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تاريخ �سيا�سات الهجرة.
ي�شري الف�صلني الأول والثاين �إىل الأ�صل اال�ستعماري لهذه
ال�ه�ج��رات ،م ��ؤك��دا على �أن من�ش�أها م��ن فو�ضى املجتمعات
ال��ري�ف�ي��ة ال�ن��اج�م��ة ع��ن اال��س�ت�ع�م��ار .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الهجرة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل�ل�ف��اري��ن م��ن االح �ت�ل�ال ال�ف��رن���س��ي ،وم ��ن وب��ال
م���ص��ادرة الأرا� �ض��ي التي بلبلت املجتمع املحلي ودفعته �إىل
ب��داي��ة ح��رك��ة ال �ن ��زوح ال��ري �ف��ي� ،أو ًال �إىل امل ��دن ال �ك�ب�رى يف
اجل��زائ��ر ،ثم تدفقت تدريجياً �إىل �أوروب ��ا( .الف�صل الأول.
الهجرة اال�ستعمارية (قبل � .)1914إ َّن تعبئة اجلزائريني
امل�ستعمرين يف املجهود احلربي ،كجنود �أو عمال� ،س ّرع هذه
العملية ،و�أنتج �أ�شكاال من التثاقف تتالءم مع �أ�ساليب احلياة
احل�ضرية ،وع�لاق��ات الهيمنة الأق��ل وح�شية مم��ا ه��ي عليه
يف مقاطعات اجلزائر (الف�صل الثاين :الهجرة امل�ست�أ�صلة
�سنوات .)1930-1910
�إن م�شاركة «ال�سكان الأ�صليني» يف املجهود احلربي (خالل
احلرب العاملية الأوىل) �أدى �أي�ضاً �إىل تخفيف م�ؤقت لظروف
عبور املهاجرين ب�ين مقاطعات اجل��زائ��ر وفرن�سا .يف فرتة
م��ا ب�ين احل��رب�ين .يحدد بالن�شار �إح�صائيات ع��ن «الهجرة
الأوىل» اجلزائرية� .إذا كان تواجد امل�سلمني الأ�صليني يقدر
بحوايل مائة �ألف مهاجر ،ف�إن خم�سمائة �ألف جزائري هم
الذين قاموا على الأقل� ،إقامة واحدة يف فرن�سا .ومع ذلك،
ف�إ َّن هذه الت�سهيالت كانت م�ؤطرة بقوة ،حيث قررت الدولة
الفرن�سية يف عام  1924و�ضع حد للتنقل احلر وفر�ضت على
الراغب يف ال�سفر �إىل فرن�سا �أن يقدم وثائق الهوية و�شهادة
التوظيف.
يف الف�صل الثالث (امل�سلمون يف فرن�سا )1960-1930 ،ويف
الف�صل الرابع (اجلزائريون ال�سيا�سيون )1980-1920 ،يتم
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ال �ف�ترة املف�صلية ال�ت��ي ت��زام�ن��ت م��ع ح�صول
اجل��زائ��ر على اال�ستقالل .الف�صل الثالث يتوقف عند فئة
«امل���س�ل�م�ين» ك�ف�ئ��ة م��ن ال��دول��ة ي�ط�ل��ق عليها ا��س��م «ال���س�ك��ان
الأ�صليني» للجزائر �أو «فرن�سيو اجل��زائ��ر امل�سلمني» وه��ذا
عرقي للمهاجرين .وبالعودة �إىل تاريخ
ي��دل على ت�صنيف
ّ
الإ�� �ص �ل�اح الإ�� �س�ل�ام ��ي و� �س �ل �ط �ت��ه ع �ل��ى ح ��رك ��ة اال� �س �ت �ق�لال
اجل ��زائ ��ري ��ة ،ف � ��إ َّن ب�لان���ش��ار ي���ش�ير �إىل ت �ع��ددي��ة امل�م��ار��س��ات
الإ�سالمية ،بني �إ��س�لام م�ؤمن باخلرافة الرا�سخة بقوة يف
اجل��زائ��ر آ�ن��ذاك (وب�ين املهاجرين) ،وب�ين الإ��س�لام املحافظ
ال ��ذي ت�ت��زع�م��ه ح��رك��ة ال�ف�ق�ه��اء يف ال�ث�لاث�ي�ن�ي��ات م��ن ال�ق��رن
امل��ا��ض��ي .وب��الأخ ����ص ،م��ن خ�ل�ال الإ� �ش ��ارة �إىل ف��ر���ض �إع ��داد
وج�ب��ات حت�ترم امل�ح�ظ��ورات الغذائية للم�سلمني يف اجلي�ش
منذ احل��رب العاملية الأوىل� ،أو افتتاح قاعات لل�صالة داخل
ال�شركات وامل�صانع يف الع�شرينيات من القرن الع�شرين.
ي �ت �ن��اول ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع ظ��اه��رة ت�سيي�س ه ��ذه ال �ه �ج��رة يف
عالقة بالن�ضال م��ن �أج��ل اال�ستقالل .وي�ع��ود بالن�شار �إىل
ال��دور الهام ال��ذي ق��ام به جزائريو فرن�سا يف عملية هيكلة

حركة اال�ستقالل اجلزائرية� ،سواء عن طريق امل�صاحلات مع
احلركات الأخرى املناه�ضة لال�ستعمار ،والتي كانت تتعار�ض
فكرياً و�سيا�سيًا .وينبغي الت�أكيد على �أن الدرا�سات التي توثق
�سيا�سة الدولة اجلزائرية جتاه مهاجريها ما تزال قليلة.
كما يتناول الف�صالن الأخ�ي�ران ف�ترة م��ا بعد اال�ستعمار -
على الرغم من �أن احلدود الزمنية غري وا�ضحة وهي ت�شدد
على ا�ستمرارية احلقبة اال�ستعمارية .وقد عر�ض بالن�شار
وجهني �أ�سا�سيني للهجرة اجلزائرية هما :العامل اجلزائري
املهاجر ،والعائلة اجلزائرية.
يف الف�صل اخل��ام����س ي�ت��وق��ف ب�لان���ش��ار ع�ن��د ظ ��روف العامل
اجل ��زائ ��ري .ب�ح�ي��ث مل ت�ك��ن ال �ه �ج��رة اجل ��زائ ��ري ��ة ،ب�خ�لاف
غريها ،هجرة عمالية ت�شجعها الدولة �أو ال�شركات بن�شاط.
وق��د �سهل الو�ضع اخلا�ص للمقاطعات اجلزائرية يف بع�ض
الأوق ��ات م��ن و��ص��ول امل�ه��اج��ري��ن م��ن اجل��زائ��ر ،ورغ ��م ذل��ك،
ف�ق��د ن�ظ��رت �إل �ي��ه ال���س�ل�ط��ات ال�ف��رن���س�ي��ة بقليل م��ن ال��ر��ض��ا
واال��س�ت�ح���س��ان ،لأن�ه��ا جت��ده��ا �أك�ث�ر �صعوبة يف التعامل من
مثيلتها من الهجرة الأوروبية� .شهد املهاجرون اجلزائريون
معدالت بطالة كبرية يف اخلم�سينيات ،قبل الإقالع ال�صناعي
الكبري يف ال�ستينيات م��ن ال�ق��رن امل��ا��ض��ي وال ��ذي متكن من
ا�ستيعاب هذه القوة العاملة وطالب يف فرتات بالزيادة منها.
وهكذا انتهى الأمر باملهاجرين اجلزائريني �إىل ت�شكيل كثلة
هامة وقوة عمالية ال غنى عنها� ،شاركت بدينامية يف الن�شاط
النقابي الفرن�سي.
�إذا كانت �إ�ضرابات العمال املهاجرين يف ال�سبعينيات تتعلق
ب��ال��درج��ة الأوىل مبطالب ال�ع� ّم��ال ال�ع��ام��ة ،فقد ك��ان ينظر
�إليها من قبل احلكومة يف الثمانينيات على �أنها «�صراعات
م�ه��اج��ري��ن» .ل�ك��ن احلقيقة ال���ص��ارخ��ة �أن امل�ه��اج��ري��ن ك��ان��وا
يُ�ش ّغلون حت��دي�دًا يف �أك�ثر ال��وظ��ائ��ف �إي�لا ًم��ا والأق ��ل �أج ��ورًا،
مما �أدى �إىل ن�ش�أة جمتمع واقعي من العمال املهاجرين مت

التعامل معه (وخا�صة ما بعد اال�ستعمار) كمتغري للتكيف
مع الأزم��ة االقت�صادية ،فكان املهاجرون �أول من ت�أثر من
عمليات الت�سريح التي فر�ضتها �سيا�سات العائد االقت�صادي.
وب ��د�أ تهمي�ش ه��ذه الفئة االجتماعية العمالية �أي��ً��ض��ا �إث��ر
مطالبة بع�ض اجل�ه��ات النقابية بتوفري يف جم��االت العمل
ق��اع��ات الئ�ق��ة لل�صالة .وه��ذا م��ا اعتربته ال�سلطات مطلبا
�شعائريا من فئة «اخلطر الأخ�ضر» (�ص  .)86يف حني كانت
يف � ،1920أم��اك��ن مم��ار��س��ة ال��دي��ن الإ��س�لام��ي ق��د اقرتحتها
ال�شركات امل�ش ّغلة ،للحد من عملية انخراط العمال القادمني
من اجلزائر يف النقابات.
يتناول الف�صل الأخري م�س�ألة الهجرة الأ�سرية �أو ما يطلق
عليه (�سيا�سة ّ
مل ال�شمل الأ��س��ري) ليناق�ش نتائج معار�ضة
هجرة العمالة اجلزائرية �إىل فرن�سا التي كان من املفرت�ض
�أن ت�ستمر حتى عام  1974لكن تعليق هجرة العمال «امل�ؤقت»
ال��ذي ق��ررت��ه احلكومة الفرن�سية ،ومعها الهجرة الأ�سرية
(التي ب��د�أت مع مر�سوم التجمّع العائلي ع��ام  .1976يقارن
ب�لان���ش��ار ب�ين ه��ذي��ن ال��وج�ه�ين للهجرة اجل��زائ��ري��ة .و قبل
ك��ل ��ش��يء ،ف��إن��ه يذكر كيف مت النظر �إىل الهجرة الأ�سرية
اجل��زائ��ري��ة ع�ل��ى ال ��دوام ن�ظ��رة غ�ير م��رغ��وب فيها م��ن قبل
ال�سلطات الفرن�سية .على ال��رغ��م م��ن �أن اتفاقيات �إيفيان
لعام  1962التي �أعطت اجلزائريني و�ضعا خا�صا ،مما �سهل
يف بع�ض الأح�ي��ان �سفرهم �إىل فرن�سا ،منذ ع��ام  ،1964لكن
الدولة الفرن�سية �سعت دائما للحد من الهجرة العائلية من
خالل و�ضع �إجراء خا�ص باجلزائريني ،يبدو يف الظاهر �أكرث
مرونة من اجلن�سيات الأخرى ،لكنه يف الواقع �أكرث ت�شددا.
يف ال�ن�ه��اي��ة ،يعطينا �إمي��ان��وي��ل ب�لان���ش��ار تركيبا ث��ري��ا ح��ول
ت��اري��خ ه ��ذه ال�ه�ج��رة ال�ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا يف ح��و���ض البحر
الأب�ي����ض املتو�سط ،م��ن ن��واح ع��دي��دة ،لت�سليط ال�ضوء على
الكثري م��ن النقا�شات ال�سيا�سية امللحة احلالية معربا عن
تخوفه من �سيا�سة فرن�سا املتناق�ضة جت��اه املهاجرين التي
ال حت�سن ظروفها بل تزيدها �صعوبة وتعقيدا ،بحيث تواجه
فرن�سا اليوم ف�شال ذريعا يف �سيا�سة االندماج وما �سيرتتب
عن ذلك من توتر �سيا�سي واجتماعي.

-------------------------------------
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سعيد بوكرامي *

تاريخ الهجرة الجزائرية إلى فرنسا
إيمانويل بالنشار

إيمانويل بالنشار ،مؤرخ مرموق ،وأكاديمي بارز ،فهو صاحب دراسات عديدة رصينة ومثيرة تهتم بالعالقات الفرنسية الجزائرية
وقضاياها ،نتذكر كتابه “الشرطة الباريسية والجزائريين بين  1944و(“ 1962إصدارات النوفو موند) الذي كشف فيه عن قضايا
مثيرة ومسكوت عنها تخص تعامل األجهزة األمنية مع المهاجرين الجزائريين تعامال فيه الكثير من التمييز واإلجحاف .ها هو
يعود في كتابه الجديد إلى الموضوع نفسه ،لكن هذه المرة سيقتفي موضوع تاريخ الهجرة الجزائرية النوعية ،إلى فرنسا
منذ بداية بداياتها وإلى اليوم .سنكتشف في هذا البحث الزخم بالمعلومات والوثائق والحقائق بأن المنفى الجزائري أقدم
بكثير مما نعتقد .فقد عرفت فرنسا منذ القرن السادس عشر ،هجرة مئات من مواطني العاصمة الجزائر ،في ظل حكم
اإلمبراطورية العثمانية ،الذين كانوا يشتغلون في صناعة وترميم سفن المملكة الفرنسية ،وقد استقر هؤالء المسلمون في
المدن الفرنسية الكبرى ،وكان يطلق عليهم آنذاك لقب “الشرقيون”.

�إن ��ه ت��اري��خ ط��وي��ل م�ت��داخ��ل وم�ت���ش��اب��ك ب�ين ��ش��اط�ئ��ي البحر
الأب �ي ����ض امل �ت��و� �س��ط ،مي�ت��د ع�ل��ى م ��دى ق��رن�ين م ��ن ال�ه�ج��رة
ويتغذى على مائة وث�لاث�ين �سنة م��ن اال�ستعمار .لقد ظل
اجل��زائ��ري��ون لأك�ث�ر م��ن ث�لاث�ين ع��ام �اً� ،أول جم�م��وع��ة من
الأج��ان��ب ت�ستقر يف فرن�سا .ومل تكن لديهم وجهة للمنفى
ولفرتة طويلة �سوى موانئ مر�سيليا ،وتولون وني�س .حتى
اليوم ،هناك �أكرث من � 400ألف منهم لديهم ت�أ�شرية دخول
ل�ف��رن���س��ا ك��ل ع ��ام .وع �ل��ى اجل��ان��ب الآخ� ��ر�� ،س�ت�ظ��ل اجل��زائ��ر
بالن�سبة للفرن�سيني الفردو�س ال�ضائع واجلرح ال�صامت.
ول �ه��ذا ال���س�ب��ب جن��د �إمي��ان��وي��ل ب�لان���ش��ار ي�ت�ح��دث يف كتابه
(ت ��اري ��خ ال �ه �ج��رة اجل ��زائ ��ري ��ة �إىل ف��رن �� �س��ا) ع ��ن ال �ع�لاق��ات
احل��رج��ة وامل�ضطربة ب�ين فرن�سا واجل��زائ��ر -ب�سبب العبء
التاريخي اجل�سيم ل�سنوات احل��رب ما بني (.)1962-1954
كما يعر�ض الأ�سباب احلقيقية التي تعود �إىل �إرث ا�ستعماري
ودم ��ويّ يتمثل يف م��ائ��ة وث�لاث�ين �سنة م��ن اال��س�ت�ع�م��ار وم��ا
يقرب من قرنني من الهجرة املتعددة الأ�سباب والروابط :يف
البداية من فرن�سا �إىل اجلزائر ،قبل �أن تت�ضاعف املعابر من
اجلزائر �إىل فرن�سا مع بداية القرن الع�شرين و�إىل اليوم،
اجل��زائ��ري��ون ه��م املجموعة الرئي�سية م��ن الأج��ان��ب الذين
يعي�شون يف فرن�سا على الرغم من �أن �أجيا ًال من املهاجرين
قد اكت�سبت اجلن�سية الفرن�سية .وقد متيز هذا القانون �إىل
ح��د كبري بقانون اجلن�سية ،و�سيا�سات الهجرة املتوا�صلة،
لأ�سباب اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية .لكن البد من الأخذ
بعني االعتبار الو�ضع اال�ستعماري ،ثم ما بعد اال�ستعماري،
الذي يتحكم يف نوعية هذه العالقات ونتائجها .وهذا يُف�سر
التمييز البنيوي وح��رك��ات الن�ضال التي واكبته .وق��د ترك
مكانة رحبة للتاريخ االجتماعي ملمار�سات التنوع واالختالف
(الديني والثقايف واملهني  )...يحاول الكاتب �أن يدر�س تنوع
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الهجرة التي تختزل يف كثري من الأحيان �إىل �صور منطية �أو
�إىل تاريخها ال�سيا�سي فقط.
يف عام  2013كانت اجلالية اجلزائرية تت�ألف من � 760ألف
مهاجر و�أك�ث�ر م��ن مليون مهاجرة على الأق ��ل ،م��ن �أ��ص��ول
ج��زائ��ري��ة ،وك ��ان ه ��ذا ال �ع��دد م��ن ال���س�ك��ان يف ف��رن���س��ا ي�شهد
منذ عقود قدمية دينامية دائ�م��ة م��ن تدفقات الهجرة من
فرن�سا �إىل اجلزائر خالل �سنوات اال�ستعمار ومن اجلزائر
�إىل ف��رن���س��ا ب �ع��د اال� �س �ت �ع �م��ار .ت�ع�ت�بر ال �ه �ج��رة اجل��زائ��ري��ة
«فريدة» فيما يتعلق بالو�ضع اال�ستعماري اخلا�ص باجلزائر،
وال�ع��دد الكثري م��ن تدفقات الهجرة �إىل فرن�سا .ويف نف�س
الوقت “مثالية” هكذا ي�صفها امل�ؤلف يف (مقدمة الهجرة
اال�ستعمارية من القارة الأفريقية يف ال�سنوات 1970-1950
) ،وهنا ناق�ش امل ��ؤرخ �إميانويل بالن�شار العديد من �أعمال
امل�ؤرخني وعلماء االجتماع الذين اهتموا بتاريخ الهجرة يف
فرن�سا.
ويف مقدمتها م�ؤلفات امل�ؤرخني (جيلربت مينييه) و(بنيامني
�ستورا) ،وكذلك �أبحاث اجليل اجلديد من امل�ؤرخني الأكرث
اهتماماً بالتاريخ االجتماعي .لهذا جند �أن جزءا مهما من
الببليوغرافيا امل�ع�ت�م��دة ي�ع��ود �إىل ب��داي��ة الأل�ف�ي��ة ،وي�شمل
م���س��اه�م��ات ال�ع��دي��د م��ن �أط ��روح ��ات ال��دك �ت��وراه و�أط ��روح ��ات
املاج�ستري اجلديدة.
ومتا�شيا مع الت�أريخ الأخ�ير للهجرة يربز الباحث بالن�شار
ال��دور الهام للدولة يف ديناميات الهجرة ،وكيف �أن الهجرة
اجل��زائ��ري��ة كانت با�ستمرار حت��ت �إ��ش��راف ومراقبة ال��دول��ة،
ه��ذا التحكم بنف�سه خ�بره �أو ع��رف��ه امل�ه��اج��ر خ�لال احل��رب
اجلزائرية �أو من خالل التاريخ ال�شعبي اجلزائري .وعالقة
باملو�ضوع يعرتف امل�ؤلف � ً
أي�ضا بوجود تاريخ �شفهي ،ميكن
ت�سميته بالت�أريخ االجتماعي “ال�شعبي” لهذه الهجرة� ،أي

تلك احل�ك��اي��ات اجل��ارح��ة امل�ط��روح��ة ن��دوب�ه��ا على الطرقات
الوعرة واملحفوفة باملخاطر للهجرة اجلزائرية التي «يُنظر
�إليها من �أ�سفل» منبّهاً �إىل «قدرات الت�صرف الذكية» له�ؤالء
املهاجرين .يف مقابل ر�ؤية �سيا�سية و�شبه طبيعية لالندماج
(ال ��ذي يحتاج �إىل وق��ت ف�ق��ط ،لكي يتم ال��وف��اء ب ��ه) ،يذ ّكر
امل�ؤلف و�صمة عار التمييز الذي كان على اجلزائريني حتمله
طوال هذا التاريخ :التمييز يف حياتهم .يف الو�ضع القانوين
(الف�صل  ،)1التمييز يف الرتقيات داخل اجلي�ش (الف�صل ،)3
يف جماالت العمل املتدنية (الف�صل  ،)5يف حتقيق ّ
مل ال�شمل
الأ�سري �أو التوفر على ال�سكن الالئق (الف�صل .)6
ينظر بالن�شار �إىل هذا التاريخ وك�أنه «�سفر تكوين» لع�صر
جديد :تاريخ ميكن �أن يُنري جوانب خفية من هذا التواجد
اجل��زائ��ري يف فرن�سا ،ال ��ذي ي�ستدعي مناق�شات م�ستمرة،
لكتابة ت��اري��خ حقيقي .ول �ه��ذا ال�سبب يعقد امل ��ؤل��ف ح��وارا
جدليا بني املا�ضي واحلا�ضر .يبد�أ منذ مُقدمة الكتاب ويتم
التذكري به يف نهاية كل ف�صل ويف اخلامتة � ً
أي�ضا .لكن يبدو،
يف بع�ض الأحيان ،هذا املرور من املا�ضي �إىل احلا�ضر �سريعًا
وقد يكون الرتكيز على اال�ستمرارية قويّا بع�ض ال�شيء .بيد
�أن امل�ؤلف يتحيز �إىل الفرتة من � 1914إىل  ،1974ويركز غالبًا
على الفرتة الأخرية ب�سرعة للتو�صل �إىل نتائج عن الو�ضع
املعا�صر.
ينق�سم الكتاب� ،إىل �ستة ف�صول ،مبنية على ت�صميم يهتم
باملوا�ضيع �أكرث من تركيزه على الت�سل�سل الزمني .قد يكون
من ال�صعب العثور على املراحل الرئي�سية ل�سيا�سات الهجرة
التي من املفرت�ض �أن تكون م�ألوفة لدى القارئ .لكن هذا
ال�ت���ش��وي����ش ال��زم �ن��ي ي ��ؤك��د ع�ل��ى اال� �س �ت �م��راري��ة ب�ين ال�ف�ترة
اال�ستعمارية وفرتة ما بعد اال�ستعمار ،ويدعو �إىل الت�شكيك
يف الت�أريخ االنتقائي وال�سهل جدا ال��ذي تقرتحه م�صنفات

