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The Algerian immigration to France during the french
occupation through the french writings(1830-1962).
CHIKH laredj
Abstract:
The Algerian immigration towards France is an old
movement, that began since the french occupation of Algeria
in 1830, and continued until after the national independance.
This immigration varied in intensity from one area to another
depending on the circumstances, and from one period to
another depending on the historical events, and its disabble by
France in many periods in front of the pressures of the
european settlers.
This study attempts to follow the stages of the
development of this migration during the period of the
occupation, and analyze its main motives, and the main areas
from which they were issued , trying finally to illustrate the
suffering of the immigrants today, and the french view to
those whom France encouraged their parents to work in its
territory and benefit from them.
Key words: Migration; colonialism ; french people ; stages
; immigrants .
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الملخص:
حركةةة الهجةةرة الجزائريةةة نحةةو فرنسةةا حركةةة قديمةةة ةةد ت منةة
االحةةةتالل السرنسةةةي للجزائةةةر عةةةام 1830م واسةةةتمرت إلةةةى مةةةا عةةةد
االستقالل الوطني وكانت تختلةف فةي كفافتهةا مةن منألقةة تخةر تبعةا
لظروف كل منها ومن فترة تخر تبعةا لححةداث التاريخيةة ولجةو
فرنسا إلى تعأليلها في العديد من السترات مام ضغط المعمرين .ورغة
ه ة ا التعأليةةل والخن ة ال ة ل كانةةت اإلدارة االسةةتعمارية تمارس ة ضةةد
الجزائةةريين وفةةي مقةةدمته ال ةةبا إال ن الهجةةرة ازدادت كفافةةة نحةةو
اتراضةةي السرنسةةية فةةرارا مةةن تةةدهور اتوضةةاا االجتماعيةةة ل ةةعبنا.
ول ة تقت ةةر الهجةةرة فةةي ع ة اتحةةوال علةةى منةةاط فقيةةرة قةةدر مةةا
شةةةملت حتةةةى عةةة الجهةةةات الميسةةةورة نسةةةبيا فةةةي ةةةل اإلجةةةرا ات
االضألهادية يضا ضد شةعبنا .والجزائريةون كةانوا مةدركين للظةروف
التةةي تنتظةةره مةةن عن ةةرية وحقةةد وإهانةةة ورغةة كلةةر عبةةروا
الحدود للضسة اتخر لعله يستسيدون من ع الظروف المخسسة.
انألالقا من كلر تحاول ه ه الدراسة تتبع مراحل ه ه الهجةرة فةي فتةرة
االحةةةتالل السرنسةةةي وتحليةةةل دوافعهةةةا اتساسةةةية وإ ةةةراز المنةةةاط
الرئيسةةية التةةي ةةدرت منهةةا الهجةةرة محةةاولين الوقةةوف علةةى معانةةاة
المهاجرين خالل كل هة ه الستةرات ونظةرة السرنسةيين اليةوم لمغتر ينةا
ال ين كانت فرنسا ت جع آ ةا ه علةى العمةل فةي راضةيها واالسةتسادة
منه .
الكلمااااات المفتا يااااة :الهجةةةةرة؛ االسةةةةتعمار؛ السرنسةةةةيون؛ المراحةةةةل؛
المهاجرون.
مقدمة:
الهجةةرة الخارجيةةة ليسةةت ةةاهرة جديةةدة فةةي المجتمةةع الجزائةةرل
ولكن جديدها خةالل الستةرة االسةتعمارية و اتجةاه فرنسةا الة ات هةو مةا
مةةح حجمهةةا و نماطهةةا ودوافعهةةا وآ ارهةةا .وقةةد بتةةت االح ةةائيات
ارتساا معدالت ه ه الهجرة سة خا ة نا الحر العالمية اتولةى
ومةةا عةةدها الةةى غايةةة االسةةتقالل الةةوطني عةةام 1962م و ةةبحت مةةن
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القضايا ال ائكة التةي تفيةر اهتمةام السياسةي والسوسةيولوجي والمة ر
وغيره وفي ه ا السياق جا ت ه ه الدراسة لتلقي الضو على رؤية
الباحفين السرنسيين على اخةتالف توجهةاته لةدوافعها وتأ يراتهةا سةوا
على المجتمع السرنسي و على المهاجرين نسسه كما تحاول التحرل
عن مواقسه منهةا سةلبا م ايجا ةا فةي ةل تنةامي اتطروحةات المعاديةة
لحجانةةةم عمومةةةةا والجزائةةةريين خ و ةةةةا والسياسةةةات االق ةةةةائية
المنتهجة ضد المغتر ين من قبل الحكومات المتعاقبةة علةى السةلألة فةي
فرنسا.
غلم الكتا ات غير السرنسية تضع الهجرة الجزائرية الخارجية في
السترة االستعمارية في سياقها التاريخي المرتبط االستعمار وما ينجر
عنةة مةةن فقةةر ونقةةف فةةرص العمةةل وتضةةيي علةةى الحريةةات وقمةةع
عسةةكرل وعن ةةرل فهةةل تتس ة الكتا ةةات السرنسةةية مةةع ه ة ا الألةةر ؟
وكيف كان تسسيره ل عو ة اندماج المهاجرين في المجتمع السرنسي؟
ه ه ال عو ة فةي االنةدماج االجتمةاعي واالقت ةادل والتةي ولةدت لهة
الم ةةاكل النسسةةية وزرعةةت فةةيه االحسةةار الغر ةةة تسسةةرها الألبقةةة
السياسية عجز المهاجرين عةن التخلةي عةن ار هة الفقةافي وف ةله فةي
التةةأقل مةةع الواقةةع المحلةةي مةةا يحمل ة مةةن اختالفةةات عقائديةةة و قافيةةة
تبريرا من ه ه الألبقة لإلق ا الممنهج.
ان المتتبةةع للدراسةةات المنجةةزة حةةول ةةاهرة هجةةرة الجزائةةريين الةةى
فرنسةةا فةةي الستةةرة االسةةتعمارية يجةةد وضةةو اشةةارات الةةى مس ة ولية
االستعمار في ارتسةاا حجة الظةاهرة ومةا انجةر عنة مةن تةداعيات فةي
مقةةةدمتها االق ةةةا و التهمةةةي واسةةةتسحال ةةةاهرة العن ةةةرية تجةةةاه
المهاجرين حيث ل يكن االستعمار يعتبره مواطنين رغة ن الدهة
كانةةت فرنسةةا تعتبرهةةا جةةز ا منهةةا كمةةا لة تكةةن تعتبةةره جانةةم حتةةى
تحتةةرم حقةةوقه ورغة هة ا الوضةةع الغةةام كانةةت تعتمةةد علةةى كبةةر
نسبة ممن كانت تسميه اتهالي وقةت زماتهةا سةوا دفاعةا عنهةا فةي
حرو ها المختلسة و لتنمية اقت ةادها المنهةار عةد هة ه الحةرو وفةي
كل الحاالت يجةد هة ال اتهةالي نسسةه مةام حتميةة البقةا فةي فرنسةا
سعل روفه التي نعها االسةتعمار هة ه الجوانةم التةي نبحةث عةن
تسسير لها يضا من خالل الكتا ات السرنسةية لعةل الةبع منهةا يكةون
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من ةسا لمهاجرينةا الة ين قةةدموا خةدمات جليلةة لمةن و ةست لهة فرنسةةا
ةةالوطن اتم وال ة ين يسةةتحقون التكةةري واالعتةةراف الجميةةل عةةو
النب واالق ا .
النص :مسألة الهجرة الجزائرية إلى فرنسا خالل الفترة االستعمارية
لقد عالجنا فةي البدايةة هة الهجةرات اتولةى التةي عرفتهةا الجزائةر
عةد سةقوطها مباشةرة تحةت السةةيألرة السرنسةية محةاولين التنقيةم عةةن
دوافعها من خالل اتقالم االستعمارية وهةل كانةت هة ه اتقةالم نزيهةة
فعال فةي معالجةة الظةاهرة ة انتقلنةا إلةى قيةة المراحةل ةنسح الةوتيرة
والهةةدف ومةةن هة ه المحألةةات :الهجةةرة نةةا الحةةر العالميةةة اتولةةى
وآ ارهةا الهجةةرة الجزائريةةة ةةين الحةةر ين العةةالميتين اتولةةى والفانيةةة
الهجرة نا الحر العالمية الفانية و عةدها ن ةاط حركةة الهجةرة ةين
نهاية الحر وقيام الفةورة التحريريةة سةنة 1954م ليةأتي الةدور علةى
مسةةارات الهجةةرة دائمةةا نحةةو فرنسةةا والمنةةاط ات ةةلية للمهةةاجرين
لنعةةرف ةةر الظةةروف التةةي ولةةدت هةة ه الهجةةرة وخا ةةة نحةةو لةةةد
المسةةتعمر متتبعةةين ه ة ه المنةةاط مةةن الغةةر الجزائةةرل إلةةى ق ةةى
ال رق الواحات ال حراوية مقارنين ين روف كل ه ه المناط
وهل كانت السياسة االستعمارية ورا ه ه الهجةرات كلهةا لن ةل إلةى
خاتمة ضمناها وجهة نظرنا فيما كتم من طرف ه ال الباحفين حةول
الدوافع الحقيقيةة ومقارنتهةا فةي عة اتحيةان ةبرا عة البةاحفين
الجزائريين .
الهجرات األولى للجزائريين نحو فرنسا :
فةةي القةةرن التاسةةع ع ةةر ةةنعت فرنسةةا االسةةتفنا حيةةث عرفةةت
تراجعةةةا فةةةي الةةةوالدات لةةة يعوضةةة تراجةةةع الوفيةةةات و ةةةبل النمةةةو
الديمغرافي عاجزا على توفير اليد العاملة الضرورية للنمةو االقت ةادل
ال ل د ت تعرف فرنسا آن اك .وخوفةا مةن عرقلةة هة ا الم ةكل لإلقةالا
االقت ادل ولت السلألات السرنسية مبكرا همية كبر للهجرة.
فةةي عةةام 1851م لمةةا جةةرل ول اح ةةا ت ة تسةةجيل نحةةو  381لةةف
جنبي يعي ةون فةي فرنسةا ليرتسةع عةدده عةد مضةي ال ةين سةنة إلةى
كفر من مليون شخف غلبيته مةن لجيكةا إيألاليةا لمانيةا سويسةرا
و إسةةبانيا .اسةةتغل ه ة ال المهةةاجرون حريةةة الحركةةة سرنسةةا وكةةانوا
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ي تغلون عموما في اتعمال ال ةعبة وفةي الم ةانع وارتبألةت هجةرة
العمال مواليد جدد شكلوا فئة من المجتمع السرنسي فقةد عرفةت  -علةى
سبيل المفال  -سنة 1891م وجود  400لف جنبي ولدوا سرنسا ومهد
كلر لبدايةة اسةتقرار السئةات اتجنبيةة هةا وفةي هة ه الستةرة كةان رجةال
اتعمةةال يحر ةةون علةةى ت ةةغيل اتور يةةين فقةةطBlanc-Chaléard, .
)2001: 9-12
هجرة الجزائريين دورها د ت من االحتالل السرنسي للجزائر فةي
شكل مجموعات غير منتظمة خا ة من منألقة القبائةل وهةو مةا كةده
رئةةيح المندو يةةة الماليةةة القبةةائلي آيةةت ماضةةي حةةين ةةار سةةنة 1899م
هميةةةة الخةةةدمات التةةةي يقةةةدمها الجزائريةةةون القت ةةةاد فرنسةةةا وطالةةةم
ضةةرورة تنظةةي حركةةة الهجةةرة الجزائريةةة و الخ ةةوص مةةن منألقةةة
القبائةةل نحةةو الجهةةات السرنسةةية )Simon, 2000: 39 .ولكةةن السةةلألات
االستعمارية ل تكن متحمسة لتنظيمها وتوجيههةا مةام ضةغط المعمةرين
الةةة ين كةةةانوا يرغبةةةون فةةةي االحتسةةةا هةةة ه اتيةةةدل العاملةةةة الرخي ةةةة
والأليعة إضةافة إلةى قةانون ال ةرطة اتهليةة الة ل نةف علةى عقو ةات
لمةةةن يبتعةةةد عةةةن لديتةةة ةةةدون رخ ةةةة والةةة ل كةةةان يحةةةد مةةةن هجةةةرة
الجزائريين دون ن يمنعها كلية)Termine, 1999: 78 .
و السعل العديد من الجزائريين كانوا قد اختاروا االغترا سرنسا
غالبيته  -كما ت ةير إلية الكتا ةات السرنسةية  -كةانوا مةن تجةار الماشةية
والباعةةة المتجةةولين فةةي البدايةةة وال ة ين كةةانوا يمارسةةون ن ةةاطه فةةي
المراكز الكبر والمدن الساحلية وه ه الهجرات اتولةى كانةت امتةدادا
لهجةةرات سةةا قة للسةةكان نحةةو لةةدان المغةةر العر ةةي وعمومةةا كةةان
ا ستقرارها مختلف مناط فرنسا محدودا وقد ال يتجةاوز موسةما واحةدا
يعودون إلى مناطقه ات لية .لقد كان يجم االنتظار إلى غاية داية
القرن  20لت بل الهجرة الجزائرية اهرة اجتماعية مميةزة فسةي عةام
1906م ت ة ت ةةغيل ع ة العمةةال م ةن منألقةةة القبائةةل لتعةةوي العمةةال
اإل يألاليين المضر ين فةي معا ةر الزيتةون مرسةيليا و ةبل الة ها
واإل يةةا عةةد كلةةر ةةين الجزائةةر وفرنسةةا يةةزداد ةةكل مكفةةف وقةةد قةةدر
شةةارل رو يةةر آجةةرون عةةدد العمةةال الجزائةةريين ال ة ين اجتةةازوا البحةةر
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ات ةةي المتوسةةط اسةةتجا ة لأللةةم الم ةةنعين السرنسةةيين ةةين 1907م
و1913م حوالي  13لف عامل)Ageron, 1968: 216 .
ول يكن استقرار ه ال الجزائريين في المهجر كل دائ استفنا
قلية حيث و نا على تقةارير مةن الحكومةة السرنسةية قةدر عةدد العمةال
الجزائةةةةريين الم سسةةةةات السرنسةةةةية ةةةةين ر عةةةةة آالف وخمسةةةةة آالف
جزائةةرل مةةنه لسةةا عامةةل مرسةةيليا وحةةدها غلةةبه مةةن ةةول قبائليةةة
كةةةانوا يعملةةةون م ةةةافي الزيةةةوت ةةةكل منةةةتظ إضةةةافة إلةةةى معامةةةل
ال ةةةا ون والمخةةةازن وكانةةةت مرسةةةةيليا آنةةة اك يضةةةا نقألةةةة انألةةةةالق
للمهاجرين الجزائريين اتجاه قية المدن السرنسةية و ةكل منةتظ نحةو
المراكز ال ناعية السرنسية الكبر التي كانت حاجة إلةى اليةد العاملةة
الرخي ة)Augarde, 1970: 32 .
و شار '' وغارد'' يضا إلى تقارير خر تفبةت ن عةدد الجزائةريين
ال ين قدموا مةن القألةاا الةوهراني اتجةاه فرنسةا تلبيةة لأللةم الحكومةة
السرنسية للعمل في القألاعات المختلسة التي كانت تعاني من نقةف فةاد
فةةي اليةةد العاملةةة قةةد تجةةاوز ال ةةة آالف عامةةل مةةنه  1500 :يعملةةون
مناج ال مال و ين  800و 1500عامل في اريح وحدها للعمةل فةي
البنةةا واتشةةغال العموميةةة وال ةةناعات الكيمياويةةة وم ةةانع تكريةةر
السةةكر وم سسةةات النقةةل الباريسةةي .وه ة ه االعترافةةات ت كةةد مس ة ولية
فرنسا في استقرار ه ه اتعداد الكبيرة مةن الجزائةريين إلنقةاك االقت ةاد
السرنسي من االنهيار ومن البديهي ن ينقل المهاجرون كويه إكا قيةت
حاجةةة السرنسةةيين لهة مسةةتمرة و ن يولةةد لهة نةةا ي ةةكلون جةةز ا مةةن
المجتمةةع السرنسةةي ه ة ا الجيةةل ال ة ل يمقت ة اليةةوم مةةن نةةوا اقت ةةاده
وتألةةوره علةةى كتاف ة  .وت ةةير كةةل الكتا ةةات السرنسةةية ن الجزائةةريين
كةةةانوا يحضةةةون التقةةةدير مةةةن رؤسةةةائه لتسةةةانيه فةةةي عملهةةة وكةةةانوا
ي جعونه على دعوة قر ائه و دقائه لاللتحاق ورشات العمل ه ه
مما د إلى ارتساا عدد العمال الجزائريين.
وفي  18جوان 1913م در مرسوم من الوالي العام تبعة قةانون
 15جويليةةةةة 1914م يلغةةةةي جةةةةواز السةةةةسر الةةةة ل كةةةةان إجباريةةةةا علةةةةى
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الجزائةةريين و ةةبل ة لر عةةدد المهةةاجرين يتزايةةد لي ةةل فةةي عقةةا
الحر العالمية اتولى إلى حةوالي  30لةف جزائةرل سرنسةا رغة ن
ه ا العدد كةان ضةعيسا آنة اك مقارنةة حةوالي  75لةف سويسةرل 100
لةةةف لمةةةاني  290لةةةف لجيكةةةي  420لةةةف إيألةةةالي ولكةةةن عةةةدد
الجزائريين قي يتضاعف و خ االستقرار ه ه المرة يتركز فةي مراكةز
اإلنتاج الحديفة(Augarde, 1970: 32) .
أثر الحرب العالمية األولى على الهجرة الجزائرية نحو فرنسا:
كانةةت الحةةر العالميةةة اتولةةى منعألسةةا حاسةةما فةةي تةةاريخ الهجةةرة
الجزائرية نحو فرنسا فباشةتراكها فةي هة ا النةزاا الة ل ةدا طةول ممةا
كانةةةةت تتوقعةةةة وجةةةةدت فرنسةةةةا نسسةةةةها ملزمةةةةة السةةةةعي ورا سةةةةكان
المستعمرات للمسةاهمة فةي المجهةود الحر ةي .وفةي المجمةوا تة تجنيةد
 173لف جزائرل مةنه  87500وجهةوا إلةى جبهةات القتةال كمةا تة
توجي ة  119لةةف آخةةرين لتعةةوي اليةةد العاملةةة السرنسةةية التةةي نقلةةت
للجبهةةة و غلبيةةة ه ة ال الجنةةود و العمةةال ر وا فرنسةةا للمةةرة اتولةةى.
 )Meynier, 1981: 415-459وكةان هة ال الجنةود يخضةعون لمراقبةة
ةةارمة مةةن طةةرف الضةةباط السرنسةةيين وكةةانوا يعةةاملون عن ةةرية
و قسوة ورغ كلر كانوا مخل ين لقيادته وكانةت م ةاركته فةي هة ه
الحر جد فعالة وهة ه ال ةجاعة وهة ا االخةالص – حسةم ''مينيةي'' -
عأليةةا ةةورة إيجا يةةة لةةد السرنسةةيين عةةن الجزائةةريين ودفعةةاه إلةةى
ت جيع هجرته إلى فرنسا)Meynier, 1981: 459 .
حاجة السرنسةيين لليةد العاملةة الجزائريةة لة يقا لهةا االعتةراف الجميةل
وإال كيةةف نسسةةر ه ة ه العن ةةرية وه ة ا التهمةةي ؟ الجةةيالل ةةارل
ومحسو قداش دورهما ي كدان في كتا هما المقاومة السياسية -1900
 )...1954ن تدف العمال الجزائريين نحو فرنسةا إنمةا كةان تلبيةة لنةدا
اتوساط الرسمية السرنسية والتي لغةت جةواز السةسر تجةل كلةر –كمةا
شرنا سا قا-حتى يتضاعف عدد المهاجرين الجزائريين وهو مةا حةدث
السعل .قداش )220 :1987
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وفي إطار تنظي الهجرة الجزائرية كان الجزائريون يختةارون فةي
مختلف العماالت الجزائرية من قبل هيئةة تةدعى م ةلحة تنظةي العمةال
المعمةةرين ويبعفةةون إلةةى فرنسةةا وهنةةاك يعي ةةون تجر ةةة جديةةدة .كةةان
ه ال العمال ي غلون في الم سسات العموميةة و الخا ةة والتةي تنةتج
اآلالت العسكرية واتسلحة وفي م ةانع الغةاز فةي وسةائل النقةل فةي
المناج في م الل الألرقات المدن في الم انع وفي المواقةع التةي
ت رف عليها م الل الجي وفي عمةال الحسةر فةي الجةز الخلسةي مةن
جبهةةات القتةةال وكلةةر لمةةدة ع ةةر سةةاعات كاملةةة يةةرهقه فيهةةا العمةةل
ال اق ول تكتف السلألات السرنسية لر ل لجأت إلةى إ عةاده خةارج
المدن وإسكانه في كنات قديمة وكلست مكاتم ال ون اتهلية مراقبةة
ن اطاته وتنقالته (Meynier, 1981: 422) .
وقد اعترضت المهاجرين الجزائةريين ةعو ات كبيةرة فةي التةأقل
واالخةةتالط مةةع اتور يةةين حيةةث كةةانوا يواجهةةون مواقةةف عن ةةرية
رافضة إيةاه للتعةاي معهة وخا ةة مةن قبةل السرنسةيين الة ين كةانوا
يرونه سببا في تدني اتجور وزوجةات المجنةدين اللةواتي تخةوفن مةن
هيمنة الجزائريين على منا م العمل وإحالة زواجه عد عودته مةن
الجبهة على البألالة.
ركة الهجارة الجزائرياة إلاى فرنساا باين الحاربين العاالميتين األولاى
والثانية (1939 - 1919م(
خلست الحر العالمية اتولى خسائر فادحة ماديةة و ةرية حيةث
لغ مجموا قتلى فرنسا  1.4مليةون ممةا يعةادل نسةبة  %10.5مةن السئةة
ال كوريةةة السرنسةةية الن ةةيألة و 2.8مليةةون مةةن الجرحةةى زيةةادة علةةى
مظةةاهر الةةدمار المةةادل وه ة ه الظةةروف عقةةدت الوضةةعية االقت ةةادية
لسرنسةةا وإلعةةادة نةةا مةةا خر ت ة الحةةر ولتحقي ة انألالقةةة اقت ةةادية
جديةةدة كانةةت فرنسةةا حاجةةة ماسةةة إلةةى اليةةد العاملةةة وتوالةةت النةةدا ات
السرنسية للمهةاجرين وتةدفقت عليهةا عةداد هائلةة مةن العمةال مةن شةتى
مناط ور ا والمستعمرات وكةان الجزائريةون كغيةره يلبةون دعةوة
فرنسةةةةا لسةةةةد الةةةةنقف لةةةةد الم سسةةةةات السرنسةةةةية المختلسةةةةةBlanc- .
 )Chaléard, 2001: 31-32الةةبع مةةن هةة ال عةةادوا عةةد مةةدة إلةةى
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الجزائر ولكن الظروف االجتماعية ال عبة رغمةته علةى الهجةرة مةن
جديةةد رفقةةة آخةةرين جةةدد جر ةةوا االغتةةرا عةةن وطةةنه تول مةةرة فةةي
حياته مع عائالته حفا عن عمل لتحسين وضاعه .
ما ين  1920و1923م التح سرنسا  124800مهةاجر جزائةرل
لةةة يعةةةد مةةةنه إلةةةى الجزائةةةر سةةةو  80300شةةةخف وو ةةةل عةةةدد
المهاجرين اإلجمالي في السنوات الفال ة الم كورة إلى  44500مهاجر
جزائرل (Belkacem, 1965: 71-89).وقد ضةاي كلةر كفيةرا المعمةرين
في الجزائةر ممةا دفعهة إلةى الضةغط علةى اإلدارة االسةتعمارية لمراقبةة
حركةةة الهجةةرة نحةةو فرنسةةا وت ةةديد الضةةغوط عليهةةا حسا ةةا علةةى اليةةد
العاملة الجزائرية الرخي ة .تبعا له ا الضغط درت قرارات وزارية
فةةي  08و 11وت ة فةةي  12سةةبتمبر 1924م لوضةةع نظةةام مراقبةةة
للهجرة يسر الح ول على عقد عمل ك رط مع تقدي شةهادة طبيةة
تفبت القدرة على العمل والسالمة من ل مر معدل و ألاقة تعريف
مةةزودة ةةورة للمعنةةي .وقةةد وقةةف العمةةل ه ة ه القةةرارات فةةي جةةوان
1926م من طرف مجلح الدولة .و عد شهرين مةن كلةر ةدر مرسةوم
آخر ير ط السما الهجرة للجزائريين إلى فرنسا تقةدي ألاقةة تعريةف
عليهةةا ةةورة شخ ةةية وتتضةةمن إنهةةا المعنةةي لواجبات ة العسةةكرية
وو يقة السوا القضائية على ال تتضمن ية إدانةة وشةهادة طبيةة تفبةت
السالمة من اتمرا المعدية مع تلقيل ال تتجاوز مدت خمةح سةنوات.
 )Augarde, 1970: 33-34وفي  04وت 1928م ةدر مرسةوم آخةر
ضاف إجرا ات خر منها  :خضوا المهاجر إلعةادة السحةف الألبةي
 تقةةدي و ةةل يفبةةت دفةةع قسةةط مةةالي حددت ة الم ةةالل المعنيةةة لتغأليةةةتكاليف ل طرد محتمل  -إحضةار تة كرة سةسر  -دفةع رسة قيمتة 150
فرنر فرنسي .وعموما ه ه اإلجرا ات والقيود ل تحد من حركة هجةرة
الجزائريين إلى فرنسا قدر مةا ألأتهةا فقةط .وفةي نهايةة الفال ينةات مةن
القةةرن 20م و ةةل العةةدد اإلجمةةالي للجزائةةريين المسةةتقرين سرنسةةا إلةةى
حدود  100لف مهاجر)Augarde, 1970: 34 .
هة ه القيةةود كلهةةا تفبةةت ن السةةلألات السرنسةةية كانةةت تريةةد االسةةتسادة مةةن
الجزائةةريين م قتةةا فةةي إعةةادة نةةا الدهةةا فقةةط دون الرغبةةة فةةي قةةائه
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سة دائمة واتضل كلر جليا فيما عةد لمةا تضةررت فرنسةا كفيةرا مةن
اتزمةةة االقت ةةادية العالميةةة فةةي الفال ينةةات وارتسعةةت معةةدالت البألالةةة
لي ل عدد العاطلين عام 1932م إلى حوالي  260لف Dard, 1999:
 )22-23ة ارتسةةع العةةدد فةةي نهايةةة سةةنة 1935م إلةةى  433238عاطةةل
رغ تحسةن الوضةعية االقت ةادية  )Dard, 1999: 99وقل ةت فرنسةا
مةةن عةةدد اتجانةةم للتخسيةةف مةةن حةةدة البألالةةة وقانونيةةا الجزائريةةون لة
يكونةةةوا معنيةةةين هةةة ه اإلجةةةرا ات اعتبةةةاره فرنسةةةيين ورغةةة كلةةةر
وال فتقةةةاره تيةةةة كسةةةا ة مهنيةةةة فقةةةد كةةةانوا الضةةةحايا اتوائةةةل للبألالةةةة
واضألرت عداد كبيرة منه للعودة إلى الجزائر من جديد وكلر ما ر
على حركة الهجرة.
رغة الظةةروف القةةاهرة ي ةةير '' وغةةارد'' إلةةى ن عةةدد الجزائةةريين
الةةة ين قةةةوا فةةةي فرنسةةةا سةةةنة 1936م كةةةان فةةةي حةةةدود  32لةةةف
جزائةةرل ) (Augarde, 1970: 35وفةةي  17جويليةةة 1936م عةةادت
الجبهة ال ةعبية فةتل المجةال للعمةال ممةا شةجع الجزائةريين علةى العةودة
إلةةى فرنسةةا واكتضةةت المةةوانى المهةةاجرين ة سةةرعان مةةا ةةدرت
قرارات لتقييد حركةة الهجةرة منهةا قةرار  14كتةو ر 1936م قةرار
 09ديسةةمبر 1936م وقةةرار  13جةةانسي 1937م والتةةي تسةةر مةةن
جديد ألاقة التعريف وو ةل الةدفع والسحةف الألبةي وانخسضةت ة لر
معةةدالت الهجةةرة عمةةا كانةةت علي ة إلةةى غايةةة الحةةر العالميةةة الفانيةةة.
)Simon, 2000: 63
ركة الهجرة الجزائرية إلى فرنسا خالل الحرب العالمية الثانية
(: (1945- 1939
وقف قيام الحر العالمية الفانية سنة 1939م حركة الهجرة الحةرة
واقت ةةر اتمةةر علةةى الهجةةرة المنظمةةة تحةةت إشةةراف عسةةكرل حيةةث
التح سرنسا في داية الحر ال ة آالف عامل وزعوا علةى مجموعةة
مةةةن اتفةةةواج يضةةة كةةةل منهةةةا  500مهةةةاجر ي ةةةرف علةةةيه ضةةةباط
عسةةكريون وت ة ت ةةغيله فةةي قألةةع اتخ ةةا و عمةةال البنةةا و ةةيانة
الألرق وكان من المنتظر و ةول فةواج خةر ولكةن الهدنةة الموقعةة
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ين فرنسا و لمانيا سنة 1940م وقست الهجرة م قتا وتة نقةل 13628
مهاجرا نحو اريح قبل إعادته إلى الجزائر)Genty, 1999: 102 .
ه ا التوقف كان م قتةا حيةث حلةول سةنة 1941م وفةي ةل ن ةاط
الدعاية اتلمانية تجاه العال العر ي عمد اتلمان إلى ت غيل اليد العاملة
المغار يةةة وعةةادت حركةةة الهجةةرة الجزائريةةة مةةن جديةةد إلةةى معةةدالت
مرتسعة سنة 1942م حيث و ل عدد المهةاجرين اتحةرار فةي جةانسي
مةةن نسةةح السةةنة إلةةى مانيةةة آالف عامةةل غةةرته اتجةةور المرتسعةةة فةةي
لمانيةةةا وتكسلةةةت ت ةةةغيله ''منظمةةةة توديةةةت'' فةةةوج الهندسةةةة المدنيةةةة
والعسكرية تلمانيا النازية) نظر التعلي اتول) في إطار نا الجدار
اتطلسي 1944 - 1942م) وال ل كان قالعا ساحلية لتح ةين القةوات
النازيةةة ضةةد الهجمةةات المتوقعةةة مةةن عةةدائها كمةةا ن حاجةةة الم ةةانع
اتلمانية الحر ية لليد العاملة دفعت لمانيةا إلةى طلةم المزيةد مةن العمةال
مةةن فرنسةةا وفرضةةت عليهةةا إرسةةال  250لةةف عامةةل قبةةل  15جويليةةة
1942م منه  150لف من كول الم هالت كما شجعت حكومة في ةي
الجزائريين على الهجرة نحو لمانيا وو ةل مةنه فعةال فةي تلةر السةنة
 9208من العمةال وخضةع الراغبةون فةي الهجةرة للمراقبةة الألبيةة فةي
الجزائر أللم من لمانيا وحاولت الحكومة العامة آن اك الو ول إلةى
 10آالف عامةةةل قبةةةل ر يةةةع 1943م)Cantier, 2002: 166-169 .
و وقست الهجرة عد كلر إلةى غايةة سةنة 1945م و قةي مةن المهةاجرين
سرنسةا حةوالي  60لةةف جزائةرل كةانوا ي ةةتغلون فةي قألاعةات مختلسةةة
حسم حاجات الم سسات السرنسية له )Stora, 1992: 78-80 .
الهجرة الجزائرية بين 1954 – 1945م:
الحر العالمية الفانية التةي خلسةت فةي فرنسةا  600لةف قتيةل مةع
عدد مر تسع من الجرحى والمعألو ين غير القادرين على العمةل عقةدت
الوضةةعية الديمغرافيةةة للةةبالد وتقلةةف عةةدد اتجانةةم عةةد عةةودة سةةر
الحر اتلمان والبولنديين و ع المهةاجرين مةن ور ةا الوسةألى إلةى
لدانه  .فقد و ل عدد من قةي مةن اتجانةم فةي فرنسةا طبقةا إلح ةا
مارر 1946م إلى  1.670.729شخ ا فقط مقا ةل  2.453.507سةنة
1936م وه ه الوضعية كانت مقلقة للسرنسيين فةي ةل الحاجةة الماسةة
لليد العاملة .ولعالج الم ةكل ن ةأت الحكومةة السرنسةية فةي  02نةوفمبر
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1945م الةةديوان الةةوطني للهجةةرة لت ةةجيعها مةةن جةةل تنسيةة مخألةةط
''موني'' الخاص الع رنة والتجهيز وكانت فرنسا حاجةة إلةى 480
لف جنبي قبل نهاية سنة 1947م والو ول عدد المهاجرين إلى 1.5
مليون مع نهاية سنة 1950م)Lefeuve, 2006: 153 .
و مام عو ة تحقي ه ا الهدف في ل تنامي دور النقا ات المدافعة
عن حقوق العمال في ور ا وجدت فرنسا نسسها مرغمة على االلتسات
إلى مستعمراتها وخا ة الجزائر وسمحت حرية الهجرة للجزائريين
الراغبين في العمل سرنسا واالستقرار ها .و د المهاجرون يتمتعون
تقريبا نسح حقوق السرنسيين ووجدوا تسهيالت إدارية ولكنه خضعوا
لمراقبة عن قر في تنقالته وحركاته  .وعلى امتداد سنوات -1946
 1947و1948م كانت اتعداد ال هرية للمهاجرين الجزائريين في
المتوسط ين لسين إلى ال ة آالف مهاجر وفي عام 1949م وطبقا
إلح ائيات مكاتم ال ون اإلسالمية كانت ه ه اتعداد تتراو ين
لسين وا ني ع ر لف عامل وسجل في وت 1950م رق قياسي
و ول  17321مهاجر جزائرل )Caran F1A 5046, 1965 .نظر
التعلي الفاني)
د ت الجالية الجزائرية تتزايد سرعة وو ل عدد فرادها سنة 1951م
إلى  150لف شخف وازدادت في السنة الموالية ما يقار 13700
مهاجر وو ل في سنة 1953م  134لف مهاجر جديد .وفي سنة
1954م و ل من المهاجرين :في مارر  18039في فريل 17268
في سبتمبر  21706مهاجرCaran F1A .
وفي وت 23569
)5046, 1965
وقد بتت ع الدراسات ن المهاجرين الجزائريين لقوا اتفضلية
و ن قد و ل فرنسا ين  1951و1954م ما يقار  1.5مليون مهاجر
عضه في إطار هجرة منظمة ح لوا على عقود عمل وت تنظيمه
في مراكز تجميع في منألقة مرسيليا قبل توزيعه على قألاعات عمله
والبع اآلخر ل يخضعوا للمراقبة ونظموا نسسه في جماعات وت
ت غيله في شتى القألاعات)Termine, 1999: 80 .
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مسارات و آليات الهجرة الجزائرية نحو فرنسا:
ةةروف قةةاهرة عاشةةها الجزائريةةون سةةبم السياسةةة االسةةتعمارية
خا ة في القر عد م ادرة اتراضي ولة يبة للسةكان إال راضةي
معاشةةية ال تكسةةي حاجيةةاته وارتسعةةت معةةدالت البألالةةة .هة ه الظةةروف
سةةاهمت ةةكل كبيةةر فةةي تزايةةد حركةةة الهجةةرة نحةةو فرنسةةا لتبلةةغ نسةةبة
المهاجرين ما يقار  % 20من مجموا السكان و لث السئات الن ةيألة
فةةةي الوقةةةت الةةة ل ت كةةةد الدراسةةةات السرنسةةةية نسسةةةها ن الماليةةةين مةةةن
الجزائةةريين كةةانوا يعةةانون السقةةر والجةةوا)Lefeuve, 1997: 57-72 .
حينئ ال نستغر إن كانوا يبحفون في ل مكان عن عمل للةتخلف مةن
الب ر وكانت فرنسا المنألقة المسضلة لديه حك احتكاكه السرنسيين
وارتبةةاط الدهة المحتةةل السرنسةةي ة ن رجةةوا المغتةةر ين مةةن حةةين
آلخةةر لزيةةارة كويهةة فةةي الجزائةةر لباسةةه اتنيةة ويحملةةون الهةةدايا
واتمةةةوال مةةةا يكسةةةي ل ةةةرا عقةةةارات و تجديةةةد منةةةازله وهةةة قيةةةة
الجزائريين أن تحقي حالمه مرتبط سرنسةا التةي شةبهت ةالسردور
غير ن الواقع كان عيدا عن كلر تماما(Zehraoui, 1971: 74-75) .
المناطق األصلية الرئيسية للهجرة الجزائرية إلى فرنسا:
نظرة متأنية لحركة الهجرة الجزائرية نحةو فرنسةا يمكةن مالحظةة
خمةةح منةةاط رئيسةةية كانةةت تمفةةل نقألةةة انألةةالق تعةةداد كبيةةرة مةةن
المهاجرين من ال رق إلى الغر اتولى تض المقاطعةات الممتةدة مةن
مغنية إلى تلمسان على الحدود الجزائرية المغر ية الفانية تجمع جهةات
مستغان وغليزان في الجهة الغر ية مةع منألقةة ال ةلف الفالفةة :منألقةة
القبائةةل الكبةةر الرا عةةة :القبائةةل ال ةةغر والمنةةاط الجبليةةة إلقليمةةي
الجزائةةر وقسةةنألينة إضةةافة إلةةى الواحةةات مةةا الخامسةةة فتضة الهضةةا
العليةةا شةةرق منألقةةة الجزائةةر والقألةةاا القسةةنأليني مةةع اخةةتالف نسةةبة
الهجرة ين كل جهة حتى داخل كل منألقة من ه ه المناط .
أوال  -منطقة مغنية وتلمسان:
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مغنيةةة المحاكيةةة للمغةةر اتق ةةى والتةةي كانةةت تض ة سةةكانا مةةن
ل ر رل في منألقة جافةة كانةت ت ةكل نقألةة انألةالق هامةة للهجةرة
نحو فرنسا تأتي فيها ندرومة في المقام اتول أكفر من  4000مهةاجر
ما يعادل كفر من  % 06مةن مجمةوا السةكان المسةلمين .هة ه المنألقةة
التي تسود ها اتراضي الجبلية السقيرة رغ ارتساا إنتاج الحبةو هةا
أكفر من  50لف قنألار ين 1950م و1954م إال ن قةي غيةر كةاف
لعدد من السكان تجاوز  65لف نسمة)Caran F1A 5047, 1965 .
تلمسةةان ةةدورها كانةةت تمفةةل منألقةةة خا ةةة حيةةث عرفةةت الجهةةة
ال ةةمالية منهةةا والتةةي تض ة لديةةة الرم ةةي المختلألةةة والبلةةديات الكاملةةة
ال ةةالحيات والمراكةةز االسةةتيألانية لكةةل مةةن تلمسةةان زلبةةون والحنايةةة
وجةةين إيتيةةان) حركةةة هجةةرة كفيسةةة وهة ه المنألقةةة تجمةةع معةةا القةةر
البر رية والقر العر ية .ومقارنة سترة ما قبةل الحةر العالميةة الفانيةة
فقةةد تجةةاوز عةةدد المهةةاجرين غةةداة قيةةام الفةةورة التحريريةةة  700عامةةل
وكةةان ارتسةةاا اتجةةور وحةةم المغةةامرة الةةدافع اتساسةةي له ة ه الهجةةرة.
)Caran F1A 5047, 1965
ثانيا  -مقاطعات مستغانم  -غليزان  -الشلف (أورليلنفيل):
فةةي مقاطعةةة مسةةتغان القةةر ال ةةرقية المحاكيةةة لبلةةديات ال ةةلف
ورليانسيل) المختلألة كانةت الوحيةدة التةي عرفةت هجةرة شةبانية كفيسةة
قةةدر فيهةةا عةةدد المهةةاجرين  -حسةةم تحقي ة مونتةةاني 2400 -عامةةل.
وفةةي مقاطعةةة غليةةزان سةةجل معةةدل هجةةرة مرتسةةع بلديةةة عمةةي موسةةى
المختلألة سة خا ة عد سنة 1946م حيث و ل العدد إلةى 1500
مهةاجر سةنة 1954م وتعةود سةبا هة ه الهجةرة إلةى فقةر المنألقةة فةي
تر ةةة كات مردوديةةة ضةةعيسة فةةي ال ةةمال جبةةال منحةةدرة فةةي الجنةةو .
الزراعة الوحيدة ها هي الحبو وغالبا ما يسود المنألقة جساف يخلف
مجاعات ملكيات السالحين غيرة جدا  500 :فةال يملكةون قةل مةن
 40هكتار و 1000يملكون قل مةن  20هكتةار و 7000يملكةون قةل
من  10هكتارات ينما  6000ال يملكون سو قل مةن  05هكتةارات.
 )Caran F1A 547, 1965و التةةالي كانةةت الهجةةرة ضةةرورية النسةبة
للكفيةر مةةن هة ال السةةكان لتحسةين حةةوال سةره مةةا مقاطعةة ال ةةلف
ورليانسيل) فكانت تض لديات  :تنح ال لف والون ريح المختلألة.
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فسةةةي لديةةةة تةةةنح المختلألةةةة تعةةةود الهجةةةرة إلةةةى فتةةةرة الحةةةر العالميةةةة
اتولى  )1918-1914حيث استقر شبا ها ممن ت اسةتدعاؤه للخدمةة
العسكرية و العمل في فرنسا تبعه العديةد مةن سةكان المنألقةة علةى
غةةرار قيةةة الجزائةةريين فةةي إطةةار حاجةةة فرنسةةا للعمةةال سةةنة 1946م
إل عةةادة نةةا مةةا خر تة الحةةر العالميةةة الفانيةةة .لديةةة ال ةةلف المختلألةةة
الواقعة في وسط المقاطعة مس ولة في لفها ال مالي منألقة تجمع عةدة
لديات كاملة ال ةالحيات وهة ه المنألقةة تعةرف ن ةاطا زراعيةا هامةا
ي غل عددا معتبرا من العمال ول يتجاوز معةدل الهجةرة هةا 1200
عامل .مةةا فةةي القس ة الجنةةو ي مةةن اإلقلةةي فبلديةةة الون ةةريح المختلألةةة
تتميز سألل ه واسةتغالل منجمةي ضةعيف الجبةل القةدي ) وزراعةة
كروم ال تو ةف فةي الغالةم سةو قةل مةن  800عامةل ولة لر عرفةت
ةةدورها هجةةرة مرتسعةةة ةةد ت االتجةةاه نحةةو منألقةةة المتيجةةة داخليةةا ة
غيرت مسارها نحو فرنسا)Caran F1A 5047, 1965 .
هجاارة سااكان الق ائااال اللااغرق والمناااطق الج لياااة إقليمااا الجزائااار
وقسنطينة ومناطق الوا ات:
منألقةة القبائةل ال ةةغر معروفةة جبالهةا العاليةةة ووديانهةا الحةةادة
والمنحدرة ومناخها قةار والمةردود السالحةي ضةئيل كةل كلةر د إلةى
هجةةرة كفيسةةة داخليةةة ة خارجيةةة فقةةد تعةةود علةةى االنتقةةال انتظةةام إلةةى
المنةةاط الخ ةةبة ةةالجزائر من ة سةةنة 1890م سةةكان القبائةةل والمنةةاط
المجةاورة إلقليمةةي الجزائةةر وقسةةنألينة وخا ةةة جنةةو جرجةةرة ووادل
المرسى وتاكينونت والمسيلة ومعاديد واتورار مناط الواحةات
سةةكرة تةةوقرت ورقلةةة ) .و عةةد 1918م خ ة ت الهجةةرة منحةةى آخةةر
االغترا في فرنسا لي ل عدد المغتةر ين مةن هة ه المنةاط إلةى 90
لف شخف واستمرت ه ه الهجرة حتى عةد االسةتقالل الةوطني لةدوافع
اقت ةادية وخا ةة مةن جايةة(Caran, cahier liminaire n4, n5, n6, .
)n7, n8, 1965

هجاارة سااكان الق ائاال الك اارق :فورناساايونال(األربعان نااا إيااراثن)
وتيزي -وزو
القبائل الكبر على غرار مفيلتهةا ال ةغر منألقةة ريسيةة ر ريةة
وهةةي ةةرز منألقةةة فةةي الجزائةةر مةةن حيةةث حركةةة الهجةةرة حيةةث دلةةت
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إح ةةةائيات 1954-1953م المنظمةةةة مةةةن طةةةرف البلةةةديات المختلألةةةة
لمقاطعات تيزل-وزو وفورناسيونال اتر عا ناث ايرا ن) على وجةود
 60لةةف مغتةةر مةةن المنألقةةة فةةي فرنسةةا وهة ه الهجةةرة قديمةةة وكانةةت
منظمة ول تنقألع من  50سنة السا قة لسترة االح ا واسةتمرت حتةى
عةةد االسةةتقالل .كةةان الهةةدف مةةن ه ة ه الهجةةرة ضةةمان دخةةل مقبةةول فةةي
فرنسةةا إلعانةةة عةةائالت المغتةةر ين وتحسةةين ةةروف معي ةةته وهنةةاك
سة
القليل من المغتر ين ممن قألعوا الته الوطن وفضلوا العي
نهائية في فرنسا(Caran F1A 5047, 1965) .
الخاتمة:
لقد مست الهجرة الجزائرية نحو فرنسا كل مناط الوطن تقريبةا
ولكنها كانت كفيسة في ال مال مقارنة المنةاط الجنو يةة ومسةت هة ه
الحركة سة خا ة السئات ال بانية التي يتراو سةنها ةين  20و29
سةةةنة وقلمةةةا سةةةجلنا فئةةةات تجةةةاوزت اتر عةةةين سةةةنة حتةةةى ن الجاليةةةة
الجزائرية سرنسا مقارنة بقية الجاليةات اتجنبيةة كانةت ات ةغر سةنا.
 %65مةةن المهةةاجرين الجزائةةريين فةةي فتةةرة االحةةتالل السرنسةةي كةةانوا
متزوجين مما يسسر حاجته الماسةة لتحسةين ةروف عةي عةائالته
الجزائر ومقارنة يضةا اإليألةاليين و االسةبان و البولنةديين والة ين
ي ةةةكلون غلبيةةةة المهةةةاجرين اتور يةةةين كةةةان الجزائريةةةون يسضةةةلون
االغترا دون خ عائالته  .ول تبد حركة الهجرة مع العائلةة إال فةي
الخمسينات مةن القةرن 20م لي ةكل الجزائريةون اليةوم رفقةة مهةاجرل
قيةةة البلةةدان المغار يةةة غالبيةةة المهةةاجرين المسةةلمين .و ةةل المغتر ةةون
يعي ةةون فةةي انكمةةاش وانغةةالق ورغ ة ح ةةوله علةةى المواطنةةة ف ةإن
ه تهمةا كفيةرة
المجتمع السرنسي ال زال ينظر إليه كأجانم ويل
فةةةي مقةةةدمتها م ةةةكلة التألةةةرف و ةةةبحت وضةةةعيته ت ةةةكل قضةةةية
وتستدعي حلوال عاجلة.
ه ه الوضعية اعتراف السرنسيين نسسه كانت نتاج حركة الهجرة
التي فرضتها المحن والظروف االجتماعية القاهرة التي نعها
االستعمار في الجزائر والتي جعلت الجزائرل عدما كان شد حر ا
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على التمسر أرض يغادرها مرغما ليعي منبوكا عيدا عن وطن
ومهما حاول الكتا ات السرنسية إ هار اندماج الجزائريين في المجتمع
السرنسي وح وله على ع الحقوق تبقى النظرة الدونية تجاهه
.ت رقه وت كل عقبة كبيرة مام ه ا االندماج
'' ه ه المنظمة خ ت إسمها من م سسها المهندر ''فريتز توديت.م1942/02/ 08 وال ل قي يسيرها إلى غاية وفات يوم
(centre d’accueil et de recherches des archives nationales) يق د مركز اإلستقبال والبحث في اترشيف الوطني: caran :

درت عن العديد من
وهو مركز فرنسي يقع في اريح
. اإلح ائيات والدراسات حول حركة الهجرة إلى فرنسا
:قائمة المراجع
1954-1900 ) المقاومة السياسية1987  ارل الجياللي وقداش محسوالطريق اإصال ا والطريق الثوري ترجمة عبد القادر ن حراث الجزائر
. الم سسة الوطنية للكتا
- Ageron Charles Robert, (1968), les musulmans algériens et la
France 1871- 1919, Paris, P.U.F.
- Augarde Jacques, (1970), la migration algérienne, Paris,
hommes et migrations.
- Blanc-Chaléard Marie-Claude, (2001), histoire de
l’immigration, Paris, la découverte, coll. :repères.
-Cantier Jacques, (2002), l’Algérie sous le régime de Vichy, Paris,
Odile Jacob.
- Caran f1a 5046, (1965), mouvements de la main-d’œuvre
entre l’Algérie et la France, « statistiques diverses et graphiques
des soldes migrations mensuels et annuels » 1914-1965.
-Caran f1a5047, (1965), enquète Montagne, cahier n.1
« l’émigration des arrondissements de Tlemcen et de Marnia ».
- Caran f1a 5047, (1965), enquète Montagne, cahier n.2
« l’émigration dans les arrondissements de Mostaganem, Relizane
et Orléansville ».
-Caran, (1965), cahier liminaire, cahier n.4 « l’émigration du
versant sud du Djurdjura, cahier n.5 « l’émigration dans les
arrondissements de Bougie et Djidjeli », cahier n.6
« l’émigration dans les arrondissements de Bordj Bou-Areridj
شيخ لعرج
laredj.chikh@univ-mascara.dz

Vol.14

Almawaqif
N°: 02 juin: 2019

61

ISSN: 1112- 7872
E-ISSN: 2600-6162

.62-45ص.ص

مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ
2019  جوان02 : عدد
14 : مجلد
… هجرة الجزائريين إلى فرنسا خالل العهد: العنوان

et Setif », cahier n.7 « l’émigration dans les arrondissements de
Batna », cahier n.8 « l’émigration dans les arrondissements de
Constantine et Ain-Beida ».
-Caran f1a5047, (1965), cahier liminaire et cahier n.3
« l’émigration dans la Grande Kabylie, arrondissement de TiziOuzou et de Fort National ».
-Dard Olivier, (1999), les années 1930, le livre de poche, Paris,
coll. :la France contemporaine.
- Genty Jean- René, (1999), l’immigration algérienne dans le
nord/ Pas-de-calais, Paris, l’Harmattan.
- Hifi Belkacem, (1965), l’immigration algérienne en France,
origines et perspectives de non- retour, Paris, l’Harmattan.
-Lefeuvre Daniel, (1997), chère Algérie, comptes et mécomptes
de la tutelle coloniale 1930-1962, Paris, éditions de la société
française d’histoire d’outre-mer.
-Lefeuvre Daniel, (2006), pour en finir avec la repentance
coloniale, Paris, Flammarion.
- Meynier Gilbert, (1981), l’Algérie révélée, la guerre de 19141918 et le quart du 20éme siècle, Paris, librairie Droz.
- Simon Jacques, (2000), l’immigration algérienne en France des
origines à l’indépendance, Paris, Paris - Méditerranée.
- Temine Emile, (1999), la politique française à l’égard de la
migration algérienne « le poids de la colonisation » in : le
mouvement social , immigration et logiques nationales, n.188,
Paris, éditions de l’attelier, .
- Zehraoui Ahséne, (1971), les travailleurs algériens en France,
Paris, François Maspero.

لإلحالة على ه ا المقال
) «هجرة الجزائريين خالل العهد االستعمارل من خالل2019 شيخ لعرج
02 : العدد14 : المواقف المجلد.» )1962 -1830 الكتا ات السرنسية
.62-45 ص. ص2019جوان

شيخ لعرج
laredj.chikh@univ-mascara.dz

Vol.14

-

Almawaqif
N°: 02 juin: 2019

62

