمرﯾن الﺳتنزاف خيراﺕ الجزاﺋر المادﯾﺔ والﺒشرﯾﺔ وﻣحاربﺔ المﻘاوﻣﺔ الوطنيﺔ ﻋن
طرﯾق الﻘوانين واﻹﺟراءاﺕ الﻘمﻌيﺔ.
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واﻹﻣﺒراطور نابلﯾون الﺛال ﺙ أﺣد أﻛﺒر أباطرة أوروبا وأبرز الشخصياﺕ السياﺳيﺔ والتارﯾخيﺔ
ﻓﻲ التارﯾخ المﻌاﺻر ،أراد أن ﯾﺻبﺢ إﻣبراطورا لﯾس ﻋلﻰ ﻓرنﺳا ﻓﻘط ،بل ﻛان ﯾطﻣﺢ لﺟﻌل
البﺣر الﻣﺗوﺳط بﺣﯾرة ﻓرنﺳﯾﺔ واﻣﺗداد طبﯾﻌﻲ لﻬا .وبذلك ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ الطرق الﺗﺟارﯾﺔ
اﻹﺳﺗراﺗ ﯾجيﺔ الﺒرﯾﺔ والﺒحرﯾﺔ ،وﯾتخلص ﻣن ﻣناﻓسﺔ برﯾطانيا وروﺳيا والﻘوى الناشﺌﺔ إﯾطاليا
وألمانيا .وإﺣكام ضيﻘتﻪ ﻋلﻰ الﻌرﺏ .ﻣن ﻫذا الﻣنطلق أﻋلن ﻋن ﺳﯾاﺳﺔ الﻣﻣلﻛﺔ الﻌربﯾﺔ ﻓﻲ
الﺟزاﺋر والﻬدف ﻣنﻬا ﺗرﺳﯾخ ﻓﻛرة االﺳﺗﻌﻣار(ﺟوليان ،ﺻفحﺔ .)695
ﻓاإلشكالية المطروحة هﻲ  :ﻣا المﻘصود بالمملكﺔ الﻌربيﺔ وﻣا ﻫﻲ أﻫداﻓﻬا ودواﻓﻌﻬا ،وﻫل
نجﺢ ﻣشروع المملكﺔ الﻌربيﺔ ﻓﻲ الجزاﺋر؟
أولا :مفهوم المملكة العربية:
المملكﺔ الﻌرﺒيﺔ ﻣصطلﺢ ظﻬر ﻓﻲ الستيناﺕ ﻣن الﻘرن التاﺳع ﻋشر  ،ويﻘصد ﺒﻪ جﻌل
الجزاﺌر مملكﺔ ﻋرﺒيﺔ وتنصيﺏ اﻷمير ﻋﺒد الﻘادر 1ملكا ﻋليﻬا نياﺒﺔ ﻋن ناﺒليون الثالﺙ
إمﺒراطور الفرنسيين .وقد اﺳتﻌمل ﻫذا التﻌﺒير ﻣن قﺒل أنصار وخصوم الفكرة ،ولكن اﻷﻣير
ﻋﺒد الﻘادر لم ﯾﻘﺒل الفكرة ،وانتﻬت الفكرة بسﻘوط نابليون ﻓﻲ ﺣرﺏ السﺒﻌين ﻣع بروﺳيا(ﺳﻌد
هللا ،ﺻفحﺔ .)11
ثانيا ا :اإلمبراطور نابليون الثالث:
ﻫو لوﯾس نابليون رﺋيس الجمﻬورﯾﺔ الفرنسيﺔ الثانيﺔ 2ﺗﻘلد ﻓﻲ  04نوﻓمﺒر  1848ﻣنصب
رﺋاﺳﺔ الجمﻬورﯾﺔ الثانيﺔ ،وﺗم انتخابﻪ لمدة أربع ﺳنواﺕ ،وﻓﻲ  04نوﻓمﺒر  1852ﯾنﻘلب ﻋليﻬا
وﯾﻌلن قيام اﻹﻣﺒراطورﯾﺔ الفرنسيﺔ الثانيﺔ وﯾنصب نفسﻪ إﻣﺒراطورا ﻋلﻰ ﻋرش ﻓرنسا ﻓﻲ 23
دﯾسمﺒر  ،1852إلﻰ غاﯾﺔ ﺳﻘوط إﻣﺒراطورﯾتﻪ ﻋلﻰ ﯾد بروﺳيا ﻓﻲ  02ﺳﺒتمﺒر  .1870اشتﻬر
بجملﺔ المحاوالﺕ التﻲ ﺗجمع بين إخضاع الجزاﺋرﯾين ﺗحت السيطرة االﺳتﻌمارﯾﺔ ،وبين الحد
ﻣن أطماع الغالة المدنيين الذﯾن أرادوا إبادة المجتمع الجزاﺋري ﻋن طرﯾق الﻘوة .وﺟاء
بمشروع المملكﺔ الﻌربيﺔ ﻓﻲ ﻣحاولﺔ ﻣنﻪ ﻹدﻣاج المجتمع الجزاﺋري بالمجتمع الفرنسﻲ(ﻋﺒيد،
الصفحاﺕ .)259-258
ثالثا ا :أهداف ودواﻓع نابليون الثالث ﻓﻲ الجزائر:
اﺗسمت ﺳياﺳﺔ نابليون الثالث اﺗجاﻩ الجزاﺋر بالتﻘلب واالضطراﺏ ،وﻋدم االﺳتﻘرار ﻋلﻰ
ﻣﺒدأ أو ﺳياﺳﺔ واﺣدة(بوﻋزﯾز ،ﺻفحﺔ  .)15وﺗتمثل دواﻓع وأﻫداف ﻣشروع المملكﺔ
الﻌربيﺔ ﻓﻲ:
 - 1ولد قرﺏ ﻣدﯾنﺔ ﻣﻌسكر بالغرﺏ الجزاﺋري ﯾوم الثالﺛاء  6ﺳﺒتمﺒر  1808المواﻓق لـ  15رﺟب  1223ﻫـ ،راﺋد ﺳياﺳﻲ
وﻋسكري ﻣﻘاوم وﻣؤﺳس الدولﺔ الجزاﺋرﯾﺔ الحدﯾثﺔ ورﻣز للمﻘاوﻣﺔ الجزاﺋرﯾﺔ ضد االﺳتﻌمار واالضطﻬاد الفرنسﻲ.
 -2الجمﻬورﯾﺔ الثانيﺔ1852 -1848 :
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وضع ﺣدا لثالﺛين ﻋاﻣا ﻣن التردد اﻹداري ﺣول السياﺳﺔ
-1
التﻲ ﺗطﺒﻘﻬا ﻓرنسا ﻓﻲ الجزاﺋر ،ﻣن أﺟل إﯾجاد نظام اﺳتﻌماري قادر ﻋلﻰ
ضمان دواﻓع الغزو واالﺳتغالل.
الحفاظ ﻋلﻰ المصالﺢ االﺳتﻌمارﯾﺔ الفرنسيﺔ ﻓﻲ الجزاﺋر وﺣماﯾﺔ
-2
ﻣصالﺢ اﻷﻫالﻲ الجزاﺋرﯾين واﺣترام ﻫوﯾتﻬم وﻣؤﺳستﻬم االﺟتماﻋيﺔ وربطﻬا
بفرنسا .ﺗﻘول أنﻲ راي قولدزﯾغر  Annie Rey-Goldzeiguerﻓﻲ ﻫذا الصدد :
" ﺟﻌل الجزاﺋر قوة ﺳياﺳيﺔ ﻓﻲ خدﻣﺔ اﻹﻣﺒراطور ،ﻋاﻣل أﺳاﺳﻲ
لإلﻣﺒراطورﯾﺔ".
ﺗوﺳيع النفوذ الفرنسﻲ ﻋلﻰ الﻌالم اﻹﺳالﻣﻲ ﻓﻲ ﺟنوﺏ الﺒحر اﻷبيض
-3
المتوﺳط ﻣن الجزاﺋر إلﻰ ﺳورﯾا ﻛانت أﺣد وﺟﻬاﺕ النظر السياﺳيﺔ الﻌاﻣﺔ التﻲ
شغلت ﻓكرﻩ ).(REY-GOLZEIGUER & GRIMAL, pp. 380-381
ﻛما ﯾسﻌﻰ إلﻰ ﺗوطيد لفكرة االﺳتﻌمار وﺗجسيدﻫا للتغيير ﻣن واقع
-4
الجزاﺋرﯾــــــــــين ،وﯾكون ذلك بأﺳاليب أقل ﺗكلفﺔ وأﻛثر نجاح ﻣن نظام السيف.
ﻛان ﯾأﻣل ﺟﻌل الجزاﺋر خزان ﻓرنسا اقتصادﯾا ،وذلك ﻋن طرﯾق
-5
ﺗشجيع ﻋملياﺕ اﺳتغالل الثرواﺕ وﺗفﻌيل ﺣرﻛﺔ الصادراﺕ المنجميﺔ والزراﻋيﺔ
لنﻘلﻬا إلﻰ ﻓرنسا وأروبا(خرشﻲ ،ﺻفحﺔ .)262
ولكن ﻣا ﯾميز ﺳياﺳتﻪ ﺣسب شارل أندري ﺟوليان ﻫو الغموض ،ﻓمن ﺟﻬﺔ ﺣاول أن
ﯾرضﻰ الجزاﺋرﯾين بﻌدد ﻣن اﻹﺟراءاﺕ ،وﻣن ﺟﻬﺔ أخرى شجع ﺣرﻛﺔ االﺳتﻌمار الرﺳمﻲ
والرأﺳمالﻲ ،الذي أدى إلﻰ ﻓﻘدان اﻷﻫالﻲ ﻷراضﻬم بواﺳطﺔ المصادرة واالنتزاع والحيل
الﻘانونيﺔ .ﻓﻲ نفس الوقت ﺳلك ﺳياﺳﺔ الحد ﻣن التﻬجير واالﺳتيطان اﻷوروبﻲ ،لكنﻪ ﺗراﺟع
وألغﻰ ﻣﻌظم الﻘراراﺕ بسﺒب ضغط المستوطنين والﻌسكرﯾين(بوﻋزﯾز ،ﺻفحﺔ .)15
ﺻرح المحاﻓظ دوبوزﯾت ( )Dubuzitقاﺋال " :نحن ﻓﻲ الجزاﺋر ﺟمﻬورﯾون ولﻘد ﺻرﺣنا
ألد أﻋداء اﻹﻣﺒراطورﯾﺔ أو المملكﺔ الﻌربيﺔ أو أﺣزاﺏ االﺳتيطان ."...ﻫذا الكالم ﯾﻌﺒر ﻋن
ﻋاطفﺔ المستوطنين وﻋن ردود أﻓﻌالﻬم ازاء االﻣﺒراطورﯾﺔ الثانيﺔ ،ﻓلﻘد ﻛانوا ﻣﻌارضين
للنظام اﻹﻣﺒراطوري والسﺒب الرﺋيسﻲ ﻓﻲ ذلك ﻫو ﻛون السياﺳﺔ المتﺒﻌﺔ ﻣن طرف نابليون
الثالث ﻛانت ﺗضع اﻷﻫالﻲ ﻓﻲ ﻣرﻛز االﻫتمام(بوﻋزﯾز ،الصفحاﺕ .)471-470
رابعا ا :سياسة نابليون الثالث ﻓﻲ الجزائر:
وﻓﻲ الفترة الممتدة بين  1870 -1848ﺗوﺳع النظام المدنﻲ االﺳتيطانﻲ ،وﺳﺒب ﻓﻲ ﺗدﻣير
الﺒنيﺔ التﻘليدﯾﺔ الجزاﺋرﯾﺔ(ﺳيساوي ،الصفحاﺕ  .)237-236وبﻌد ﺗجربﺔ ﺳياﺳﺔ االدﻣاج التﻲ
طﺒﻘتﻬا الجمﻬورﯾﺔ الثانيﺔ ووﺻلﻬا ﻓﻲ ﻋﻬد اﻷول لإلﻣﺒراطورﯾﺔ الثانيﺔ ﻫو السﻌﻲ إلﻰ ﺗطﺒيق
ﺳياﺳﺔ إدﻣاج ﺟدﯾدة(ﺣسين الحاج ،ﺻفحﺔ .)26
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وبدأﺕ ﺳياﺳتﻪ ﻫذﻩ بالجزاﺋر ﺳنﺔ  1852بفكرة االﺳتيطان ،أﺛناء خطاﺏ لﻪ ألﻘاﻩ بمدﯾنﺔ
بوردو ﺣيث ﺻرح" :إننا ﻓﻲ ﻣدﯾنﺔ ﻣارﺳيليا ﺗﻘابلنا ﻓﻲ الواﺟﻬﺔ ﻣملكﺔ واﺳﻌﺔ ﻋلينا ضمﻬا إلﻰ
ﻓرنسا" .وذلك ﻣن خالل برناﻣجﻪ إلﻰ إدﻣاج الجزاﺋر بفرنسا ﻋن طرﯾق ﻣؤﺳساﺕ
وﻣشروﻋاﺕ ﻛﺒرى وﺣكوﻣﺔ قوﯾﺔ ﻣنسجمﺔ(ﺳيساوي ،الصفحاﺕ .)237-236
ﻛان نابليون الثالث ﯾتابع الشأن الجزاﺋري ﻣن ﻛتب وباﻫتمام شدﯾد ،ﻋن طرﯾق ﻣستشارﯾن
الخاﺻين ﻣن أنصار الﻌرﺏ أﻣثال الﺒارون الباﺳﻲ وبﻌض ظﺒاط المكاﺗب الﻌربيﺔ وخاﺻﺔ
ﺳماﻋيل ﻋربان .ﻛانت ﻛل التﻘارﯾر التﻲ ﺗصل إلﻰ االﻣﺒراطور ﺗؤﻛد أن خطرﯾن ﯾﻬددان
الجزاﺋر أولﻬما ﻣشكلﺔ التﻌاﯾش بين المسلمين والمﻌمرﯾن ﻋلﻰ أرض واﺣدة ،والصراع بين
المدنيين والﻌسكرﯾين(ﺳيساوي ،ﺻفحﺔ .)265
ﻛتب ذاﺕ ﻣرة إلﻰ الجنرال ﻣاﻛمﻬون الحاﻛم الﻌام ﻓﻲ الجزاﺋر ،ﯾﻘول لﻪ" :بأن الجزاﺋر
ﻣملكﺔ ﻋربيﺔ وﻣستﻌمرة أوروبيﺔ ،وﻣﻌسكر ﻓرنسﻲ" .ﻛان لﻬذا المشروع ﻫدف ﺗفكيك نظام
الﻘﺒيلﺔ الساﺋد ﻓﻲ الجزاﺋر ،خاﺻﺔ بﻌد خضوع المنطﻘﺔ ﺳنﺔ  .1857ووضع رقابتﻪ ﻋلﻰ شمال
الجزاﺋر ﺗﻘرﯾﺒا .وﺗوطيد لفكرة االﺳتﻌمار وﺗجسدﻫا لتغيير ﻣن واقع الجزاﺋرﯾين وﯾكون ذلك
بأﺳاليب أقل ﺗكلفﺔ وأﻛثر نجاح ﻋن نظام السيف(ﺳﻌد هللا ،ﺻفحﺔ  .)22وأن ﻣن أﺳﺒاﺏ إﺗﺒاﻋﻪ
لﻬذﻩ السياﺳﺔ ﻫو الكرﻩ الﻌام اﻷوروبﻲ للجزاﺋر ورغﺒتﻪ ﻓﻲ بﻌث أﻣجاد ﻋمﻪ نابليون اﻷول.
ﻛان نابليون الثالث أول ﻣن ﺗصور "ﻣملكﺔ ﻋربيﺔ" ﺗمتد ﻣن بغداد إلﻰ شمال إﻓرﯾﻘيا ﺗحت
ﻓﻲ  1858قرر أن ﯾدﻣج الجزاﺋر ﻓﻲ ﻓرنسا(ﺳﻌد هللا ،ﺻفحﺔ  ،)23ﻓأﻋلن
ﺳلطتﻪ.
ﻣرﺳوم  31أوﺕ الذي نص ﻋلﻰ إلغاء الحكوﻣﺔ الﻌاﻣﺔ واﻷﻣين الﻌام وﻣجلس الحكوﻣﺔ
) ،(AGERON, p. 52وألغﻰ ﻣنصب الحاﻛم الﻌام ليﻌوضﻪ بمنصب "وزﯾر الجزاﺋر" ،وخلق
"وزارة الجزاﺋر والمستﻌمراﺕ" برﺋاﺳﺔ ابن ﻋمﻪ "ﺟيروم نابليون "1وﻣنﺢ لرؤﺳاء المﻘاطﻌاﺕ
والﺒلدﯾاﺕ ﺳلطاﺕ واﺳﻌﺔ ﺗﻬدف إلﻰ إدﻣاج الجزاﺋر بفرنسا(ﺳﻌد هللا ،ﺻفحﺔ  .)23وﻓﻲ ﺗﻘرﯾر 29
ﺟوﯾليﺔ  1859ﯾﻌرض ﺟيروم نابوليون ﻋلﻰ اﻹﻣﺒراطور النﻬج الذي ﯾجب إﺗﺒاﻋﻪ إزاء
السكان اﻷﻫالﻲ قاﺋال" :ال ﯾمكن للجزاﺋر أن ﺗكون شﺒيﻬﺔ بأﯾﺔ واﺣدة ﻣن المستﻌمراﺕ
اﻷﺟنﺒيﺔ ،ﻓفﻲ الﻬند الحكم ﯾمارس بواﺳطﺔ الﻘادة ﻣن أﺻل الﺒلد بإبﻌاد االﺳتﻌمار ،وبالوالﯾاﺕ
الم تحدة ﻓﻘد ﺗم االﺳتيطان ﻓيﻬا بفﻌل إبادة الﻬنود أو طردﻫم ،ﻓال شﻲء ﻣثل ﻫذا ﯾمكن أن
ﯾمارس ﻓﻲ إﻓرﯾﻘيا ،إن ﻣشاﻛلنا أﻛﺒر ﻣن ذلك بكثير إذ نحن اﻣام ﺟنس ﻣحب للحرﺏ ﻋلينا
إﺣتواءﻩ وإﯾصالﻪ لﻪ ﺣضارﺗنا وﻣسألﺔ إقناع وﺟذﺏ المﻬاﺟرﯾن بﻬدف الوﺻول إلﻰ ﺗرﻛيﺒﺔ
ناﺗجﺔ ﻋن ﺻﻬر لمختلف اﻷﺟناس ،والﻌمل ﻋلﻰ ﺗطوﯾر ﺣضارة راقيﺔ باﺳتخدام نتاﺋج أﻛﺒر
الﻛتشاﻓاﺕ الﻌلميﺔ الحدﯾثﺔ...ﻣستوطن ﯾتطور . ...ﻓيجب إذن إﺣﻘاق التواﻓق ﻣا بين ﻛل ﻫذﻩ
المصالﺢ المتﻌارضﺔ(أﺟيرون ،ﺻفحﺔ ." )695
 - 1بن أخ اﻹﻣﺒراطور نابليون الثالث ﺗرأس وزارة الجزاﺋر و المستﻌمراﺕ التﻲ ﺗكونت  24ﺟوان ،1848اﺳتحدﺙ ﻣجلسا أﻋلﻰ
ﺟانﺒﻪ و ﻣجالس ﻋاﻣﺔ ،اقليميﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻘاطﻌﺔ ﺗنازل ﻋن ﻣنصﺒﻪ ﻣن إﯾطاليا -ذﻫب إليﻬا لﻌﻘد قرانﻪ ﻣع ابنﺔ ﻣلك ﺳردﯾنيا ﻓﻲ 07
ﻣارس ، 1859وخلفﻪ " روﻫو" و بﻌدﻩ الكونت " شاﺳلولورﯾا" أنظر ﺣياة ﺳيدي ﺻالﺢ ،للجان الﺒرلمانيﺔ الفرنسيﺔ و قضاﯾا
الجزاﺋرﯾين ، 1895- 1871دار الﻬدى ،ﻋين ﻣليلﺔ ،الجزاﺋر  ،2012ص .19
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أﻣا الجيش أﺻﺒﺢ ﯾسيّرﻩ الﻘاﺋد اﻷﻋلﻰ الجنرال ﻣاﻛماﻫون .ﻓﻲ  21نوﻓمﺒر  1858أﻋلن ﻋن
الﻬدف اﻷﺳاﺳﻲ لوزارة الجزاﺋر" :ﺗطوﯾر االﺳتﻌمار وﺳالﺣﻪ اﻹدﻣاج اﻹداري" .ﻋن طرﯾق
ﺗفكيك المجتمع الجزاﺋري والﻘضاء ﻋلﻰ الترابط الموﺟود بين الﻘﺒاﺋل المختلفﺔ ،بالﻘضاء ﻋلﻰ
ﺗأﺛير شيوخﻬا ،وخلق الملكيﺔ الفردﯾﺔ .وإلغاء ﻣصلحﺔ الجزاﺋر الﻘدﯾمﺔ ﻓﻲ وزارة الداخليﺔ
وربط ﻣصالﺢ الﻘضاء والشﻌاﺋر الدﯾنيﺔ والتﻌليم الﻌام والجمارك والماليﺔ بالوزارة الجدﯾدة
).(AGERON, pp. 52-53
ﻓﻲ  5ﻣارس  – 1859بﻌد ﺗسﻌﺔ أشﻬر – اﺳتﻘال نابليون ﺟيروم ﻣن ﻣنصب وزارة الجزاﺋر،
وﻋوضﻪ شاﺳلوﺏ لوﻣﺒا(ﺳﻌد هللا ،ﺻفحﺔ .)23
ّ
1
ﻋارض الﻌسكرﯾون المكاﺗب الﻌربيﺔ والنظام الجدﯾد وﺣاولوا أن ﯾوضحوا لإلﻣﺒراطور
ﺗشوﻩ المجتمع اﻷﻫلﻲ الجزاﺋري(أﺟيرون ،ﺻفحﺔ .)64
ﻣساوئ ﻫذﻩ السياﺳﺔ اﻷﻫليﺔ التﻲ َ
و ﻛانت ﻫناك ﻣناقشﺔ ﺣادة ﻓﻲ ﻓرنسا ﺣول ﺻالﺣيﺔ ﺳياﺳﺔ االندﻣاج ﻓﻲ الجزاﺋر ،وأﺻﺒﺢ قلﻘا
ﻣن اﻷوضاع الساﺋدة ﻓﻲ الجزاﺋر(ﺳيساوي ،ﺻفحﺔ .)265
وقد ظﻬرﺕ خالل السنواﺕ اﻷولﻰ ﻣن ﻋﻬد اﻹﻣﺒراطورﯾﺔ ﺳياﺳﺔ أنصار اﻷﻫالﻲ وطرﺣت
ﺟملﺔ ﻣن اﻷﻓكار انطالقا ﻣن اﻷﻓكار االﺳتشراقيﺔ ،وﻋلﻰ قاﻋدة ﺟمﻌيﺔ السانسمونيين ،التﻲ
ﺗندد بسياﺳﺔ التجميع االﺳتيطانيﺔ ،ﻫذﻩ السياﺳﺔ ﺗﻘوم ﻋلﻰ ﺗجرﯾد اﻷﻫالﻲ ﻣن الﻘسم اﻷﻛﺒر ﻣن
ﻣمتلكاﺗﻬم . ...وﺗنادي بحق اﻷﻫالﻲ ﻓﻲ االﺣتفاظ بدﯾنﻬم وﻋاداﺗﻬم وﺗﻘاليدﻫم الﻘضاﺋيﺔ.
لﻬذا قام بزﯾارة إلﻰ الجزاﺋر ﻷول ﻣرة ﻓﻲ  17و 18و 19ﺳﺒتمﺒر  1860ﻹﺟراء ﺗحﻘيق،
واﺳتلﻬم ﻣشروﻋﻪ ﻣن السانسمونيين وﻋلﻰ رأﺳﻬم إﺳماﻋيل ﻋربان ،الذي ﯾدﻋو إلﻰ ﺗكوﯾن
ﺣضارة ﻋربيﺔ ﻓرنسيﺔ .ﻓﻲ زﯾارﺗﻪ اﻷولﻰ ألﻘﻰ ﻛلمﺔ ضمنﻬا نﻘاط ﺣول ﺳياﺳتﻪ االﺳتﻌمارﯾﺔ
الجدﯾدة ،ﺟاء ﻓيﻬا" :إن واﺟﺒنا اﻷول ﻫو ﺗحﻘيق ﺳﻌادة ﺛالﺛﺔ ﻣالﯾين ﻣن الﻌرﺏ أرادﺕ اﻷقدار
أن ﯾكون ﺗحت ﺳيطرﺗنا ،وإن ﻣﻬمﺔ ﻓرنسا ﺗﻘتضﻲ الرقﻰ للﻌرﺏ إلﻰ ﻣستوى االنسان وإن
ﻣستﻌمرﺗنا ﻫنا بإﻓرﯾﻘيا ليست ﻣستﻌمرة ﻋادﯾﺔ بل ﻣملكﺔ الﻌربيﺔ".
وﻛان ضد ﺗرك شؤون الجزاﺋ ر ﻓﻲ ﯾد المستوطنين وﺻرح" :لﻘد انحرﻓت قضيﺔ الجزاﺋر
ﻋن طرﯾﻘﻬا السوي ﻣنذ اليوم الذي اﺳتدﻋيت إليﻬا ،إن واﺟب ﻓرنسا اﻷول ﻫو االﻫتمام بسﻌادة
ﺛالﺛﺔ ﻣالﯾين ﻋربﻲ"(أﺟيرون ،ﺻفحﺔ .")57
وﻋندﻣا رﺟع ﻣن رﺣلتﻪ ﻛان ﻣﻘتنﻌا بأن ﺳياﺳﺔ االندﻣاج لم ﺗنجﺢ .نتيجﺔ لذلك ألغﻰ وزارة
الجزاﺋر والمستﻌمراﺕ ﻓﻲ  24نوﻓمﺒر  .1860وﻓﻲ دﯾسمﺒر ﻣن نفس السنﺔ أﻋاد الحكوﻣﺔ
الﻌاﻣﺔ والحاﻛم الﻌام الﻌسكري وﻋين الجنرال بيليسﻲ ﻛحاﻛم ﻋام ﯾساﻋدﻩ ﻣدﯾر ﻋام للشؤون
الحكوﻣﺔ) .(AGERON, 1972, pp. 54-57وﻓﻲ
المدنيﺔ وناﺋب ﺣاﻛم ﻋام وﻣجلس
 -1ﻋﺒارة ﻋن ﻣكاﺗب ﺗتوﺳط بين اﻷﻫالﻲ والسلطاﺕ االﺳتﻌمارﯾﺔ أوﺟدﺗﻬا ﻓرنسا ﻣنذ الغزو ،واﻋتمدﺕ ﻋليﻬا ﻓﻲ ﺣكم الجزاﺋر،
ﻓﻬﻲ بمثابﺔ ﻫمزة وﺻل بين المستوطنين الذﯾن اﺳتﻘروا ﻓﻲ الجزاﺋر ﻣنذ  1830وبين اﻷﻫالﻲ .نظمﻬا الحاﻛم الﻌام ﻣاﻛماﻫون،
بحيث زودﻫا بميثاق أﺻدر ﻋلﻰ شكل أﻣرﯾﺔ  1867-03-21الذي ﺣولﻬا ﻣن أداة للمراقﺒﺔ إلﻰ ﺗنظيم إداري .ﺗتكون ﻫذﻩ المكاﺗب ﻣن
ضابط رﺋيسﻲ ،وﻣساﻋدﯾن ،وﻣترﺟم ،وأﻣين ،وطﺒيب وبﻌض اﻷﻋيان (الخوﺟﺔ ،شيخ الﻌرﺏ ،الﺒاشاغا الﻘاﯾد ،الخليفﺔ).
ﺗتمثل ﻣﻬمﺔ ﻫذﻩ المكاﺗب ﻓﻲ ﺗنظيم شؤون اﻷﻫالﻲ ،واﺳتخالص الضراﺋب ،وضمان اﻷﻣن وﻣراقﺒﺔ الﻌدالﺔ والتﻌليم
اﻹﺳالﻣﻲ والشؤون الدﯾنيﺔ.
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ﻫذا الصدد ﺻرح ﻣدﯾر الشؤون المدنيﺔ ﻣرﺳيﻲ الﻛوﻣب (" :)Mercier Lacombeﯾنﺒغﻲ قﺒل
ﻛل شيئ أن ﯾضمن ﻷﻫالﻲ الﺒالد اﺣترام اراضﻬم وﺣﻘوقﻬم" .ودﻋا إلﻰ االﻫتمام باﻷﻫالﻲ
ﺗحت ﺗأﺛير المستشارﯾن المﻘاربين إليﻪ :ﻓلوروي ( )Fleuryوﻣوري ( )Morrisوالﻌﻘدﯾن
الباﺳﻲ ( )Lapassetوقاندﯾل ( )Gandilوالمحاﻓظ ﻓرﯾدرﯾك الﻛروا ()Frederic Lacroix
ﻋربان ( )Thomas Ismail Urbainواﻷﻣير ﻋﺒد
والمستشار طوﻣاس إﺳماﻋيل
الﻘادر ،الذﯾن قنﻌوﻩ بﻌدم ﺟدوة ﺳياﺳﺔ االﺳتيطان والﻬجرة اﻷوروبيﺔ إلﻰ الجزاﺋر(أﺟيرون،
ﺻفحﺔ  .)59وإقناﻋﻪ باﺗﺒاع ﺳياﺳﺔ االﺳتيطان الرﯾفﻲ ﻷنﻬا نﻬج ﺳياﺳﻲ واقتصادي
ناﺟﺢ" :إن الفالح الجزاﺋري الحﻘيﻘﻲ ﻫو ابن الﺒالد .وأﻣا المستوطنون ﻣكانﻬم المدن ،ولتنميﺔ
خيراﺕ الﺒالد ﯾجب باشتراك الﻌرﺏ واﻷوروبيين ﺗحت إشراف الحكوﻣﺔ المحليﺔ"(ﻋﺒيد،
ﺻفحﺔ  . )93بغيﺔ ﺣفظ بﻌض ﺣﻘوق الجزاﺋرﯾين ﻋلﻰ الطرﯾﻘﺔ التﻲ ﯾراﻫا ﺳماﻋيل ﻋربان
واقتنع بﻬا اﻹﻣﺒاطور(أﺟيرون ،ﺻفحﺔ .)24
وأﻛد ﻋن إرادﺗﻪ ﻫذﻩ ﻓﻲ رﺳالﺔ  02ﻓيفري  ،1863ورد ﻓيﻬا" :إن الجزاﺋر ليست ﻣستﻌمرة
صب لﻬا بﻌض المؤرخين
خالصﺔ لكنﻬا ﻣملكﺔ ﻋربيﺔ .ﻣما أﺛر غضب المستوطنين ،ﻛما ﺗﻌ َ
ﻓرأوا وﺟوﺏ التندﯾد بﻬذﻩ السياﺳﺔ المناﻫضﺔ لالﺳتيطان .وقد أﻋاد نابليون ﻓﻲ رﺳالﺔ أخرى
إلﻰ الحاﻛم الﻌام بيليسيﻪ ﻋام ﻓﻲ  06ﻓيفري  1863أﻣرﻩ ﻓيﻬا بوقف ﻣصادرة اﻷراضﻲ،
وإﻋالن المساواة الكاﻣلﺔ بين الجزاﺋرﯾين والفرنسيين ،وبأن ﻓرنسا لم ﺗكن ﻣستﻌمرة ولكن
ﻣملكﺔ ﻋربيﺔ ،وإﻋالﻣﻬم بأن نابليون ﻛان إﻣﺒراطور الﻌرﺏ ﻛما ﻫو اﻣﺒراطور
الفرنسيين(ﺳﻌد هللا ،ﺻفحﺔ  . )24وﻓيﻬا أﻛد ﻋلﻰ أن الجزاﺋر ﻣملكﺔ ﻋربيﺔ وﺟاء ﻓيﻬا..." :
ﻫذ ا أﯾﻬا السيد المارﯾشال الطرﯾق الواﺟب اﺗﺒاﻋﻪ بصراﻣﺔ ﻷن الجزاﺋر أﻛرر ليست
ﻣستﻌمرة ،...وﻛلﻬا ﻣملكﺔ ﻋربيﺔ لﻸﻫالﻲ قﺒل المﻌمرﯾن ﺣتﻰ ﺗتساوى ﺣماﯾتﻲ ،وأنا بنفس
الﻘدر إﻣﺒراطور الﻌرﺏ وإﻣﺒراطور الفرنسيين" .وﻛان ﯾرﯾد المساواة التاﻣﺔ بين اﻷﻫالﻲ
الجزاﺋرﯾين والمستوطنين والتوﻓيق بين اﻷﻋراف ،إذ ﯾﻘول ﻓﻲ ﻫذا الصدد" :إن لسكان الﺒالد
ﺣﻘا ﻓﻲ ﺣماﯾتﻲ لﻬم ﻣثل ﺣق المستوطنين(أﺟيرون ،ﺻفحﺔ .)60
وﻛانت رﺳالﺔ نابليون الثالث لﺒيليسيﻪ إدانﺔ ﺣﻘيﻘيﺔ ﻷخطاء الماضﻲ ،وواﺻلت الحكوﻣﺔ
ﺗشجيﻌﻬا "لجمﻌياﺕ رؤوس اﻷﻣوال اﻷوروبيﺔ ﻣع إﻫمال التكفل بالﻬجرة واالﺳتﻌمار ﻛمساندة
اﻷشخاص بدون ﻣوارد الذﯾن ﯾلجﺌون إلﻰ االﻣتيازاﺕ المجانيﺔ ،ﻣن ﻫنا لم ﯾكن ﻫناك ﺳوى
اﺳتﻌمار رأﺳمالﻲ ﺗتوﻓر لدﯾﻪ قيادة أرﻛان ﻣتكونﺔ ﻣن أﺻحاﺏ المصارف والصناﻋيين وﻋند
الحاﺟﺔ ﻣن ﻣﻬندﺳين وﻓالﺣين ﻣكلفين بالﻘيام بزراﻋاﺕ خاﺻﺔ ال ﯾمكن لﻸﻫالﻲ ﻣمارﺳتﻬا،
ﺣيث ﺳتخصص لﻬؤالء الزراﻋاﺕ الﻘوﺗيﺔ ،وﻛان الﺒرناﻣج االقتصادي نابﻌا ﻣن ﺗصور
ﺳياﺳﻲ أﺣدﺙ ﻓضيحﺔ ﻛﺒرى ﻓﻌﺒر نابليون الثالث ﻋن ذلك ﯾﻘولﻪ" :ﻫذا ﻫو ﯾا ﺳيادة المرشال
الطرﯾق الذي ﯾجب انتﻬاﺟﻪ ﺣتما ﻓالجزاﺋر ليست ﻣستﻌمرة لكنﻬا ﻣملكﺔ ﻋربيﺔ"(بالح ،ﺻفحﺔ
.)160
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وﯾرى نابليون بأن االﺗفاق ﻣع الﻌسكرﯾين ﺳيساﻫم ﻓﻲ إنماء قوة ﻓرنسا .ولتحﻘيق ذلك ﻣن
الضروري ﺗﻬدﺋﺔ الخصوﻣاﺕ والتوﻓيق بين المصالﺢ .وبين ﻓﻲ ﻫذﻩ الرﺳالﺔ بأن الجزاﺋر
ﺳيتﻘاﺳمﻬا اﻷﻫالﻲ الجزاﺋرﯾين والكولون ﻣتﻌاونين ﻓالﻌرﺏ للفالﺣﺔ والفرنسيين للصناﻋﺔ.
وانتﻬاج ﺳياﺳﺔ ﻣغاﯾرة ﺗماﻣا لواقع الحال ،ﻓﻌوض ﺳياﺳﺔ التجميع اﻷﻫالﻲ وﺣصر إقاﻣتﻬم ﻓﻲ
ﻣراﻛز ،ﯾجب اﺳتمالتﻬم بمنحﻬم اﻷراضﻲ ،ﻛما ﯾجب المحاﻓظﺔ ﻋلﻰ الممتلكاﺕ الﻌموﻣيﺔ
المؤﺟرة للﻌرﺏ بدل بيﻌﻬا(ﺳيساوي ،ﺻفحﺔ  ،)266ﯾجب اﺳتﻘطاﺏ الﻌرﺏ إلﻰ السﻬول
الخصﺒﺔ بدل طردﻫم إلﻰ المناطق الصحراوﯾﺔ وﯾجب ﺣصر اﻹقليم المدنﻲ بدل ﺗوﺳﻌﻪ .وأﻛد
ﻓﻲ ﻫذﻩ الرﺳالﺔ ﻋلﻰ أن الجزاﺋر ﻣملكﺔ ﻋربيﺔ ،وأن اﻷﻫالﻲ لﻬم الحق الكاﻣل ﻓﻲ ﺣماﯾﺔ
اﻹﻣﺒراطور ﺗماﻣا ﻛما ﯾتمتع المﻌمرون بذلك ،وأنﻪ إﻣﺒراطور الﻌرﺏ والفرنسيين ﻣﻌا
) .(PILLORGETﻓنصﺢ اﻷوروبيين باﺳتثمار ﻓﻲ الجزاﺋر ﻓﻲ الزراﻋﺔ والصناﻋﺔ والمنشﺌاﺕ
الﻘاﻋدﯾﺔ ،ﻛما طلب بوقف ﻋملياﺕ التﻬجير ﻣن أوروبا إلﻰ الجزاﺋر.
وﯾؤﻛد ﻋربان أن اﻹﻣﺒراطور أراد" :أن ﯾؤﻛد الﻌناﯾﺔ التﻲ ﯾنﺒغﻲ أن ﯾحضﻰ بﻬا اﻷﻫالﻲ
بتأﻛيدﻩ أنﻬم ﯾشكلون ﻣملكﺔ ،ﻓأي ﻣحاولﺔ لتفكيكﻬا وﺗﻌوﯾض أرﻛانﻬا ﻫو خطر
ﻛﺒير"(ﺳيساوي ،ﺻفحﺔ  .)268ولطمأنﺔ الجزاﺋرﯾين اﻷﻫالﻲ أﻋلن قرارﻩ المشﻬور المﻌروف
بسيناﺗوس ﻛونسلت أو الﻘانون اﻹﻣﺒراطوري ﯾوم  22أﻓرﯾل  .1863الذي ﯾﻘضﻲ بتمليك
الجزاﺋرﯾين لﻸراضﻲ.
وأﻋلن ﻫذا الﻘانون ﻓﻲ بندﻩ اﻷول " :أن الﻘﺒاﺋل الجزاﺋرﯾﺔ ﺗمتلك اﻷراضﻲ التﻲ ﺗﻘيم ﻓيﻬا
وﺗستغلﻬا ،وﻛلف اﻹدارة المحليﺔ بتحدﯾد اﻷراضﻲ التﻲ ﺗسكنﻬا الﻘﺒيلﺔ ،ﺛم ﺗوزﯾﻌﻬا ﻋلﻰ
الﻘرى المختلفﺔ الموﺟودة ﻋليﻬا ،ﺛم الﻌمل ﻋلﻰ إقاﻣﺔ الملكيﺔ الفردﯾﺔ بين أبناء الﻘرﯾﺔ
الواﺣدة ،ﻛلما أﻣكن ذلك ،ﺣتﻰ ﯾتمكن اﻷﻫالﻲ ﻣن التصرف ﻓيﻬا ﻛيفما ﯾشاؤون(ﺟالل،
الصفحاﺕ .)244-243
ﯾنص الﺒند الثانﻲ ﻋلﻰ ﺗﻘسيم" :أرض ﻛل ﻋرش ﻣن أﻋراش بالد التل وغيرﻫا ﻣن
اﻷوطان الﻘﺒاﺋليﺔ للوراﺛﺔ وﯾوزﻋﻬا (وﻛالء الدولﺔ) ﻋلﻰ الدواوﯾر التﻲ ﯾشملﻬا الﻌرش
المذﻛور...
ﯾﻘسم الوﻛالء الﻘطﻌﺔ الحاﺻلﺔ لكل دوار ،وﯾفردون أقساﻣﻬا ﻷﻫل الدوار وأشخاﺻﻪ،
ليستﻘلوا بملكﻬا("...ﺣارش ،ﺻفحﺔ .)106
إن ظاﻫر الﻬدف اﻷخير ﺣسب نابليون الثالث ،ﻫو المحاﻓظﺔ ﻋلﻰ أراضﻲ الﻘﺒاﺋل لكن ﻓﻲ
التطﺒيق أﺻﺒﺢ وﺳيلﺔ لالﺳتيالء ﻋلﻰ اﻷراضﻲ التﻲ أﺻﺒحت ﺗحت الﻘوانين الفرنسيﺔ.
وﯾمكن بيﻌﻬا ،وﯾمكن التمييز بين ﺛالﺛﺔ ﻣراﺣل:
 -1أﺛناء ﻋمليﺔ ﺗحدﯾد أراضﻲ الﻘﺒاﺋل لم ﺗأخـذ السلطـاﺕ الفرنسيـﺔ بﻌين االﻋتﺒار ﻛل
اﻷراضﻲ ﻓاﻷراضﻲ الخصﺒﺔ أخذﺗﻬا وأدرﺟتﻬا ﻓﻲ ﻣلكيﺔ الدولﺔ أو ﺳلمتﻬا للمﻌمرﯾن.
 -2ﺗكوﯾن الملكيﺔ الفردﯾﺔ.
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 -3ﺗسﻬيل ﻋمليﺔ الﺒيع خاﺻﺔ أﺛناء الجـفاف والمجاﻋﺔ وبﻌد ﻋجز ﻋن ﺗســدﯾد
الﻘروض ،ﻓكان السيناﺗوس ﻛونسيلت ﻓﻌاال ﻓﻲ ﺗفتيت المجتمع الرﯾفﻲ الجزاﺋري
وﺗشجيع االﺳتيطان(بن شيخ ،ﺻفحﺔ .)106
طﺒق ﻫذا المخطط خاﺻﺔ ﻓﻲ المناطق السﻬليﺔ ،وأﻣا ﻓﻲ المناطق اﻷخرى ،ﻓطﺒق بصورة
قانون ﻣكمل لﻪ وﻫو قانون  28أﻓرﯾل  ،1887أدى ﺗطﺒيﻘﻪ إلﻰ ﺣصول ﻓرنسا ﻋلﻰ ﻋدة
أنواع ﻣن اﻷﻣالك :الملكيﺔ الخاﺻﺔ والملكيﺔ الﻌموﻣيﺔ وﻣلكيﺔ الدولﺔ وأﻣالك الﺒلدﯾﺔ.
إن التحدﯾد نفسﻪ ﯾﻌنﻲ إبﻌاد للﻌرش ﻷنﻪ ﯾوضع أوال ﻓﻲ ﻣنطﻘﺔ ﻣﻌينﺔ وﺗنزع ﻣنﻪ اﻷراضﻲ
الموﺻوﻓﺔ بالغابﺔ وﻛذلك اﻷرض الرﻋوﯾﺔ ﻷنﻬا ﺗﻌتﺒر ﻣن اﺣتكار الدولﺔ ،ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ
وﻣن ﺟﻬﺔ أخرى ﻓإن ﺗﻘسيم اﻷرض الﺒاقيﺔ إلﻰ دواوﯾر ﻛان ﯾسﺒﻘﻪ ﺟمع المﻌلوﻣاﺕ ﻋن
ﻣوارد الﻌرش وﻣاضيﻪ وﻛيفيﺔ السيطرة ﻋليﻪ وﻋالقتﻪ ﻣع الفرنسيين وإذا ﺗوﻓرﺕ الشروط
ﯾﻘسم الﻌرش إلﻰ ﻋدة دواوﯾر ،بغرض ﻣراقﺒتﻪ والسيطرة ﻋليﻪ بالكاﻣل بﻌد ﺗفكيكﻪ.
وﻫذا المرﺳوم ﯾكرس الملكيﺔ الفردﯾﺔ وﯾسﻬل خروﺟﻬا إلﻰ أﯾدي اﻷوروبيين وﯾﻌجل بتدﻣير
المجتمع الزراﻋﻲ وزاولﻪ(بن شيخ ،ﺻفحﺔ  .)106ﻫذا الﻘانون إذن ﯾدخل ضمن الﻘوانين
االﺳتﻌمارﯾﺔ الﻬادﻓﺔ إلﻰ ﺗدﻣير الملكيﺔ االقتصادﯾﺔ والﺒنيﺔ االﺟتماﻋيﺔ والﻘﺒيلﺔ اﻷﻫليﺔ ﻣﻌا،
ﺣيث ﻛان الﻬدف المﻌلن ﻣنﻪ المحاﻓظﺔ ﻋلﻰ أراضﻲ الﻘﺒاﺋل" :ﺗﻌلن قﺒاﺋل الجزاﺋر أن
اﻷراضﻲ التﻲ ﺗتواﺟد ﻓيﻬا ،ﻣلكا لﻬا ﻣن بداﯾﺔ االﺳتﻘرار ﻓيﻬا".
وﺟاءﺕ انﻌكاﺳاﺕ ﻫذا الﻘانون وخيمﺔ ،إذ أﺻﺒحت الﻌاﺋلﺔ الواﺣدة غير قادرة ﻋلﻰ ﺗلﺒيﺔ
ﺣاﺟياﺗﻬا ﻣا ﯾضطرﻫا إلﻰ بيع أرضﻬا للكولون ،وأﺻﺒﺢ المالكون اﻷﺻليون ﯾﻌملون
خماﺳﺔ ﻋندﻫم أو ﻋند الﻘالﺋل ﻣن أغنياء الجزاﺋرﯾين ،بﻌد أن أﺻﺒحت الﻌاﺋالﺕ غير قادرة
ﻋلﻰ دﻓع نفس الضراﺋب التﻲ ﻛان ﯾدﻓﻌﻬا الﻌرش ،ﻓأﺻﺒحت الﻌاﺋلﺔ ﻓﻘيرة(ﺳﻌد هللا ،ﺻفحﺔ
.)38
وأضحﻰ ﻫذا الﻘانون وﺳيلﺔ ﻓﻌالﺔ ﻓﻲ اغتصاﺏ أراضﻲ الﻘﺒاﺋل ،وﻫذا ﻣا ﺗوضحﻪ شﻬادة
الﻘاﺋد ( ،)Vayssièreﻋندﻣا ﻛان ﻓﻲ ﺟولﺔ إلﻰ نماﻣشﺔ ﻓﻲ شرق الجزاﺋري ،لتﻘييم نتاﺋج
الﻘانون اﻹﻣﺒراطوري" :ﺟاء إلﻲ الشيوخ والكﺒار لتفسير وﻋدم الرضا ﻋن الخﺒر
واﻹرﻫاق ﯾظﻬر ﻋلﻰ وﺟوﻫﻬم ،ﻣﻌظمﻬم ﯾﺒكون ،وقالوا لﻲ :الفرنسيون ﻫزﻣونا ،ﻓﻘتلوا
الشﺒاﺏ وﻓرضوا ﻋلينا غراﺋم الحرﺏ ،لكن ﻫذا لم ﯾكن شيﺌا ،لكن الملكيـﺔ الفردﯾـﺔ
والرخصﺔ التﻲ أﻋطيت لكل واﺣد لﺒيع أراضيﻪ ﻫو الحكم بالموﺕ ﻋلﻰ الﻘﺒيلﺔ .وختم
ﺳيناﺗوس وﻛونسيلت إنﻪ ﻓﻌال اآللﺔ الحربيﺔ اﻷﻛثر ﻓﻌاليﺔ التﻲ ﯾمكن ﺗصورﻫا ضد
الوضﻌيﺔ االﺟتماﻋيﺔ اﻷﻫليﺔ والوﺳيلﺔ اﻷﻛثر قوة واﻷﻛثر نجاﻋﺔ التﻲ وضﻌت ﻓﻲ أﯾدي
ﻣستوطنينا ،بفضلﻪ أﻓكارنا وﺗتسلل أﻓكارنا شيﺌا ﻓشيﺌا داخل ﻋاداﺕ اﻷﻫالﻲ الثاﺋرﯾن ﻋلﻰ
ﺣضارﺗنـا. (BEN HOUNET, p. 3)"...

230

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020
وﯾﻘول أغسطين برك ( )Augustin Berqueﻓﻲ ﻣﻘال ﺻدر لﻪ ﺳنﺔ  1919ﻋن ﻫدف
ﺳيناﺗوس ﻛونسلت " :1863إضﻌاف الﻌاﺋلﺔ الكﺒيرة اﻷﻫليﺔ و ﻓك الﻘﺒيلﺔ".
وأﺻﺒحت اﻷراضﻲ ﺗحت الﻘوانين الفرنسيﺔ ﺳﻬلﺔ للمصادرة والﺒيع ،وقسمت
اﻷراضﻲ إلﻰ ﻋدة أﺻناف ،ﻣنﻬا الملكيﺔ الخاﺻﺔ الﻌاﺋليﺔ التﻲ ﺗﻌرضت للتشتت .وﻛان
الﻬدف اﻷﺳاﺳﻲ ﻣنﻪ ﻫو :ﺗفكيك الﻘﺒيلﺔ إلﻰ الدواوﯾر إذ ﺗﻘتطع قرﯾﺔ ﻣن قﺒيلﺔ وﺗضم إلﻰ
دوار ﺟدﯾد وبالتالﻲ ظﻬور التنظيم اﻹداري والﺒلدي للجزاﺋر وقل نفوذ الزﻋماء (بن شيخ،
ﺻفحﺔ .)12
وﺻل اﻹﻣﺒراطور ﻓﻲ ﺳياﺳتﻪ اﻷﻫليﺔ رغم ﻣﻌارضﺔ بليسﻲ وﺛورة  ،1864ﻓﻘام برﺣلﺔ
ﺗحﻘيﻘيﺔ طوﯾلﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ  1865/07/14أﺻدر قرارﻩ الثانﻲ المﻌروف أﯾضا "بسيناﺗوس
ﻛونسولت" أو الﻘانون المشيخﻲ ونص ﻫذا التشرﯾع ﻋلﻰ ّ
أن" :الجزاﺋرﯾين رﻋاﯾا ﻓرنسيون،
ولكنﻬم ﯾخضﻌون ﻷﺣكام الشرع اﻹﺳالﻣﻲ" .وﺻرح ﻋلﻰ ﻣساﻣع الجزاﺋرﯾين بﻘولﻪ" :إن ﻓرنسا
لم ﺗأﺗﻲ لتدﻣر قوﻣيﺔ الشﻌب ...إنﻲ أورﯾد أن أزﯾد ﻓﻲ رﻓاﻫيتكم وأﺟﻌلكم ﺗشارﻛون أﻛثر ﻓأﻛثر ﻓﻲ
إدارة بلدﻛم ﻣثلما ﺗنالون قسط أﻛﺒر ﻣن خيراﺕ الحضارة" .وطلب ﻣن المستوطنين أن ﯾﻌاﻣلوا
الﻌرﺏ ﻛموطنين .و ﻓﻲ  20ﺟوان أخﺒر الحاﻛم الﻌام ﻣكماﻫون ﻋلﻰ ﺗﻌليماﺗﻪ التﻲ أخروا نشرﻫا
ﻓﻲ الجزاﺋر ﻷنﻬا ﻛانت ﺗؤذي اﻷﻓكار االﺳتيطانيﺔ .وأﻣر بوضع ﺣد للحرﺏ التﻲ شنتﻬا أﻣالك
الدولﺔ وﺣراس الغاباﺕ ﻋلﻰ ﺳكان الﺒالد .وأﻛد ﻋلﻰ ضرورة اﻋتﺒار المسلمون ﻣواطنين
ﻓرنسيين ﻣع اﺣتفاظﻬم بنظاﻣﻬم االﺟتماﻋﻲ الدﯾنﻲ وأوﺻﻰ بإﻋادة ﺗشكيل المحاﻛم االﺳالﻣيﺔ
وﺗوﺳيع التﻌليم الﻌام وﻓتﺢ ﻣدارس ﻋليا اﺳالﻣيﺔ ،وزﯾادة ﻋدد الكتاﺋب اﻷﻫليﺔ .وﺳياﺳتﻪ ﺗﻘوم ﻋلﻰ
ﺛالﺛﺔ ﻋناﺻر أﺳاﺳيﺔ" :الحماﯾﺔ والتوﻓيق والمشارﻛﺔ" .وﻫذﻩ السياﺳﺔ ﺗضع ﺣد نﻬاﺋﻲ لسياﺳﺔ
الدﻣج الجزاﺋري وﻹنجاح ﺳياﺳتﻪ اﻷﻫليﺔ أﺻدر ﻣرﺳوم  14ﺟوﯾليﺔ  ،1865ورد ﻓيﻪ" :ﻋلﻰ أن
المسلم ﻫو ﻓرنسﻲ وﻣساو للفرنسيين ...ﻣع بﻘاﺋﻬم ﻣحتفظين بنظام أﺣولﻬم الشخصيﺔ"(أﺟيرون،
الصفحاﺕ  .)61-60أراد ﻣن ﺳياﺳتﻪ الﻌربيﺔ ﻫذﻩ أن ﯾفتﺢ باﺏ المواطنﺔ الفرنسيﺔ ،ﻓيﻌتﺒرون
ﺟميﻌًا رﻋاﯾا ﻓرنسيين ﯾخضﻌون ﻓﻲ الخارج لحماﯾﺔ قناﺻل ﻓرنسا ،لكنﻬم الﯾتمتﻌون بنفس ﺣﻘوق
الفرنسيين إالَ بﻌد التجرد ﻋن أﺣوالﻬم الشخصيﺔ وإﺗﺒاع الﻘانون الفرنسﻲ ﻓﻲ اﻷﺣوال المدنيﺔ(بن
شوش ،ﺻفحﺔ .)99
رغم ﻛل ﻫذﻩ المساﻋﻲ ،لم ﯾتمكن نابليون الثالث ﻣن ﺗجسيد ﻫذا المشروع االﺳتﻌماري
الضخم ،بسﺒب رﻓضﻪ ﻣن طرف الجزاﺋرﯾين والمﻌارضﺔ ولم ﯾجد ﺻدى واﺳع بين
الفرنسيين ﺳواء المﻌمرﯾن أو الحكوﻣﺔ الﻌاﻣﺔ وﻛذا الﻬازاﺕ اﻷوروبﯾﺔ الﻬاﺋلﺔ ضد ﻓرنﺳا.
إن الﺳﯾاﺳﺔ الﺗﻲ انﺗﻬﺟﻬا نابلﯾون الﺛالﺙ وﺣاول ﺗطبﯾﻘﻬا ،ونظر لﻬا ﻋربان وأﺻدقاؤﻩ
الﺳانﺳﯾﻣونﯾون لﺻالﺢ الﻌرﺏ واﺟﻬﺕ ﻫﺟوﻣاﺕ ﻋنﯾفﺔ ﻣن قبل دﻋاة االﺳﺗﯾطان ،وأﺻبﺢ
الﺟدل الذي أخذﺗﻪ نواﯾا ﺳﯾﺋﺔ لدى الﺻﺣاﻓﺔ أول ﻓﯾﻪ خطاﺏ اﻹﻣبراطور الذي ﺳبق ذﻛرﻩ،
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وأنﻪ ﱠ ﯾﻬدف إلﻰ إنشاء ﻣﺟﺗﻣع الﺟزاﺋر دون االﺳﺗﻌﻣار الفرنﺳﻲ .وﺣﺳﺏ ﻋربان" "ﻓإن نشر
الرﺳالﺔ ﻛان بﻣﺛابﺔ الشرارة لﺣرﺏ شﻌواء شنﺕ ضد ﻛاﺗﺏ الﻛراﺳﺔ الذي اﺗﻬم بأنﻪ ﻓﻲ 06
ﻓيفري  1863بأنﻪ الناطق الرﺳﻣﻲ باﺳم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺂﻣرة ﻋلﻰ ﻣشروع االﺳﺗﯾطان اﻷوروبﻲ
بالﺟزاﺋر" وﺗوالﺕ ردود اﻷﻓﻌال ونﺻبﺕ الطاوالﺕ بﺳاﺣﺔ الﺣﻛوﻣﺔ بﻣدﯾنﺔ الﺟزاﺋر للﺗوقﯾع
ﻋلﻰ الﻌراﺋض ،ودخلﺕ الﻛنﯾﺳﺔ الفرنﺳﯾﺔ بالﺟزاﺋر ﻫذا الﺟدل؛ ﻓأﺻدر أﺳﻘف الﺟزاﺋر أواﻣر
لرﺟال الدﯾن(ﺳيساوي ،ﺻفحﺔ  .)263وﺻﻌدﺕ الصحاﻓﺔ الجزاﺋرﯾﺔ اﻋتراضاﺗﻬا وﻛذا
الصحاﻓﺔ الفرنسيﺔ ﻓوﺻلت إلﻰ ﻣنﺒر الﺒرلمان .واﺗﻬم بأنﻪ ﯾشجع قوﻣيﺔ ﻋربيﺔ ﻣزﻋوﻣﺔ
ﻣحتﻘرا شﻌب الﻘﺒاﺋل وﺗشجيع اﻹقطاع الﻌربﻲ ﻋلﻰ ﺣساﺏ الفالﺣين(أﺟيرون ،ﺻفحﺔ .)63
وأﻣام ﻫذﻩ المﻌارضﺔ ﺣاول إﻋطاء ﻣصدقيﺔ لفكرة المساواة بين اﻷﻋراف التﻲ ﯾداﻓع ﻋنﻬا
ﻓﻲ ﻣشروﻋﻪ المملكﺔ الﻌربيﺔ باللجوء إلﻰ ﻓكرة بﻘاء الجزاﺋر ﻓﻲ نفس الوقت ﻋمالﺔ ﻋربيﺔ
وﻣستﻌمرة أوروبيﺔ وﻓضاء واﺳﻌا لﻸﺳواق الفرنسيﺔ .ﻓاﺳﺗبدل بﻣشروع ﺟدﯾد غﯾر ﻣﻛﻣل
للﻣﻣلﻛﺔ الﻌربﯾﺔ؛ وﻫو قانون اﻷﻫالﻲ واالندﻣاج ،أي خلق ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﻫالﻲ بواﺳطﺔ اللﺳان
الفرنﺳﻲ والﺛﻘاﻓﺔ اﻷوروبﯾﺔ ﯾفﺻل وﯾﺗوﺳط بﯾن الﻣﻌﻣرﯾن واﻹدارة الفرنﺳﯾﺔ وﻣﺟﻣوع
اﻷﻫالﻲ (ﻋدة ،ﺻفحﺔ .)346
إن ﻓلسفﺔ ﻓرنسا ﻓﻲ الجزاﺋر ﻛانت ﺗﻘوم ﻋلﻰ أﺳاس أنَ التحكم ﻓﻲ الجزاﺋرﯾين وإخضاﻋﻬم
لنفوذﻫا ﯾتوقف ﻋلﻰ ﺗحوﯾلﻬم ﻣن ﻣالكين إلﻰ أﺟراء ﯾﻌملون لتنميﺔ ﺛرواﺕ المﻌمرﯾن
اﻷوروبيين .وﯾدخل ﻣشروع المملكﺔ الﻌربيﺔ لنابليون الثالث ضمن ﻫذا المنطق .وﺗمكن ﻣن
ﺗجسيد ﻣشارﯾﻌﻪ االﺳتﻌمارﯾﺔ الكﺒرى  ،والمتمثلﺔ ﻓﻲ قانونﻲ ﺳيناﺗوس ﻛونسيلت اﻷول
الصادر ﻓﻲ  22أﻓرﯾل  ، 1863والثانﻲ ﻓﻲ ﺟوﯾليﺔ .1865
لكن إدارة اﻹﻣﺒراطور اﺻطدﻣت بالمﻌارضﺔ ولم ﯾجد ﻣشروع المملكﺔ الﻌربيﺔ ﺻدى
واﺳع بين الفرنسيين ﺳواء المﻌمرﯾن أو الوالﯾﺔ الﻌاﻣﺔ ،ورﻓضﻪ اﻷﻫالﻲ .ولم ﯾتجسد ﻫذا
المشروع بسﺒب انﻬزام نابليون الثالث أﻣام ألمانيا وﺳﻘوط إﻣﺒراطورﯾتﻪ ﺳنﺔ .1870
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