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 501، اآلية: التوبةسورة 



 هداءإ
 إلى من جرع الكأس  فارغا  ليسقيني قطرة حب إلى من كلت أنامله ليقدم 

 لنا لحظة سعادة إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم 

 ى القلب الكبير إل

 " -رحمه هللا -" والدي العزيز عبد هللا 

  يحفظهاي تتلو الدعاء للبارئ أن إلى  من تحدق إلى السماء كل صباح ومساء  وه

 "  " أمي

 إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الحب وبلسم الشفاء و 

 بالبياض   إلى القلب الناصع 

 بن عمر القائمة " "

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي " إخوتي " و إلى  من يجمعني بهم الود 

 " إليهم مودة وصفاء والرحمة  " إخوتي وأخواتي وأبنائهم وبناتهم 

اآلن تفتح األشرعة وترفع املرساة  لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة  وفي هذه 

 الظلمة  إال قنديل الذكريات األخوة البعيدة 

 (ءصدقااأل أحبوني  )إلى الذين  أحببتهم  و 

 



 شكر وعرفان
 ق ال اهلل تعالى: 

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ
  َّ  مح جح مج حج مث هت مت  خت حت

 91سورة النمل اآلية  
تقدست كلماته على توفيقه لي في    ذيلافي المق ام األول هلل عز وجل  أهدي الشكر  

 .خالصمنه التوفيق والسداد وال   تمام هذا العمل المتواضع راجيا  إ
ء والتقدير واالحترام من تفضل  سمي معاني الوف اف بالفضل أذكر باوبموجب االعترا

  ستاذألاخية إلى  معلوماته القيمة والس  و شراف على هذا العمل وعلى دعمه ونصائحه  ال
 :الدكتور

 ."محمد السعيد عقيب"
الشموع التي احترقت    إلى  ،كرهمالذين جادوا علي بفضيلة فاساتذتي األف اضل    إلى

 كل من:  ء طريقيلتضي
 "ربيع السايح يوسف غولي، محمد حركات،"

الكرام أعضاء لجنة  وافر شكري لألساتذة  و منياتي  كما ال يفوتني أن أعرب عن أ
 .في تقويمها وإثرائهاالمناقشة وعلى تحملهم عناء قراءة هذه المذكرة وجهودهم القيمة  

عاء بل  هذا وأزف أسمى آيات الشكر إلى كل من أعانني بالكلمة الطيبة والتوجيه والد
 .إلى إتمام هذه المذكرة المتواضعةبالبسمة للوصول  ولو  



 المختصرات قائمة
 

 شرحه الرمز

 دون تاريخ  د.ت 

 دون طبعة  د.ط

 تحقيق تح 

 ترجمة  تر 

 تعليق  تع 

 الجزء ج

 الصفحة  ص

 العدد ع

 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ش، و ، ن ، ت
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يجمع الكثييعمامعلالكمينمعيلااللالكيجعمعاوعها ماميع اجع امعا جنم  يع ا فتع في ا مونيع اثعع ا
ومفععاالكمععاناث فعع اافعع وانععفمم اااجععمل امععلامثعع لا كععىال ععماايمجعع ااععالا كععىا،امبععااالكمومععامع

الااكجمافاطبيوي .اتي تي ااا اعاالتب با قنص اي 
 االلاا،مطلع الكمعملالكو عميلااعاظالكجع امعاقاا مو الكجزلئما م الكمعملالكن تع ا  عمااا

ونف مععع اا،لآلالفامعععلالكجزلئعععمييلاقعععاانمثعععالالكعععاطلامنجيعععيلا مععع ا كعععىابلعععاللا مبيععع الاا مبيععع 
لكيجمعابفو اا ا الالحنم الكفمفتهاكلجزلئمااوعم اتعيطمناالكناميجيع ا لعىام نلعفاجيع  ا

كالاوماا ثل انافسااجي امئيتعي ا،اا اكيجمعالكجزلئمييلث ف ااا الكجالمالكممصاالألاااكبمال
انزلياا فنم  الكجزلئمييلافحاا ابفوع ا،ان0381لكفمفتهابالي املاتف االالحنم كلجزلئمييلا يما

الكنععهافععنها فيعع ا،الكو ععميلااالكتي تعع التتععنوم مي الكمم متعع ا لععيينا ععم الكمععملالكن تعع ا  ععم
اقعااميلع انعافسان مي يع المسع ايتعنجيمابيع ا،الالقنص اي اانعاااما ،اءالألحال التجنم  ي تاا

ااا.ثملمنينااالكمسطياالالكف مالابحمينين
حيالا لامملثعزاا تعنمملمابا،ابا ا الكجزلئمييلالم انافساألاالوينالكم نلف املالكيجمع

لكحالسععععمالكثبععععمهالاععععنااجيعععع نيناابطععععا الكبمعععع ءااااكيععععنااث فعععع الكمفعععع طاالكحااايعععع االكمفجميعععع 
،الكعععبماالكنافتعععي ااالتجنم  يععع اكلمجنمععع اااالتتعععنمملما ف عععمطااعععمالءاوعععهالكمفجامععع التقنصععع اي 

ااا.ا  مثالاوهالكف  طالتقنص ايابصامعاميم ،اام متالالكوايااملالكحمفاالكميل
اقععع ا،امو  ععينااالاكسععم لا  عععييناااكإلطععماا لععىالكمجععع ال الكنععها  ععنا ابيععع الكجزلئميعع

ا" م0091 -م0011ن اليزائاي  ن تتاسن  النشاط االقتصااي  لمهااايي    ني مياكماسااا"ا
نابا نب ماعع الكتععف التونن حيعع اكلمععملالكو ععميلاابوععاا ا0011لكزمعع فهالكممنععاامععلااظمحععاالاباطعع ما

 عععيا الكجزلئعععمانحعععاال ا عععمل امتعععناي  ام نلفععع اثان ععع االكوايعععاامعععلالكمعععالفيلالكزجميععع الكنعععها
ناويعهاتعف امفصعلي اوعهانع ميزالكجزلئعما0091لم اتعف ا،الا املااو الكجزلئمييلافحاالكيجمعزا

امعععلا،اتفطععماالكيععامعالكنحميميعع اامعع انبويعع امععلافنععع ئهااليعع ما لععىاحمثعع الكيجععمعافحععاانععافس
مبممل ااملتنهاكيعالالكبحعاالكم بع اوعهالكمتع ام اقعامالتمثع لابنتعليطالألسعالءا لعىاج فعبا
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الكث ععععفا ععععلالتعععع كيبالكمم امعععع ا،الكجزلئععععمييلااف عععع ط نينابعععع كبماالكنافتععععي اعععع نامععععلالاسعععع اا
التجنم  يععع الألصعععواعلكيععع  ااعععاظالكيجعععمعا لعععىاجميععع ااااالكفيعععنالكحميمعععهاكمحمثععع  ،الكاطفيععع 

ا.لتقنص اي 
الت تي اننمي اوه:اااكمو كج اماسااالكاملت ا فطلم املا  ث كي 

هاااايي ن اليزائااي  ن تتااسن  هاان هااا ط طت  اام  سه ااا ي اانشااطم ا قتصاااي م لم -
 م؟0091-م0011
ا:اانفم  ا فاا اعانت مال ااه،اتمل كنجزئ ااالالكاا
 ا؟ا ا كىااجمعالكجزلئمييلا كىانافسلكجمافالكنهالااام اهالألتب ب
 ا؟امف طاا فطمقيناامملثزا تنمملمانام اها
  التقنص اي ابنافس؟اااااثيفا فامهالكجزلئميالاوهالكمفجام التجنم  ي
 ام اهالبمزالكف  ط  التقنص اي الكنهام متي الكجزلئميال؟
 فوث ت ناا لىالاس  ينالكم نلف اااام الكفن ئهالكمحمم املااالالكف  ط ا؟ل 

اكإلج بعع ا ععلااععاظالكنتعع مال ا ععم  اوععهاجمعع الكمعع اعالكولميعع الكنععهانثافعع امععلامجما عع ا
ا:ااي اساااامفالكاملت  الألث ايمي الكنهاكي ا مق اب كم،الكمملج اااملالكمص ام

،احيعااامسا المع ا" الهااييسن اليسائي سن إلى التالي التسنسا م"ا:الكايلا نمع يماا-
ا.لمانااالانالألف ط الكنهام متاا اجمعالكجزلئمييلاامف طاا تنمما

 ياي  اليزائاي  ن سالطياتمسا م سالهبايتام اليساينام إلاى تاسن   " بعاالكثعمينالكمع جمي،اا-
مععععلالكف حيعععع التحصعععع ئي اكلميعععع جمييلالكجزلئععععمييلا لكثنعععع ب اععععال لو افعععع  ،ااقععععا"ا(0081–0380)

ابنافس.
الهاااييسن اليزائي اسن سنشااطام  اط "احماابلاجع با،انحع ا فعالل:األ اثناملظ مت ك ا-

بعع كثييمامععلالكجالفععبالكنععهانطمقفعع الكييعع اا اقععاالح طعع ااععاظالكمععاثمع، "ا(0091–0381تااسن  )
 0330اليال م اليزائي م تيام الكاا  هان "اوهابحيف ،ااثاكوامت ك الألتن ااياتفالكجفع كها
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 الحيكاام"ابوفعععععععاللااجاطبعع بهعععععععحفياثعععععععاكواا، مععععععفسالتطعععععهافععععععباوععععععععهانصععععععلكن ،"ا0090إلااى 
 ."ا0091-0081 قفصم تهنايم النقات م

 اليال ااام هساااا هم "ثمععع امتعععم اكفععع ااعععاظالكمعععاثمعالاعععنامحععع امالكبحعععااالكنعععهاننميععع اوعععها
ب ععيماكا"ا0019–0381 ساالقتصاااي م سالس اساا م االيتهاع اام الح ااا   ااط تتااسن  اليزائي اام

 اا.مايفه

لالجفبيعع الكنععهاقععام اكفعع امععلا سعع و  احععا الكماسععااافععاثما لكمملجعع   لععى ل نمععاف اكمععاا
امفي :

ا- Roger Jean – Jacpues, " les musulmans Algériens en france et dans les 

pays islamiques". 
ا- Jamel Haggui, les Algériens D'originaires du sud dans la Ville de Tunis 

pendant  l’époqul )coloniale (1881–1956) Mogalrites, Souafas et ouarglias). 

ا:اا ط انميل اوهااالكممكف  اوهالتح ط اب كماساااانصمينانصاماقاالو انفهاااظا
ا.ممام انسمف اكمح اناسيحي اكمت مابف ءالكماساا

"ا صصععف ظاألتععب بااجععمعااله نااسن تااالايي  اليزائي اام إلااى تااسن وفععهالكفصعع الألا ا"
ثمعع اتععلطف الكسععاءا لععىا،الكجععمافالكنععهااووعع ابيععنا كععىانععموابمااععنااالكجزلئععمييلا كععىانععافس

لفال يع اااا طاالكنها تنا بنيناانممثزالابي امفصليلابعاكوالكمملحع الكنعهامعم ابيع الكيجعمعلكمف
ا.م ا كىا فاالاالكيامعالكجزلئمي مفاالتحن

النشاط االقتصاي  لمهاايي ن اليزائاي  ن  ه ا ي"اا:لم الكفص الكي فهالكاياج ءابوفالل
لالقنصععع اي الكنعععهازلاكيععع الكميععع جمالانف اكفععع اويعععاالاعععنالألف عععط اااا،"م 0091-0011  تتاااسن

ا يماععع االكصعععف    الكمفجميععع اا،الكفمحععع االكنجععع معاالك عععام  وعععهاميععع ايلا،الكجزلئميعععالابنعععافس
فوث ت  ااالالكف  طا لىالكمي جميلاا احنىا لىالكنافتييل.ااال 

ا.لكنهاناصلف ا كيي املا م ابحيف لم الك  نم اونميل اوهاحاصل اكمجم الكفن ئها
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لكفمعااالكنحليع ااااي هالكممنثعزا لعىالكجمع هااملتنهاااظا لعىالكمعفيهالكنع مااقاا  نما او
ااثعملاكلجعمافالكمالثبع اكيعاظا،ااصف اانحليم،اكلاقافا لىام نلفامملح الكيجمع،الكاصفاا

تنفن ج اتفوث تني الكم نلف ا  ص اوهامج  الت،الكج امع ا.قنص اال 
 صصععع الكنعععهانقلععع الكمصععع امالكمامفيععع اقعععااالجينفععع اليفععع ءا فجععع زااعععاظالكاملتععع اصعععواب  ا

مينمعع امععلالكاملتعع  الكثععاكوااجععااالكثييععما،اااننفعع ا الكماسععاااافععامني اوععهالكمثنبعع الكج مويعع 
ا.ب كماساااب كلا  الألجفبي 

ام ععنااصععاكف اب كبحععااكيععاظالكصععامعاوععالااملتعع اجعع امعالكيجععمعاا لععىالك صععا الكف عع طا
لكجم  يعع ااااييععمامععلالكمجيععاال الكفمايعع اليععزل امجعع الايحنعع اا كععىالكث،التقنصعع اياكلميعع جميل

اكث فالكثييماملالكجالفب.
ا مامععع اوعععاففهاقعععاابعععاك اجيعععاياقعععامالكمتعععنط اااوعععاالكمنععع  امعععلالكمععع اعالكولميععع الكنعععها

جعاامعلامالاااا زلئعهالففعها جنيعا ،ااالال نماالففهااوي الكماسعاااحمعاالكثع وه،اناصل ا كيي 
ا. جنياااكنايصباولاالجماالحالاامللص باولاالجمللااملا جنياااا،الهللالكناويا

 السائح يهضانطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 09/11/9100النخمم  ط:                                                         

اا



 

 

 

 

 الفصل األول
 اهلجرة اجلزائرية إىل تونس

 

 أوال: أسباب هجرة الجزائريين إلى تونس وعواملها

 ثانيا: أنواع الهجرات الجزائرية إلى تونس

 ثالثا: أقسام املهاجرين الجزائريين

 راحل الهجرة الجزائرية إلى تونس : مرابعا

 : مناطق استقرار املهاجرين بتونسخامسا
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 جرة الجزائريين إلى تونس وعواملهاأوال: أسباب ه
عكددش بىلددقب وددا ب عدد بلقددجبلت ددمبتلعلتعاددشمبتلتنددالقبع ددىبتلقددج با ددقبتلنلددا ب تلت قدد بعدد ب

قددشا بىلددقب،ودداو ب تردد امبهاكددشمبتلنلددا بحددثبتلاتدد ابتلهجلهددق بحت  اددمب،تدد شحنشب تاددججمب
 بحتد تمبتلنلدا بخ،نكشلنشب ،ستشتنشب تللقبلا تع بسلشسلقب تقتتدشجلقب تلتعشالدقب هقشحلدق   بىلد

لدقبعتقتدقب جت،عدق ب أ ندشبيدثبتلتدثبلكد  بتب هدججبعتند  بتلنلدا بتلوشاللدقىلقبجتو لقب وشاللدقب تل
حلنشبت تقش بتألحاتجب، بتللعشاشمبوشاجبهدج جبعد ر ن بتألتد ث بجحادمبتند با تعد بتلرداجبىلدقب

 1 تالستقتش تإلق لعلق ب ا تع بتللىببىلقبع ر بوشاجبهج جي ب

 قادددمبل لرت،دددالل بيلدددا بتلدددقبتلقردددابتلعلدددش ابتددد    بتلتدددثبندددنجمبب  حددهبيدددىتبتلع  ددد ا 
شبحنددل،شبعددالبعوت دد بقددج عن بترتع ددشبعددالبتالهددتس بتلتا سددثبل لرت،دداب  تردد امبيددى بتلنلددا بنددل،

ب ب عاته بتالهتس 
تلكهلددابعدد بتألسددتشببع نددشبتلددجل ثب تلتا لعددثب تلسلشسددثب كددىلربب كددش بع ر ددهبت ددربتلنلددا 
 ب قجبعسمبتلنلا بتلاجلجبعد بتلع دشرهبتدشللرت،اربنداقنشب ااتندشبتالقتتشجيب هتقبتاللتعشاث

ب ل  تنشب نعشلنش 
 ب2381تج،مبيلا بتللرت،الل بىلقبتلتسجبتلت  سلقبع ىب، لقبس  تمبتالهدتس بحع دىبسد قب ب

حلندشببتتلداتلسد قبتلتدثبت رببع بلتاابىلربتأ بي شر ببتقبع بتلعنشلال بتللرت،الل  تك  مبرش،
اع لددشمبتإلتدددشج ببالل ب،كهددابعددد ب،يب قددمبعضددقب تلتدددثبعدد بع شيايدددشررت،دددضددرنشجبحا سددشبل لى

تاابتللرت،ددالل بتدب تلعتدشجاتمبتلاقشالدق بعدشب،جوتل هندلق ب حداابتلااتعدشمبتلعشللدقبتلتشي ددقب
 ب،عدددشبع شيايدددشبتلنشعدددقب تأل لدددقبحتاددد جبىلدددقبادددش ب2ل نلدددا ب هددد بتددد   ب تلدددتسجبتلااتلدددقباع عدددش

مبتللرت،الدددقبعددد بتدددسجبتلقتش،ددد ب قسددد رل قب عاسدددكاب بهلدددابيدددشلامبتلكهلدددابعددد بتلادددش،س2381
 تللرت،ددابتلاشتددعقب  اق ددقبتسددتببتاهدداب حندد بهدد اتمبتللرت،ددالل بعهدد بهدد ا بتألعلدداباتددجبتلقددشجاب

 هدد ا بب2381" ب هدد ا باللددقبحشرعددقب سدد عابسدد قب2381–2381"ب" ب ،هعددجبتددشي2388-2381"
                                                           

ب 111صب ب2118 بعتا بجتابتلعااحقبتللشعالق بعلم االجتماع السكان با ثباتجبتلارتهبل تثب-1
ب 821صب ب1112 ب2ج بتللرت،ا بجتابتلعااحق ب0131–0381تاريخ الجزائر المعاصر  باتتحبل  ل ب-2
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هد ا بتلندال ب كدىلربب2312ب،حالد ب13 ب11 ب هد ا ب تهدقبتلاعدايبلد عثب2312تلعقات ثبادش ب
ببب 1عهعجبت باتجبتهلل

ا دجبتلهدجلاباد بتد   ب ببتنللدابتللرت،دالل ب هد بتد    بحنى بتلهد اتمبسداامبحدثباع لدق
التجبع بتإلنشا بىلقب، بيىتبتلت جبل بلتااابىلقبتالهدتس بتلتا سدثبىالبتادجبوعسدل بسد قبعد ب

قدجبسدن مبتندك بكتلدابب2هعشلدق بتهتس بتللرت،ا بكعشب، برتلادقبتالهدتس بحدثبهدجبىتتداب   دش 
ب 3حثبيلا بتللرت،الل بىلقبي شر

 بىا  بتلنلدددا بعدد بكشعددد بع ددشرهبتلقردددابتللرت،ددايبتتلدددش بتلودددشاجب2333كعددشبااحدددمبسدد قب
سدددعهمبتتهجلدددجبرتلادددقبهاكدددقبتلنلدددا بتلتدددثبااحتندددشببكددد بيدددى بتلسددد  تم وشتدددقب هددد بتددد   ب

ب 4 2122ب–ب2121تللرت،ابوس ب
بر بتلنلا بتللرت،القب ه بت    ب ع نش شيابهبي شرباج با تع بتضشحامبلو  ب
 :األسباب االقتصادية 

 بهلداب، بتللدجبتلاشع دقبعرالقبوس بتلتتا بتالسدتاعشالقبباشنمبتللرت،اب ضالقبتقتتشجلق
 ب لقدجب،هلعدمب5حشقمبحاصبتلاعد بتلعتد حا ب تدىلربتد حامبكد بتل دا  بتلردشاج بل قد  بتلاشع دق

ب للرت،اب ىلربع ب،لد بىتقش،ندشبتشتادقبلسقتتدشجبتلتا سدثتلس رشمبتلتا سلقبا قبتلتت لالبحثبت

                                                           
 بجتابتلا د  بل  نداب تلت رلدال بلاى ااياة االسات )ا مالمراااا الكبار  تاريخ الجزائر من ماا قباا التااريخ إ بتشلحبحاك  ب-1

ب 181ب–ب118صبصب ب1118 بتللرت،ا
لتدشابهكشعدابا دقبت قلدالبعاشيدج بهعشلدقالاماية: ب-2 ت ضدالبتلد رتا ب بي بنك بع ب،نكش بتالستاعشاب،يبتهتس بت جبعال ب تل

 عد بتألعه دقبا دقبىلدربعاشيدج ب بلعستاعا بتلتثبقشعمبتدشالهتس تلوشاللقب تلاسكالقب تلعشللقبلنىتبتلت جبتهمبتتا بتلج لقبت
لرشللدشبا دقبللتلدش ب"2332تلهعشلقبتلتثبحاضتنشبا قبتد   ب"بعاشيدج بتدشاج ب ىتداتيل بلشسدل ب بل  داربعهعدجباتدجبتهللباد ج  ب تل

ب ب28صب ب2131 باعش  بتألي لقبل  ناب تلت رلال بج ر بتاريخ العرب الاديث بتلورلب
 بتللرت،ا بلشعاقبااجتلق بمجلة الوااات للباوث والدراسات بقاتء بتشالولقبه  بتللشللقبتللرت،القبتت   " ب"ثتنلابعجل ب-3
ب 238صب ب1128 ب11ع
 بجتابتلات،ددجبل كتددشب بتدداربهددشجبعسددا جبت االتددث، 0101 – 0380الجزائريااون المساالمون وارنسااا  بنددشا با تلدداب لددا  ب-4

ب 182ب–ب182صبصب ب1111 ب1ج بتللرت،ا
 عددىكا بللسددش  بتهددمبىنددات ب،هسدد ب بالهجاارة الجزائريااة اااا ارنسااا العااودة وا دمااا  بكعددش بتدد بلهددث بحددشلربحالهددشمب-5

ب 11صب ب2138/ب2138 بقس رل ق بقس با  بتاللتعشعب تلت ستق برشلب 
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 لد بتتالدابيدى بب ىضشحقبىلقباج بقتد  بالدش بتألاعدش بتلتا سدلل بتسدتهعشاب،عد تلن بحدثبتللرت،دا
تل  ددددا بىالبتاددددجبتلهدددداببتلاشلعلددددقبتلهش لددددق با ددددجعشب،قددددانمبتلهك عددددقبتلسددددعش بتشلقلددددش بتتدددد شاشمب

ب 1وتلتق
يتعدددددش بتلتدددددش بتشلتسهددددقبالددددداب، بتلعندددددك قبي دددددشب، ب،جوبىلددددقبتالت ادددددجت بتلتددددد شاقبكددددىلرب ب

ع بقلعقبتلعهشتل بتلراتالدقبحدثبسد قبب%28تألاتضثبتللرت،القبتلوتتقبحثب،لشجيبتلعاعال ب
ب%3178حددثبتللرت،دداب لادد ب،يدد بهقلقددقب سددت تلنشبكدد  بب بكددش بعدد ب تددلببتأل ا تلددل ب2182

تلقردشعبتلراتادثبحدثبهدل بع بتللرت،الل بتلىل بي بع بس بتلاع بلالن  با قبعدجو لن بعد ب
عدد بب1/8عدد بتأل ا تلددل بحقددربلاتعددج  با ددقبتلقرددشعبتلتسهددثب لسددلرا  با ددقبب%2878، ب

ب 2تلعهشتل بتلراتالق
 بتتدجعلاب2323ىلقبىلربقشعمبتتجعلابتلت شاقبتلتق لجلقبهلابقشعمبحثبس قب تشإلضشحقب

 ت ب تلل ددد جب،تدددتحبى تدددشجبتألتدددتلتددد شاشمبعددد بودددس بترتلدددهبقدددش   بتل  دددش بتلهاحدددث بهلددداب
 تألونددشبب،كهددابت لنددشب هدد بتلتتددجلابتهددمبضدداربتلتلددشا ب تلضددالتقب تاتتددشعب،سدداشابتلعدد تجب

ب 3تأل للقبتشل ستقبل هاحلل 
عتشجا بتألاتضثبع بتلتسهل ب ع نشبىلقبتلعاعدال ب، بتلنداكشمبب ع ب،ي ب،ستشببتلنلا 

هلددوب تيلددقبىىب، ب بهلددابكش ددمبيددى بتلعتددشجا بادد برالددهبتلقدد  بتهددمب4تلكتدداوتالسددتاعشالقب
 ب تللدددجلابتشلدددىكاب، بسلشسدددقب ل بتتا دددهبتعتدددشجا بتألاتضدددثبحا سدددشب،تدددجامبتلاجلدددجبعددد بتلقددد ت

كددددش بتلنددددج بتألسشسددددثبلسسددددتاعشاب بب 5تلعتددددشجا بتردددد امبعددددالبعاتهدددد بتلت سددددالبتالسددددتلرش ث
                                                           

 ب2111 بتللرت،دا بتلنداكقبتل ر لدقبل  نداب تلت رلدال ب1ر بالعماا الجزائريون ااا ارنساا دراساة تاليلياة باعشابت ه شب-ب1
ب 281صب

ب  تساب-ب2
ب 11صب بتلعالالبتلسشته بكعش بت بلهث بحشلربحالهشمب-ب3
أعماا ملت ى الوطنا اوا الهجرة الجزائرياة  ب"بتلنلا بتللرت،القب ه بحا سشب،ستشتنشب  تش،لندش" بحشلر بقشلعث بلل ج باس ب-ب4

ب 122صب ب1111 بت،اتللرب بع ن اتمب رتا بتلعلشيجل  ب0191 – 0381إبان االات)ا 
أعماااا الملت ااى الااوطنا اااوا الهجاارة الوطنيااة  ب"21رت،الددقبىلددقبتلوددشاجبوددس بتلقددا بج تحددالبتلنلددا بتلل ب"لعددش بلهلددش يب-ب5

ب 82صب ب1111 بتللرت،ا بع ن اتمب رتا بتلعلشيجل  ب0191 -0381إبان االات)ا 
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سدددكش بعدددشب،عكددد بعددد ن بحدددثبتألاتضدددثب ببتلتا سدددثبيددد بتسدددتاس بتألاا تاعلايدددشبتدددشأل ا تلل ب تل
ب21111711يكتددددشابع نددددشبب18111711لعت كدددد  ببتددددشا تبأل اتل  بحددددثبتللرت،ددددا بحددددش1تلللددددج 

ب 2يكتشاب211ع ن ب،كهابع بب%1878يكتشابع ر اقبتلع كلق بكعشبلع رب
،هتتدمبيددى بتلسلشسددقبتلتددثبتسددتعامب،كهددابعدد بقدا بىلددقبىلتددشابتللرت،ددالل با ددقبتلاعدد بحددثب ب

لد ابريلدج بالبتتدثبتضدا الشمب ىلدربعقشتد ب،بت ر ل بتلتدثبكش دمبعد بقتد بع كند ب عرتاعبتلعسد
ب 3تلهلش 

 قجبقشعمبتلس رشمبتالستاعشالقبتترتلهبسلشسقبتلضات،ببىتمبتلرشتالبتالقتتدشجيب تلتدثب
كش ددمبلت تلددقبهشللددشمبتلعنددا عبتالسددتلرش ث ب،يبتدد حلابتلتددش،ابتلعددشجيبلوجعددقبعنددشالالبتلت ددشءب

لد بتكد بضددالتقببهلداب،تدتحبتلنداببتللرت،دايبعدد ب،حقدابتلندا ب ب تلاالدبب، بيددى بتلضدات،ب
 بهلداب4حن شربضالتقبتلاسقب تلهك اب تلركش ب تلان اب عوت تق  ،سعشء ش تهج بت ب،وىمب،  تا

عدددد بىلعددددشلثبعددددجتول بتلعلرت لددددقبتلاشعددددقبلدددد جتا بب%12 لددددجب، بتلضددددات،ببكش ددددمبتعهدددد ب سددددتقب
عدشبتلن ب5لدا تالستاعشالقب ي بتألعابتلىيب،ايدهبتللرت،دالل ب لا ند بتدل بولدشال بىعدشبتلعقش عدقب تل

 ا قبض ءبيى بتلضات،ببتلتثب،جمبتلقبتنللابتللرت،الل ب لجبعاتسد قبتلهدشك بتلادش بتلتا سدثب
ب11تشللرت،اب تشل لشتقبا بتألعل بتلاش بل هك عقبىلدقبتلعقدل بتلادش بتلتا سدثبتتد   بعتاودقبلد  ب

لر ددببتلتتتددلشب تلتهددابادد ب،هددجبانددابلرت،الددشبعدد بقتل ددقب، الجبسددلجيباتلددجبعدد بب2112عددشيب

                                                           
جلد ت بتلعرت ادشمب ب 0191 – 0381عب الجزائري مالسياسة االستعمارية من خ)ا مطبوعات ازب الش بلهثبتد ارلرب-1

ب 183صب ب2118 بتللرت،ا بتللشعالق
جتابي عددابل رتشاددقب تل ندداب ب 0199 – 0189نشاااط جمعيااة العلمااال المساالمين الجزائااريين اااا ارنسااا م بسددالجبت ا ددش ب-2

ب 13صب بتللرت،ا ب تلت رلال
ب 281صب ب1113 بتللرت،ا بش     مب رتاقبوشتق بالعماا الجزائريين اا ارنسا باعشابت ه شب-3
جلدد ت بتلعرت اددشمب بليبيااا ، المحاارب، تااونس، المرجااف اااا تاااريخ المحاارب الاااديث والمعاصاار مالجزائاار باتدجبتهللبعقستددثب-4

ب 221صب ب1128 بتللرت،ا بتللشعالق
 بمجلة الث اااة بعنشب اا تتنشب""تللشللقبتللرت،القبحثب، ا تشب وشتقبحا سشبعنشك نشب تألورشابتلعهجققبتإسس بتاكثباتتحب-5
ب 81صب ب2132ل ت ب بعشي بتللرت،ا ب18ع
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اشجا تبتلع رققبتولعن ب ع تنلن ب ه بتألاتضدثبتلت  سدلقبج  بجحدالبتلضدات،ببتلتدثبحدثبب1تتسق
بر2ىعتن ب يثبتلقش،عقبتلتثبتهع بتألسعشءبتآلتلق

،هعددجبتدد باهعددش  بل سدد بتدد باتتددح ب، بتلسدداجبت ددمباتتددح بتددشلحبتدد بهعلددج  بت رلددش بتدد ب
 بعهعدجبتد با دثبعهعجبا ثبت بعهعجبتشلحبت برشلقث بتشلحبت بل    ب،هعجبتد باتدجبتهلل

حددثبرعدد بقتددلابلددجتب،تددجابتلعقددل بتلاددش بتلتا سددثب باشلنددث بعهعددجبل تددل بتدد باتددجبتهللب بتدد
تهعد بىتمبتألسدعشءبب2112لد ت بب12تت   بتتاقلقبتتتلشب تهاباد بيدتالءبتألندوشصبلد  ب

ب 3 ىتمبتلتاتلب
سدوربعد بتألسدتشببتلتدثب،جمبىلدقببتلت رلالبالابعتكشحئبل علرت لقبكش بىضشحقبىلقبىلرب، 

 ب قدجبااحدمب،لد اب4تللرت،الل  بهلابكش بعر تن بجت،عشبي بتلعسش ت بحثبت رلالبح ت،دجبتلعلرت لدق
يد بق دقبادا ابتلاعد ب يدىتببكش دمبعاتتادقبحدثبحا سدشب تلسدتببتشللرت،ابتل عشتلاعش بت وتشضشب

عددشبل هددهبضددااتبسدد تءبتشل سددتقبل اددشع ل ب، بتلاددشر ل  ب يددىتبعددشب،نددشامبىللددابتإلهتددش،لشمبسدد قب
 هتددقبتألحدداتجبتلددىل بتهتدد  تبا ددقبب بعدد بتللرت،ددالل بلدد بلاهددا تبا ددقباعدد ب1/2أ بتددب  2188

بببببب اع بحإ بتألل ابع وتضقبكش مبالبتارثب ت بتل تقشمبتلس  لقب
 :األسباب السياسية 

تددشللرت،ابا ددقبودداهبىقددجت بتإلجتا بتلتا سددلقببلشسددلقبل نلددا بلكدد ب،يعنددشي ددشرباددج ب،سددتشببس
تلتلعادشمبتلعه لدقبعد بهدهب ىلدربتهاعدش بب بت تاهدقبلدجوبتلقتش،د ب تلادا شتلق ت ل ب تلتقشللدجبتلع

                                                           
ااحددمب بت تعددثبيددى بتلقتل ددقبىلددقبتلدد لثبتلتددشلحبتددشهببتل سددببتلنددال باتلددجبتهللبعدد بع رقددقبتتسددقبأوالد ساايدي عبيااد:ب-1

ال بائااا الادوديااة  ب،لسددثل  دداربىجالدد بات بتعقش عتنددشبتلكتلددا بل اددج بتلتا سددثب جاعنددشبأليبعقش عددقبتهددش  بعقش عددقبتالهددتس 
ب 81صب ب1122 بت    بتلجتابتلعت سرلقبل  نا ب 0330-0381التونسية الجزائرية بين ا جارة وا اارة م

قسدد ب ب عددىكا بل لدد بنددنشج بتلعشلسددتلام ب 0101 – 0181الع)قااات الجزائريااة العربيااة بااين الاااربين م بسدد لعش بتدد باتتددحب-2
ب 22صب ب1111 بتشت ق بلشعاقبتلهشجبلوضا ب سش لقك لقبتآلجتبب تلا   بتإل بتلتشالخ

صب بتلعالددالبتلسددشته بمجلااة الوااااات للباااوث والدراسااات ب"قداتء بتشالولددقبهدد  بتللشللدقبتللرت،الددقبتتد   " بتندلابعددجل ثب-3
ب 238

 ب2138 ب1ج باتللرت،د بتلناكقبتل ر لقبل  ناب تلت رلدال ب0181-0111، الاركة الوطنية الجزائرية ب،ت بتلقشس بساجبتهللب-4
ب 212صب
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عددشب، نددامبحا سددشبعدد ب تقددجابب ا لددابتلاددا ب تلتقشللددجبلعشاددقبهسددببعددشبلدداوقددشج بكدد بتوتلددشاب
تاسدد ب تضددرنشجبل نوتددلشمبتلعه لددقبتلتددثبكش ددمبتهددابالددش بتلقدداوب تلالدد با ددقبعقش عددقب

ت  بتدشلهق هبتلسلشسدلقب تإلتقدشءبا دقبتلنوتدلقبللشبتالهتس بتقجابعشبترتلدجبادججبتلدىل بلردشل
 لا ب،ننابعاس  بسلشسثبتتوىتابحا سدشبيد بىلدرب،القبعستق قبا بتلنوتلقبتلتا سلقب بتللرت

تلىيبلاجبتعقتضش ب،ت شءبتللرت،دابتلعسد عل بعد بتلعندشاكقبحدثبب2311،كت تابب18تلتشجابل  ب
ب 1ىلقبتلعهشك يل،شمبتلعه تل بتلناالقبتلتثبت  ابحثبتلقضشلشبتلعقجعقب

الددشمبلقددجبتاتتددابتلقددش   بتلتا سددثبتللرت،ددالل بكااشلددشبح دد بلاتددا بتهقندد بتددشلتعتالبتكشعدد بتله
ععشبرتجبحثبهاكقبيلا بتللرت،الل ب ه بت   بتندك ب،كتدا بت درب بتلعج لقب تلسلشسلقبكع تر ل 

 بعد ب،تسدربتلق ت ل بتالسته ش،لقب تلعهشك بتلاجالقبتلتثباع مبا قبتستتاشجبتلعسد عل ب هاعدش ن
تلدىيبب3تلايلتدقبعدشبادا بتقدش   بتأليدشلث ب عد ب،يد بيشتدابتلقد ت ل ب2تلهق هب هالشتن بتلسلشسدلق

ب 4،حقجي بهالقبتلتاتلا
شبتادلشبحدثبتضدراتبب ي دالبكتلدابتللرت،ابك ندتلىيبلا بب5قش   بتلتل لجبتإللتشايبكىلر ب

عددد بتلعهدددش المببل نلدددا بىلدددقبتلودددشاجباع عدددشب وت تدددشب هددد بتددد    ب تدددشلاا بععدددشبجحدددالب،ي ندددش
تلعتكددداا بل تتدددجيبلندددىتبتلقدددش   ب تلاعددد با دددقبت قلتدددابىالب، بحا سدددشبلددد بتأتدددابلندددى بتلعهدددش المب

                                                           
 بجلدد ت بتلعرت اددشمبتللشعالددق ب0181 – 0101الاادور السياسااا للهجاارة إلااى ارنسااا بااين الاااربين باتددجبتلهعلددجبر ر ب-1

ب 121صب ب1111 بتللرت،ا
ب 22صب ب1111 بتللرت،ا بجتابر لر ق بتاريخ الاركة الوطنية من االات)ا إلى االست )ا باتجبتل يشببت بو ل ب-2
يدد بعلع اددقبعدد بتل تدد صبتلقش   لددقبتالسددته ش،لقب تإللدداتءتمبتلتدداتقبتلتددثبتددج،بتالسددتاعشابحددثبترتلقنددشباألهااالا: قااانون ب-3

 يدثبتهد  بل سد رشمبتإلجتالدقبعاشقتدقبتللرت،دالل با دقبتلاجلدجبعد بتلعوشلتدشمب ب 2332لد ت بب13ا قبتلناببتللرت،ايبع دىب
 بنددداكقبجتابتألعدددقبل رتشادددقب تلت رلدددال بج ر بااااا التااااريخ الجزائااار بل  دددارباهعدددش بسددداجي بتلع تددد صبا لندددشبحدددثبتلقدددش   

ب 181صب ب1121 بتللرت،ا
ب 288صب بتلعالالبتلسشته ب1ج بالاركة الوطنية ب،ت بتلقشس بساجبتهللب-4
 بيد بقدش   بسلشسدثبلد صبا دقبتل لدجبتللرت،دالل بحدثبتللدلشبتلتا سدثبتاداب2121حلتدايبب8حقدش   بالتجنيد ا جبااري: ب-5

 هسببتقالاب رلابتلهابب"بع لات ب"بتلع لابىلقبا،دل بتللعن الدقب"تلتدشابحشللدشا"بلدشءب تللدقبتلهشلدقب بلابتل  ابا باحضن 
الكفاا  ال اوما  بل  داربتد بتلاقد  باتدجبتلداهع بتد بىتداتيل  بتلعشسقبلعضشاتقباججبتلع  عدل بتأليدشلثبحدثبتللدلشبتلتا سدث

ب 88صب ب2138 ب8ج بتللرت،ا ب كتشبتلعتسسقبتل ر لقبل ب2ر بوالسياسا من خ)ا مذكرات معاصرة
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تألسدتشىباعداب لدجببتلتل لدجبقدش   ب عضمبقدجعشبحدثبت تلدى  ب عد بتلنوتدلشمبتلتدثب قتدمبضدج
تلددىيبكددش بلكتددببتلع شنددلابتوردداب لا قنددشبا ددقبتلهددش،ربحددثبتألعددشك بتإلسددتاتتلللق بهدد بب1اتسدد 

تلددىيبقددش ب، بتلهالددقب تلهقدد هبتلسلشسددلقبىىتبع هددمبل عسدد عل بب2لنددلخباتددجبتله ددل بتدد بسددعشلقت
عقشت بتل لجي بحس  بتك  بتلضاتقبتلقشضدلقبا دقبتلق علدقبتلجل لدقب تلل سدلقبىىبلقدالبى دجعشلن ب

ب 3تشألعقبتلتا سلقب نش،لش
شتابتل ر لدقبقشعمبتلس رشمبتلتا سلقبتتنللالبيلا بتللرت،الل بىللنشبالعتتشصبتلا  كعش

ب 4يشىتتتنشبحثبتلعنلاب إل اششبتقتتشج تلب
 األسباب االجتماعية: 

ل بتلتددثبالبلقدد بتددجي اتب سدد ءتبادد بسددشتقلابىىب، بعلع اددقبتلقدد ت بكددش بتل ضددالبتاللتعددشاث
تلضددات،بب عتددشجا بتألاتضددثبتلتددثبسددشيعمب تنددك بكتلددابحددثبتددجي اببحاضددتنشبحا سددشبوشتددق

 ب ت تنددشاب5الل ب،اتضددلن ب قراددش بعشنددلتن ب ،عسكندد عسددت لشمبتلعالنددلق ب  دداتبلتقددجت بتللرت،دد
ب 6اججبتلاشر ل با بتلاع بحثبتاتتشعبعستعا كش  تهلابلا عهل  ال تنشاتت  تل ن   تلترشلق تلتقا

                                                           
ت قدقبتك ل دابا دقب بتهثبتلقتتقبتعجل قبتللرت،دابحدثب،هضدش باش، دقبعت سدرقبتلهدش ب18/12/2338 لجبل  ببعمر راسم:ب-1

تلدىيب،ي دابتدأ بلكد  ب،  ب بادا باعدابتوردابتلااتدثبتللعلد  بلجب تلدج با دثبتلدىيبا عداب،تد  بتلت د  بتلتق لجلدقبتإلسدسعلق
 بهلددابقددش بتتأسددل بعجاسددقب،سددعشيشب"بعجاسددقبتلت دد  بتلرواحلددقب تلع ع عددشمبتإلسددسعلقب" بتلاتددابتلهددجلاباسددش بلرت،ددايبحددث
تلعكتتدقبتلوضداتءبل رتشادقب بمن أع)م الجزائر اا العصر الاديث عمر راسم الصافا والفنان العب اري بل  اربس لعقبكتلا

ب 28صب ب1111 بتللرت،ا ب تل نا
تاتتدداباعددرتبعدد باعدد ربتل وتددقب بتعجل ددقبتللرت،دداب نددأبحددثب،سددا بجل لددقبعهشح ددقب2322سدد قب لددجبعبااد الالاايم باان سااماية: ب-2

اتجتنشبتل ضدشللق  عد ب،اعشلدابتألجتلدقبقتدلج بحدثب بتللرت،القبتلتثب،هتتمب ل جيشب حاضمبعكش تنشبع بوس بلن جيشبتلتكالقب تل
مجلاد رواااد  بثبكتشتشمباتجبتلاهع بتلللس دث"تلنلخباتجبتله ل بت بسعشلقبح ب"ل  اربعهعجبق ش ش بعج بتإلعش بعهعجباتج 

ب 188–188صبصب ب11ع بتللرت،ا بلشعاقبال بتع ن م بللدراسات واألبااث اا العلوم االجتماعية وا نسانية
جلد ت ب بنجم الشماا ا اري ا م وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الاركة الوطنية الجزائرياة  بعهت  بقجتش بعهعجبق ش شب-3

ب ب28–28 بصبصب2138 بتللشعالقبتلعرت اشم
ب 81صب ب2112 ب2ج بتلا م بجتابتلااببتإلسسعث ب8ر بأبااث وآرال اا تاريخ الجزائر ب،ت بتلقشس بساجبتهللب-4
ب 228صب بتلعالالبتلسشته بالعماا الجزائريون اا ارنسا باعشابت ه شب-5
ب 11صب بتلعالالبتلسشته بسالجبت ا ش ب-ب6



األول الفصل  الهجرة الجزائرية إلى تونس 

 

 
19 

شألسددشللببتلتق لجلددقبحبكش ددمبضددالتقبتال تشللددقق ددقبتألاتضددثبتلتددثبتقلددمبتألددجيبتللرت،ددالل ب ب
هشلشمب،ساي ب يىتبعدشب،لتداب،ادجتجبلسهل بالبلتثبتلتثب   تبلستاع   نشبلا بى تشجب،ا ببتلت

ب 1يش، قبا قبعاشجا بقاتي 
تشإلضدددشحقبىلدددقبسلشسدددقبتلتتقلددداب تلتل لدددالب تلتنللددداب تلتلنلددد بتلتدددثبعشاسدددتنشبحا سدددشبا دددقب

 كعدددشباعدددجمب ب2ع دددىبتلتجتلدددقبتعدددمباع لدددقب ندددبب هددداهب تقتلددد بتلسدددكش بتلادددر إ دددابتلسدددكش  بح
 بتلا تددابتالل تددثبتلعسددت ر بلتعددشاثبتلددقبسلشسددقبلاددتلسدد رقبتالسددتاعشالقبحددثبتلعلددجت بتال

ا تلدددقبتشلعقشا دددقبعدددالبتلعددد تر بتالي دددثبتلااتدددث ب ىلدددربتتندددللالبتلنلدددا بتال ا تلدددقبتلدددقبلندددك ب،
تللرت،ا بعالبتسنل بتعكش لقبتلهت  با قبتلاعد ب تدأل ابعاتتادق بعد بودس بتلع شتدببتلتدثب

شبعد بحا سدلل ب تاللردشللل ب تالسدتش بل حايشبتل  دش بتالسدتاعشايبلندتالء بحأتدتحبتلعلتعدالبعرللد
 تللندد ج ب الدداي بعدد بتلل سددلشمبتالودداو ب ت بكش ددمباسقددتن بلعلريددشبتلتتددشاابحددثبعددشبتلدد ن ب

لح بحدددش ن بللتعاددد  با دددقبكدددا بتللرت،ددداي بعسدددتا ل بحدددثبىلدددرب سدددش، بشتسدددتببتضدددشاببتلعتددد
 بعق عددشمبجمبيددى بتلسلشسددقبتلددقبتلالددجبتللرت،دداي بعدد بكدد، بهلددابا تددالتن تالاددس بلتددا لوب

تلالشبتلكدال  ب و قدمبت شقضدشمبتلتعشالدقبعلريدشبت تندشابتلتقداب تلتدت ب تلندقشء ب تل لد ءبتلدقب
ب 3تلنلا بكعسىب،ولا

 اادد بندداشاتمبحا سددشب سلشسددتنشبتلتددثبتلادد بعدد بتللرت،ددابعقشراددقبحا سددلقبلتسددش وبسددكش نشب
تلعاتتددببتالولددا بحددثبتل تلتددشمب تلهقدد ه بحددش بتلسلشسددقبتاللتعشالددقبلا ددمبتللرت،ددالل بلهت دد  ب

تلتدثببع بتل  دش، بتلعج لدقبتلاشعدقب2121عشا بب12تلتعشالشبتستببهاعش ن بتع لببعاس  ب
البلعك بل لرت،الل بععشاسدتنشب كشتدببادش بتجتا بتلهدشك بتلادش  بعستندشابهك عدق بعدجلابتشل اللدقب

ااحدددقببتلاشعدددق بكشتدددببادددش بتدددشإلجتا بتلاعشلدددق ب ش،دددببادددش بل اعشلدددق بعدددجلابت جلدددقبعوت ردددق با،دددل 
تىبب اجللق ب ش،ببههباش   ب تلتثبتهسد ب ضدان بتاللتعدشاثب تلتدثبااحدقبتشل  دش، بتلسد رق

                                                           
ب 81صبتلسشته بتلعالالب بسالجبت ا ش ب-1
ب 238صب بتلعالالبتلسشته ب"بقاتء بتشالولقبه  بتللشللقبتللرت،القبتت   " بتنلابعجل ثب-2
ب 221-223صبصب بتلعهعجلقبتلعااب بعرتاقبحضشلق بتاربت تكاباهش  بليا االستعمار بحاهشمباتش ب-3
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سدددد ءبتالاعددددش بتلتددددثبتاحنددددالبتلعاعددددا  بادددد ب،عدددد بعلعدددد عبتل  ددددش،  بتددددتحبلندددد بب%11تنددددك ب
ب 1ععشاستنش

 ت بكش ددمبتلسلشسددقبتالسددتاعشالقبيددجحنشبتتكلددربتلت لددقبتاللتعشالددقبل لرت،ددالل باادد بتلتاكلتددقب
سش با تتربق لقبكاتتربتلدج  ب ت بتدعجمبيدى بتلتاكلتدقبرد لسبتعدش بتهدجلشمب،ق  با قبتلتثبت

يدى بتلسلشسددق بحددش بترتلددجباددججبتلسددكش بجحدالبتددشلتاابتلددقبتلددالبتاتضددلن ب ععت كددشتن  بت بتلت ددشر ب
 بتلسدت بقدجبضدشقمبتند ب للدأ تبتلدقبتلاعد بتلعتقدمبا دجبتال ا تلدل با نشبا برالدهبتلتلدال بأل

 يددى بتاددابتألسددتشببتاللتعشالددقب ب2لنلددا ب ته لدد تبتترددئبتلددقبهلددش بتلتندداجت بتضددرا تبتلددقبت
ب 3تلتثبلا مبتلتاجبتللرت،ايبلتكابحثبتل ل ءبىلقبتلنلا ب ه بت   بكه ب،ولا

 :األسباب العسكرية 
اله  شب، بتلج تحالبتالقتتشجلقبكش دمبتدجا بىلدقبيلداتمبتوتلشالدق بلكد با دجعشب  قدثب  دا ب

حا سدددشب لددددجب، بتلدددج تحالبتالقتتددددشجلقبقدددجبو قددددمب،ندددكشالبلجلددددج با دددقبتلهددددا ببتلتدددثبوشضددددتنشب
ل نلا  بحتثبتلهاببتلاشلعلقبتأل لدقب لدجب، بحا سدشبقدجبقشعدمبتتاد لابكد باشعد بحا سدثبل دجب

 قتش بضجب،لعش لشبتاشع بلرت،ايبحثبعتش البتألس هقبتنك بىلتشاي ب قدجب ق دمبتهدمب دا  بل
،لددد بتدددل بل ددد جبتللدددلشب اعدددش بحدددثبب111عددد بتللرت،دددالل بلقدددجابتهددد تلثببتكتلددداببتتلهددداببادددجج

لكن بل شب، بيى بتلهاببكش مبجتحادشبلنلدا بتلكهلدابعد بب ب يىتبتلاق 4تلعتش الب، بحثبتلتسهق
 عددشب سه دداب، ددابكدد بتلهددا ببب تللرت،ددالل ب  تدد بتلنددثءبل رتددهبا ددقبتلهدداببتلاشلعلددقبتلهش لددق

،لضددشبحددإ بيددى بتلهددا بب بباددا با ددقبتلهقشحددقبتأل ا تلددقحددثبتلتسددشاجمبتلكهلددابعدد بتللرت،ددالل ب
                                                           

ب 211صب ب2128 بتلقشيا  بجتابتلعاشا  ب1ر بهذه ها الجزائر ب،هعجبتلت حلهبتلعج ثب-1
 بلت ددش -تلددا م بجتابتلهجتهددق بتددارباتددجبتهللبل رلدد  ب0191-0381االسااتعمار الفرنسااا اااا الجزائاار  بتلندد تايباددجيب-2

ب 218ص ب2138
 اسدشلقبعقجعدقبل لد بندنشج بتلعشلسدتلاب ب0191–0199ال)جئون الجزائرياون بتاونس ودورهام ااا الثاورة  بتشلحباس  ب-3

 بلشعاددقبتلهدددشجبلوضددابتشت دددق بك لدددقبتآلجتبب تلا دد  بتإل سدددش لق ب بتلتددشالخب ا ددد بتآلهددشاقسددد بحددثبتلتددشالخبتلهدددجلاب تلعاشتددا 
ب 18صب ب1113/1111 بتللرت،ا

تلعتسسددقب ب1ر ب 0181 – 0101الهجاارة ودورهااا اااا الاركااة الوطنيااة الجزائريااة بااين الاااربين م باتددجبتلهعلددجبر ر ب-4
ب 82صب ب2138 بتللرت،ا بتل ر لقبل كتشب
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حدثبتلقد  بتلتندالقببشبكتلداتتلر ل قبتلتثبوشضتنشبحا سشبقجبتاكدمبتالقتتدشجبتلتا سدثبلادش ثب قتد
ب 1ل جيبحا سثب23117111حتاجبت تنشءبتلهاببتلاشلعلقبتأل لق بقجامبوسش،ابحا سشبتدب

سدتشببكش دمبعد بتدل بتألبلق  بتلكشتببتلتا سثب عشاسثرب"ب، بتلهلدش بتالسدتاعشالقبتللجلدج 
 بحقجبكش بىلربلا ثب، ابل بلادجبحدثبتسدترشاقبتللرت،دالل ب، ب2مبىلقبتلنلا بتللرت،الق"جتلتثبقش

رالدهبتلنلدا بب لتعتا تبتهلدشتن بتلقجلعدقبكعدشبكدش  تبسدشتقشب لكد بتادجب، ب ضدامبتلهدابب، رتايدش
بقجباتاب اجمبتلنلا بقش،عق 

 والدينية األسباب الث ااية: 
الب، بحا سدشباع دمبا دقبقدثب تألسشسدثبل هتد  با دقباعد  بىهقللاتتابتلتا ل بتلعتي بتل

ىتقشءبتللرت،الل بحثبهشلدقب،علدقب ىلدربتل تدشبع ندشبلعااحدقبتللرت،دالل بتهقد قن ب ادج بااتتندشبحدثب
ضدددالتشب،ه دددشءبحتدددا ببت تندددشابتلددد اثبتلسلشسدددث بهلددداب، بتلعسدددت وبتلتا لعدددثبحدددثبتللرت،دددابكدددش 

جبتألرتددش بتللرت،دالل بتلدىل بكددش  تبحدثبسدد ب، بادجب2188تإلهتددش،لشمبسد قببتالسدتاعشاب تدىكا
عد ببرتد ب227111تلتا دل بتالتتدجت،ثبىالب ب ل بتتحبلن بحاتدقبرت بب21817111تلعجاسقبي ب

اعدشاي برت بلرت،ايبلتات  ب،ب171117111 كش بي شربب2188علع عبتلاججبتلعىك ابحثباش ب
عدددد ن بىالب،ثبعدددد بتلهتدددد  با ددددقبنددددثءبعدددد بتلتا ددددل بتالتتددددجتبسدددد قبلدددد بلددددتعك ب28 ب18تددددل ب

ل ب،قد بتكهلدابعد بتلادججبتلك دثب يىتبلا ثب، بتلىل ب،تلهمبلند بحاتدقبتلتا د ببرت ب8117211
، ا تددثبىلتددشايببر لقددجبكددش بتلتا ددل بتالتتددجت،ثبل قسدد بىلددقب دد ال ب كددش  تبحددثبسدد بتلعجاسددقبلعدد 

ب 3 تلهش ثب،ي ثبتوتلشاي

                                                           
ب 228–228 بتلعالالبتلسشته بصبصبالعماا الجزائريون اا ارنساب اعشابت ه شب-1
ب 211صب بتلعالالبتلسشته ب1ج بالاركة الوطنية ب،ت بتلقشس بساجبتهللب-2
ب 222-221صببص بتلعالالبتلسشته بالعماا الجزائريون اا ارنسا باعشابت ه شب-3
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 لتاربىلربحدثبضدهشلقبب قجبكش بتلتا ل بلس ج بل بع بتلوع  بلع شيضقبتلعستاعال بلا 
 نددددثءبعدددد بتلنددددالاقببهلددددابتقتتددددابتلتا ددددل با ددددقبتل اددددقبتلااتلددددق بتعوبتلتا لعلددددقبتلعقجعددددقتلتدددداب

ب 1تإلسسعلقب تلتقاب ا   بتل اقبتلتثب،س جمبىلقبتلعستناقل بل ق   نشبل ر تقبترالققبعنت يق
ب لقدددجبضددداتمبتلسددد رشمبتلتا سدددلقبادددج بعاتكدددربتا لعلدددقب ىلدددربلرعددد بتلن لدددقب تلنوتدددلق

تادشجبتل ادقبتلااتلدقباد بتلهلدش بتلاع لدقبب  إلهس بهقشحتنشب تاتهنشبتلهضشايبا قب،اابتلد ر   تل
ع دشرهرببقاامبى نشءبتلعتسسدشمبحدث ببتلعتلج ب قشجمباع لقبت سلالبتا ل بتل اقبتلتا سلقبهل نش

لتا لعلدقبعدشبل دتوبع ب،لد بتلسدلرا با دقبتلعتسسدشمبت الايشب يات  بقس رل ق بتل تجي بتسكا ب
 بعددددد بودددددس بادددددا ب2ل ادددددقبتلتا سدددددلقب تهقلددددد بتلنددددداببتشلهقشحدددددقبتلعتا سدددددقندددددشبعددددد بىهدددددس با 

تإللجل ل للدددددقبتلك ل  لشللدددددقبلدددددجوب وتدددددقبعددددد بتأليدددددشلثبترالقدددددقباسددددد بتلدددددجعش ب تا دددددلعن بتل ادددددقب
ب 3تلتا سلق

تجال بتلااتلقبحثبعجتاسنشبىلقبسشاتل ب  تد بحدثبتألسدت عببسشاشمبكعشبقشعمبتتق لص
ب 4 ب  ناب تتسلربتل اقبتلتا سلقبتل بتأليشلث2311هسببعشب صبا لابعاس  ب

 توتدددد صبتألسددددتشببتلجل لددددقبح قددددجبسددددامبحا سددددشبلشيددددج بىلددددقبتلتهددددشابتألتدددد  بتلااتلددددقب
 تإلسسعلقبل ناببتللرت،اي ب يىتبعشبلا نشبتتدببلندجيشبا دقبعهشاتدقبتل ادقبتلااتلدقب تلدجل ب

ب ب ىلربتعلع اقبع بتلسلشسشمب،يعنشر5تإلسسعث

                                                           
ب 281صب ب2138حتاتلاب ب11 بع ااةمجلة الث ب"2122"تلر تقبتللرت،ال  بحثبتألرياباش ب باعشابيس ب-1
 بقسدد بتلتددشالخ بتهددمبىنددات بلعلددشءبتدد قالا   ب اسددشلقبعشلسددتلا بهجاارة الجزائااريين ماان األوراس إلااى ارنسااا بع كلددقبق لدد ب-2

ب 23صب ب1113/1111 بتللرت،ا بلشعاقبتشت ق
 ب2 بجتللرت،ددا بابتلتتددش،اجت برتاددقبوشتددق ب0199 – 0111الطلبااة الجزائريااون بجااامف الزيتونااة  بولددابتلددجل بنددتا ب-3

ب 11صب ب1111
 ،را هدقبل لد بجكتد ات ب بم0191الاركة الط)بية الجزائرياة ودورهاا ااا ال  اية الوطنياة وثاورة التاريار  ب،هعجبعال شب-4

ب ب21صب ب1118/1112 بلشعاقبتللرت،ا بج لقبحثبتلتشالخبتلهجلاب تلعاشتا 
ب 18–18 بصبصب1118جتابي عا بتللرت،ا بب كيف ننسى وهذه جرائمهم بعهعجبتلتشلحبتلتجلهب-5
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شابتلتا سثبسلشسدقبتوالدبب يدج بتلعتسسدشمبتلجل لدقب، بته ل ندشبىلدقبك دش، بىتتشعبتالستاع
، بىلدددقبعدددشبلودددج بعتدددشلهنشبتلوشتدددقبعهددد بعستندددتلشم بتدددلجللشم ب ع ندددشبعدددشبتسدددتتلابلكتدددشاب

  1تلتلشابلتورل بتضش،ان ب، بيجعنشبلت سلالبتلراقشمب، بت شءبتلسشهشمبتلاشعق
جتا بلعلدالبتلندت  بتلجل لدقبعد بردا بعاتقتقباع بتلعتسسشمبتلجل لقب عتشجا بتأل قدش ب  تل

  2تإلجتا بتلتا سلق
،ا  ددمبادد بحتدد بب2111تددثبسدد قب سددلقبا ددقبكدد بتألجلددش بحددثبتللرت،ددابحتسدد ربتإلجتا بتلتاب

تلجل با بتلج لقب سهتمبس رتنشبا بتلعسلهلقب تللن جلقب تقلدمبعتعسدكقبتشإلسدس بتهلدقب، ب
شب،جوبىلدقباضدببتللرت،دالل ب تلتتكلدابيىتبع ب بتإلسس بلجا بىلقباج بحت بتلجل با بتلج لق

سددقب نددشرنشبحددثبتللرت،ددابا ددقبتلع ددشرهبتألكهددابلقددجباكددرمبتلك  ب ب3تددشلنلا بلودد حن با ددقبجلدد ن 
حقاتب هاعش ش بتهك بتل ضالبتاللتعشاثبتلعتجي ا ب تضشا بلندجيشبللت دأب، لدابتادجبتالهتتدش ب

 با ددقبتأسددل بتألسددقتلقب  ب تع شسددتقبعددا ابقدداب2181تع، لددقبتالهددتس بتلتا سددثبل لرت،ددابسدد قب
  4تلكشه ل لكلقب ىلربتهض اب،سق بحا سشبععهسبل تشتش

احدددالبحا سدددشبلنددداشاب ندددابتلهضدددشا بهلدددابكش دددمبتإلجتا بتلتا سدددلقبتهدددش  بىق دددشعبتللرت،دددالل ب
تشلهضدددشا بتلعسدددلهلقب ، بتإلسدددس بيددد بجلددد بتاتدددبب ، بتلعسدددلهلقبجلددد بتسدددشعح ب تدددىلربكدددش ب

تددثبعشاسددنشبتالسددتاعشابحددثبتللرت،ددا ب ىلددربعدد بودددس بسددس بتألحكددشاب،ورددابيددى بتألسدد هقبتل
  5ىق شعبتللرت،الل بع ب،ل بتلس  ب تلاجتلقب ، بتلتا سلل بلهتاع  بهضشا بتآلوال 

                                                           
تلعاكدرب بس س قبتلعنشالالبتل ر لقبل تهدا بالهجرة الجزائرية ناو المشرق العربا أثنال االات)ا ب شجلقبران  ب  وا  ب-1

ب 211–212 بصبصب1111 بتللرت،ا بجتابي عا ب2188تل ر ثبل جاتسشمب تلتهابحثبتلهاكقبتل ر لقب ه ا ب  حعتاب
 بج   بتللرت،ددا بجتابه ددببل  ندداب تلت رلددال ب0380 – 0381الاركااة التبشاارية الفرنسااية اااا الجزائاار  بقرددششوجللددقبتب-2

ب 18صب
ب 212صب ب1ج ب0181 – 0111الاركة الوطنية  ب،ت بتلقشس بساجبتهللب-3
ب 281صب ب2113 ب2ج بتلا م بجتابتلااببتإلسسعث ب0191 – 0381تاريخ الجزائر الث ااا  ب،ت بتلقشس بساجبتهللب-4
جتابسدد لشهب ب0101 – 0330تشااريعات االسااتعمار الفرنسااا اااا الجزائاار وانعكاساااتها علااى الجزائااريين  بعهعددجبت تدد ب-5

ب 883صب ب1128 بتللرت،ا بتلجل بل كتشب
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 يكىتبتلتعالبتلدج تحالبتالقتتدشجلق بتلسلشسدلق بتاللتعشالدق بتلجل لدق بتلاسدكالقب تلهقشحلدقبحدثب
اع عدشب تد   بتندك بودشص ب عد بب قرقب تهج ب يثبتلنا ببع بتل ر ب تلنلا ب ه بتلودشاج

بي شب را بتلستت بتآلتثربلعشىتبكش مبيلا بتللرت،الل بتلقبت   ؟ب
كل د عتاب2811حت   بكعشبي بعا   بتقالبنداهبتللرت،داب تندتاربعاندشبحدثبتلهدج جبقشاتدمب

كعدددشب، بى تتدددش بتلع رقدددقبتلهج جلدددقب ت تسدددشرنشب سدددتلشبرتجبحدددثبسدددن لقبتالتتدددش  ب لندددىتب لدددجب، ب
كش مب لنتن بت لابتلوت صب هد بتد   بل قداببتللااتحدثب تلرتلادثبتدل بتلت دجل بتللرت،الل ب

ب 1ت لابتللرت،الل بىللنشععشبتجوبتلقبب  تنتاتكن بحثباشجتمب تقشللجب جل ب تهج
 ثانيا: أنواع الهجرات الجزائرية إلى تونس

 ب2188ىلددقبب2111قب، دد تعبوددس بتلسدد  تمبتلنلددا بتللرت،الددقبىلددقبتدد   بىلددقبهسهددبت قسدد 
بركشلتشلث
   الهجرة الفردية: -0

 تكددد  بيشتدددابتلنلدددا بىتمبتددد قبتدددشلتاجبتلعندددشلا ب،يب، ندددشبىتمب،تادددشجبوشتدددقبتتددداجب تهدددجب
تهلددابلكدد  بعرددشاجتبعدد برددا بتإلجتا بتالسددتاعشالق ب، بلكدد  بعتاددجتبعدد بتللرت،دداب، بتاددااب

ب 2تلتلشا 
 الهجرة الجماعية: -1

تلادا شب، بعلع ادقبعد بتألندوشصبيشتابتلنلا بتت ق باش، قبتأكع نشب، باداشبعد ب تك  
تلجتحاددددقبلنلددددا بيددددتالءبحع نددددشبتالضددددراتالقب يدددد بتلعتاددددج  بقسددددالشبعدددد بتلددددتسجب تألسددددتشب  تتاددددجج

 تالوتلشالددقبتلتددثبحضدد ب،تددهشتنشبعاددشجا بتلددتسجبكقتش،دد بتلددر ت  ب ، الجبسددلجيباتلددجب قتل ددقب، الجب
ب 3تلسشسثبتت قام

                                                           
ب 281-282صبصب بتلعالالبتلسشته ب2 بج0199-0111لطلبة الجزائريون بجامف الزيتونة ت بولابتلجل بنتا بب-1
ىندددات ب،/جب ب اسدددشلقبتلكتدددشء بحدددثبتلتهدددا ب0111إلاااى  0330الجالياااة الجزائرياااة بجهاااة الكااااف مااان  بثل سددد بتللتدددشلب-2

ب 81صب ب2111/2118 بك لقبتلا   بتإل سش لقب تاللتعشالق بلشعاقبت   بتأل لق بتلقس رل ثبتلكاتي 
سااية التونسااية خاا)ا الفتاارة هجاارة بنااا ماازاب إلااى تااونس ودورهاام اااا الاياااة الث اايااة والسيا باتددجبتلقددشجاباددرت بادد تجيب-3

ب 281صب ب1123 بتللرت،ا بجتاب ريقبتأللتشب ب2ر ب0199–0330
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 الهجرة العمالية: -8

 تلسلشسددقبتلتددثبت تنلتنددشبحا سددشبعدد بعتددشجا بتألاتضددثبب2381تاددجبتهددتس بتللرت،ددابسدد قب
لندددىتب لدددجبتللرت،دددالل بتلتل،ددد تبىلدددقبب ب ت تندددشابتللددد عب تألعددداتا ،عدددسربتللرت،دددالل بتلعسددد عل ب

ب بب1تلنلا بتلوشاللقب ت    بع ب،ل بتأعل بتلاع ب لقعقبتلالش
 أقسام المهاجرين الجزائريينثالثا: 

بسعل رل قس بتلعنشلا  بتللرت،ال  بىلقبق
،يبسددكش بتلنددعش بعدد با شتددقب قسدد رل قب تددسجبتلقتش،دد ب تلاشتددعقب هتددقبتلادداببالتليااون: 

تللرت،دداي ب،يب يددات ب اددشج بعددشبتكتسددثبيلدداتن بتشلتددتاقبتلاش، لددقبتل نش،لددق ب،يب، ندد بلسددتقا  ب
ب 2تت   بتنك بجت،  بج  با ج بحثبتألا ب

تدجبعد بتلعهدلربتالر سدثبااتدشبي بتلقشجع  بع بتلتهاتءبتللرت،القبتلتدثبتعالصاراويون: 
 ب يددثبتللنددقبتلتددثبلددشءبع نددشب3ىلددقبتلتهددابتالهعددابندداقش ب لهددجيشبعدد بتلنددعش بلتددش بتالر دد 

تلعندددشلا  بتلقدددشجع  بعدددد بتلل ددد ببتللرت،ددداي ب،يبتلسدددد تحاب تلعلرتتلددد  ب تل اق لددد  ب تلت تتلدددد  ب
ا بتلتدهات لل ب يتالءبتألنوشصبلنشلا  بتتتقبحاجلقب إلقشعشمبعهج ج برع لش بكعشب، بتلنلد

الشللقبتشلجالقبتأل لق بىىبالبتعه بيلا بتل سشءبىالبتلانابع بعلع عبتلالش  ب يدىتب يلا  يث
اتلددالبألسددتشبباجلددج بعدد بتل نددشب، بتلسدد تحابعددهسبالبلسددتقا  بعددج برع لددقبر ل ددقبحددثبتدد   بهدد ب

ب 4لا ج  بىلقب، رش ن  ب تشلتشلثبحن بللس تبحثبهشلقبىلقبل بب،يشللن 
  

                                                           
ب 182صب ب1128 ب2ج بتللرت،ا باشل بتلعااحق ب2ر بنه ة الجزائر الاديثة وثورتها المباركة بعهعجبا ثبجت رب-1
 ب0191 – 0381ة واالقتصااادية مساااهمة الجاليااة الجزائريااة بتااونس اااا الاياااة االجتماعيااة والسياسااي بتنددلابعددجل ثب-2

ك لدددقبتلا ددد  ب بقسددد بتلتدددشالخ باسدددشلق ضىندددات ب،/جبتددد ار ب ب ،را هدددقبل لددد بندددنشج بتلدددجكت ات بحدددثبتلتدددشالخبتلهدددجلاب تلعاشتدددا
ب 82صب ب1128/1128 بت رالاق ب1لشعاقبتللرت،ا بتإل سش لقب تاللتعشالق

ب 28ص بج م بتللرت،ا بجتابتلنجو ب2ر باطلس الجزائر والعالم بعهعجبتلنشجيبلاا بب سعلا بت العقب-3د
 ب0191 – 0381مساااهمة الجاليااة الجزائريااة بتااونس اااا الاياااة االجتماعيااة والسياسااية واالقتصااادية  بتنددلابعددجل ثب-4

ب 81صب بتلعالالبتلسشته
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  رااا الهجرة الجزائرية إلى تونس: مرابعا
 المرالة األولى: الهجرة قبا الاماية الفرنسية الى تونس

 بتلسددشتهبىكايددشبى بيلددا بتللرت،ددالل بتشتلددش بتدد   بقجلعددق ب يددثب تللددقبل سددتشبب تلا تعدد
قتددد بت تتدددشببتلهعشلدددقبتلتا سدددلق بهلدددابتدددىكاببلعدددشبتدددشلتسجبتلت  سدددلقب لاددد جب لددد جبتللرت،دددالل 

تلددارب"بلددىكابتلسدد  تمبب سددلقبتدد تالخبعوت تددقبل نلددا بتللرت،الددق بحنددىتب"، اسددرل تلعتددشجابتلتاب
ب–2311ب–2321ب–2388ب-2381ب–2381شار بحدددثبتدددشالخبتلنلدددا ب يدددثرب تآلتلدددقبكعادددشل بتددد

ب،للدا  "ربت تالخب،واوب،لحبا لنشبك بعد ب"  ب ي ش2122–2121–2313ب–2333ب–2318
تدددل ببتكشهتددمبتدددشاجت ب"ب، بهاكددقبتلنلددا  ب لددىكاب"ب2328ب–2381ب–2381"تددشاجت "ب يددثب  
 ب2128–2381ل ب، بتلنلدا بلد بت قردالبتدل ب  ع بىلربتتتدب2312 به بس قب 2388–2381 

ب 1 حثبع ق بتلس رشمبتلتا سلقبع بتلتاشضثبا نشب، بع انشب تلتاهبحثبكهشحتنشبحقر
تجبسدد قب تاددجبتلقضددشءبا ددقبتلعقش عددقبتلندداتلقبتلعسدد هقبتلتددثبقشجيددشبتلعقات ددثب تلنددلخبتلهددج

 بقشعددمبحا سددشبتددأكتابعهشكعددقبعدد ب  انددشبحددثب دد بتهتسلنددشبل لرت،ددا بهلدداب،تددجامب2 2312
تلعهددشك بتلتا سددلقبألهكشعنددشبترددداجبتلع،ددشمبعدد بتلاددش،سمبىلدددقبتدد   بع نددشبحدداعب، الجبتلعقات دددثب

ب 3نوص ب ع هن بتلتشيبحثبت   بتلاشتعقبقراقب،اابلالن  بع نشب811 كش باججي ب
اع لددقبىهتددش،لقبنددع مبتلاعددشالمبتللرت،الددقبتلددهساباكدد بعددشبب ب،  2312 نددك مبسدد قب

 ب ،ندددا با دددقبيدددى ب2311 بىلدددقباشلدددقب2381كدددش با لدددابتلهدددش بع دددىبتجتلدددقبتالهدددتس بسددد قب
تلاع لقبتلعست ل  بتلاسدكال   ب كدش بتلتاكلدربحلندشبا دقبادججبتلالدش ب تل سدشءب تألرتدش بتلدىل ب

تلت  سددددلقبحنددددى بتإلهتددددش،لشمبتلاسددددعلقببت تحددددج تبعدددد بعوت دددد بتلع ددددشرهبتللرت،الددددقب هدددد بتلددددتسج
  بتهتد وب2312تلتشجا بتدشللرت،ا بقشت ندشبىهتدشءبعد بتلق تد لقبتلتا سدلقبتلاشعدقبتتد   بسد قب

اددددججبتللرت،ددددالل بتلعسددددل ل بتشلق تدددد لقبتلعتهتدددد ل با ددددقبنددددنشج بتلهعشلددددقبتلتا سددددلق ب عنعددددشب

                                                           
ب 818صب بتلعالالبتلسشته ب8 بجتاريخ الجزائر الث ااا ب،ت بتلقشس بساجبتهللب-1
ب 212-11 بصبصب2113 بش     م بتللرت،ا بودور عائلتا الم رانا والاداد 0380ثورة  بلهثبت ارلرب-2

3
 - GARROT (H), Histoire générale de l’ Algérie. Gessenzo, Alger, 1910, p 986.  
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تل تحددجل ب تلعقلعددل ببتضددشاتمبيددى بتإلهتددش،لشمبتلتا سددلقبتلتددشجا بتددشللرت،اب تدد    بحددإ باددجج
قت بت تتدشببتلهعشلدقب ب 21تشلتسجبتلت  سلقبقجباا بتاتتشاشبوس باقجبتلستال شمبع بتلقا ب

 بتددشللرت،ا بهلددابقددجاب2312 لددمبىللددابتأل ضددشعبتاددجبهدد ا بب ىلددربلعددشب1 2332تلتا سددلقبسدد قب
ب 2نوصب2118تلهشك بتلاش بتشللرت،اباججبتلعنشلال بىلقبت   بتدب

يلدداتمبتللرت،الددقبعدد بع ددشرهباددج بل لرت،ددابكش ددمبت  بيلددا بب2318قبكعددشبتددج،مبحددثبسدد 
لرت،ايبقرا تبتلل  ببعا اتبتشللالجبتلت  سدثبج  بتى بب811كتلا بع بتلتهاتءبتلتثبضعمب

حدددداجبب1111تشلسددددتا بكعددددشبت تنددددشبعلع اددددشمبتودددداوبعدددد ب تجيبسدددد  ب تقددددامبقددددجامبتهدددد تلثب
سددكش بتلل دد ببتللرت،ددايب تلت  سددثبتودداوبيددشلا بعدد بعلددرتب ب ل ا دد بحقددجبكش ددمبتددل بب21111 

ب 3اسقشمبقجلعقبا برالهبتلتهاتءب لن بجاتلقبتعسشلربتلراه
تتددد   بب"Roustan"بحشإلهتدددش،لشمبتلعقجعدددقبعددد بردددا بتلق تددد بتلادددش بتلتا سدددثبا سدددر  

ىلددقبتلهددشك بتلاددش بتددشللرت،ابت ددأبحلنددشباددججبتللرت،ددالل بتلعسددتقال بب28/13/2312تلعتاوددقبحددثب
  4 سعقبعالبتهجلجبع شرهبتألت لقبتشللرت،اب22211ه تلثبتشإللشلقبتلت  سلقب

 تشلال عبىلقبتإلهتش،لشمبتلعقجعدقبعد بردا بتلق تد بتلادش بتلتا سدثبا سدر  بتلتدشجا ب
ب22211ل اعددشالمبتلهسهددقب تلتددثباددججيشبب  ب سهدد ب، بتاتلددببتلنلدداتمبتللرت،الددق2312سدد قب

بنوصبعاتتقبا قبتل ه بتآلتثر
  

                                                           
 ،را هدقبجكتد ات بحدثبتلتدشالخبتلهدجلاب ب 0191–0381المهااجرون الجزائرياون ونشااطهم ااا تاونس م ب،هعجبت بلشت ب-1

ب 211صب ب1121/1122تلس قبتللشعالقب بلشعاقبت عسش  بقس بتلتشالخب تآلهشا بىنات ب،/جربل س بع شتالق  ب تلعاشتا
 عددىكا بل لدد بنددنشج ب ب0191–0198النشاااط السياسااا والعسااكري لجبهااة التارياار الااوطنا اااا تااونس  بكددال بعق دد شب-2

 بك لددقبتلا دد  بتإل سددش لقب تاللتعشالددق بقسدد بتلتددشالخب ىنددات رب،/جربلهلددش يبعدداتتربعسددا ج   بتلعشلسددتلابحددثبتلتددشالخبتلعاشتددا
ب 21صب ب1122/1121 ب1لشعاقبتللرت،ا

 ب1111 ب2ج بجتابتلتتددش،ابل  ندداب تلت رلددال ب2ر ب0199-0111طلبااة الجزائريااون بجااامف الزيتونااة  بولدابتلددجل بنددتا ب-3
ب 112صب

تلنداكقبتلت  سددلقب ب 0188–0380وارناة إلاى تاونس مهجارة الجزائاريين والطرابلساية والمحارباة الج باتدجبتلكدال بتلعدشلايب-4
ب 211صب ب1121 بت    بل  ناب ت علقبح   بتلاس 
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ون، طسو د المهاجرين من الجزائر اسب ااصائيات ر : يو ح عد10جدوا رقم ال
0389قنصا ارنسا بتونس 

ب.1
 العدد مناط ها العمالة

 قسنطينة
ب1111 السوااه والنمامشه وتوقرت وايرها

ب811 قبائا عربية
ب2111 منط ة ال بائا الصحر 

ب8811 / المجموع

 الجزائر

ب311 ورقلة
ب2111 منط ة ال بائا
ب2111 الميزابية

ب811 عرب راا وقبائا مختلفة
ب3811 / المجموع

 وهران
ب211 عرب راا وا ر
ب8111 مدن ساالية

ب8211 / المجموع
ب227211 / المجموع العام

حنى بتالهتش،لشمبتلعقجعقبحدثبتللدج  بلتدج تبت ندشبجقلقدقبحدثبادججيش بكعدشبهدججمبتلع دشرهب
شبعت شقضدقبعدالبتالهتدشءتمبتلعقجعددقبتللااتحلدقبتلد تاج بع ندشبهسدببتلاعدشالمبتلهسهددق بالدابت ند

بع برا بتلس رشمبتلاسكالقبتشللرت،ا ب

ب

ب

ب

                                                           
ب 281-211صبصب بتلعالالبتلسشته باتجبتلكال بتلعشلايب-ب1
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بالجزائر منذ بداية  مجموع المهاجرين من العماالت الث)ث: يو ح 11الجدوا رقم 
0389 االات)ا الى ااية

1. 
 النسبة مجموع المهاجرين العمالة
 %23718ب2213 الجزائر

ب%11781ب8882 قسنطينة
ب%21782ب221 وهران
ب%211ب2812 المجموع

حشإلهتدددش،لشمبتلددد تاج بحدددثبتللدددج  بلنلدددا بتللرت،دددالل ب هددد بتلدددتسجبتلت  سدددلقب تلعقجعدددقبعددد ب
تلنلدا بتلنداالقبهسدببا سدر  ب هتدل ق ىال تعهد  ال تشللرت،ا تلاسكالق تالهتس  س رشم را 

سدد رشمبعد بتللرت،دالل بقددجبتلتدشر تبتلهدج جبج  بتداولصباسدعثبعد بتلبتكتلداببت لكد بي دشربادجج
ب 2تلتا سلقبتشللرت،ا
تأ ددابعنعددشبتوت تددمبتإلهتددشءتمبهدد  باددججبتللرت،ددالل بتتدد   بحددإ بتلاددججبكددش بب تلعسهدد 

كتلدددابتادددجبهددد ا بتلعقات دددثبسددد قبجت،عدددشبحدددثبتاتتدددشعبعسدددتعابع دددىبتجتلدددقبتالهدددتس  ب ترددد ابتندددك ب
هتددقب بح لددأمبسدد رشمبتالهددتس ب3نددج بتلقعددالب تلعتشتاددقب تل تددثبتلتدداجيب تللعددشاث بعددالب2312

 سدعقبعد بتللرت،دالل بتل تحدجل بىلدقبب811ىلقبتلضاربا قبتشيبت   ب عرشلتتدابتإتادشجبهد تلثب
تاشجي ب تتالقن با قبعوت  بلنشمبتلتسجبتلت  سلق  ب ىلدربو حدشب4ت   بتشلع شرهبتلهج جلقب تل

عدددد بلعلددددالبنددددتشتن ب تضددددشع ن ب تكدددد ل بهاكددددشمبه الددددقبت ر ددددهبالسددددت، ش بعقش عددددقبتالهددددتس ب
للد تابتللااتحدثبتلدىيبلاد بتلعندشلال بتللرت،دالل بل دجعل  بت،ا ب كىلرباشعد بتتلتا سثبتشللرب

 لنددىتب لددجب،كهددابتلعنددشلال ب لدد جتبحددثبب باشعدد بتلددجل ثب تاللتعددشاثبتلعنددتارتلتتادد بتسددااقب ب
                                                           

ب ب218ص بتلعالالبتلسشته ب 0191–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم اا تونس م ب،هعجبت بلشت ب-1
ب 288صب بلالبتلسشتهتلعاب باتجبتلكال بتلعشلايب-2
صب ب1111 بتللرت،دا بنداكقبجتابتألعدق ب2ر بالمبعدون إلاى كاليادونيا الجديادة ممةسااة هوياة منفياة  بتلتجلهبهدش هثب-3

ب 228ب–ب221صب
 رتا بتلتا دل بتألتد ثب تلندت  ب ب18 بعمجلاة األصاالة بع ق بتشلدشمبتد   بعد بهد ا بتألعلداباتدجبتلقدشجا" ب"لهثبت ارلرب-4

ب 18صب ب2118حلتايبب–تثلش  بتلجل لق
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ب8882تدد   بيددثبتللشللددشمبتلهج جلددق ب،يبتلسدد تحاب تلقسدد ر ل  ب يدد بتلددىل بلقددجاباددججي بب ب
ب 1تلسشتهبتللج  بتللشللقبتلعهتش بحثع بب%11781عشبلاشج ب،يب حاجت  227211 علع ع ع 

بتلدددد ر ثبتلت  سددددثتضددددشحقبتلددددقبىلددددربتأكددددجبتلعتددددشجابتالانددددلتلق بوشتددددقبع نددددشبتالانددددل ب
 A.N.T ت ب لددددد جبتللرت،دددددالل بعكهتدددددشبتدددددشلتسجبتلت  سدددددلقبقتددددد بت تتدددددشببب تالاندددددل بتلتا سدددددثب

تلد اق لل بتتد    بتلدقبتلد رلابتال  بتلهعشلقبتلتا سلق بحتثباسشلقبتهعدجبتلتدج يبتلد اق ث بندلخب
ع ك دددقبلسدددكش ب اق دددقبع دددىبوعسدددقبب بىكدددابحلندددشب"   ت بهاتسدددقبسددد هبتلاردددشال 2331تلت  سدددثب

قا     " ب قجبلكد  بتهجلدجبيدىتبتلتدشالخبالبل تدثب لد جبتلعندشلال بتللرت،دالل بتتد   بع دىبحتدا ب
ببب 2ر ل ق ب تشلوت صبقت بتلهعشلقبتلتا سلقبا قبت   

 با دقبتلداا ب2312تالاتعدشجبت لد جبتللشللدقبتللرت،الدقبتتد   بقتد بسد قبكش  دشبكعشبلل بتإع
  ب سددتت ب2312عدد ب لدد جبيددى بتللشللددقباع لددشبتالبت بسددلسمب تلتسددللسمبالددابعتدد حا بع ددىب

ب بتشلىتم؟2312تلعرا  بي بلعشىتبت بىلربس قب
لرت،ددالل بتلتقددشءبعلددش بل بتأ ددابالب2312حقددجبسددشجبتالاتقددشجبتاددجبت تنددشءبهدد ا بتلعقات ددثبسدد قب

 بهلابلىكابتللا  بعت ابهشلقباش، تل ب تلعقات ثب تلنلخبتلهدجتج رب" يدىتبالبلع دالب3تشللرت،ا
 ب4عدد بتددارب،هتددشجبتلنددلخبتلهددجتجبحددثبحقددابعددجقالبكعددشبت بتت ددشءبتلعقات ددثبتتددته تبتلددشاتبتدداشات"

 عدددد بي ددددشبرتجمب تكهتددددمبيلدددداتن ب هدددد بتلوددددشاجبوشتددددقبع نددددشبتدددد    ب ع نددددشبا،مبتلسدددد رشمب
  سدددلقب، البهددد بتلسددد رشمبتلتا سدددلقبهش لدددشبضدددا ا بعاتقتدددقبيدددى بتللشللدددقب تدددارمبتدددىلربتلدددجحشتابتلت

                                                           
1
 - Amar Hellal, "Militantisme nationalism et tendance Arabo musulmane des étudiants et intellectuels 

Algériens "ب , Majalat Ed Dirassat Atarikhia, N: 9; 1995; p 62. 
 ب2112 بتدد    بجتابسددات  بلس ددثبتدد بتلهددشجبلهددثربلتددح بالعااادات والت اليااد التونسااية بعهعددجبتدد باهعددش بتلهنشلنددثب-2

ب 228ص
ب 88ص بتلعالالبتلسشته بائريةمساهمة الجالية الجز  بتنلابعجل ثب-3
ب  311ص بتلعالالبتلسشته بنشا با تلابتللا  ب-4
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 تل هش،هبه  بتلعنشلال بتللرت،دالل بتتد   بالايدش ب كدىلربتلهدش بحدثباندجبتلهكد بتلعدج ثبحدثب
ب 1تللرت،ابحثب  بتللعن القبتلتا سلقبتلهشلهق

لل ب قدددجبتودددى شبع دددابال دددقب بت  بتهتدددشءباسدددعثبل عندددشلال بتللرت،ددداب2312كعدددشبتادددجبسددد قب
عد بتلعلعد عبتلادش بهلداب سهد بت بب%1178تيبعدشبلادشج ب سدتقبب181حاجتبع بعلع عبب122

بتاتلببتللشللقبتللرت،القب تلتثباججيشبعاتببا قبتل ه بتآلتثر
 .2م0389اا أوا ااصال سنة  الجزائرية ات: يو ح الجالي18الجدوا رقم 

 النسبة م ارنة بالمجموع العدد الجالية
ب%37 3ب37 السوااة
ب%5. 1ب73 العنابيون
ب%74 7ب74 ال سنطنيون
ب%74 5ب54 العاصميون
ب%1. 5ب.5 الوهرانيون
ب%71 .ب7 المزابيون
ب%17 .ب1 اها المدية
ب%74 .ب7 الورقلية
ب%74 .ب7 البليديون

ب ي شب سه بعشبل ثر
 بال ساانطنيون بلعنااابيونات بتكهددابتلعنددشلالل ب لدد جتبيددثبتللشللددقبتلهج جلددق بتيبسدد تحق بب-

عدد بب%33 31حدداجتبتيبعددشبلاددشج ب سددتقبب455عدد بعلعدد عبب514 يدد بتلددىل بلقددجاباددججي بتدددب
بتلعنشلال بتلعهتش بحثبيىتبتللج   

 %17 4حدداجتب ت سددتقبب455عد بب54 بتنددشبتيبقدجاباددججبسدكش بتلاشتددعقب سددتقبالبتدألب-

ب يثب ستقبعاتتا بعقشا قبتسكش بت ثبعلرتببت ب اق ق 
ب  

                                                           
  81ص بتلعالالبتلسشته بالية الجزائريةمساهمة الج بتنلابعجل ثب-1
ب  تساب-2
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 ال رن العشرين الهجرة خ)ا ة الثانية: المرال
تددأتثبعاه ددقبهش لددقب لجلددج بب عدد بتلنلددا بتللرت،الددقب هدد بتدد   بتلسددشتققبل هعشلددقبتلعاه ددقبتاددجببب

 عاه دقبتلاقدجبتأل  بب1 2332 عدشيب21ا قبت   بلد  ب  يثبعاه قبت تتشببتلهعشلقبتلتا سلق
 قدددجبترجتجمبب2128 ب2111 ب تدددشألوصبحدددثبتلتتدددا بتلتشتددد قبتدددل بسددد تثبعددد بتلقدددا بتلاندددال 

بتسدتعام ب ب2، ب،تجامبحا سشبقش   نشبتلوشصبتتل لجبتللرت،الل بىلتشالش تاج ،كتا تنك  تلنلا 
تإلهتشءتمبتلتدثب،لالدمبوهذا ما نلمسه من خالل   عستعا يشتر اب حث تت    تللرت،الق لنلا ت

ب28ج ابقداتاب  ب وشتقبتاجبت2182ب-ب 2112سلقبلك بوعسقبس  تمبعشبتل بتشلتسجبتلت  
 ب كعددشب لددجبلوشتددقبتنلددا بتللرت،ددالل ب هدد بتدد    بتلددىيب،لاددقباوتددقبتلسددتابت2128ل ل لددقب
تسدتببيلداتن ببتلعندشلال بتللرت،دالل بتدتق صب تت دشقصبك عدشبىتلن دشب هد بتلاداببتهدشهت،عدشك ب
كتلا بحثبتتجلابتلعندشلال ب ،يعلق تلناقث تلل  ب ع رقق تكتسث هل  حث تألقتق تلعااب  ه 
للرت،دددالل بتلعندددشلال بىلدددقبت،دددالل ب وشتدددقبتدددسجبسددد   ب ت دددشءتبا دددقبيدددىتبلعك  دددشبهتدددابتتللرب

 بقبتللرت،الددقبتلتشللددقربسدد هب،يددات  بتتسددق بقشلعددق بتلقشلددق با شتدددقتلع ددشرهبتللااتحلددبتدد   بعدد 
 بتلقتش،د  بت دثبعدرتب بلرشا  بقسد رل ق بسدرل  بتلهضد ق بت هلدشا ب يدات  بتداجبتد االالوت

ب ب يىتبكعشبي بعتل بحثبتللج  بتلتشلثرب3  ال بتلتلضشءب تسجبس
 
 
 
 
 

                                                           
 بتلقددشيا  بعكتتددقبتأل ل  عتددالق ب2 برالمحاارب ، الجزائاار، تااونس، ربااا الكبياار مليبياااالمحاارب الع بندد قثبارددشتهللبتللعدد ب-1

ب 811صب ب2111
ب 181–112 بصبصبالالبتلسشتهعتل بنشا با تلاب لا  ب-2
ب  10وللمزيد ينظر للملاق رقم م 14صبس بلتشلث بتلعالالبتلسشته بل بب-3
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 .1ن الجزائريين بتونس ما بين اربين: يو ح التطور العددي للمهاجري11الجدوا رقم 

سنة 
 ا اصال

مجموع 
 المدينة المراقبة الجزائريين

عدد 
المست رين 
0110 

عدد 
المست طبين 

0119 

عدد 
المست طبين 

0180 

عدد 
المست طبين 

0189 

ب82338ب2112
مدينة تونس 
ب22182ب1812ب1122ب21288 وأربا ها

ب1332ب3888ب1821ب2888 الكافب81331ب2112
ب8122ب8818ب8181ب8182 تبر سوقب81188ب2182
ب8811ب8188ب8818ب8881 بنزرتب81322ب2182

ب/ب/
ب11281ب18128ب18111ب18111 المجموع
ب%12781ب%81711ب%28722ب%28713 النسبة

أل لقبلنىتبتللج  بلتتل بل شب، بتلع شرهبتألكهابتستقرشببل عندشلال بت تلقاتءتم وس  حع 
 بهدد بتدددأتثبتللرت،ددالل بوددس بتلسددد  تمبتلعهددجج بحددثبتللدددج  بيددثربتدد   بتلاشتدددعقب ضدد تهلنش

عجل قبتلكش ب تتابس هب ت رامب تأتثبتادجبيدى بتلع دشرهبعجل دقبتد راب سد هبتألاتادشءب عكهداب
ب 2 تشلقب را ت 

لدددىببلجلدددج ب،جمبلترددد ابتالادددجتجبعددد بتلعندددشلال بتدددل بسددد  تمبل نددداب، بحلدددابا تعددد ب ب
تإلاتكدددشربا دددقببلاتتدددابتكتندددش بتلت سدددتشربتع رقدددقبقتتدددقبهدددشحرتبعنعدددشبحدددث بب  2112-2182

تأللجيبتلاشع قبتللرت،القب وشتقبع بتل تحجل بع باعشلدقبتللرت،داب ع رقدقبتلقتش،د   بتسيد بتادجب
رت،ابل تهابا بلقعقبتلادلشبتلتدثبرتجمبىلربتل تحجل بع بع رققبس  ب ع شرهب،واوبع بتلل
 ب21سدتاعشالقبوشتدقبحدثب نشلدقبتلقدا بع بتدا تتنشبسد رشمبتالهدتس بتدشللرت،ابتسلشسدتنشبتال

لقباشلقبتلهاببتلاشلعلقبتأل لق ب 3 تل

                                                           
ب 213صب بتلعالالبتلسشته ب 0191–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم اا تونس م ب،هعجبت بلشت ب-1
ب  11وللمزيد ينظر للملاق رقم مب88صب بتلعالالبتلسشته بمساهمة الجالية الجزائرية بتنلابعجل ثب-2
ب 231صب بتلعالالبتلسشته ب 0191–0381اا تونس مالمهاجرون الجزائريون ونشاطهم  ب،هعجبت بلشت ب-3
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تتدددددددددددشعبسلشسدددددددددددقبتألاابباىعتدددددددددددتالسدددددددددددتاعشالقبكش تندددددددددددشابتللددددددددددد عب تل تلسلشسدددددددددددق تادددددددددددج ب  تل
ابتلع ددددشرهب تدددد بتسددددتقرشتنشبل عنددددشلال ب بكعددددشب سددددترلالب، ب علددددرب، بتادددد1تلعها قددددق   ىلخ

عددددد بعلعددددد عبتلعندددددشلال بتللرت،دددددالل  ب يدددددثبكددددد بعددددد بعجل دددددقبتددددد   بب%12ت سدددددتقبترلدددددجباددددد ب
لرت،دايبعد بب11281 درام ب تسدتقابهد تلثب ض تهلنشب تلعاتقتقبتلعج لقبتشلكش ب تتدابسد هب ت

 ب تسدددتقرتمبعجل دددقبتددد   ب2ندددوصب82111تلتدددشلأبادددججي بب2182تلعلعددد عبتلك دددثبإلهتدددشءب
 با عدددشب، بعجل دددقبتددد   بيدددثب2182عددد بعلعددد عبتلعندددشلال بلسددد قبب%11 هدددجيشب،كهدددابعددد بل

تلاشتددعقبتلسلشسددلقب تالقتتدددشجلقب تلهقشحلددقبتلتددثبتتددد حابتنددشبلعلددالب، ددد تعبتلهددا ب تلعندد بتلتدددثب
تإلسددددتاتتللثبتلدددداتتربتددددل به ضددددثبتلتهددددابتهتددددشجبىلددددقبتأللددددجيبتلاشع ددددقبىضددددشحقبىلددددقبع قانددددشب

 بهلدداب هدد بتلنددعش بتلت  سددثبتأاددجتجبكتلددا مبتلنلددا بتلسدد حلقب بكعددشبكش دد3تلعت سددربندداهب ااتددش
تلسدد تحقبىلددقبتلنددعش بتلت  سددثب،ا ددتن بعدد ب، الجبسددتقبلددجبعنعددق ب قددجبكددش بتلعنددشلا  بنددك مب 

كدد ل ل ب  لددجبتلضددشبسددكش بقعددشابكددش  تبب  بتلددرق  ب اعددش  بتلتنلعددقسددا جب يدد بسددكش ربتاددر م
ب 4عت تلجل بتكها بحثبتلنعش 
شققب عتاتدددقب  ددداتبل  دددا  بتلرتلالدددقبتلتدددثبتعدددابتندددشبتلاه دددقب تلضدددشب قدددجبكش دددمباه دددتن بنددد

ح لدجب، ند بل تق د  باد بتللعدش ب، بتلندشه شمبب تلهشلقبتلعشجلدقب تلعا  لدقبتلتدثبلالندنشبتلعندشلا
شابتلدددىيبل تددد ن بىلدددقب تددد البىلدددقب تردددقبهددد بتددد را ب ا دددجب تددد لن بىلدددقبتددد رابلسدددتق   بتلقرددد

                                                           
 اسدشلقبعشلسدتلابحدثبتلتدشالخبتلهدجلاب ب0181–0381تصاادية الفرنساية ااا الجزائار السياساة االق باتجبتلهكدل با ته دقب-1

 بقتشت ددد بلشعادددقبتلهدددشجبلوضدددا بك لدددقبتلا ددد  بتإل سدددش لقب تاللتعشالدددقب تلا ددد  بتإلسدددسعلق بقسددد بتلا ددد  بتإل سدددش لق ب تلعاشتدددا 
ب 81صب ب1128/1128

ب 181 ص  1128  تللرت،ا   تلت رلال ل  نا كاجتج  جتا  2ر  التونسية الب)د إلى الجزائريون المهاجرون  نتا  تلجل  ولا -2
 ب2132تنشبتلعهعجلدق بتد    بعرتاقبتلج لقبتلت  سدلقبتعهشضداب ب2ر بالمؤنس اا أخبار إاري يا وتونس بتت ب،تثبجل شاب-3

ب 8–8صبصب
4
- C.L. bataillon , Le souf étude de géographie humaine, institut de recherche sahariennes, université 

d’Alger, 1953, p 102. 

 ب2جتابتأللعالددق بر بم0191 -م0101هجاارة سااكان وادي سااوف الااى تااونس خاا)ا ادد تجي ب اددرت   قددسبادد رباتددجبتلقددشجا
   283صب ب1128تللرت،ا ب
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ك د ب ،عدشب211بردددانشبتلعنشلابع بتلد تجيبىلدقب تردقبت تقجابتلعسشحقبتلتثبلقرب ت   بتلاشتعق
ب 1ك ب288ىىتب،كع بتلعنشلابىلقبت رابحتت بتلعسشحقبىلقب

 كدش  تبلتتاد  بتلرالدهب بحداجتب، ب،كهداب21ىلدقبب21عد ب كعشبكش  تبلنشلا  بحثبلعشاشمب
تلعاتددج با ددقبردد  بتلرالدده ب، برالددهبتلق تحدد ب لنعددشب تدد بتلعسددشحقب البلتاددجت بادد بتاضددنعشب

رالدهبلسدقثبتلعدشال بكهلاتب  قجبكش مبيشتابتلرالهبتهتد يبا دقبادج ب تدشابل عدشءبا دقبرد  بتل
 ت،دددابتلاسدد ثب تلاجلدددجبعدد بتآلتدددشابب ربت،ددابت سدددعشلق بت،ددابتلاددد تج بت،ددابتلاعدداي عدد بتل نددشب لدددج

بتللج  بتلتشلثربكعشبي بع ضحبحثبب 2تألواوبا قبر  بعسشحقبتلراله
3ة بمدينة تونسيو ح تعداد السواا: 19رقم جدوا ال

 

 السنة 2112 2112 2181
 العدد 1223 1882 1811
%ب2178 كىلربكش بلت ثبعلرتببلشللشمبعنعق بىىب لجب، ب ستقبتلعلرتتل  بتت   بكش دمب

 تاتتددابيددى بتل سددتقبب  2112 بي ددشربتشل سددتقبإلهتددشءبسدد قبعدد بعلعدد عبتللرت،ددالل بتلعت تلددجل
 دددد بتل ددددا  بتلسلشسددددلقبحددددثب بب 4%178يددددثبعنعددددقبلددددجتبىىتبا ع ددددشب، ب سددددتتن بحددددثبتللرت،دددداب

ىلددددقبب تلاسددددكالقب تاللتعشالددددقبتلتددددثبرتاددددمبعر ددددالبتلقددددا بتلانددددال بتددددج،مبيلدددداتمبتللرت،ددددالل 
 ب سدددكش ب2121 بكنلدددا بع دددشرهبسدددرل ب تددداجبتددد االالوبسددد قبتلت دددجت بتلعلدددش ا بع ندددشبتددد   

سدتاعشاب بععدشبو دهبي ادشبكتلداتبلدجوبتالاش، دق311 ب تلىل بقجاباججي ببب2122ت عسش بس قب
ب5حسعشيشب،هجي بتشل تشءبتألوسقث 

                                                           
ب 283صب بتلعالالبتلسشته بم0191 -م0101هجرة سكان وادي سوف الى تونس خ)ا ا تجي ب  ارت اتجبتلقشجاب-1
ب 281 ت بتلعالال بصبب-2
وتةثيرهااا علااى الع)قااات مااف  0118–0103االو اااع االقتصااادية واالجتماعيااة اااا منط ااة وادي سااوف اهعددش برقددب بب-3

 بلشعاددقبتشت ددق تلعاشتددا بىنددات ربل سدد بع شتددالق  بابعددىكا بل لدد بنددنشج بتلعشللسددتلابحددثبتلتددشالخبتلهددجل ب ليبياااو  تااونس
ب 11صب ب1112–1118

 بجتابر لر دق بتللرت،دا بم0291-0291تا الزيبان وميزاب بين سانتا الاركة ا ص)اية اا منط  بالتداتجبتلقشجابق بب-4
ب 15ص ب4.57

ب ب414بص بتلعالالبتلسشته بالمهاجرون الجزائريون إلى الب)د التونسيةولابتلجل بنتا  بب-5
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كعدددشبكش دددمبع رقدددقبتلل ددد ببتلت  سدددثبع رقدددقبلشىتدددقبل عندددشلال بعددد ب،لددد بتلاعددد  ب لدددىلرب
تسددتقرتمربقتتددقب تلعندد  يب تلاجلدد ب ، بتلادداتل ب تلع  لددق بقشتددجيبتلاعدد بعدد بتللرت،دددالل ب

تدددد   بب ددددقوشتددددقبتاددددجبت تتددددشببتلهعشلددددقبتلتا سددددلقباب 1لك  نددددشبع ددددشرهبع لعلددددقبل ت سددددتشم
"ب2 عدش تتلاجلد بعد بردا بتلعن دج بتلتا سدثب"شللقبتدشلقاببعد ب تكتنش بتلت ستشمبتقالقبتله

2118اددش ب
 بهلددابنددك  تب بتال لددقبل لددجبتلاشع ددقبتلعاشاتلددقلددىلرب لددجبتلقتددش، ل  بنددك  تبتل دد ت ب3

 بكعدشب تد بادججبتلاعدش بتلسد تحقب4 5757%بع بتللجبتلاشع قبحدثبتلع دشل بتلت  سدلقبلسد قب.4
 كددش بلدد بباددشعس 4.47قتتددقبببب-تشلع ددشل بتلت  سددلقبحددثبندداكقبتددتشق  ب5747سدد قبحددثب

لاددد جب،تددد ن بىلدددقبقتل دددقب، الجبردددا جبتندددقلنشبتلعتدددشاتقب سددد   عددد  تلعندددشلال  يدددتالءبتلاعدددش 
ب 5 تألانشش
 ،يعلقبل لش ببتلعس عل بتلىل بتسدتقا تب اججت تألكها تلعلع اق تللرت،ال   كش  حقج  اع عش

مبعدد ن با شتددابعدد بتلتدد بتللرت،ددايب قسدد ر لل  بلرت،ددالل بتلاشتددعق بقتش،دد بحددثبتدد    ب كش دد
لل   ب ،ا دتن بادششب علدرتتلل  بسد تحا ب اق لدل ب تد تتب  يات لل   ب ا شتابعد ب،قدشلل بتلل د ب

 ب تسددتعا تبرل ددقبتلانددجبتلك ل لددشلث بهلددداب2381   بع ددىبتهددتس بتللرت،دددابسدد قبحددثبعجل ددقبتدد
 تدددا ب ت سددددتقبب3211تتاددددجتجبقدددجا بب 2112لعسددد عل بسددد قبعددد بتأللش ددددببتب%18ندددك  تب سدددتقب

                                                           
  اسدشلقبعقجعدقبل لد  ب0191 –0331الثورة التاريرية  بداية إلى الفرنسا االات)ا من سوف وادي مجتمف با شترلق ا ثب-1

ب 111صب ب1113/1111 بلشعاقبتللرت،ا بىنات بج/،باعابت بوا    ب تلعاشتا تلهجلا تلتشالخ حث تلجكت ات  ننشج 
 يددد باضدد بتلتاهدددقبتلا علدددقبتالستكنددشحلقبتلع  عدددقبسددد قب ب2383 لددجبسددد قبحل لددببت عدددش ربيددد بتلرددايبتدددشلللشبتلتا سدددثبب-2

 ع ب،تاربعتلتشتابتقالدابرتدثبهد  بت حالدج ب تلدتات بتلدجع ي    ب لدابتلاجلدجبعد بتللد ت،ربعهد بلدش،ر بتل دشاجبل تندللالب ب2338
ابجت ب0101–0339قصاة الفسافاط ااا تاونس  بل  داربعهعدجباعدشابنداشت لق ب2121حلتدايبب21ت حثبحثب با قبتلت شاق

ب )18ينظر الملاق رقم  وللمزيد (ب11ب–21 بصبصب2112سهابل  نا بت    ب
ب 282صبتلعالالبتلسشته ب ب0191–0101كان وادي سوف إلى تونس خ)ا هجرة س باتجبتلقشجابارت با تجيب-3
 قبلتشالخبتلهاكقبتل ر لدق بنجبتألاع ن اتمبتلعا باالستعماريةالاركة الن ابية بمناجم قفصة خ)ا الفترة هتل برتشتث بب-4

-1954)مهاجرو منط ة وادي سوف لل ر  المنجمية التونسية عال ب  ايب  وا   ب ب قسبا رب73 بصب1..4ت    ب
 تلا د    بك لدقبتلا د  بتاللتعشالدقب تال سدش لق بقسد )رقدب اهعدش  تندات ر تلتدشالخ  حدث تل سدش  ب عىكا بعكع قبلننشج(ب،(1920

ب 74 بصب4.57-4.54جي بتل ت لشعاق تال سش لق 
ب 573صب بتلعالالبتلسشته بم0299-م0209هجرة سكان وادي سوف إلى تونس خ)ا اتجبتلقشجابارت با تجي بب-5
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نوص بيىتبتلاججبع بتللرت،الل بعرلوبع ب،ي بتلت ب ،قشلل بب1218 بتاججب2182س قبب12%
ب بعشبي بع ضحبحثبتللج  بتآلتثر1تلتهاتءبتللرت،الق

 2 0119 –0110: الجزائريون من مدينة تونس م19الجدوا رقم 
 السنوات         
 المناطق

 م0299 م0290
 النسبة العدد النسبة العدد

ب%4 4ب4.1ب%1 7ب771 بنا مزاب
ب%41ب4775ب%4 .7ب4114 سوااة
ب%1 57ب5777ب%57ب5543 ورقليون
ب%55ب5.77ب%1 1ب131 تواتية

ب%1 55ب5.34ب%4 55ب5.44 جزائريون عاصميون
ب%44ب.417ب%1 41ب44.1 قسنطينيون
ب%4 1ب171ب%4 3ب.14 وهرانيون
ب7734ب4134 المجموع

ل ضدددحبتللدددج  ب، بادددججبتلعندددشلال بتللرت،دددالل بعددد بتألقدددشلل بتلل  تلدددقبهلدددابقدددجابادددججي ب
%ب71 بعقشتد ب%بع بعلعد عبتللرت،دالل 11 بت ستقبتتعه تلتث تلتهات لل  ع  نوتشب7311

ب  5745س قببنوتشبحثب7713اججي ببتشل ستقبل ت لل بتلىل بت أ
 قجبت قتمبوس بتلهاببتلاشلعلق  2188 ىلق تلهش لق تلاشلعلق تلهاب تاج تللرت،الل  يلا  ،عش

 تلا عشء  لعالق  3تلناب هرب ك نشر تللرت،ا حث تلسلشسلق تأل نرق تر ا تستب تلهش لق

بتل اثبلجوبتلناببتللرت،ايبع ب،ل بعهشاتقبتالستاعشا تلعس عل   بحثب4تللرت،الل ب رلشج 
 سعقبع بتل بعلع عبب81111ته تلثبب2182هل بقجاباججبتللرت،الل بتشلتسجبتلت  سلقبس قب

                                                           
 Jamel Haggui, les Algériens D'originaires du sud dans la Ville de Tunis pendant l’ époqulب1

coloniale (1881–1956)(Mogalrites, Souafas et ouarglias), (Mémoire de Ded en Histoire 

Contemporaine), université de Manouba, Département d’Histoire, Année universitsire 2003/2004, p 41. 
2
- Jamel Haggui, Op cit,  P P 41–42.  11رقم  لملاقل ينظروللمزيد ) 

3-Ch . A. Julien, Histoire de l’ Algerie Contemporaine, 1827-1871, paris, 1964, p p 340–341. 
تابج ب2ر بة العلمال المسلمين الجزائاريين ودورهاا ااا تطاور الاركاة الوطنياة الجزائرياةيعجم باتجبتلكال بت تتتدش ب-4

ب 218–12 بصبصب2312تلتاا بتللرت،ا ب
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 سعقبع بعلع عبسكش بت   بب31888تلعس عل بتلعستقال بتت   ب تلعقجاباججي بته تلثب
ب 1 سعقب8181183تلتشلأباججي به تلثب

 م0119لسكانية لمهاجرين جزائريين : يو ح الكثااة ا18الجدوا رقم 
 ن تونسمجموع/ سكا عدد المهاجرين المسلمين عدد الجزائريين السنة
ب8181183ب31888ب+81111 0119
ب8138231ب/ب+282811 0199

جبتلت  سدلقبكدش بحدثباججبتلعندشلال بتللرت،دالل بىلدقبتلدتسب، ب ستو صبع بتلش شمبتللج  
 بتد بترد ابتدد تلا ب،كهدابىىتبعدشبقدد ا بتدشلتتا بتلد للر بتلتددثب،اقتدمبتلهدداببترد ابادججيبعسددتعا 

هدددد ا بتللرت،الددددق بكعددددشبكدددش بتعاكددددرب،ا ددددتن بحددددثبتلنددددالربتلاشلعلدددقبتلهش لددددقبىلددددقباشلددددقبت ردددسهبتل
قبتلت  سددددلق ب هسددددببىهتددددشءبسدددد قبتلسددددشه ثبتلنددددعشلثب تلع ددددشرهبتلعهشىلددددقبل هددددج جبتللرت،الدددد

 سدعق بب81111 بىلدقب2181 سدعق ب  تد بسد قبب82111نشبتدب بحإ باججي بلقجابهل 2182
هلداب تد بب بتلتتدا   كش دمبلشللدقب،يد بسد  بعد ب،كتدابتللشللدشمبتللرت،الدقبتتد   بودس بيدى

ادشعسبب1811للترد ابىلدقباشعسبب1131ب بتع شل بتلاجل 2183 تحقبحثبس قبتلس تلاعش  اجج
 بكعدددشبكدددش بلت دددثب3حدددثبتلع دددشل بتهتددد بتلالدددشج بشللدددقبقسددد رل لق بتادددجب، بكش دددمبل2 2188سددد قب

 ،يد بر ت  ب سدرل بتلدىل بيدشلا تبحدثبب تد تمعق ب  ت بتلهش بتشل ستقبألي بعلرتببلشللقبعن
ب 4" تلعقات ل بحثبت   بلقبب"ب ب كش بلر هبا لن  2312،ا تن بتاجبس قب

                                                           
ب 212صب بشتهتلعالالبتلس ب 0191–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم اا تونس م ب،هعجبت بلشت ب-1
التاااوالت االقتصااادية واالجتماعيااة بااال ر  المنجميااة خاا)ا الفتاارة االسااتعمارية مثاااا قريااة الرديااف  ددث بعتا كددقباهلب-2

ك لددقبتآلجتبب ب اتددجبتل تهددجبتلع كددثبراسددشلقبوددت بتلددجا  بتللشعالددق بىنددات   بم0299-0292بااالجنوب الحربااا التونسااا 
ب 47-54صبصب ب1..4-1..4 بت    تلا   بتإل سش لق بلشعاقبتتشق  ب

ب 811صب بتلعالالبتلسشته ب8ج بتاريخ الجزائر الث ااا ب،ت بتلقشس بساجبتهللب-3
 بجتاب2 برم0181-0111إساااهامات النخباااة الجزائرياااة ااااا الايااااة السياساااية والفكرياااة التونساااية  بولددابتلدددجل بنددتا ب-4

ب 11 بصب1111تلتتش،ابل  ناب تلت رلال ب
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 قجبكش بل عنشلال بتللرت،الل بت  لعشتن بتلوشتدق بهلداب، بلكد بلعشادقبندلخبلادل بعد ب
 بكش مبيى بتلعندلوقب"بتد ااب"ب،تدشبب2332تلس رقبتلعه لق ب قت بجو  بتلتا سلل بىلقبت   ب

قت دثبتلدىيبكدش بسدش،جتبحدثبتللرت،دا بهد ب، بتلنلدا بكش دمبا بلج ب قدجبتهتت د تبتد ت بتل  دش بتل
لعشالدددقبتضددد بقتش،ددد ب ،سدددابكشع دددق ب كدددش  تبهدددل ب تددد لن بىلدددقبع دددشرهبتسدددتقاتاي بحدددثبتددد   ب

حددثبتللرت،ددا ببجي لدد بلاع دد  با ددقبتلهتددش با ددقب تدد باددشجتتن ب تقشللددجي بتلتددثبتكتسددت يشب،لددش ب ب
هقدق ب تتاد بتلت تتد بعدالبسدكش بتألااب لستعله  بحثبتلعهشح قبا لنشب ت الهنشبل للش بتلس

ب 1تألت لل بتسترشا تب، بلتها تبحلن  ب لكست ي باشجتمب تقشللجبلرت،الق
 عدد بعنددش بنددلخبتللعشاددقبتلعاددل بهدد بتل رتاددشمبتلدد ن بهلددابلنددك بتل تسددرقبتلدد ن ب تددل ب
تلسددد رقبتلهشكعدددق بلكدددد بعددد بحددداابتلهعشلددددقبا دددقبتددد   بت قددددقبتلعندددشلا  بتللرت،الددد  باددددج ب

 بكعدشب2121إللتدشايبادش بهلابحاابا لن بتلتل لدجبتع برا بس رشمبتلهعشلق بعضشلقشمب
، بتلتا سدددلل بهددددش ل تب، بلسددددتعل  تبتاضددددن بلللا دددد تبعددد ن ب،جت بتوددددجعن بحددددثبضدددداببتلعقش عددددقب

ب 2تلت  سلق
يثبتلعتسسقبتلتق لجلقبحثبتلعلتعاشمبتلعاشاتلقبتألكهابقجعش بحقجب،وىمب تلعنلوشم  لك  

عشالق ب تشابتلنلخبلال بع برا بتلعقل بتلاش ب، بلت بتوتلشا بع برا بتنشبتإلجتا بتالستا
بلجوبتلنل خبتلت  سلل ب بتقاتابتشل كثبت ت بتلتسعلقبتلع ل ج  تلعاتقببتلعج ث ب لال باسعلش

 لجبتلنلخبع ب ت بب–عهسبب– يكىتبحا قبا، بك بعلع اقبع بسكش بتلل  ببتللرت،الل ب
خبتلس تحاب كىلربتل اق لق ب لك  بع هقشبتشلعاتقببتلعج ثبا قبتلتسجبعه ربنلخبتلعلرتتلق ب نل

بتعنعشمب،واوبع نشرب ب لك  بتلنلخ بحثبلش ببتلضات،ب  بتلعجل ق تلعست وبتإلجتايب تنلخ
بحثبت   ب بتل هش،هبتلتثبلهتشل  نش بهلابلع هن  بتلعنا با لنش  بل علع اق بتلعج لق تلهشلق

ب 3تشلوجعقبتلاسكالق ب لاع با قبتهتل بتلضات،ب ل تلعا ل ق ت،   لاجنب  الايش  تإلقشعق ك هلقق

                                                           
ب 18–11 بصبصبتلعالالبتلسشتهبة الجزائرية، امات النخإسه بولابتلجل بنتا ب-1
ب 18صب بتلعالالب ت ب-2

3
 - Jamel Haggui, Op cit, p p 65–66. 
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جتابتللعشاق"با جبتل اق لقب "جتابلتلعان بسعلمب"تل كشلق"ب يثب"بكعشب، ن بنك  تب،عشك 
بتلقشجعل بع بس   ب يثبعكش بىقشعقبجت،عقبل لرت،الل بع بتلل  ببتللرت،ايب با ج تلس تحا"

تشل  تهثبتألاتاقبل عجل قبت   ببتلن تاعبل عقلعل ب ل قشجعل بتللجج بيى بتل  تجيبت تنامبحث
حثباناب كشالم بك ب كشلقبتض بب2ىلقبب8 ا قبستل بتلعهش ربحشلس تحابتلعا تبتأاجتجبع ب

بلسشاج  بتاضن ب بتلقت لقب تللن لق ب كش  ت ع هجال بع بلنقب تجيبس   بهسبب،ت لن 
بب 1ججحشألكهابقجعشبحثبتل ل جبلسشاجبالا بع بتلعهتشلل بع بتلقشجعل بتلل

 : مناطق است رار المهاجرين بتونسخامسا
لد بلقتتدابتسدتقاتابتلعندشلال با دقبع رقدقبتال ندشبجتود بتلدتسجبتلت  سدلق بتد بكدش بتتداقن ب
حثبنتقبتلع شرهبتجءتبع بتلل  ببهتقبتلندعش  بتتادشبلهلد بتلع تسد بتلتسهلدقب كدىتباسقدتن ب

ا بنتاباه  بل تق   بع بعكدش بىلدقبتشلس رقبتلهشكعقبتت    ب كش بتلعنشلا  بحثبتجتلقبتلنل
 ودددابتههدددشباددد بتلعكدددش بتلع شسدددببلسسدددتقاتاب تلادددلش ب كش دددمبع رقدددقبتلل ددد ببتلااتدددثب،كهددداب

ب 2تلع شرهبحثبت   بتاتتشرشبتشلعنشلال بتللرت،الل 
 لادد جبتسددتقاتابتللرت،ددالل بتتدد   بىلددقبعددشبقتدد بانددجبتالسددتاعشابحددثبتللرت،ددابهلددابتددىكاب

ببتله تثبتنشبقجبت أباتالبسدكش نشبتسدتببيلداتمبتللرت،دالل بى يبتلعتشجاب، باججب،ي بتلعىي
تألتددد  بتلتاكلدددقبىللندددش بحقدددجب،تدددتهمبت دددرامبعدددالبتددد   ب تلعنجلدددقبعددد ب،كهدددابتلدددتسجبتلت  سدددلقب
اعات شبتشللشللقبتللرت،الق ب تعا ابتأللش بتضشا باججب،تتشعبتلعدىيببتله تدثبتادجبىلدربلتد تاجب

 يبتألتدد  بتلتاكلددقبىهددابت تتددشببتالهددتس بتلتا سددثباددججبا ددل بعدد بتلعنددشلال بتللرت،ددالل بى
ب 3تشللرت،ا

                                                           
ب 81–83 بصبصبتلعالالبتلسشته بمساهمة الجالية الجزائرية بتنلابعجل ثب-1
ب 118–111ب بصبصتلعالالبتلسشته ب0199 –0111الجزائريون بجامف الزيتونة  الطلبة بولابتلجل بنتا ب-2
ولدابتلدجل ب ب قدسباد رب218 بصب2131 بت درام بع ند اتمبلعالدقبتدتش قبعجل دق بتد    بهاذه بنازرت بتلى تجيباندلجب-3

ب 10رقم  لملاقل ينظروللمزيد ( بببب128بب بتلعالالبتلسشته بصالتونسيةالمهاجرون الجزائريون إلى الب)د نتا  ب
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 ت تلمبتلنلاتمب،ه شءبتلعقش عشمبتلناتلقبضجبتالهتس بتلتا سدث بهلدابيدشلامبادش،سمب
تأكع نشب ،الش بتلا عشءب تلقضش  بعد بتللندشمبتلنداقلقب تلااتلدقب تل سدرق ب قدجبتسدتقامبي دشرب

ب 1ض تهلنشتلت  سلقب، بتت   ب سك بتاضن بحثبتلعج ب
 است رار المهاجرين بمنط ة الجنوب:  ،ب

ى بع رققبتلل  ببتلت  سثبيثب،ي بتلع شرهبتلتثبتاتترمبتك بعاتهد بتلنلدا بتللرت،الدق ب
ىىبكش مبع رققبتلات ابألا تلقبتلعنشلال بتللرت،الل بتلدىل بيدشلا تبىلدقبتد    ب تل بلد بلندنجب

ي ددددشربحددددثبتجتلددددقبيلدددداتتن ب تللددددقب بتسددددتقاتاتبل عنددددشلال ب21تلل دددد ببتلت  سددددثبوددددس بتلقددددا ب
تل دددا  بتلع شولدددقبتلتددداتقب  دددجا بتلعلدددش  ب ادددج بتددد حابحددداصبتلندددا بىالبىىتبكدددش بعددد ب تددد ب

 بلددىلربلدد بلسددتقابي ددشربحددثبتلتجتلددقبسدد وب2تلع ددشرهبتلل  تلددقبتشللنددقبتللرت،الددقبكع ددشرهبسدد  
تدددثب،ادددجتجبتسدددلرقبحضددد مبتلتقدددشءبحدددثبع دددشرهبتددد را بقدددشت  بقتتدددق بقت دددث بلدددالش ب لاتدددقبتل

تنددج بتلاعدد بحددثبتلهاتسددقب وجعددقبتلر تلددش بتل عددشب تتدد مبب تسدتقابتنددشب،تتددشعبتلعددىيببتإلتشضددث
تألا تلدددقبعددد بتل تحدددجل بتللرت،دددالل برالقندددشب هددد بتلع دددشرهبتلندددعشللقبعددد بتلدددتسجبتلت  سدددلقبهلددداب

 بالددداب، بتل دددا  بتلع شولدددقبتلعاتجلدددق ب تألاتضدددثبتلراتالدددقبتلوتدددتقب حددداصبتلاعددد بتلعتددد حا 
بب 3ب2312 مبعاشلا بتشللرت،الل باقبب،هجتابه ا بتلعقات ثبس قبتلت ا بكش

حن ددشربع لددشمبعدد بتلنلددا بت تحددجمبعدد ب دد تهثبسددرل ب قسدد رل قب عدد بعوت دد بتلع ددشرهب
تلناقلقباقببحند بهد ا بتلعقات دث بكعدشبتسدتقابتندشبقتش،د ب، الجبسدلجيباتلدجبتشلع دشرهبتلهج جلدقب

 بسددكش بلتددش ب ااددقب21وددابتلقددا بت ب، بتلعهشىلددقبلع رقددقبسددلجيبل سدد  بهدد بتسددتقابىلددقبلددش تن
تددىلربتل دد ت بتأل لددقبلتكدد ل بت ددج ببعددجاعل  ،وددى تبلنددتا   بتشلتسهددقبحددثبتلهقدد  بتلقالتددقبعدد ن ب

                                                           
ب 818صبب تلعالالبتلسشتهب ب8جب اااتاريخ الجزائر الث ب ب،ت بتلقشس بساجبتهللب-1
ب  تساب-2
ب 118ب بتلعالالبتلسشته بص0199 –0111الطلبة الجزائريون بجامف الزيتونة ولابتلجل بنتا  بب-3
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 بتدددشإلق ل بتلل ددد تثبتلنددداقثبلتددد   باددداشب، الجب11سدددلجيبل سددد  ب حدددثبعر دددالبتلقدددا ب لقسدددشق
ب 1ت اش  ب ، الجب شل ب ، الجباتلجب نشا 
هاكددقبتقتتددشجلقبتعه ددمبحددثبت رددسهبتل نددشربتلع لعددثبعدد بكعددشباددا بتلل دد ببتلت  سددثب

را بتلنداكشمبتلع لعلدقبتالسدتاعشالقبحدثبكد بعد ربتلعه د و ب، بتلاداتل  بتلاجلد  بتلعضدل ق ب
حكش بىلرباشع بتسدتقرشببل عندشلال بتللرت،دالل بععدشب حدا بعد بحداصبل اعد  بحتهد  بتلدتااب

لدد بلكدد بشال واتربحددثبتلاعدد بتشلع ددشل بعدد ن بعدد بتل نددشربتلتسهددثبىلددقبتالنددتاش بحددثبتلع ددشل  بحدد
تعقدددج ا بتسدددتلاشببكددد بتأللدددجيبتلاشع دددقبتلع لددد ج بتشلع رقدددق ب ىلدددربلت تحدددجبتلعندددشلال بتل لتلدددل ب

تلددددىيبا، تبحددددثبب  تلعاشاتددددقب سددددكش بتلع ددددشرهبتلعلددددش ا بعدددد بتلت  سددددلل ب تلعنددددشلال بتللرت،ددددالل 
لدقبتلتدثبكش دمبتدجحان بىلدقبتلنا بتلع لعثبعت تسشبعد بندا بتلعالندق با دقبتلداا بعد بتلكاتي

 بالدداب، بتلددىيباددج بتالنددتاش با ددجبتلعسددتاعابتلددىيبتسددتببحددثبيلدداتن ب هدد بتلددتسجبتلت  سددلق
ب 2لنع شبي بت تحجبتللرت،الل بىلقبتلع شرهبتلل  تلقبتت   ب تستقاتاي بتنش

ىىب،تدددتحبتللش دددببب    ددداتبل ردددشتالبتلالتدددثبل ع رقدددقبحقدددجبت اكددد بىلدددربا دددقبهلدددش بتلاعدددش 
لددابج ا بحددثبتهجلددجبتلاسقددقبتددل بتلعلع اددشمبتلاعشللددق بحددت بتهجلددجبهلددربسددك ثبلكدد بتلانددش،ايب

علع اددقبااتلددقبع تتدد قبادد بتألودداوب كددش ب اتءبيددى بتلتكددا بتإلجتا بتالسددتاعشالقبتلتددثبكش ددمب
 ب لا ندددد ب3تنددددج بعدددد بوسلنددددشبىلددددقبتلهل  لددددقبج  بتق لددددقبتلددددا تتربتددددل ب،ت ددددشءبتلعادددداببتل تهددددج

حدانهبتسدج"ب قدجبقدجابادججبتللرت،دالل ب"سلشسدقبتالسدتاعشالقبتلعتضدع قبلالن  بحثبت شهابتعتج،بتل
عدد بعلعدد عبتلاعددش ب تددشقثبتل سددتقبب 2182سدد قبب%21حددثبتلع ددشل بتشلع رقددقبتلل  تلددقبت سددتقب

ب 4ع راقبعشبتل بتلت  سلل ب تل لتلل ب تلعاشاتقبىلقبلش ببتأل ا تلل 

                                                           
 ب قددسبادد رب11–21 بصبصب1112رتاددقبتلعادداب بتدد    بع بملامااة الن اااا التونسااا الجزائااري بتلع تد بتدد بحدداجب-1

ب 128بتلعالالبتلسشته بص بون إلى الب)د التونسيةالمهاجرون الجزائريولابتلجل بنتا  ب
ب 181صب بتلعالالبتلسشته بنشا با تلاب،لا  ب-2
ب 38صب بتلعالالبتلسشته بالاركة الن ابية اا مناجم قفصة خ)ا الفترة االستعمارية بهتل برتشتثب-3
ب 118–118تلسشته بصبصب بتلعالالب2 بج0199 – 0111الطلبة الجزائريون بجامف الزيتونة  بولابتلجل بنتا ب-4



األول الفصل  الهجرة الجزائرية إلى تونس 

 

 
43 

تلل  ببا قبتلاع بحدثبتلع دشل ب ل بلقتتابتل نشربتلعن ثبل عنشلال بتللرت،الل بتع رققب
حهسدددب بلكددد بتادددججمب، لددداب ندددشرشتن بتهكددد بتادددججب ندددشرن بتلهاحدددثب تلعن دددثبحعددد ن بتلاشعددد ب

ب 1 تلتشلاب تلتس 
 است رار المهاجرين بالوسط والشماا: .ب 

تاتتدددابتلع دددشرهبتلندددعشللقبعددد بتلدددتسجبتلت  سدددلقب،يددد بتلع دددشرهبتلتدددثبتسدددتقرتمبتلعندددشلال ب
ابا لددابعدد بعددتيسمبرتلالددقبحددثبتل نددشربتلراتاددثب تدد حابتألعرددشابتللرت،ددالل ب ىلددربلعددشبتتدد ح

 بتلاجلددجبعدد ب2381رامبع ددىبتجتلددقبتالهددتس بسدد قب وتدد تقبتلتاتددق بحقددجبت تحددجبىلددقبع رقددقبت دد
تللرت،الل بحقجبكش بعا عن بع بتلعرتاال بتألهالدشءبعد بع دشرهبتلنداهبتللرت،داي ب عد ب،الدش ب

ب 2 2381رل قبتاجبسق رنشبس قب ب ع ب  تهثبقس ب2381ا شتقب تلشلقبس قب
 بت تحجمب،ع تجبع بتللرت،الل ب ه بتلدتسجبتلت  سدلقبب2312 تاجبىوعشجبه ا بتلعقات ثبس قب

 تسددددددتقابعا عندددددد بتشلع ددددددشرهبتلنددددددعشللقبلتدددددد   بت دددددد تهثبل ج تددددددق بتشلددددددق بت ددددددرام بعددددددشراب
لل ب تشلوت صبحثبت   بتلاشتعقبتلتثبتكشجبتك  بحلنشبتاابتألهلشءبنتابوشتدقبتدشللرت،اب

كأهلددشءباتدددابتددشببسددد لققبعددهسبتلدددىيبتسدددتقرببتل تحددجل بعددد بع رقددقبر ت  بتدددشللرت،ابلسددد  تمب
2312 ب2381 ب2381سشتققب

ب 3
 بعدد ب21 عدد بع لددشمبتلنلددا بتلتددثبت تحددجمب هدد بتلددتسجبتلت  سددلقبكش ددمبحددثب نشلددقبتلقددا ب

سدد  ب دد تهثبتسددكا ب  تجيبب،عددشب  2121 دد تهثبسددرل ب ، بتلتدد تقثب اددل بتلتلضددشء بهدد بسدد قب
ب 4ه بوس بتلهسهل لشمبع بتلقا بتلانال ب  2318س قب

                                                           
 قدسباد ربب 18صب ب2138 بتد    بجتابا دثبتلهدشعث بتاريخ الاركة الن ابية الشاحيلة بتاونس بت بهعلج باتجبتلسس ب-1

ب 118ب بتلعالالبتلسشته بص0199 –0111الجزائريون بجامف الزيتونة  الطلبة بولابتلجل بنتا 
ب 18تلعالال بصبب ت ب-2
ب 818 بتلعالالبتلسشته بصب8 بجيخ الجزائر الث اااتار ،ت بتلقشس بساجبتهلل بب-3
ولددابتلددجل بب ب قددسبادد ر818 بصب1118 بجتابتلادداببتإلسددسعث بتلددا م بتااراجم وق ااايا معاصاارةهعددشجيبتلسددشه ث بب-4

ب 122ب بتلعالالبتلسشته بصالمهاجرون الجزائريون إلى الب)د التونسيةنتا  ب
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 بعدددد ب دددد تهثب2121 بحكش ددددمبيلددددا ب11عر ددددالبتلقددددا ببتلنلدددداتمبتلتددددثبت ر قددددمبع ددددىبش،عدددد
تللرت،دددابب ددد تهثبتلنددداقلقبتددد بندددع مبعا عنددد ب ددد تهثتلقسددد رل قب سدددرل ب ، بتلتددد تقثب تدددشقثب

ل قدد ت ل بتالسددتاعشالقبكقددش   بب تللددقب،ددالل تللرتبتبكتلددا بعدد بتلعنددشلال حشسددتقت مبتدد   ب،اددجتج
تأليشلثبتلىيبرتجبع بتضدللهبتلو دشهبا دقبتللرت،دالل  ب قدش   بتلتل لدجبتإللتدشايبتلدىيباحضداب

لجتدداب عددشبتللرت،الد  بتشاتتددشا ب  اددشبعدد بتلعوشلتدقبتلندداالقبتلتددثبتعدد بتإل سدش بتللرت،ددايبحددثباق
لنددداقلقبتللرت،الدددقبتلدددىل بلعه دددابتلقددداببتللااتحدددثبعددد ب،يعلدددقبتشل سدددتقبل قدددشجعل بعددد بتلع دددشرهبت

 قدد بيددثبتلهل ت ددشمبتتلب، ب سددل تن بحددثبتشاتتددشالضددا  بحددثبهسددشتشتن بتاددجب، بقدداببتلعسددشحقب
كشللعددش ب تلتاددش ب، بتلسددلابا ددقبتألقددجت  بحنددثبتنددك بتددا تقبتشل سددتقبل اددش،سمبتلعك  ددقبعدد ب

ادددجبتل سدددشءب تألرتدددش ب تلندددل خبعددد بهعددد بتلععت كدددشم بالددداب، بيدددى بتلتدددا تشمبتقددد بهدددجتنشبت
تلتلددشربتلهددج جب تلت ادد بحددثبتألاتضددثبتلت  سددلقبحلتددتحبتلسددلابترل،ددش ب حددثبعلع اددشمبق ل ددقب
 ىلددربلت رلدددالبتلعندددشلال ب توتلددشاي بلع دددشرهبعوت تدددقبعدد بتلع دددشرهبتلراتالدددقبتلتددثبتكددد  ب،كهددداب

ب 1 تحجل بتلىل بل هجا  بع بتألالش ب تلت تجيتستقرشتشبل 
الدد  ب تسدددتقا تبتندددشبيدددثبتشلدددقب تلكدددش بتلتدددثب عدد ب،يددد بتلع دددشرهبتلتدددثبت لدددىببىللندددشبتللرت،

عندددشلابلرت،دددايب تلقلدددا ت  بهلدددشربتلتدددشب بب2811 بهددد تلثبب2182تسدددتقابتندددشبل هدددجيشبسددد قب
 بقا تشللددق بتلتهددص بت،ددابق لتلددقبتلهلددشج بس سددق بتددتشق  ب شتدد  برادد ت  ب تجيبتلاعدد  بو قددق

ب 2عنشاققب تلعهعجلق
ب11قبىلدقبتلهددشك بتلادش بتلعتاودقبحددثب عد بتلعاتسدسمبتلتدثبتاددابتندشبهدشك باعشلددقبقسد رل 

 بهدد  بردداجبتلعنددشلال بتللرت،ددالل بعدد بتدد   ب، اجبحلنددشبتلهددشك بلع ددشرهبتتسددقبب2331ل ل لددقب
قدددجببت لدد جب،اددجتجبعدد بتأليدددشلثبتلعنددشلا بعدد بع رقدددقب، الجب شلدد با ددقبتلهدددج جبتلندداقلقبل لرت،ددا

ب“ب”Etienneبلددش  ددات بىلتشبعددج بعدد بتلددرع  ب قدداابتلليددشلا تبسددشتقشبىلددقبتلقلددا ت ب تسددتقا تبتندد
اش، ددقبلرت،الددقب،لقددثبتلقددتابا لنددشبتضدد تهثبتلقلددا ت ب يددثبقتل ددقبب88عدد بتدد    ب ، بردداجي ب

                                                           
ب 212صب بتلعالالبتلسشته ب 0191–0381طهم اا تونس مالمهاجرون الجزائريون ونشا ب،هعجبت بلشت ب-1
ب 88صب ب1118 بتللرت،ا بعتسسقبعهعجبت ضلش  بجيش التارير المحاربا بلاتش بجه ب-2
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رتدددس بب218 تعدددا، بب12الدددسب ب11ق ب تلعتألتدددقبعددد بجبتلسشسدددثبتلعتتاادددقباددد ب، الجبعه تددد، ال
بعدشارا،سدشبعد بتلب818ا،سدشبعد بتلاد   ب ب2122لعدسب ب128 تعت ربها  بهل ت لقبعك  قبع ب

 بب2388ا،سددشبعدد بتلهعلددا ب قددجبيددشلامبيددى بتلاددش،سمبتشتلددش بتدد   بسدد قبب18،هتدد قب ب1 
ب 1تاجبسق ربت قام

حنى بتلال قبع بتلعاتسسمبتلتثبكش مبتت بتل بس رشمبتالهتس بعشبتل باتسدشءبتلاعدشالمب
 ب تلهددشك بتلاددش ب تلضددتشربتلاسددكالل  ب عددالبتإلقشعددقبتلاشعددقبحددثبتدد   بتتضددع بهاكددقبتلعنددشلال

عكش لددشمب هلدد بتلت،ددشمبتللرت،الددقبتلعنددشلا بىلددقبتدد    ب تللرت،ددالل بحددثبتدد    بحت ندداب  الددقب تل
ب 2 عكش بتستقاتايش ب  ا  بهلشتنشبحثب شهلقبتلقلا ت  ب عوت  بتلع شرهبتألواوبع بت   

 ت رلدددالبتلعندددشلال بتللرت،دددالل بتشلع رقدددقبتلندددعشللقب تل سدددرقبتل تحدددجل بعددد بع رقدددقبتلقتش،ددد ب
تسددتقا تبتنددعش بتلددتسجبتلت  سددلقب وشتددقبتدد   بتلاشتددعقب قددجاباددججي بحددثب نشلددقبب ر ت   بقددج

نوتدشبت تحدج تبعد بع رقدقبقسد رل ق بب811 سعقبلضدش بىلدلن بب2111 بتأكهابع بب21تلقا ب
،عشبتلعنشلال بع بع رققبتللرت،ابتلاشتعقبحقجبتسدتقا تبتشلع دشرهبتلندعشللقبتلااتلدقبحدثبرتاقدقب

ع بقت بعلع اشمبكتلا بعد بتللرت،دالل بعدالبتلهع دقبتلتا سدلقبسد قبب تشلقب تلكش  بكعشبت تحجم
2332

ب 3
 بهدد ب بتهدد تلثبانددال ب،لدد بلرت،دداي2111ت،ددالل بتتدد   بسدد قب قددجاباددججبتلعنددشلال بتللرب

تردد ابيددىتبتلاددججبتكهشحددقبتسددتببتددج ابقددش   بتلتل لددجبتإللتددشايبتلددىيبتددج،بتلهددجلابا ددابع ددىب
ل بيددشلا تبوددس بيددى بتلتتددا بىضددشحقبىلددقبعنددشلايب ب عددشبتاددجيش بحددشلكهلابعدد بتللرت،ددالب2113

تلعت شعلددقبع ددىبتجتلددقبتلقددا بب رلددشج بتلنلددا بتلرستلددقب  ب2122تأل ات باقددببحندد بهدد اتن بسدد قب

                                                           
ب 121–122 بصبصب1111تابي عق بتللرت،ا بج ب0101–0318ة الجزائرية ناو ب)د الشام الهجر  باعشابيس ب-1
ب 111صب بتلعالالبتلسشته بجامف الزيتونةالطلبة الجزائريين ب بولابتلجل بنتا ب-2
ب 18صب بتلعالالبتلسشته ب1ج بالاركة الوطنية الجزائرية ب،ت بتلقشس بساجبتهللب-3
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 ب تستقاتابتاابتلهلشجبتلاش،جل بحدثبتد   بتدج باد جتن بىلدقبتللرت،دابودس بيدى بتلتتدا بب11
ب 1تلعتعلر بت نشربهاكقبتلنلا بتللرت،القب ه بتلوشاج

 عددشبرتجبحددثبتعاكددرب تسددتقاتابتلعنددشلال بتشلع ددشرهبتلنددعشللقب تل سددرقبحددثبتدد   بك  نعددشب
لعتدددشرت بتشل ندددشربتلتسهدددثبلدددجوبتلعدددرتاال بتأل ا تلدددل بتلدددىيبلهتدددشجبىلدددقب،لدددجيباشع دددقبكتلدددا ب
وشتددددقبحددددثبع سدددد بل ددددثبتلعهشتددددل بتلراتالددددق ب عدددد بىلددددرب سددددتو صبتددددأ بع رقتددددثبتل سددددرب

 ىلدربلقاتنعدشبب تشب،كهابتلع شرهبتسدتقرشتشبل عندشلال بتللرت،دالل ش تلنعش بع بتلتسجبتلت  سلقبك
تللااتحددث ب لعددشبلتدد حابتنعددشبعدد ب نددشربحسهددثب هاحددث ب تاكلددربتاددابتلعنددشلال بتللرت،ددالل ب
تلددىل بلالندد  بحددثبنددك بعلع اددشم ب،عددشب لدد جي بكددأحاتجبحددإ بىلددربلكددشجبلارددثبكشحددقبتلع ددشرهب

ىتمبعد ب،سدابالبتو  بشجيشب، باشلتلقبتلعج بتلت  سلقب تلعج بتلت  سلق ب يىتبعشبلتكجبهقلققبعت
ب 2 سبب، ب،ت بلرت،اي

 يكددىتبىى بحددإ بتللرت،ددالل بتاددجبقتددجي بتدد   بسدد تءبلسسددتقاتابتلعتقددمب، بتلددجت، باع دد تب
ا ددقبتال وددداتربحدددثبتلع   عدددقبتالقتتدددشجلقب تاللتعشالدددقبتتددد   ب   ددداتبلهدددشلتن بل قعدددقبتلادددلشب

ببباس تبتلاجلجبع بتأل نرقبتالقتتشجلق حإ ن بسا تبل تهابا بتلاع ب عش

                                                           
1
- Roger Jean – Jacpues, les musulmans Algériens en france et dans les pays islamiques, univrsité 

d’ Alger, faculté des lettres, 1950, Imbert, Alger, p14. 
 بصب2111ث بتلدا مب لت دش   بجتابتلااببتإلسسع ب2 برالتواصا الث ااا بين الجزائر وتونس بعهعجبتشلحبتللشتايب-2

ب 288–288صب
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 تمهيد:
لقددمارددالجاالريانلاددستاالر دد قلستاادددا ددس جاالطماددمارددتااو ألددالاا    ددامالاساو رددا ا

القلطدلاا-ولاضدداادداكد اردتا الدل ا اردلاك ااردااألدر ارردا االيلا دلاسرداا  ط داالرخ لفدل ار  د
قادا االر  دداالد  االالرلماء ا سقااول طاء ا  يلت اس س جاالطا رل اسر  ااراالد ا ق دلا 

لد ارا دااالحدلفاسال د اندااقدماحرهؤ ءاالر ارلارال  ا لدسااتاكال رالة االحلف اال  ا لاسا 
حااكددل اسرالهددااسا دد اا ساا فضدد األدد كلا ق ددا  ماالحددتاسارط ددمار دد  ماالحددلةارددتاالخدديف اال 

 ال س  ددااتاسا ددمرار ماادددداالحادداةاا    ددامالايتاادددؤيلساااددداال س  دداات اس ددد ل ايضددااساالاادددماا
ا.1اااسيقااااارماماالل انلاال س  ال اسر  ااررا االخمراتار را اااسا   ام

 أوال: النشاط الفالحي ولواحقه
كداتاردتاي دليالرما  س اال ألاااا    ام اللر ارلاتاالريانلااتاإ ايتاال ألاااالفقحددا

و دد اا دد قااا ددممااك اددلاارددتاالاددماالطارلددل اكردداااطددمارددتا دداتاا   ددس جاردداا دداما دد االريانلاددست
اءاال  قد اردتار اقدلاالفلصااوكيلاإ احلالكاالايالاماالطانلدل اساركدتاردتاا  د قلالاسادسالا  د

لدد اسااإلدد ايخددل  يم اإلدد ا  راددلاالررددا تاا    ددامالاال  اا ددالا ال  دد لاللرر رددداال س  ددداسا 
س ددماا2سال لرساياددلاسال رددالاسالفقحدداتااول دد قلااالالا قددلا فدداستاالر دد سااتاا    ددامالا دداتا

ااداه ااالررا ا أألكا ارخ لفل ايهر ا:اا ألااالريانلاست
 امتالك األراضي الزراعية:  -0-0

 ركددتاالكياددلاردددتاالر ددارلاتاالرياندددلااتاادددا ددس جاردددتااردد ق ار ددداحاتارددتااولاضددددا
 ددا مهماادددا لدد اا ألددعا اا  دد طرالاالفل  دددااليلا اددلا ر دداتارخ لفددلارددتاالدد قماال س  ددال ا

اددددا مااددددلااح قلددد ال ددددس جاادددداال حدددد،ا ددددتااليدددلساتاالرطم اددددل اس دددأخالاا دددد عقل ال لاضدددددا
الطماددمارددتاالريانددلااتارددتااردد ق ار دداحاتار  س ددلارددتااولاضدددا ركددت الدد   اليلا اددلااورددل

ا االرمس ايم اه:اليلا الار  أللةا ر ااقارخ لفلارتاال قماال س  الاح اارااا ا 
                                                           

ا.39 االرلرداال ا ق اصاإسهامات النخبة الجزائريةخالاالماتاأل لة اا-1
2 -ا Jamal Haggui, Op – Cit, PP 74–75. 
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 1جزائريين ألراضي زراعيةامتالك  :10رقم  جدول
 مالحظة الجهة المساحة اسم المالك

ا تاايةاالألاخااليل دا تا
ار  احاالخاال االريانل 

ا072,02
اك اله

ار احلاسا طلا اتا ل لاخ  لا ارلسات

رالكااا91 ضرتام ألس لا)
اريانلاا(

ا(الكافالي فلاتا)اك الها019
سر اخالاااسأل كلاا ل لاخ  ل 

ارانالاهارل

احاتاسا دددطلا ر دددااقا اتارياندددلااتال لاضدددداسلر ددد  ددداتااإح ددداءاتاالردددمس اارددد ق ا
كراايتاه ا االطمامارتاالسيدانقااولألدافالا ألدالا دأتاالرياندلااتاكا دتال دما قدسما ل لاخ  لا

كالطقددما ال اا  ددسلةار األددلةايساراددلار األددلةارلكاددلال لاضدددااليلا اددلا  ضددرتاالاقددلاا دد عق
"ا  دلةالحرماهللا  رلاالركلمارحرما تاالح األدا تاالطلرداالعل دداال دساردا ياد ا"اآل داسهس:ا"

ا92 ل دلا ردواسا90ال كدااسا920,02 الكافاللفقا االألاخا  مااهللا تاالألاخاالفضدا االعل ددا
ا ل اتاألطالاس   ار  ا ل ا طر ار  قار  اا ري ااداالحل،ا راألا  ا دالخرجا   ألدالاسهدد

ا12ه االرساادقالددا9101ألدسا اا20 ط دار داحلايلا ادلايساحقد االكدانتا   دلةاسالرؤلخدلااددا
ا.2"م9199   ر لا

 اسيتارلكا دد االسا طددلا  احاددلا  ددلة االريانددل  دد خلصارددتاهدد ااالطقددما ددأتاالرالدد ارددتايهدد ا
الألداخااورلاال  اام ا ل ا دطلاالرالد ا اا ماا  عقل اا الاقلارالار األلةا ا  راماالخّراج

الفضدددا  اسهددددارطلسادددلا  دددما طددد االدددلساةا  احادددلاالكدددافاإلددد االادددسم اادددالريانلااتاالردددالكستا
ا.3ر األلةال لاضدااليلا الاارال ستا ألاا ماالفقحدا الاقلار األلةايسارال

  

                                                           
ا.993اس فارفالد االرلرداال ا ق اصاا-1
ا.652الرلرداال ا ق اصا ا(0591–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس ) ايحرما تارا سا-2
ااا-3 لخماسة في األرياف الستعمار الرأسمالي والتشكيالت االجتماعية ما قبل الرأسمالية، الكادحون اال ام اال ارسرد 

ا.65–62ا اصاص9333 امالارحرما لداالحارد ا س ج ا0518 –0380التونسية 
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 النشاط الزراعي عن طريق الشراكة: -0-2
سا ماهد ااال ألدااااليلا ددا دتاالادقا قدماك دا دا داتا داحاااول اسألدلاك  اكردااسلما
اداالكيالارتاالطقسماالر لرلا ماا لاالرحاكماا   مانادلا  دس ج اكالألدلاكلا داتاالحداااال دامقا
 تاخلا االكااداسالح اتا تاالحااا لقا ماالعل دا)الرياندل (األدلكلا د لا ردواسألدطالا  دالاخا

س  صا أتااخلااالحداااال دامقااول ارداااكفددايقيدلارساألدداساخدلاا ا9199 سار لاا01
  ددفااليلاطددلا رحددااسألددطالا اسرددااافدد وااهللا دد ارددتاال ددا لاس ددتا لدد ااأخدد االحدداااال ددامقا

اول االردد كسلةاسال دددا دااالل ددداردددتاال  ددفااليدددا داادددارقا ددد اال  ددفاالكارددد اساأخدد اياضدددا
سُ ألددلاالمسلددلارددتاالكاردد  اسال ددياماالح دداتا طلددفاا طددماإخددلاااخرددجاالخرا ددلااأخدد هاالح ددات

 حدتاادماالح دات ااالرساألدارتاال  تاالكاادال ل اسرااا ح  ارتاال  تاادداالر دافاالقا د 
ا.1رااافض ارتااول االر كسلةاا  فطاتا  ارطاا ل داحاسا   رااسادااأل امهرا

سهدددسا س  دددددااس ؤ دددجاهدددد هاالألدددلاكلا لدددد ايلكددداتاسألددددلساا  ريددد اادددددايت:ا)ُاقدددمماالرالدددد 
اول اس  دددفاال ددد سلاس  دددفاالراألدددالاس  دددفاالخرا دددل اكردددااُاقدددمماالألدددلا اسهدددساألدددلا ا
  ددفاال دد سلاس  ددفاالراألددالاس  ددفاالخرا ددل ايرددااالرح ددس اااق ددما طددمااددلحاالخرا ددلا
س ألددلاالمسلددل ا حادد،اا ح دد ا دداحاااول ا لدد ا  ددفاالرح ددس ا ا   ددالها ددممااول ا

ااالألددلا اا  ددا  االل دددااقددا اكردداااضددرتاالطقددما طددماسا ح دد اياضدداا لدد االل ددداال ددا د ايردد
الح ددداماي االل دددداادددداالح دددامةاااددد ماا  ددد فامةار  ددداارطدددا اس ال  ددد لالل ددد تااا ح ددد ا لاددد ا

ا.2الأللا االيا دا ا   الهارس االرساألدا الطلفاخق االرس ماالفقحد
لاالكدافاإتاه ااال س ارتاالأللاكلاألك اردتايألدكا اا د عق ااول اكداتار  ألدلاااددار د

خا ددلا  ددمراا كددستاالرلكاددلاك اددلةاساطردديا دداح  اا لدد اا دد عقل اا  ددفلاكارلددل اس ددامةاردداا

                                                           
ا.22 الوا  س  االرلرداال ا ق اصاا-1
ا"ا-2 اال طاما قاا  ا9352–9311للر ارلاتاالريانلااتا  س جاال ألاااا    ام ارحرم مداخلة في المؤتمر العلمي " 
" ارلكياالملا اتااإل قرالاتاريخية وتفاعالت اجتماعية ودروس حضارية حركات العصور: عبر تونس إلى الهجرة" دوليال

ا.10 اصا6192 سار لاا93/61/69 القالسات ا س ج ايااما
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الرددأال دد اااو ددلسااادددااولاضددداال ددط لايسااولاضددداالفقاددلةاسلرددماهدد اااالألددلاكلالط ددتامسلاا
ر دممةا دال لفاخا دلاسيتا سارد اا اإ ارك تارتاا  عق ايلاضددهاراااداا   امااتاالر ل

ألدددال اكردددااي  ددداالط دددتامسلااار را ادددااإ ارك دددتا طددد االألدددلكاءاردددتا  رادددلايدددلسا  ما ال طلادددلا
سالدد ط ااآلخددلارددتا ددمماال فددلاااادددايلاضددا ما ددال اد اا ددداحدد اادددا لدد اال ددلسفاا دد فامتا
ر دد ا ددّمةاياددلافار رددااكدداتاالرالدد ااو ددلدالدد ل اريانلادداايسا س  دداا اوتاردداا ل دداا   دداا

ا د عق ااول اس حقادقاالفاندمةااآلخدلاسحار د اإل ردامارط االالااتااعاداك ار  راا قدصا
ا.1ر  اامستاال ط لايساال فلاااسالرألقلاالر ل  لا تاا   عق االفلم 

سهدددد ااال ددددس ارددددتاال ألددددااااددددداا دددد عق ااولاضددددداالفقحاددددلاكدددداتار  ألددددلاايسارألسادددداالددددم ا
اسالقرددددداسر دددداملةالريانددددلااتا  دددد اهرددددل  ما حددددسااولاضددددداال س  ددددالا طددددماالاددددلماسال ألددددلام ا

ل ألدا  اااللرطرلاتااوسلس اات ااورلاال  ا  د خلصار د االدلسا ااالرألد لكلاسا اولاضداسر ح
سي ردداااا دد عق ااول  اساددداال ألدداااا    ددام اسا ر رددا دااالك اددلااددداال ألدداااالفقحددد

تاالددد  ايم اإلددد اا  دددمراااسالألدددطسلا ا   رددداءاإلددد ااو ددد االساحدددم اساوهدددمافاالرألددد لكلا دددا
ا.2ال لمات
 كراء األراضي: -0-3

سرددتا دداتايألددكا اا دد عق ااولاضددداسيكيلهددااا  ألددالااهددساكلاؤهددااو  دداا رلاددلا ر دددارددتا
سلان ااالل واال لاد اسهساي لساارطلسفالم االريانلااتا   اهرل  م اااك لاءااولاضداكداتا
ر  ألددلاا ر دداتارخ لفددلاخا ددلااددداالر دداتاالعل اددلارددتا ددس جاسالقلا ددلارددتاالحددمسماالريانلاددل ا

الفقحاددلاسر  ددااالطقددماال ددالد:اكياددلةا ددم ا لدد ا قددسماكددلاءااولاضددداسيددانقاسهدد ااردداا ضددر   ا
الركدلمااورد ارحردما دتاالحداااالطل ددا دتا ااألدداالكدااداللركدلمايحردما دتاا دس الحرمااهللا))

الطافلا دتاالاداهلاالعل دداالرقلا دداردتااقحدلا  ادمةاالكداف...الاديل اااد اي سا دااردتاالح دساا

                                                           
ا.926–929الرفالد االرلرداال ا ق اصاصااس فاا-1
ا.652الرلرداال ا ق اصا ا(0591–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس ) ايحرما تارا سا-2
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ها9110ردددتا طدددمةاالحدددلاما ددداماا91الاخااخ...اسألددد ما لا رددداا  دددس لددد اردددلةاساحدددمةاردددتاال دددالا
ا.1م((9197 أللارتا   ر لاساليا دا
ا دددداهدددسارياندددل اسالر ددداحلاهاردددل ا دددس الددد ل الطقدددماه ددداا ددداتا س  دددداسرياندددل اسالراا

 ددس ا اايددلسةاهارددلاخا ددلاسيتال   ددااالخ دد لااددقا ددمايتااكددستاالره ألددالا ط اددمةاالرطلساددلا  
ي اخدق االحدلااالطالرادلااوسلد اسردتاالرطدلسفايتاهد هاالف دلةاا9197االطرلالا رتاادا  ل

كا ددتا  رادديا أيرددلا ارددلاألدد م  ااال  ددااسا طك ددتا لدد ار دد طرلا  اار  دداا ددس ج ااددأيلا لدد ا
 لد ا ددطلااول ا  دماال ادددايساالكدلاء ااا دد ع اهدد ااالرياندل اال ددلفالا د يرلايرسالدد ا  دداها

اليلا ددداكدداتاهددسااآلخددلااريدد ا س دداارددتاال ألدداااالدد  ا اا دد ااال ددس ارددتاال ألددااا2احقددقايل احددا
رال دد االر ددارلستاالريانلاددستاادددا ددس جاضددرتاال ألدداااتاالفقحاددلاال دددا طددماار ددمامااا اطادداا

ا.3لم االرر رداالريانل 
سالرقح ايتا قماالكلاءااألد  ا قلا داا قدماال اددااددا طد ااوحاداتاخا دلاإ ااكا دتاردمةا

لكددلاءار دد قااكالطقددماالدد  اي ددلما دداتا دداحاااول ا ددالوا ددتاالكددلاءااسالددلااددمادااا دداايرددتاا
 اسرحردما4الحااا رالاال داحلداال س  دد اس  دمااللحرداتا دتاالحدااارحردما دتااس دفاالعل دد

هللا دس االركدلما دالوا دتاالحدااااالحردم:ا))اال دالوا دتاالحدااا لدداالعل دداالرياندل اس  د 
رحردما دتااس دفاالعل دداسالركدلمارحردماا رالاال احلدالط مهاالركلما  دمااللحرداتا دتاالحداا

ال دددالوا دددتاالحدددااا لدددداالعل دددداالرياندددل ارراددددايدددق،ا اددددايل ا اضددداء..ارطدددّمةاللحلايدددلا
ساإليلا الكا ال...ا ريال اال لجاالقاطلااوسلد ا..االقاطدلااليا ادلا..اسالقاطدلاالياليدل..الا د لا

                                                           
 امالاالعلاااإل قرد ا9 اا(الحديثة دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية )الفترة ا ا لاالماتا طامس دا-1

ا.916 اصا6119 الستال  ات ا
ا.621الرلرداال ا ق اصا ا(0591–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس ) ايحرما تارا سا-2
ا.120صاالرلرداال ا ق اا ا لاالماتا طامس د ا-3
اال س  الاال اتاكلرلاالعل د:ا ط داالسااماتارتاالر اتاالعل الال س جاا-4 سالرق سما  ماالسااماتاالريانلااتا حساال قم

رتاا ضا اماا   طرال  اا  ل:ا  ماالكلاماالرارل :االرلرداال ا ق ا للفلال ساضالالهم الريانل اح ق   طم  ممهم  اسل
ا.991صا
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اتار ددمسهم..احلياددلاالطدداماالقا دد ا لدد اي ددسا االح ددساا دد سااا ا  ردداالرددمةايرا اددلاحليادداتار سالادد
لل ددالاخا راردددايل طرانددلاال دد ار دد قلاحددا ا  ضدد اار  ردداا ا  لاادد اال دداماسحددا اإلألدد اما لادد ا

ها9110 د ل ااإلألدد اماال دداما ال دلجا  ددالاخااددسمااول طداءااليددا دا ألددلاردتا طددمةاالحددلاما دداما
ا.1((ام9197سالخارجارتا   ر لا اما
سهسا قما دلفلاردتاادلفاالر دس ال لاضدداادداالطقدمااوس اإلد ااس  داه ااالطقما قمايات

الرك ددل اررددااااددلحاإألددكا ااقددماسلمااددداالطقددمااليددا د:ا))االحرددماهللاالطقددما ل ددااللركلردداتا  ددما
الدددلحرتا دددتاالحدددااارحردددما دددتااس دددفاالعل دددداسرحردددماال دددالواالحدددااا لدددداالعل ددددااددددا ردددلا

ا–ال دد اا9022ا-ااداخر ددلا ألدلا دا ل ددتاالحدااا ردالاالردد كسلاي دقهاررداالركدلما دالو
رطاا لاسال ا دا ا  لاا ااؤم ال راارراداالطمماالر كسلاي  افا سالا ا  راا طدمارضددا د لا

ا.2ي سامار مسهم..ارتا الاخاالطقماسأل ما لا ا حا االرسايا  الاخااول طاءاي قها((
ا دد عق ااول اتااددداوااو ددالاااال دددالرددأاإلا ددااالالادداتااللار دداإتاهدد هاالطقددسما سضدد

ال  د ا اادداال ألداااسالطرد ااددا  حقاقار اادار  املل ا  اوالك ار  راا ل الارق دمهاردتاهد اا
ال ألااااليلا داسلساحقد ار ردااكا دتا س ادلارلكادلااول اسي دلسااا  د فامةار  داا ا د يرالهاا

ا.3 إحم ااوسر االر كسلة
   الخماسة: -0-1

 س ددداا خدددلاردددتا ألددداااالر دددارلاتاالرياندددلااتااددددااليلا دددلا  دددس جاا4ألدددك ا رددد االخرا دددل
االخرا ددلاكا ددتا ريدد اإحددم ا ددس االطردد ااو ا ددالااددداال ألدداااالفقحدددااددداكدد ارددتاالريانددلا

                                                           
ا.929اس فاالرفالد االرلرداال ا ق اصاا-1
ا ف  .ا-2
ا.13 ا ق اصارحرماال طاما قاا االرلرداالا-3
(اللرح س اال  ااأخ هاالطار ا)الخراج(اال  ا اما طر االحل،اسال  لااداا  ا9/5الخرا ل:ارأخس ارتاالخرجا)ا-4

ا) اسهس االر  سا ااول ا ا د ا احا ااأخ  ا ا را اال اف  اا   ااد االيلا د االرح س  اسررد اسالح ام (ا2/5الأل اء
  مااللاافا تايأل  سا ا اساألالا919–911الرلرداال ا ق اصاصاالرح س ااداال  ل اا  ل:ا ا لاالماتا طامس د ا

 مماالخرا اتااداالريانلاا  ا أ 929 اصا9303 االأللكلاالسا الالل أللاسال سياد االريانل اتكون التخلف في الجزائر
ا.م9391  لاا292.211 فداالطمماإل ا ايماالا210.151ماحسالدا9392 لغا  لا
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س س ج اسهدا  ما طقماك ا دايساألفس ا اتا داحاااول اسالطارد ااددااول االد  ااطدلفا
س ددماررددداالرح ددس اال دديمااادد االخردداجا الخردداجالرددمةا دد ل ارددتا مااددلااليلا ددلاإلدد ا  ااددلار

سيلا   دددااسل اادددلاحاسا ددداتاالطرددد  اسر ا طدددلاخمردددلااول االرحدددممةاالر ددداحلا حدددل،ااول ا
ك  قا  دددااردددتاالحألدددان االضدددالة اسكددداتاهددد ااال دددس اردددتاال ألددداااالفقحددددار  ألدددلااخا دددلااددددا

قماال س  ددال االر ددااقاالخ دد لاالر رادديةا لاس   ددا اخا ددلاالر ددااقاالألددرالالاالعل اددلارددتاالدد 
ا92سالر دااقاالألدرالالا حدسالدااك دالها90سالر ااقاالس ا اال دا قملااا ااالر احلاحسالدا

ا– اسه دددا االطمادددماردددتاالطقدددسماي لردددتا ددداتارياندددلااتاس س  دددااتاس قدددسما ددداتارياندددلااتا1ك ددداله
سرددتا لدد ا رددما قددماالخرا ددلاالدد  ارددل ا دداتا ددارلا ددتاالادداهلاالعل ددداالقددالرداا–ريانددلااتا

ال دد ار دد قاارقا دد ا ردد ااددمهاا002حرددما ددتاالح ددا داالطلادداس اال س  دددا لدد ايتا ددمادالدد اسر
ح دداما طددمااددداالحددل،ا ددالخرج اساددمادالدد االر لددغا ا ددااساط  ددلا لدد اما دداااطاددمهااددداا دد اال

الددد  ااريددد ا ماادددلاا9197 ددد  ر لاا01ما حلادددلاهددد ااالطقدددما  دددالاخارردددداالر  دددساااليلا دددد اس ددد
ا.2  اققاالرس ماالفقحد

سه ا ا ط االر ارلاتاالريانلااتاردتاردالجا رد االخرا دلاح د ا  دما طد االرطردلاتا
الفل  اات اا رمار  ما قماالخرا لاال  اي لماراا اتا داردا سررطدلا دتاماادلةاالعل دداالط دا دا

دالدد اسالرطرددلاالفل  دددا"رددسلاا ددساا"اللقادداما طرلاددلاالحددل،اسال دد لا  احاددلاال ددا ال ا لدد ايتااددما
ل  دددداتاس  ددددفارددددتاالألددددطال اس  ددددفا ل ددددلارددددتاالقرددددوا دددد  ارا اس ا27ال كددددااسا02الرطرددددلا

سا  سراا ل االخراجاالريانل االقااما أ را االفقحلا  سلةاكارللا مءاارتارس دمااليلا دلا
إل ا  االارس ماالح ام اسررداالرح س االفقحددا لد ايتااطادماالدماتاالد  اماددالد ار د قاا

ا.91973ك س لايا90س ر ا ل ااداالطقماالرؤلخاادا
                                                           

 ا6191 ا س ج امالا حلالل ألل ا0519 –0398الجبلي والمجال الزراعي من  الشمال الغربي ا قحاالماتا لهسردا-1
الرلرداال ا ق اصا ا(0591–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس ) ايحرما تارا س ا ققا ت:ا992صا
ا.629

ا.629–626الرلرداال ا ق اصاصا ا(0591–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس ) ايحرما تارا سا-2
ا.925اس فاالرفالد االرلرداال ا ق اصاا-3
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قلاال دددداماط دددااكا دددتا ا دددااس قدددما اادددالر لغاا دددمساهارددداارقال دددلااسالرقحددد اه ددداا دددأتاال  ددد 
 الكراددلاالطا اددلارددتاالح ددسااا دددارحددمسمة اسهدد ااردداااددسحدال دداا ددأتا ددلسفاالحددلااالطالراددلا
اوسلدد اكدداتال دداا أيالهدداا لدد اي ددطالاالح ددساا ددال قماال س  ددالاكرددااكدداتا لادد االحددا ا ال  دد لا

 سضا ااداالريانلااقما خلتاال  ااك االاا اتاال أللالاسا    دامالاردتاال لدماتال ردساتال
ا.1راسأل اااداالحلااالطالرالااوسل 

كراا رماه ا ارتاالر ارلاتاالريانلااتارتارالجاال ألاااالفقحددا دال قماال س  دالا دتا
مة اسر  دااالطقدماالد  ا دماالاقاالخرا دلا داتارياندلااتاسرياندلااتاسهد ااردااسلماادداسيدانقا ماد

العل دددارددداالألدداخا ددتا  ددمااهللا ددتاالفضددا االعل ددداالدد  ا دداتارحرددما ددتاالح األدددا ددتاالطلردددا
 ل دداتارددتاالألددطالاك ددلفلاا92 ل ددلارددتاالقرددواسا90 دد  ارا اسا02ال دد اسا922اح ددس ا لدد ا

ردداار  قلارقا  ا رل ا فقحلااول ا حاسا ا د ا دالخرجالف ل دداالديل األد اءاسالح داما دافا
 ددد فجاال احادددل اسردددااا ال ددد ا رددد االخرا دددلا لددد ايتااطادددمالددد ا لددد اال دددلفلااالل اادددلالحاسا ا ددد 

ا.91972   ر لاا12اإ لاماه ااالطقما  الاخار  قلا  ماا   اءاا  االح ام اس مّاال
الدد  ا ددما دداتاريانددلااتا ددال قماال س  ددالااؤكددما لدد ارلكاددلااس رددماه دداا ددأتا ردد االخرا ددل

اولاضددداردددتار ددل اسيتاال ردددلةا حددسا دددس جا ماردددل اياماا  دد اااتاالفل  ددددارددتاماط ددداا طدددما
 اكرداايتاال دلفلا3ما9012ا  اقن ا ل ااولاضداس ي  اارتاي حا  اااداالريانلا طما داما

لااددداالحدددل،اادددداا دد االألددد اءاسالح ددداماالر دد قلاكا دددتا قددماايسا ا دددااسيتاالطرددد الددماا ح ددد
سررددداالرح ددس ااددداال ددافا دد ا ضددرتاياضدداال ااددلاالحاسا دداتاسردداا ح اردد ارددتار ددماادددا
ال   اددددفاسالطلددددفاسا    دددداءا  ددددا اكردددداااردددداا لدددد االخردددداجا  قاددددلااولاضددددداالريلس ددددلارددددتا
او ألاااالضدالةاادداا د االل ادد اسردتا لد ا  د خلصا دأتا رد االخرا دلاألدّك ا س داا خدلا

تاال ألددداااالفقحدددداالددد  ارال ددد االر دددارلستاالريانلادددستا اولاضدددداال س  دددال اسكددداتااريددد ارددد

                                                           
ا.291ألال الس الايرلست االرلرداال ا ق اصاا-1
ا.622الرلرداال ا ق اصا ا(0591–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس ) ايحرما تارا سا-2
اا.625صاا فجاالرلرد ا-3
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ادداا د عق ايرقكد اسا    داءا حاسا ا د اسسار داتا ارد ا رقاهاراا ال   لال احاااول ا
الخرا لارطلسادلا عد اال  دلا دتااوادلافا دساءاكا دتا داتارياندلااتاس س  دااتايسارادلهم ا

ااا.1يامتارتا س اط اال اا لاا   طرالالااداك ارتا س جاسالريانلااالخرا لا ألااااقحد
 اإلجارة في األراضي الفالحية: -0-9

الرق سما اإلردالةاه دااهدساالطرد اادداالفقحدلا دأرلاادسرد االد  األدك اهدسااآلخدلاإحدم ا
 ألاااتاالر ارلاتاالريانلااتاادااليلا لاسال  اي  وارفلسضاا طما ي اتاالحراالاالفل  دالا

م اا  ددددا االطماددددمارددددتا قددددسمااإلارددددالا رددددتا دددداتاالريانددددلااتاسالرطرددددلاتا9009 ددددس جا دددد لا 
ردسيال"اللرياندل ا سيادما دتاركددا دتا دالواماالد  ايردلاااد االرطردلاالفل  ددا"الفل  ااتاكالطق

العل ددداال ددااافدا ددسام االلردد ا  احاددلا ددارسلاتاللقادداما طردد ااقحددلااول اال ددداهدددا حددسيةا
اددداالاددسم اس ا ددمادالدد ايرددلةاالاددسماالدد  ا اا األددلااادد اال كددااا90 ددملهاااالرطرددلا ددأرلةااسراددل
ال كددددااك ددددلفلار دددد قلا لدددد ايتاال دددديماا122لااول  اسمادددددالدددد ار لعدددداا ددددملها ألدددداااااددددداخمردددد

الر دددارلاالرياندددل ا ردددااهدددسارطدددلسفاادددداخمردددلااولاضدددداالفقحادددل اسيدددما  دددرا ا لددد االطقدددما
ا.2م9101 سار لاا91  الاخا

س قحدد اه ددااال حددس اال ددس دااددداالطردد ا اولاضددداالفقحاددلاسهددساا دد حما،االاقددلاالطردد ا
 دداورلاالاددسرداالدد  ااط  ددلاا  قددا اح دد ااددداخمرددلااول  ارددتاالخرا ددلاال دددا ط  ددلا ددسةا
 ر ارداا  د اليجارالادلاإلد ااإلردالةاال ددا ط  دلا دسةا رد االقدلتاالطألدلاتاس  دامااإلردالةاهد اا

يساخددلاالطألددلا اتارددتاالقددلتاالطألددلات الكددتاالرددؤرلاتاادددايرلدد  مارددتاا ددمياح ددااالسيددانقااددد
 ددااالرددالكاتاريانددلااتايساالرطرددلاتاس دداملاارددااكدداتاخددق اهدد هاالف ددلةارددتا قددسماإرددالةااكددستااا

                                                           
 االمجلة التاريخية المغربيةم" ا9363–9229ال اا لاا   طرالالا راه ااالق ان ا  س جاسا"يلاضدااالق  اا داالكلا  ا-1
ا.922–929 اصاصا9330رسات اا– ارا 25-22 
ا.622الرلرداال ا ق اصا ا(0591–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس ) ايحرما تارا سا-2
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 ا ا داهما ردلسلا1 س  اات اااإلرالةاألك ارمامارتايألدكا اخمردلااول اادمخ ار دلاالكداف
االددد اتااط ردددمستا لددد االخرا دددلاادددداخمردددلااول االددديرتااددددا  دددسلار اا دددلا ددداتاال س  ددداات

سالرطرلاتاال اتااط رمستااإلرالةاس أرلايلادداررداااقمرد االفقحدلاالرياندلااتاسال س  داات الكدتا
ا قددد اال دددؤا االرادددلسحاهددد اردددتارقال دددلا ددداتااورادددلاال س  دددداسالرياندددل اساورادددلااوسلس ددددا

ا.2سخا لاالفل  د
الفل  دداخدق اهد هاالف دلةاسرداا داح  اردتا عادلاادداإتاال اسلاتاال داأل مهااا    داما

ا طكا  ا ل االريانلاات ااا   طرالااليلا دا اح  اإمخدا اا اكاتال ااوسضا اا ر را ال
"اسالل دا اساوخادل اررداارطد اال االدلافقحدد اهد هااآللدلا ّسضدتا"الخرداجلآلللااداالررا اال

يسا ال ددد ا لا ل فدددالدددم ا ددسةاالطرددد اال س  ددالاسالريانلادددل اسح دد اردددتااألدد علساا دددساءا الفقحددلا
اأرسلهمامستايرسلاالاماالطارللااوسلس الا ارلاسالفل  الاخا ل اافداالل ددااوس اردتاالقدلتا

ال كداتاادداحداتاا21سا20لاسحا اتاالطأللاتاكاتااورلاالاسرداللطار اال س  داسالريانل اا 
ال كا اسا  داالفالقاادااوردلا  دمارداا ر دداالفل  داستاا44سا01ا لق االطار ااوسلس دا اتا

 اليلددد،اا  ددد طرال  اسهددددااليادددامةاال دددداح ددد ا لا دددااالطرلدددلاسالرس فدددستااددددايردددسلهما   ددد لا
الرطدا اادداحداتاسراءتاه هاالياامةاكر حلا ل اردقءاا9102 الرانلا ماالارتا  لا 11%

ا.3ا  قلتايرسلاالطرا االطلاا ارلاادا س جارتاريانلااتاسرالهم
س ددداسراددلهمارددتاال ددكاتااو ددلااتاسهدد هاالفددسالقاادددااورددلاساللا دداا دداتاالط  ددلااوسلا

ضدماال دكاتاا–الرطردلاتاا–سضواردم اال راادياالد  ارال د االفل  داستاساوسلس ادستا رسرداا 
ال اتا رسهما د:ااوهالداا  قا اارتاركا   م اسل ل اا   دلسهماي د ارد  ماألدأ ااسركا دل ااكداتا

                                                           
 اس قدا6112  رلاح ااإح اءاا652311الكاف:اهدارما لارتارمتاألرا اال قماال س  الاس ا رلالس الا ألر اا-1

ر لا اا251سا011 ر اقلاال  ااو ل ا ل ار االاحسالدايقياتاكالسار لاارتاالحمسماالريانلالاس ل اال فا اا لاسحا اتا
ا.596 اصا6199ا 6اسماساآلماااسالف ستا) اتاالحكرل( ا س ج ا االرررداال س  داللطل6 ااالموسوعة التونسيةا  ل:ا

ا.922–920الرفالد االرلرداال ا ق اصاصااس فاا-2
يحرما تا ا ققا ت:ا96 االرلرداال ا ق اصاناجم قفصة خالل فترة اإلستعماريةالحركة النقابية في ماحفا اا ا د ا-3

ا.620الرلرداال ا ق اص ا(0591–0381)المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس  ارا س
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 ادد  ماح دد اادددااورددلارددداالط  ددلااوسلس دددااهدد ااا   قدداصاساضددحاااددداا  دد عق اسال فلاددق
ا.1لرمايمان ما فجاالطر اسيكيلاس  فجاراااال س  ارتارسا فات

   تربية الماشية: -0-6
 لااوهرالاالر احلاالل سالا الر اقلارتار ا اسيحلا ااإتا اا ا ل ادلاالراألدالااط  دلا 

رتاالقاا اتا اتااوهرادلا ر دلاالكداف اإ ااا   ل داااوهرادلاالطممادلاسال س ادلاللقاادداس دمما
الرألددد علاتا ددد  الكدددتاسضدددطالاهددد ااالقادددا ارادددلار   ردددلا ددد ار عادددلةا  عادددلااوحدددسا االر اخادددلا

رفددافاس دد ساتااإلراددالاس  ددلاالل قددالااسال ألددا  اال اندددا دداتار ددااقا  ددمالاح دداا دد ساتاال
الر ارلاتاالريانلااتاسر ااقاا   قلالا ر لاالكافاسرالهاااإتا ممااهاراار  مارد   ماهد اا

ا.2القاا ا ساءا تاالاقا رل االحاسا اتايسا تاالاقاالأللاكل
 امتالك المواشي: -0-6-0

ال ددددا  ضدددرتا ألددداااالرياندددلااتااددددا ل ادددلاالحاسا ددداتا دددال قماه دددا االطمادددماردددتاالسيدددانقا
ال س  دددال اار لكدددساا اطا دددااك ادددلةاسيخدددل ا دددعالةاسر  س دددلااددددا ل ادددلاالرساألدددداردددتا قدددلاسرددد ما

 ددأتاالحدداااالك اددلااسرددا ياسا  دد اكالطقددماالدد  ا ضددرتااردد ق اريانددلااتالحاسا دداتار  س ددلااددسلم
داالعل ددد اسالاادداا ددتاالااددااالألددلاتار ددطسماداالعل ددد اسلا ددوا ددتاارطرددلا دد ددتاخلافددلاالألددلا

لي دداارددتاا0لي دداارددتاالخادد  اا0لي دداارددتاال قددلاك ددالااس ددعالااسا902العل ددداكددا سااار لكددستا
م اسلد ايهرا د اا91ال عا  اسه ااالطممااط  لهاارااار لك اريانلاستااداالطقدماال ا دداردتاالقدلتا

  ددداااالحلادددااسرألددد قا   اسا   ددداااكقدددسةا رددد ا  ددد طر اادددداالفقحدددلا)حلايدددلااول ( ايساادددداإ
اللحددسماس ل اددلاالحاسا دداتا ط  ددلايددلسةاهارددلا ددم ا لدد اال ألدداااالك اددلاالدد  األددعل االر ددارلستا

ا.اا3الريانلاستا اولاضداال س  ال

                                                           
ا.99رحرماال طاما قاا االرلرداال ا ق اصاا-1
ا.22ا–ا20 الوا  س  االرلرداال ا ق اصاصاا-2
ا.923اس فاالرفالد االرلرداال ا ق اصاا-3
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كراايتاا ه راما  ألااا ل الاالرساألداسار قك االمااكتارق  لاا لد ا دس ايسا دس اتااقداا
اتارددتا قددلاسردد ماسرددا ياسا  دد اسراددلهم اسهدد ااردداايألددالتا دد اكدداتاألددارقالرراددداي ددسا االحاسا دد

يادلاماسهدماالسحاألددا دتارحردماالدسلرداا92إلا االكيالارتاالسيانقاسر  ااالسياقلاال دا ضر تا
الطلس  احرامةا تا لداالط ام االرالكد ا رلا تار طسم ا لدا تارحرما تا يرداتاسيخساد ا

 دلااتا دتا دلارات ا  داجا دتاا دتا لدد إ لاهاما الواسرحرما تا يرات ا رالا تا رالة ا
سهددؤ ءاكل ددمارددتاالر ددارلاتاالريانددلاات اا دد قلساا ر ددلاالكددافاسكا ددتال ددمايددلسةاا  ددماال ددقم

لؤسجاا7لي اارتااإل  ا كدسلااسا  ايدااسا12لي اارتاالع ماسالرا ياسا102حاسا الا  كستارت:ا
حردالااردتاالد كسلاساإل دا،اا02لؤسجارتاالفلجار  ما  طلاإ ا،اس ع اساحدماسا0رتاال قلاس

داال دددساحداالعل ادددلا الر دددااقاالحمسمادددلا ددداتاالرياندددلاس دددس جا  دددلاسكدددا سااا سر دددستاللل ددددااددد
ا.1 ا الا ام ااس فاالحمسمال

الر دارلاتاالرياندلااتااددا دس جا دماألدك ايهرادلاامسرتا ل ااإتا ألااا ل ادلاالرساألددا  د
ك اددلةالددما مااددار لكسااي ددماماارددتاالحاسا دداتاالر  س ددلارددتاي قددال اير ددام ارددا ي اإ دد  اسخاددس ا

مالر ددداااتا طادددمةا حاسا دددا  ماردددتايرددد اال حددد،ا دددتاالكددد ايدددماالطدددسمةاإلددد ار دددااقاسكددداتا ددد قل 
س ددمااطددسما لدد اادددا طدد ااوحادداتاإلدد االرفددافاالدد  اا ددااار ددااقاا دد قلالهماا 2ا دد قلالهم

اال دا ري ار ملا األ ماكأالامايساررا اتاا  ررتارداالحااةااللافالاادا س ج.
 الشراكة في تربية المواشي: 0-6-2

ةاالحاسا اددلا  ددس ج االألددلاكلا س دداا خددلارددتا ألدداااالر ددارلاتاالريانددلااتاادددااليددلسارّيلددتا
تا ألالكسااااراا اد  مااددا ل ادلاالرساألدد اسه دا االد ط ااآلخدلاردتاي داماألدلاكلاا  ا اريانلاا

رتا س  ااتاادا ل الاالحاسا ات اسه ااراايألالتاإلا ا ط االسيانقاكالأللاكلاال ددا ردتا داتا
 رددالا ددتار ددطسماالطراددل االعل دددا ر اقددلاالكددافاس لدددا ددتا رددلا ددتا ااألددداالف ددقس اادددا

                                                           
ا.623الرلرداال ا ق اصا ا(0591–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس ) ايحرما تارا سا-1
ا.693الماتا لهسرد االرلرداال ا ق اصا قحاا-2
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ال  دددفااارددداا ا  ردددااردددتاإ  ددداااال قدددل اتاسالطرلددداتايسا دددر   راااألددد لاك راا  قدددل اتاس رلددداتا 
ا.1اكستا ا  راا ال  اس ااداا   اماالفانمة

االألددلاكلاادددا ل اددلاالحاسا دداتاألددكلتايهراددلاك اددلةا  ددماالكياددلارددتاالر ددارلاتاالريانددلااتا
  دددس جالردددما لدددلا دددمماالرساألدددداالر ألدددال ااا دددا اسهددد ااادددم ا لددد ايتاالحاردددلاس دددلسفاالحاددداةا

 ددط لاكا ددتا ددمادا  ددماإلدد اال حدد،ا ددتا ألددااا ل اددلاالرساألددداح دد اسلددساكدداتاالرددلمسمار  ددااال
 لدداقاس ااحقددقاالقددملاالكدداادارددتاالحارادداتاالضددلسلالاللحادداة اكردداايتاهدد ااال ددس ارددتاال ألددااا
ادددا ل اددلاالحاسا دداتاكدداتارألسادداا  ددماالر ددارلاتاالريانددلااتا ر ددااق مااو ددلالا ددالريانلا  دد ا

 اكرددااكا ددتار دداهر  اادددا  راددلااليددلسةاالحاسا اددلاسالرحاا ددلا لا ددااس  سادددا2 ددس جال رددلةاإلدد ا
ااو ألالاا    امالاسا  مرااااداال ألاااا    ام ا ال قماال س  ال.

 ثانيا: النشاط الصناعي والحرفي
ألك ا اا اال  ا لا س داا خدلاردتا ألداااالرياندلااتا دال قماال س  دالاالد  ا لكدياي ا داا

 اتااإل ددد خلارالاال دددداا ددد حس تا لا دددااالألدددلكاتاا  ددد طرالالااا ددد قا تا دددممااادددداال ددد ا
ك اددلاارددتاالر ددارلاتاالريانددلااتاحدداتاا الددقا ألدداا اا رخ لددفاالرسا ددداالر رراددلا قدداااددل ا

 ااألددكلتاال دد ا لاالر رراددلايس اال ددلاللسااددماتا3 لدد ا ددس جا9009الحرااددلاالفل  ددالا دد لا
  اادددداالح دددس ا لددد الرادددفاالطدددا  اسا ضدددا اماالددد  االرياندددلااتاالددد اتا قاطدددتا  دددماال ددد

ير ددددلهما لدددد اال رددددلةارددددتاالريانددددل ااأ رلددددتا ددددلااتاا حدددد ق ااه رارددددااخا دددداالل دددد ا لا
الر رراددددلال حقاددددقايرلاضدددد ااا    ددددامال اسكيّفددددتاالألددددلكاتاا  دددد طرالالارددددتار سمهددددااادددددا

ما دددمياال حددد،ا دددتاا ددد عق االر دددارماار ي  دددااادددداا دددلةاسراددديةاح ددد ا دددمخ ارلحلدددلااإل  ددداا ايددد
اواددم االطارلددلااللخا ددل ااكدداتاالسااددمستاالريانلاددستاإلدد االدد قماال س  ددالاإحددم اهدد هاالقددس ا

                                                           
ا.959اس فاالرفالد االرلرداال ا ق اصاا-1
ا.690–692 لهسرد االرلرداال ا ق اصاصاا قحاالماتا-2
ا.10 اصا6115 ارلكياالملا اتاسال حس،اا    امالاسا ر را ال ا س ج ا9 ااتونس عبر التاريخخلافلاالألاال اا-3
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الطارلددددلا  دددد هاالر ددددارماالسا طددددلا الر دددداتاالعل اددددلاالقلا ددددلارددددتاالر ددددااقاالحمسماددددلاالريانلاددددلا
ا.1ال س  ال

ح دااي دسل ماالرعلااادلاسكا دتاهد هاا"الق اند "سيالقا ل االطارلاتا ر اقلاالر ارماا دما
ال  رالارطلسالاسر  س لاإل االسااماتارتار اقلاالق ان ا الريانلاسلّ راااطسما لد اإلد ايرل ادلا
 ددمماالريانددلااتاالر   دد اتاإلدد اهدد هاالر اقددل اسالعددل ارددتاهدد هاال  ددرالاا ددمساي دد ااددمخ اادددا

ال ددددا  دددمفاإلددد ا حقادددقاال فل دددلاال دددااقاالطدددامالل اا دددلاا  ددد طرالالا ددد قماالرعدددلااالطل دددداسا
سال دددددلا ا ددددداتاالررا ددددداتاالطرالادددددلاالطل ادددددلاالطارلدددددلا قادددددا االر دددددارماسالحالسلدددددلامستا ك ل ددددداا

ا.2سا حامهااضما لااتاا ح ق 
 اليد العاملة بمناجم قفصة: –0

ال دفلاالر راديةالل  اددلاا ر را ادل اال دددا قدملا ددمماا3ألدك االط  دلاالق لدددا ر اقدلا ف ددل
رسي اتا داتارخ لدفاالق اند ا الر اقدل اريّد ارد  ماا9012  رلا  لاا94222 كا  اا حسالدا

(اادداحداتاريد ا دكاتاالق اند ارد  ما%19  درلا)  د لاا4000 كاتاالرمتا الساحداتاحدسالدا
ا.4%(11  رلا)   لاا1700ال ا داالرقملا دا
  ددرلاإضدداالاا49702 ف ددلا حددسالدااما ددملا ددمما ددكاتا9120 دد لااااتساددداإح ددان

ماالددددد اتا9121  دددددرلا ددددد لاا1022إلددددد ا دددددكاتايس ما دددددام ا  ادددددماالرقدددددملا دددددممهما حدددددسالدا

                                                           
ا.609الرلرداال ا ق اصا ا(0591–0381الجزائريون ونشاطهم في تونس )المهاجرون  ايحرما تارا سا-1
ا. ف  ا-2
ا615كلاسار لارتارما لا س جاسا995 ف ل:اهدارما لا ال قماال س  الا قدااداالر سااالعل داال س  دا ل ا طماا-3

 الر سااالألل داسر ا اي اللاسا تاارتا ا جاا دارتارمتاال  ساا قسما اتار ا ا ل االا6كلما922رتاالقالسات اا6كلم
ا.202–209 اصاصا6199 ا6 اا ا اتاالحكرل ا لاااالموسوعة التونسيةاس جا الألرا اسالألرا االعل د اا  ل:ا

الرلكياالسا داللملا اتاسال ح،ااداا مجلة المصادر االريانلاستاادار ارما ف لا  س ج"ايحرما تارا س ا"الر ارلستا-4
ا.610 اصا6191 ا اال ما دااليا د66 االريانل ا 9352سار لاسيسلةااس ا الحلكلاالسا الا
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 اسالرقحدد اه دداا1 دداريلستاإحددم االرررس دداتااللنا ددالاادددااواددم االطارلددلااددداردد رمااللماددف
 اإل اال حد،ا دتااوادم االطارلدلاهساال قصاادا مما كاتاالر اقلاالر ررالااورلاال  ايم

  ددرل ا ااسرددماا94222ال دددا  ال  ددااالألددلكاتاالر رراددلا الر اقددلااطددمماال ددكاتاالرقددملا دددا
  رلاادا تاالطر  اسه ااالطمماالقلا ارتا كاتاالر اقلاكقس ا ارللالدماا4222 ا  ما س ا

ر االر رردا حدتا دلالا كتال اااللر لااداالطر االر   ماسالقالا   اا  ل  ااساح قالهااللط
سيسارددددلاالرح دددد  اس ددددسةاال  اا دددداا الحادددداةاالق لاددددلاالرل  اددددلا ال ألدددداااتاا    ددددامالاال قلاماددددلا
كاليلا دددلاس ل ادددلاالرساألدددد اسررال دددلاال ددد ا اتا اتاا  ددد  ق االرحلدددداك ددد ا لاال دددلا جا

لاالح ددسااسالخدداماساوالألددل اسالقادداما  ألدداااتاا   ددامالااددداالألددرا اسالر ددسااسال دداح اكيلا دد
ا ددقايردداماالألددلكاتاا  دد طرالالاإ اا  ردداهااددداال حدد،ا ددتاساليا ددستاسال رددسلاسرددتا لدد االددما

اواددم االطارلددلاال دددا ح ار ددااخددالااالدد قماال س  ددال اار  دداااواددم ااوسلس اددلاساواددم االطل اددلا
ا.2ر ارمرتا لماتاالرعلااالطل دارتاريانلااتاسرعال لاسلا ااتاس س  ااتارتاخالاار اقلاال

س ددميتاهرددلةااواددم االطارلددلارددتاخددالااالدد قماال س  ددالا حددساالر ددا داالر رراددلار دد ايتا
اكا دتاا 3م9017اوسلس الا الر اقلاكأللكلاالفس فااا قف لا د لا الر ررال الأللكات  أ  ت

س ددقماالق اندد اسرالهددا اسكياددلاارددااكدداتاادد ماإرددلاءاا4هرددلةاالريانددلااتارددتار اقددلا   ددلاس ددسف
ا حددد ق ايساردددتاادددلفااطرددد اادددداالر دددارما دددساءاردددتاادددلفا دددلااتال دددكاتاسحدددي ما لددد اال

                                                           
ا لالاا-1 اسألل ا االرلام ا قم ار س ا اساحمها االحلالة االأل  ارافاسألمام ا  رايا ر اخ ا اهدار اقلاأل  ا حلاسال اللماف:

ا اال قاااالفا لل اسهدايهم االطلانج  االريانلالاسألرا ايم اسالحمسم ا رعية ارل ا ايرا  اتاال لاااال س  داسالريانل  االر لس  
ا.19 اصارلرداال ا ق االر لسكلالحالدا  ل:ا

ا.956ا–ا959اس فاالرفالد االرلرداال ا ق اصاصاا-2
االأللكلااداا-3 اا9230را ا69 أ  تاه ه االفس فاااسال ك االحمامالا قف لا لي را ا مله: ا92111 حتاا ماأللكل

 ا0501 -0339قصة الفوسفاط في تونس ت اا  ل:ارحرما رالاألط ا ال اال  ارتاالفاالطمامارتاالر اهراتاالفل  اا
ا.25–29 اصاصا9332لا حلالل ألل ا س ج اما
ا" ق اتاسام ا سفا  س جاسلا ااا-4 ام61رتاالقلتاماسادار   فااوس ا93)يساخلاالقلتاا يراتاي ا  دراسات (" 

 اصا6112الريانل اا– االسام للا ا لاسال أللاسال سياد اريسالاا6 ااتاريخية واقتصادية وثقافية متنوعة )وادي سوف(
ا.05
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 لاددد االحدددا ا ال  ددد لال دددكاتاردددتا اددداماسرألدددااخااليساادددااكردددااكددداتاال دددلااتاالرحلادددلاال س  دددالا
ردد  ما ددتاالطردد  اسا دد رلار اقددلا   ددلاالدد اتاكدداتا طضدد ماا ر دددا  أهادد ار  دددايساالطدداالاتا

هد اااو دلسااادداا د قاااااواددم االطارلدلاادداالر دارماإلد ارااددلا ماادلا قدمااليقيا داتاحدداتا
س طددددتااويرددددلاا    ددددامالاسردددداا دددد  ا   دددداارددددتا يددددالا ددددل الا رلددددتا لدددد اا خفددددا ا  ددددمالا

ا.1 الر ارماالفس فاتاسا طكاجا ل ا ل ااوام االطارلل
ي  ددااا إم ان دداراددلاال س  ددالاادددا فضددال اال اددم االطارلددلااكردداا رلددتاالألددلكاتاالر رراددل
ردد  ماالريانلاددستاا دددايح ددتا ددأهاقاس طاددمةا ددتارسا  ددااا  اددلارددتار ددااقار رراددلاسخا ددل

  ارددلالطساردد ااالطردد ا حددتايسارددلاالرح دد ااور  ددد او ددلد اا دددايكيددلاإ  اراددلاس ا  دد  اتا 
ح دد اسلددساكدداتار خفضدداااددداا دد قااااي ددمامااال اساإلرددلاءا ددأرلا ددالفقددلاسالحلردداتاسال ألددلام

هانلدلاردتااواددم االطارلدل اسردتارا دداا خدلااددإتار دؤسلداالألدلكاتاالر رراددلاكدا سااحلا دداتا
داساليقدااداسح د االر  دداللحالسلدلامستايتا اادداي دس االطردا اكا   رداءاالطل د ل اه ااال  سا

 ددم(اال ددداهدددا ا ددمةااكددستاه ددا اس ددداسا ددداس رددالداس لدد ااددداإاددالار ددميا اا ددلا)اددلقا 
ا.2ال اا لاا   طرالالاالر   رلارتا   ا لااتاا ح ق ااداك ارتاالريانلاس س ج

سردددددا مااددددلاألددددلكلاالفس ددددفاتا ف ددددلاكا ددددتا ألددددع اادددددااو دددداجااورا ددددااسرددددتا ادددد  ما
 لطددداامسلاالط دددسلا حدددساالر دددسااالألدددل داللرياندددل اس  دددماا3الرياندددلاات اسكا دددتار اقدددلاالرلادددم

مادفا د اهد ااالرلكدياردتايهدماالرلاكديا  د قلالاالادماالطارلدلاالريانلادلاح د اا اققار رمااللا
  ااددلاالحددلااالطالراددلااليا اددلاسألددك اال ددساالال ددداالطرالددلااددداالرلاكدديااليقيددلاللألددلكل اسكددا ساا

                                                           
ا.612 اصاالرلرداال ا ق االريانلاستاادار ارما ف لا  س ج"ايحرما تارا س ا"الر ارلستا-1
ا.613صاا فجاالرلرد ا-2
ارداس الا سيل اكا الرلام:اا-3 تا  ر ا قدااداالر سااالعل دارتا س جااداالحمسمارداالريانل احا،ا  اا قاحالاا

الشيح الحسين حمادي )دوره االجتماعي ونشاطه العلمي ما م  اارماالط ماراا  قما  االالاس ا م  اا سيل اا  ل:ارح
ا.99 اصا6199 االريانلا– ارا طلا ساا االسام 9 اا(0531 -0511والتربوي بتونس ووادي سوف 
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ا422ادددداالر دددارمااول طدددلاا9194 احاددد،اس ددد ا طدددمامهما ددد لا1يرل ادددلااددددارددد رماالر الدددل
ألدخصا د لاا0201م اس دس اإلد ا9100صااددا د لاألدخا9024ألخصالا  االل ماإلد ا

ألدددخصاا001ماإلددد اا9117الدددلاادددداهددد هاال ددد لالاددد خف ا ددد لا دددمستااح  ددداااالر ا9104
ماادددداحلكدددلا ادددداا9107ساركدددتا ف دددالاهددد ااال لارددددا ال دددطس اتاال دددداألددد م  ااالألدددلكلار ددد ا

ساالا دحاد،ا ا دتاردتااقدماتااو دساقاسا د قلا طدماماالطرالدلاالا9112ر  سرا  ااخا لا د لا
ا.2ألخصا017ا  ما9140  لا

سهكدد اااقددما ددماا   ردداما لدد االريانددلااتااددداا دد خلاااالفس ددفاتا ددالر سااالعل ددد اس دد ل ا
 دداهماالطرددا االر ددلرستاالر  ددم ستارددتاخددالاا ددس جاللطردد ااددداالر ددارماادددا  ددسلايس اا قددلا

اس ددفاتااكألددلكل رالاددلا لسل  الاددل اسلرددماا دد عقل مارددتااددلفارؤ  دداتالي ددرالالااح كالاددلا
 ردالدا  اردلا خد قفااو دس ااادؤم اإلد ا ألدك اس ددال ااإتا ل الم ف ل اسأللكلاالر ال

ااالرعلااالا)  انلال ا ساال ارعال ل االا ل ال(اسال اا لاال فاضدلالاال دداا   ر  دااألدلكلا ف دلا
لا ملارادلاخا لا  ارلالطدمما رد لاالطرد اال قدا دا دال قماال س  دال االد  الدماا  لدسلاإ ا  دفسا

ا.91173ارالجا ر ما  سلةاساضحلااداإضلاا
ردتاا%02سألك االطرا االق انلاستاال ساةااوسل اللاماالطارللاسالر لرلا  فلا ارلاسريلساا

م اساطدسماهد ااالحضدسلاالكيادفا9194 ف لار د ا ماادلاالقدلتاسح د اا– را األلكلا فا جا
رقاددداحماددماالريانلاددلاال ا طددلالألددلكلا"ل ر ددارماالألددلكلاإلدد االخ ددلةاال دددااك  دد سهاارددتار ددارماا

                                                           
   ااا  ما   لالر  ا سرما  ا خلةا أل  االر للاال دا سضدا ل االليجااأالقاا ماالر اللااالر الل:ا راتاالر اللا-1

اس لالا االر لس األل ا اس لال ار س ا ا  لداس سيل اسس ا د االر س ال اس ف ل االق ل ار اقل االألرا  ارت اساحمها  ل االر اقل
ماساقاال رلايس ا9399 عق اه هاالر ارما  لاالقاالا س الا ف لارل ا اسال حقتاالقل االر ررالار  اإ مالالخ لاا 

ا9232ما ر لا ا الطل دارحرسم  ارحرم اا  ل: االر  لاالرليس د اارجال الداموس  ا د: ا9  ا ف ل   ا09 اصا6115 
ا.15سك ل :ار لسكلالحالد االرلرداال ا ق اصا

اا-2 أثيرها على العالقات مع وت 0511–0503االوضاع االقتصادية واالجتماعية في منطقة وادي سوف  يراتاي ا 
ا.619 اصارلرداال ا قالا ليبياو  تونس

ا.525  ماالكلاماالرارل  االرلرداال ا ق اصاا-3
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ساللمافا  فلاي  اح د اا دم  اا2سا  رلا ماقاالطرا االق انلاااتا ل ار رماالر لس ا1الحمام"
الحدددلااالطالرادددلااوسلددد  احادددد،اا  قددد االق دددمااوك ددددلارددد  ماإلددد اال  ددددااللطرددد اادددداالر ددددا دا

  دد االحددلااإلدد اا9222الحل اددل اسركيددسااه ددا ا طددما  ااددلاالحددلااسا  قدد ا ددممهماحا ندد ارددتا
سفاماا  رددداها حدددسار اقدددلاسام ا دددس  ضدددسااالخدددياتاالق دددانلدا دددم ا9104اددددارسالادددلاا970

اا.اا3 الريانلاسالا لجا لا اا
س ماكا تاالاماالطارللاالر ررالااداال ماالار كس لارتاالق انلالايماال ساال اسردتااو د ااا
 اال ددددايمتاإلددد ا فطاددد ا رلادددلاال ردددلةاإ دددماماال دددلااتاالفل  دددالا لددد اإلعددداءا دددا ستاال دددفلاإ

ياندددلااتااارددداام ااأ ددد حتا دددس جارحددد اا ددد قااااللر9194رسالادددلاا94 لخ دددلاس لددد ااددددا
ا.4 طم

يددماردداءتاالاددماالطارلددلارددتااددلا لج اس دديارتا سااددماالالا ل ددااتارددداا اددققا اددالاهرددل ا
 الريانلاالسا طلا لد االحدمسماالر س ادلاالعل ادلاال س  دالاسالقلا دلاا5 خلارتار اقلاسام ا سف

                                                           
الحمامالرطامتاالحماماالررع اا"اس ماكا تا ر ل اار ااياا  عق االطماماا طلفاه هاالأللكلا ا ما"ارق لارقاداالحمام:ا-1

"ا ل احقاا  عق ا ملس ل ا قماي لر  اردار  يرلاال  داا ر ا"ا9319يستاا5رتاالر ارم ا ح لتاه هاالأللكلاادا
دور عمال المناجم د ار ارماالي  اسالل اصااداالر اقلاالألل الارتاالريانلا)ر رما سخضلة( اا  ل:ا  ماالسهاااألقل

االكلاما(، المنطقة الحدودية الشرقية نموذجا0581–0591في ثورة التحرير الجزائرية )الجزائريين  ا  م ا)إأللاف:  
اال الاخاساآليال ارارطلار  سل  ا االمك سلاهااداال الاخاالحما،اسالرطا ل( ا  م  س ف اف ايالسحلارقمرلال ا األ امة

ا.90 اصا6191/6199   اا ل ا
الر لس :اهدارط رمالارتارط رمااتاس الا ف ل ا قدا اتا ف لاس سيل اي ااداالر سااالعل دال س جاسرحا اةاالحمسماا-2

  رلاا31111الريانلالاال س  الاسهدايك لارلكياللفس فات اسل ل ا  مهااالريانلاستاللطر اسال رلة اسا لغا مما كا  اا
را طلا خل  ا اا9 ااالشيخ الحسين حمادي حياة علم وكفاح ا اا  ل:ارحرماال الوا تا لد6112ح ااإح اءا

ا.02 اصا6196الريانل اا–السام 
اا-3 اا ا د  ا0598-0588لحركة النقابية بمناجم قفصة احفا  ا إأللاف  اال ح،  ااد اال طرق ا)أل امة ا لدا: ي/م:

ا.99 اصا9339-9336ااإلر را ال اال  لاالرارطال: اكلالاالطلسمااإل  ا الاسارارطلا س جااوسل ا( رحرس د
ا.69كلامارق س  االرلرداال ا ق اصاا-4
ألرا  اسراا°ا92س°ا99سام ا سف:ا قداسام ا سفااداالر سااالألل دارتاالقالاالريانل  اراا اتاخادا ل اا-5

ألل ا ااحمهااألرا ا  كلةاس ام ارحرما تارس  اسالفا اساليلانااسألل اا قلاتاساالكاتاس فالا°ا2س°ا2 اتاخادااس ا
 االحتالل فياسةا) س ج(اسر س ااساحاتاالا لجاسرمارجاسرتاالر لاالعل الاسل للاس را اتاس قلت اا  ل:اإ لاهاماراا د اسا

ا=:اإ لاهاما تارحرم ل ددددددددددك اسا925 اصا6115يانل اددددددل االرددد امالاهسر0581–0381ة ـــــزائريــــــحراء الجــــالفرنسي للص



الثاني الفصل  
 0091 -0011 الجزائريين للمهاجرين االقتصادي النشاطمظاهر 

 

 
66 

حاد،اارتار ارما ف ل اس دميتاال دساةااوسلد اادداال ألدك اردداا ادققاا د عق ارد رمااللمادف
 دد اهدد ااالرلكدديايهددمار ددااقاا دد قلالهماس ررط ددم اسح دد ا  ااددلاالحددلااالطالراددلااليا اددلاريّدد ا

رررددس االطردا ااددداالس ددتاا ف ددلايكيدلارددتاالل ددا–هدؤ ءااددداالرلاكديااليقيددلالألدلكلا ددفا ج
ا.1لي لالاادار رماالر الال  ا لساااا ا

 .2بمناجم قفصة تطور عدد العمال السوافةيوضح  :15الجدول رقم 
اال  ساتاااا

االر اقل
0001 0022 0021 0021 0031 0010 

ا029ا410ا/ا9292ا/ا/ الرديف
ا994ا914ا/ا71ا/ا/ المثلوي
ا907ا022ا/ا104ا/ا/ سأم العرائ

ا10ا؟ا/ا؟ا/ا/ المظلية
ا017ا001ا114ا0201ا9024ا ف لا- فا جا422 المجموع

س حكما ساامهماردتار دااقا دحلاسالاس دمماخ دل  ما الطرد االر ررددا سر دساا حدساي ألدالا
الر ددالواالخالراددلا ددالر رم اك رفاددفاالفس ددفاتال طددسمهما لدد اإ ارددلاالحددساريالرقاسرددلايحددفا

 ال  د لال قادلاالطردا االرعال دلاساوكيدلااااللرا  اساكدستاالطردا اال دساالاالرررس دلااوكيدلا دمم
 ا ألدددق ماال دددلا اتاالخفادددلا ددداتاال دددمساسالحضدددلاااردددداالطردددا االالا ل دددااتا ألدددااااسا  دددرار

ا.3اكل ماي لاساساحاتا سف
ا  

                                                                                                                                                                                     

 ا و:االراق دا تاإ لاهاماالطسارل االمالاال س  الالل ألل ا س ج االصروف في تاريخ الصحراء وسوفال ا داالطسارل ا=
ا.90 اصا9300

ا.95–99 االرلرداال ا ق اصاصا0598 –0588لحركة النقابية بمناجم قفصة حفا اا ا د ااا-1
ا.95 اصاالرلرد فجاا-2
ا.02الرلرداال ا ق اصا" الا اا ق اتاسام ا سفا  س جاسا يراتاي ا ا"ا-3
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ا:سلقما يااما مماالريانلااتاادار ااقاالر ارما ملاراااس  سقاالرمس اال الد
 1ح نسبة عدد العمال الجزائريين مقارنة مع غيرهم بالجنسياتوضي: 01الجدول رقم 

 الجنسية     
االسنة

 جزائريون تونسيون طرابلسيون مغاربة إيطاليون فرنسيون

ا%41,1ا%4,0ا%02,1ا%92,0ا94,0% 24% 0011
ا%44,9ا%99ا%91,0ا%94,7ا%92,7ا1,9% 0011
ا%09ا%42ا%00ا%1,1ا%0,7ا%ا9,7 0003
ا%91,1ا%41,4ا%90,1ا%1,4ا%1,0ا%ا9,1 0021
ا%97,0ا%09,0ا%91,9ا%0,9ا%1,0ا1,0% 0021
ا%12,0ا%10ا%90ا%0,1ا%4,7ا1,1% 0031

ا  ااالرمس ااسضوال اايتا مماالريانلااتا فسقاادارلاح اا   عق ااوسلد اح د ا لد ا
سل ددسالاالاددماالطارلددلاال س  ددال اس ددمااطددسما لدد ال فددسلاال س  ددااتااددداال مااددلارددتاالطردد ا الر ددارما

ال  دد لااوكيددلاللاددمامال  دد وا9119قاا ددات اس ددامتا مااددلارددتا دد لاالطردد اادددارالهدداارددتاال
 عاددلا ددسقارخ لفددلاإررددا  اسهدد اارددل  ااياضدداا الطارلددلاال س  ددالاادددا اددا االر ددارما رلاكدديهاال

الطردد ارددتار ددلاس ال يااددماالددمارعلاادارددتار ددلايخددل  اسلر ددالاتاال رددلةا  ددماالطردد  احادد،ا
ا ا قددمإ اخدقا رد االريانلادستاياضداا دسااال  دا اكرداايتا ددمماالطردا اال س  دااتالدماال فددا

%ا07ماس9110%ا د لاا41سا9114%ا د لا11 د لام ااألدكلساا 02اليقيا ااتاردتاالقدلتا
ا.اا2م9140  لا

 وضعية الجزائريين العاملين بالمناجم: –2
األ ع االر ارلستاالريانلاستاادا اا اال د ا لاالر ررادلا دال قماال س  دالا حدتاضدعاا

إلد ا دس ج االدماام  اال رلة اس طما ساادمهالحارلاسالحلراتاسال أللاماال  اسار  ماادا قمهما 
يتاا أل عا ا  االدمااكدتاالالما ما قاا االر ارماسرالها الرماا قايرار ما س االطر اااراا سا

                                                           
ا .23 االرلرداال ا ق اصا0598–0588لحركة النقابية بمناجم قفصة احفا االا ا د اا-1
ا.602صا االرلرداال ا ق ا(0591–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس ) ايحرما تارا سا-2
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 دد قا دد اكدداتارحفسادداا الرخدداالاالر ريلددلاي ا دداااددداال راادديا دداتاالطرددا ااوسلس ادداتاسالطرددا ا
لاايسااوهالداكرااكاتااالقا لا مااداالقدسا اتاا  د طرالالاالر دالةاللطرد  ااوردلاالد  االط

اردد  مايم اإلدد ا ددسءاحالددلاالطرددا االطددلااس ددلم ايسضددا  ماالر  اددلارددتاالريانددلااتاسراددلهم ا
ا.1رتاراتاسر  مارتاألّسه

ااالريانلاددلاسردداا رددملااإلألددالةاإلادد اه دداايتااواددم االطل اددلاالطارلددلا الر ددارماسخا ددلار  دد
القلااارتار اقلاالر ارما  ماال ط ار  ماس رااالحااةاال قلامادلا الر اال  ار  سال س  الاهس

الرل  اا اول اال  ارط اال ط ارد  مااعداملاالطرد ااددا ادا االر دارمالردمةا د لايسايكيدلا
 عدددل اا ألددد عا اادددداالفقحدددل اسخا دددلارددد  ماالريانلادددستاالساادددمستاردددتاالر دددااقاالحمسمادددلا

ا3 ا دددسقايهدددلاج2الر دددارم اكردددااهدددساالحدددا ا ال  ددد لالر اقدددلا دددسف ا   دددلالقلا دددلاردددتار اقدددلا
سرالهدددا ا عدددل اا ألددد عا ااددددااولاضدددداالفقحادددل ايردددااالريانلادددستاالر ساادددمستاردددتاالر دددااقا

ضددستارددمةااسالددلاادددا ددا اسالعل اددلارددتاالريانددلااددإ  مااقال طاددمةا ددتاالحددمسماكالر ددااقاالسا
 ددد اا قادددا  ما دددتاالطرددد ا ددد سات اس دددمااا20يساا24 دددما  ددد اإلددد االطرددد ا الر دددارمالردددمةا
ا.4 الر ارماإل ا  لايأل ل

                                                           
ا.602 ااصاالرلرداال ا ق ا(0591–0381المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس ) ايحرما تارا سا-1
ألرا اسخاااس ا°ا95س°ا62اقداإ لاما   لااداالر سااالألل داللقالاالريانل  احا،ا ر ما اتامانل دا ل اا:   لا-2
ا6كلما911ألل ا اساحمهااألرا اس الا سقايهلاجاسر س ااس الاسام ا سف ايرااألل ااالحمسماال س  الا ل ار االا°ا2س°ا2

ا ا  لااهلل  االام اا  ل: اال سا داسخ أللل  ورة التحريرية التطور السياسي والعسكري والتنظيمي للثسرتاالعلااس ا دايم
ايحرمالضساتا(0593 –0591بمنطقة تبسة ) اإأللاف: االرار  الا خ صا الاخارطا ل  ال ا األ امة ارقمرل ا)ر كلة  

 اصا6195/6192 طمااهلل( اكلالاالطلسمااإل  ا الاسا ر را ال اا ا)ي ساالقا م6 ا  ماال الاخ ارارطلاالريانلأللفاالمات(
ا.93

 سقايهلاج:ا قدااداالأللقاالريانل ا ل االحمسماال س  ال ااحمهاارتاالألرا ا  ا ل االاالف اسرتاالعلاا الرل ايماا-3
  رتا تاال ق امااإلمال ال  لا اسال داي29ال سا د اسالأللقاالرر سلالاال س  ال ايراار س اا   لاسهدا ا رلاالس الال ما

 ا)يالسحلا0581 –0591وق أهراس )القاعدة الشرقية( الثورة الجزائرية في منطقة سم اا  ل:ااا لاالكسج ا9322
اال الاخ ا األط ل ااإل  ا ال  االطلسم ا  م اسا ر را ال  ااإل  ا ال االطلسم اكلال ارراسم(  ارحرم اإأللاف: االمك سلاه  األ امة ل ا 

ا.96–99لط اج ام.ت اصاصاكلاالسا الاساليسلةاالريانلال ارارطلاراقلداإلاا ج ا ام ا  خ صا الاخاالحلا
 ا ققا55–52 االرلرداال ا ق اصاصام قفصة خالل الفترة  اإلستعماريةالحركة النقابية في مناجحفا اا ا د اا-4

ا.696ا اصال ا قالرلردا االريانلاستاادار ارما ف لا  س ج"ايحرما تارا س ا"الر ارلست ت:ا
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اسريدد اردداايألددل ااإلادد ا ددا قاا ددأتارررس دداتاالطرددا االر ددلراتا قاددا اال دد ا اتاالر رراددل
ر كس ددلارددتاالق اندد اال س  ددالاسرددتاالر ددارلاتاالريانددلااتاساللا ادداتاسالرعال ددل ااددداحدداتاكا ددتا
الق اندد اال س  ددالا  قادددا ددتاالطردد ااددداالر ددارمالرددمةا اددس ا  دد ااا عددل االطردد ااددداالفقحددلا
اال داكاتاال  اا ما  ااك الا اسرال اارااكاتارااااه هاالاماالطارللا الر دارماا راديا الرس درال
س ل ا  د ااال دلسفاالر اخادلاالر حكردلاادداال ألداااالفقحدد ااط دمراا كدستااورادالار دسالةا
 كددستااواضددلالا  ددمهمالل ألدداااالفقحدددا لدد االددلرمارددتايتاالطردد االر رردددااددسالال ددمايرددلاا
 دددالا ا كدددجاردددااكددداتا لاددد االحدددا ا ال  ددد لاللادددماالطارلدددلاالريانلادددلا الر دددارماال ددددا ا حدددممهاا

حادددلارددداا دددماا طددد االرياندددلااتاالساادددماتاردددتاالر دددااقاالحمسمادددلاكر دددااقا   دددلاالرسا دددماالفق
س دددسقايهدددلاجاسسام ا دددسفاسرالهدددا اكردددااكددداتال دددلسفاالطرددد االقا دددالا الر دددارمامسلهددداااددددا

يسامانرلاسخا لار  دااادداا دلاتاالحدلالةاالرل فطدلاسال دلسمةاا  قاا ا تاالطر الف لاتارؤ  لا
ا.1القا الااداأل لالرضات

ءاكاتاه ااا  قاا ا تاالطر ارتاالفا طد االررا داتاالطل ادلا الر دارماادساقاس سا
يسا  ددالاااإ دد اكدداتااريدد االرددمخس االسحاددما ال  دد لاللر ددارلاتاالريانددلااتاسالرعال ددل اكردداايتا

افدداارتاالفاالررا اتاالطل الاراا اتاا لداالحلالةاسال دلسمة  ساضحل كا ت  اهلةاال عاا
 دارق ايدماا خفد اا1101الطردا ااوهلاداتا الر دارماادداألد لاردا فداما لغا مما9109  لا

ردااكداتا لاد االحدا اكد ل ا دارق ااكا0102ه ااالطمماادداألد لارسالادلاردتا فدجاال د لاإلد ا
 دارق ايدما قلدصاهد ااالطدمماادداألد لاا7097ماحا،ا لغاالطدمماادداألد لاردا فدا9104  لا

ااا.2 ارقارتاال  لا ف  اا1101رسالالاإل ا
رداا داتاألد ل اردا فداا ال قلصااددا دمماالطردا االطدلاا داتاا دلداال دلسمةاسالحدلالةا  اا
اطسماإل ا سار اكيالةارتايهر ااالطق اتاالر س لةاراا اتالؤ داءاالألدلكاتاسالطردا اا سرسالال

الطددلاا)الر ددلرات( اس ددلسفاالحادداةاالر  اددلاال ددط لاس ددمما ح ددا  ااسال رااددياالك اددلاردداا دداتا
                                                           

ا.699 االرلرداال ا ق اصا"الر ارلستاالريانلاستاادار ارما ف لا  س ج"يحرما تارا س اا-1
ا.600اصالرلرداال ا ق اا،0591-0381ونشاطهم في تونس  الجزائريونالمهاجرون ايحرما تارا س ا-2
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اواددم االطارلددلااوسلس اددلاالرفضددللاساواددم االطل اددلاالرحلسرددلارددتاكدد االحقددسقاالر  اددلاال دددا
ا.1ا ال  ااالطر ااداالرلاكياالر ررال

 حوادث العمل: –3
ا القددتاالألدددلكاتاا  ددد طرالالااددداا ددد عقل االليدددلسةاالر ررادددلا ددال قماال س  دددالا لددد اادددما

م اساو دلساااللي درالدا9009 االرفدلس ا طدما داماالطارللاالطل الا ا  راماالسا دداا  د طرالا
ادددا حقاددقايل اح دداامستاإ ادداءاياددلايهراددلال كددساتاالطددارلاتا الر ددارمايسايتا ددسالال ددماالس ااددلا
رتاالحسام،االر  ال ااا  رمتااددا ماادلاا د عقل االليدلساتاالر ررادلا لد االقدامةاالط دكلااتا

ركس لارتار  م اتاال  ااتاسر دالاتاردتاادلفاال اتاألكلساايك اتاك الةا مالهااهانلايلكاتا
سرا اير  ددار ر د ا دساالااوردتاسالحراادلاللألدلكاتاا لؤ اءار الو اسالقا رالالارخ  ل

ا.2ا   طرالالا قسة
سكدداتاا دد خلاااالفس ددفاتاا الدداا ددساالااواددم االطارلددلاالر خ  ددلاخا ددلار  ددااال دددا
 أل ع اادا رلااتاال فرالاسهدارالار سالةا الطمماالرالساااورلاالد  ايم اإلد اإ دماماالادما
الطارلددلاالطل اددل اسال دددالددما كددتارؤهلددلاادددا رلادداتاال فراددلايساالطردد اماخدد ااو فدداق ااكيددلتا

ال ددداي ددا تاالاددماالطارلددلاالريانلاددلاراددلاالرؤهلددلا أ ددماماك اددلة اسكياددلاارددااالحددسام،االر  اددلا
س ددا مهااادددا لدد اال طددماالرعلااددداكا ددتاالألددلكاتاالر رراددلا ا  ددلحا طددمماحددسام،االطردد  ا
 حقس  دددااالر  ادددلاسخضدددس  اال ردددلاالر اقدددلاالر دددارماسا طدددماماالرلا  دددلاسر ددد االا قدددلاالألدددعالل

الاسالحارلاإل االطرد ااددا لد االحداتاكالحدام،االد  ايسم ا حاداةاالسا دا  ارلال لسا ااالريلا
 اإضددداالاإلددد االحقدددسقاالر  ادددلاال دددداحدددلمار  دددااالطردددا ا3 ارددد  اسيخف ددد األدددلكلاالر دددارما022

الطددلااكال طساضدداتاالر  اددلاسرالهدداا كددجارددااكدداتا لادد االحددا ا ال  دد لاللطرددا ااوسلس اددات ا
الر طلقدددلا حدددسام،االطرددد االددد  ا   دددلاردددتاا سهدد اارددداااركدددتايتا   خل ددد اردددتا اا ددداتاالرددمسا

                                                           
ا.602 اصاالرلرداال ا قا،0591-0381ونشاطهم في تونس  الجزائريونالمهاجرون ايحرما تارا س ا-1
ا.692 االرلرداال ا ق اصا"الر ارلستاالريانلاستاادار ارما ف لا  س ج"يحرما تارا س اا-2
ا.52 االرلرداال ا ق اصا0598 – 0588الحركة النقابية بمناجم قفصة حفا اا ا د اا-3
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خقل االحسام،االر  ادلاال دداكداتارط دماضدحاااهااردتاالطردا االطدلا ااح د ااا دااالريانلادستا
اماح اا اا اتاالرمس .9117ا-9101سل ااداالف لةاراا اتاالرل  لااو

 1حوادث العمل المنجمية حسب الجنسيات: يوضح 00الجدول رقم 

مجموع  السنة
 القتلى

عدد 
 الجزائريين

عدد 
 التونسيين

عدد 
 الليبيين

عدد 
 المغاربة

عدد 
 الفرنسيين

عدد 
 اإليطاليين

نسبة 
 نيالجزائري

ا%00,07ا/ا/ا/ا/ا/ا0ا90 0023
ا%40,00ا9ا9ا9ا9ا1ا4ا94 0021
ا%41,90ا/ا/ا9ا9ا0ا1ا27 0029
ا%41,90ا/ا/ا9ا0ا4ا1ا91 0026
ا%04,04ا/ا/ا0ا/ا1ا1ا99 0021
ا%41,90ا/ا/ا9ا9ا0ا1ا27 0020
ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا20 0030
ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا20 0033
ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا21 0031
ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا20 0039
ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا21 0031

كا دتاكل دااا9101ا–ا9101 قح ارتاخق ا اا اتاالرمس ا أتارررس االق ل اراا اتا
ماال دداكا دتااا دااا9104رداا دماا د لاارتاالطرا ااوهلااتااداالحدسام،االر  ادلا   د لاك ادلة

%اكرداا قحد اياضداايتا  د لاالضدحااااردتاالرياندلااتاكا دتا94,00   لاالق ل ااوسلس اداتا
مانرااهداالرل فطلا تا قالاالرررس اتاالطل ادلاساطدسما لد اإلد اال فدا ا دممهم اس لدلاخ دل  ما

ا.2اااوخااءاالر  الالر  الااداالر ارم اس مما لقا ما كسا ااخا اااقا مارتاال كا
اال  دد لاالرنساددلارددتا ددمماالق لدد ااددداالطردد ا الر ددارمارددتاالريانددلااتاكا ددتارل فطددلارقال ددلا

%ااداالف لةاالر درللاا04,04%اس00,07 الرررس اتاالطل الااوخل  ااقما لاسحتاراا اتا
                                                           

 .621 اصاالرلرداال ا قا،0591-0381ونشاطهم في تونس  الجزائريونالمهاجرون ايحرما تارا س ا-1

ا.53 االرلرداال ا ق اصا0598 –0588لحركة النقابية بمناجم قفصة احفا االا ا د اا-2
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 ألداااماسال فا اه هاال   لالم االرررس اتاالريانلالال ام للا لد ا9101ماس9104راا اتا
الر ددارلاتاالريانددلااتااددداالر ددارم اسماط ددماإلدد االطردد االر ررددداال ددطا اكردداا قحدد اياضدداا

%اردتاالرررس داتاالطل ادلاالطارلدلا الر دارما كدجاردااكداتا لاد ا922يتا  د لاالق لد اكا دتا
الحدددددددا ا ال  ددددددد لاللرررس ددددددداتااوسلس ادددددددلا  كسا  دددددددااالر  دددددددداسار اايا  ددددددداا دددددددالحقسقاالر  ادددددددلا

 دأراتاسرالهدا اكرداايتاالر دا اتاادداحدسام،االطرد اردتاالرررس داتااوهلادلاكال طساضاتاسال
لاجال ما سا اتا حرا مايسا ؤرتال مامخقااحف احادا  م اكردااي  دما ااح دلستا لد ا  دفا
اورلايي اءاا لةاالطقااريد اردااهدسارا دقا ال  د لاللطردا ااوسلس ادات ا د اكداتااد ماالد خلصا

ا.ا1 ااسالال ماح  ايم  ار  س ارتاالحااةر  ما طمار ح مار لعاارالااا
 المهن واألجور: –1

خضدددددا ل اددددااالر ددددتاساورددددسلاإلدددد ار ددددميااوهددددمافاا  دددد طرالالااددددداا دددد عق االيددددلساتا
ادددا سيادددااو دد افاالر  اددلاس حماددمااالر رراددلا ددال قماال س  ددال ااكدداتا لدد اي ا ددااإ دد لا اراا

اورددددسل ااكا دددددتاهار دددددلاالط  دددددلااوسلس دددددداادددددداا ددددد حسا ها لددددد االر ا دددددااالطلادددددااسالر دددددتا
الر خ  دلااددداال دد ا لاالر رراددلاكإاددالاتاال  داالاسالك ل ددانااتاسالطرددا االركلفددستا  فراددلا

واللطردا االر ددلراتاالرفل طدات ااالطق دلا داتاالل ددااا ر را ادلاسالل دااالر  ادلاكا ددتا ا  در
 اسهدد اااورددلا ااطددسماإلدد اكددستاالطرددا ا2اددداالر ددارما ا ل قدداءاإلدد االر ا ددااالر  اددلاالطلاددا

ّ ردداااطدد اددلاسماال دد ااادددا لدد اإلدد اال  ددلةاالطل الطددلاا اا ددسالستا لدد االرددؤهقتاالر  اددل اسا 
كحددددددمااا دددددد ا دددددداتاسالط  ددددددلالاا  دددددد طرالالاال ددددددداالضدددددد  ااألددددددلكاتاا حدددددد ق االر رراددددددلا

الرررس اتااوسلس الاكا قلا لااار راية اسالطردا ااوهلاداتاكا قدلار  ادلا دفل ارحلسردلاردتا
ا.3حقس  ااالر  ال

                                                           
ا.629صاالرلرداال ا ق اا،0591-0381ونشاطهم في تونس  الجزائريونالمهاجرون ايحرما تارا س ا-1
ا.626 فجاالرلرد اصاا-2
ا.35–21 اصاصا9306س  الالل ألل ا س ج ا االمالاال النقابيةالعمال التونسيون وظهور الحركة الااهلاحمام اا-3



الثاني الفصل  
 0091 -0011 الجزائريين للمهاجرين االقتصادي النشاطمظاهر 

 

 
73 

سكدداتاالر ددارلستاالريانلاددستااح لددستاركا ددلاال ددمالةاضددرتارررس دداتاالطرددا االر ددلراتا
اقايددماالددا مااللا اددستايددماالرعال ددل ايددماال س  دداستااددداحدداتاكدداتاالريانلاددستاالسااددمستارددتار ددا

سام ا سفارل  اتااداي ف االر تاالر ررال اسكداتاال قداءا طد االطردا االر دلراتاإلد ا دلما
الرلا ااالر  ادلاالس دا اكدلناجاح ادلةارديقاايادلاح ا دالالدم االطردا ااوسلس اداتاررداا د  ا
   ا يا اتاااراا اد  م اسال  دلاإلدا ما طداتاا ح قدالاسا  دار ما السألداالاسماددااللألداس ارقا د ا

ا.1  ماإل االر ا ااالر  الاالس ا  ل ا
ح دداارددااا ا دد االرددمس االرددسالدا ال  ددااالرنساددلاللؤ دداءاالح ددانلاللرررس دداتاالطرالاددلا

االطل الا الر ارم.
ة للعمال العرب ما التوزيع النسبي لرؤساء الحواضر الممنوح: يوضح 02الجدول رقم 

 2م0031–0020بين سنتي 

 لسنةا المنجم،                
افئات العمال العرب

لوي، الرديف، المت
 0031يلة ظالم

 أم العرائس
0020 0031 

ا94ا90ا00 الجزائريون
ا91ا97ا21 المغاربة
ا10ا10ا11 الليبيون

ا10ا00ا07 التونسيون

رددتاالطرد االر رردددااح د اركا ددلا قحد ارددتاخدق ا اا دداتاالردمس ايتا ألدداااالريانددلااتا 
لر ددد فلاكس دددانفاالطل ادددل اا ددد هاال  دددااللؤ ددداءاالح دددانلااالطدددمماضدددرتاالرررس ددداتاحاددد،ا

ماكدددداتااا دددداايرل اددددلاالريانددددلااتاالسااددددماتارددددتاالر ددددااقا9112ا-م9100س ددددا اادددددا دددد  دا
القلا لارتاالحمسماالريانلادلاال س  دال اسخا دلار دااقاسام ا دسف االد اتاكداتا  د اف مااددا
رل  لاال لماالر  دااو ف اكطرا ارطاس اتااقما قداال  اا ما الطر االفقحد ا كجاردااكداتا

                                                           
ا.090-097صاصا االرلرداال ا ق ا"الر ارلستاالريانلاستاادار ارما ف لا  س ج"يحرما تارا س اا-1
 ارلكياال أللاالرارطد ا س ج ا0598 –0351النقابية  –لحركة الوطنية التونسية العماليةار اف الافداالألاا د اا-2
ا.ا923 اصا6191 ا9ا
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لد ا91ل ألاااالر رردااددا  اادلاالقدلتا ماالااا  ما لا االحا ا ال   لاللسااماتاالريانلاات ماسا 
ا.1راالاالحلااالطالرالااوسل احا،ا عالتاسر لاالر ارلاتا ملرلاك الةا حساال  ا

كرددااال دد اا حماددما ارددلااورددسلا أ دد افاالر ددتاس الرررس دداتاالطرالاددلاالر دد فلاي ا دداا
رل  داتار خفضدل اادالفلقااإل ا را ايسلس ااتاا قاضستارل  اتا الالاس را ار لراتاا لقست

 اادأرلاالطارد ااوهلددا الر دارما2%ا42إلد اا12 اتاال  فاتاادااورلاكاتاا دلاسحارداا داتا
إلدد اا29ال كدداتااددداالاددسم اسردداا دداتاا24إلدد اا21ماا ددلاسحاردداا دداتاا02كدداتاادددا مااددلاالقددلتا

ل فدا ات ايدمايخد تاهد هااوردسلاادداا ساال كاتاادداالادسماللطارد ااوهلدداالر د فاكرطداا21
 ال ساي ارداال فا ا كالافاالحااةاخا دلاال فدا ا دطلاالردساماالع انادلاسا دطلاا  د  ق ارادلا

كددداتاال دددمفاردددتايتاال فدددا اهددد هااوردددسلالدددمااكدددتاا  ا دددااردددداال فدددا االردددساماالع انادددل اكرددداا
ا ل فا اال  ااال  هااورسلاهساار  اصاريءارتا   لاال ضخماالرالداالد  ا لا د اال  داا

ا ددلةاالحددلااالطالراددلااوسلدد اسردداا طددمها اسا  خفددا اادددا ارددلاالفل دد االفل  ددداالدد  ااخددق 
 اس قداالفلقاألا طاا اتاا خفا ايرسلاالطرا ااوهلااتاسال فدا اي دطالا3ما9191 لا ا  لا

اااا االاماالطارللاالطل ال.  اداالفس فاتا ل االلرمارتاال ح تاال  ااك   
هدد هاالف ددلةاالاسالددلارددتا مااددلاالقددلتاالطألددلاتاإلدد اردداا طددماكردداايتاال فددا ااورددسلاخددق ا

الحلااالطالرالااوسل المااكتاالا دااا االمخ االرالسااللطانلدلاس ا كدالافاالحاداةاالرالس دلا
ا.4 ال   لاللطانللااوهلال

                                                           
ا.622الرلرداال ا ق اصا، 0591-0381ونشاطهم في تونس  الجزائريونالمهاجرون يحرما تارا س اا-1
ا.29 االرلرداال ا ق اصا0598–0588لحركة النقابية بمناجم قفصة احفا اا ا د اا-2
اا    قكالاخا-3 ا9392–9392ق االحلااالطالرالااوسل ا) ملاال فا اي طالاالرسام  أكيلارتايل دارلاتااداال ادا(

 الررلل ايسا أكيلارتايق،ارلاتااداال ادا ال رينلاادا فجاالف لة ايراايرسلاالطرا ااداالر ارمااال فطتارل اتااداالف لةا
ل ا  االاالحلااالطالرالااوسل  اكراااقماالفل  االفل  دا ار  ا  حساا9399راا اتا خق ا فجاالف لة ااياما ل ارتاا6/9سا 

ا االا ا د  احفا  اا  ل: ااوهلد  اسالطار  ااوسلس د االطار  ا ات اال سة اس س اد لحركة النقابية بمناجم قفصة االرطا ات
ا.26 االرلرداال ا ق اصا0598–0588

ا.625صاالرلرداال ا ق اا،0591-0381ونشاطهم في تونس  الجزائريونالمهاجرون ايحرما تارا س ا-4
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ال د اا9222الدمخ االألد ل اللطانلدلااوسلس ادلا دملا حدسالداس   هاالرؤأللاتاادإتار س داا
ال ددد  اادددداحددداتا لدددغاالرطدددم االألددد ل اللطانلدددلاا12,11الادددسردا دددملا حدددسالداسرطدددم ااوردددلا

ال د اال  ددداا90,12ال دد  اس لد ا لد اي دداجايتااوردلاالادسردا ددملا قاردلاا002اوهلادلا ددا
ال ددد اال  دددداا022إلددد اا402ادددداحددداتايتاالدددمخ االرالدددسااللطانلدددلاالطل ادددلاا دددلاسحارددداا ددداتا

ال ددد اا122للطاردد ااوهلددداالرقددملا حددسالدااسالخق ددلارددتا لدد اكلدد اهددسايتاالدددمخ االألدد ل 
 ااورددلاالدد  ا1ال  ددا ااددسالالد اح دد اضدلسلااتاالحادداةالكدد االرررس داتاالطرالاددلاالرعال ادل

اف دددددلال ددددداااإلح ددددداجاسالألدددددطسلا دددددالع تاساإلرحدددددافاادددددداحدددددقاالرررس ددددداتاالطرالادددددلاالطل ادددددلا
اورددسلاسال حدد،ا ددتاالس ددداللا الر ددارم اس رددساالددس دالددما ماللراال ددلا حقددس  ماالر  اددلاكلادددا

الرقنردددلالددد ل اخا دددلا طدددماالحدددلااالطالرادددلااوسلددد احاددد،ا دددميتاحلكدددلاا ضدددالا اتا ددديماما
س  س دا طدماالرقال دلا داتايردسلاالطردا ااوسلس اداتاسالطردا االطدلااالد اتاادؤمستا فدجاال ألدااا

ا.2الر  داكلناجاح الةايسارطاستاسرالها
 والعربية في المناجم ملة األوربية تطور أجور اليد العا: 03الجدول رقم 

 .3م0026–م0001ما بين 

 أصناف المهن
 العمال العرب )األهليون( العمال األوروبيون

ا9101ا9100ا9194   اا9101ا9100ا9194   اا
افا99افا92,70افا1,0افا00افا91,70افا0,0 رئيس حظيرة

افا7,02افا1,12افا0,00افا91,0افا99,0افا1,00 غسال
أعمدة واضع 

افا99افا90افا1,00افا91,0افا94افا0 خشبية

افا1,0افا0,00افا0ا/افا21افا1,10 معاون

                                                           
ا.625الرلرداال ا ق اصاا،0591-0381ونشاطهم في تونس  الجزائريونالمهاجرون  يحرما تارا س ا-1
ا.963ر اف الافداالألاا د االرلرداال ا ق اصاا-2
ا.669–661الرلرداال ا ق اصاصاا"،الر ارلستاالريانلاستاادار ارما ف لا  س ج"يحرما تارا س اا-3
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  ليال اا اا اتاالرمس ارتاخق ااو  افاالر  الااول طلااداال  ساتاالرحدممة االفدلقا
ادددا ارددلااورددسلاالرر سحددلاللاددماالطارلددلااوسلس اددل اسالقارددلاالرر سحددلاللطددارلاتاالطددلاااالك اددل

%ا922%اسالدد ط ار  دداااياددما ددتا02 ر ددارما ف ددل اسال دددااياددماالفددلقاادددارط ر دداا ددتا
ما داتاالع دا ااوسلس دداسالع دا االطل دد اإ اا لقد االطارد ااوسلس دداا9101كدالفلقااددا د لا

ا.1ال  ا7,02الطار ااوهلدااال  ا ا رااا لق ا91,0
سا  ااكدداتاال رااددياساواضددلالاللطاردد ااوسلس دددااددداإ دد اماالر ددتاسادددارضددا فلااورددسل ا
سالرد واالطانلادلااكدد ل ااوردلا ال  دد لالل ل ادلاالر  ادلاا دددارحدمسمةاسرحلرددلا لد االرررس دداتا
الطل ادددلاالطارلدددلاادددداالر دددارم اا ددد هاالحقدددسقاالر  ادددلاالر ضدددسرلاللطارددد االطل دددداردددتاادددلفا

اددلاسالط  ددلالا اإلدد االكفدداءةاكل ددااادددا ادداقا ا اددقار ددمياالطل الا ددمخ االألددلكاتاا  دد طرالا
هدسااآلخددلا د ارحلردداا لد االطردا االطددلااادداالر ددارما لد االددلرمااسالر  ادل اكرداايتاال قا ددم

رددتا ددمسلاالرل ددسماالدد  اادد صا لدد ار ددميا طردداما ددا ستاال قا ددما لدد االرررس دداتاالطرالاددلا
ا.2ما9102يك س لاا90سالطلااسال املا  الاخااليقيلارتاالفل  ااتاساوسلس ااتا

س  ا اددددقا ددددا ستاال قا ددددما لدددد االرررس دددداتااوسلس اددددلاالدددد  ااضددددرتال ددددماال ددددأراتال قاددددلا
حادددا  م اادددداحددداتااحدددلماالطردددا االطدددلااردددتاهددد ااالحدددقاااقضدددستا قادددلاحادددا  ماادددداحالدددلاردددتا

ا دددتار اقدددلاال دددؤجاسالحلرددداتاردددتاحقدددس  مااددددا دددتاال قا دددماخا دددلاسيتاالر اقدددلاالر ررادددلاك
   أللااا اااورلا االرخ لفلاكدأرلا االردمل  اسحرد االر د  قطات اسيردلا االطادستاسال د ا

ا.3سال طا االماكداساإل  ا اسرالهاارتااورلا 
 ى المنجمية:أوضاع الحياة في القر  –6

 رايتاحااةاالرررس اتاالطرالالاالطل ادلاادداالر دارما الرطا داةااددايس داتاالطرد  اسالحاداةا
ال ط لاخالر اااداالقل االر ررال ااأ ارتااوحااءاالخا لا الطرا ااوسلس ااتاالد اتا  ادتا

                                                           
ا.92رحرمالافداالألاا د االرلرداال ا ق اصاا-1
ا.25 االرلرداال ا ق اصا0598 – 0588الحركة النقابية بمناجم قفصة حفا اا ا د اا-2
ا.620الرلرداال ا ق اصاا،0591-0381ونشاطهم في تونس  الجزائريونالمهاجرون  يحرما تارا س ا-3
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ه م دددا لدد األددك االقددل ااوسلس اددلاالر ددسالةار دداك  مارددتا  دد االألددلكاتاالر رراددلا  خاددااا
ر اددياتاالحضددالالايساالرلااددقاالضددلسلالا عددل اا  دد قلالاسال لرادداااددداال رددلةا لدد اكدد اال 

الس اددلاالرقارددلاح ددااالل ددااالر  اددلاوسلس اددلا حددساالرلاكددياالر رراددل اس دد فتاالر دداكتااوسا
ا  دددددا ار ددددداكتاخا دددددلا اإلادددددالاتاالطلادددددااسيخدددددل ا اإلادددددالاتاالس دددددا  اسر ددددداكتاللطردددددا ا

سلس اداتاي اردتاس سي دتااوحاداءاالطل ادلاكرررس داتاسحس االحداال ك دال  ا1الر خ  ات
سالرعال دددلاساللا ادددات اسي دددحااااولاضدددداردددتاالق انددد اال س  دددالاالر  طيدددلةاا2خا دددلا دددالريانلاات

كدددأس ما دددساحد ايس مارطردددلاسرالهدددا اس دددميا  دددسلاهددد هااوحاددداءاالطل ادددلار ددد ا ماادددلاا  ددد عق ا
ات اسحدداالرعال دلاسحددااللا ادات اسحددا ألدك اساضدوااطلادتا حدداالرياندلااالر ررد اس دليت

 اس كس ددتاكل ددااحددس ااوحادداءااوسلس اددلاالر رادديةا  را ددااالطرلا ددداالحددما، اسا دد قلالا3ال ددساال
تاي ددس ارددتاالرررس دداتاالطل اددلااوخددل احادداءاالطرالاددلا ر اقددلاالر ددارماكدداالريانددلااتا  دد هااو

الريانلاستاالساامستارتاالر دااقاالريانلادلااورلاال  ارّايا ألاا مااداالطر  اسخا لار  ما
ال طادددمةا دددتاالحدددمسماالددد اتاير دددل  ماال اا دددلاا  ددد طرالالاالقا دددالا لددد اال ردددلةا حدددساالددد قما

ا.4ال س  ال
 توزيع المهاجرين الجزائريين بالمناجم التونسية: –1

للرل  دددلاألدددك اا  ألدددالاالرياندددلااتا رخ لدددفاالرسا دددداالر ررادددلا دددال قماال س  دددالاساحددد قل ما
%اردتاالررردس االكلددالطردا االر دارم اس لد ا90,02اليا الا طماالرررس داتااإلااالادلا   د لا

                                                           
1 -ا Brunet Roger," Eurspéens et proletariat urbain dans le sud tunisien "ا , la ville miniére de Redeyef 

 in la pensée n° 67 (mai – juin), 1956, p p 46– 47. 
 ا)ر كلةال ا األ امةاالرار  الااداالرعلاااا اإأللاف:االح ااام لل( ارارطلاالمثلوي مدينة منجميةراا لارطاااهلل اا-2

ارساتا اا 93 اصا6199 س ج  ا ققا ت: ا سل اس خلست  التونسية  مهاجرو منطقة وادي سوف للقرى المنجميةرلام
ا.92صاال ا ق الرلرداا،(1954-1920)

 ا)ل اللارقمرلا0591 –0331مجتمع وادي سوف من االحتالل الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية  لدار ا يال اا-3
ا.631 اصا6112/6113ل ا األ امةاالمك سلاهااداال الاخاالحما،اسالرطا ل اإأللاف:ا رلا تاخلسف( ارارطلاالريانل ا

ا.(19 رقم للملحق ينظر للمزيد)001 ص ال ا ق  الرلرد "،  س ج  ف ل ر ارم اد الريانلاست الر ارلست"  تارا س  يحرما-4
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رلكددددياا دددد ا اااللر ددددارما الر ددددااقاالعل اددددلاا91ح دددداا اا دددداتاالرددددمس االدددد  ااحددددمماحددددسالدا
االألرالالارتا س ج.

المنجمية : يوضح يمثل الجدول توزيع المجموعات العمالية بالمراكز 01الجدول رقم 
0000.1 

 الجنسيات   
االمنجم

 المجموع المغاربة الليبيون التونسيون الجزائريون اإليطاليون الفرنسيون

ا100ا20ا92ا910ا%(01,7)70ا02ا01 قرن حلفاية
ا414ا27ا92ا992ا%(01,19)912اا902ا07 بوجابر

ا140ا99ا910ا49ا%(4,19)90ا940ا24 سيدي عمر
ا197ا00ا920ا20ا%(19,01)929ا19ا97 سالطة حديد
سالطة 
ا902ا22ا12ا02ا22ا922ا22 الشمالية

ساقية سيدي 
ا000ا22ا22ا11ا%(00,1)ا940ا012ا09 يوسف

ا07ا22ا20ا42ا%(1,44)ا1ا10ا27 الطويرف
ا110ا00ا900ا921ا%(91,01)ا10ا901ا02 جريصة
ا009ا02ا00ا02ا%(99,19)ا00ا01ا90 القراصية
القلعة 
ا112ا22ا02ا022ا%(0,0)ا02ا102ا92 الجرداء

ا710ا02ا90ا922ا%(44,20)ا102ا122ا92 قلعة سنان
ا000ا90ا12ا02ا22ا922ا21 الربيبة

ا904ا21ا10ا92ا%(9,20)ا0ا09ا02 صلصالة
ا0000ا900ا700ا111ا114ا0940ا072 المجموع
ا%922ا%1,00ا%91,11ا%90,00ا%90,02ا%42,14ا%0,92 النسبة %

ا

                                                           
 "،  س ج  ف ل ر ارم اد الريانلاست الر ارلست" ا  لاياضا:ايحرما تارا س ا 959اس فاالرفالد االرلرداال ا ق اصا-1

ا.662صا ال ا ق  الرلرد
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ردددتاخدددق ا اا ددداتاالردددمس اا  ددداتال ددداا دددأتا دددمماالر دددارلاتاالرياندددلااتاالطدددارلاتا دددالرلاكيا
الر رراددددلا الر اقددددلاالألددددرالالاالعل اددددلارددددتا ددددس جاخددددق اا ددددلةاا حدددد ق االفل  ددددداكددددا سااادددددا

%ارددتاالرررددس ا90,02رررددس  مااح لددستاالرل  ددلااليا اددلا طددماالرررس دداتااإلااالاددلا   دد لا
%ا44,20سكاتا لكيهماك الاااداالد ط ار  دااكرد رما لطدلا د اتا   د لااالكلدا   هاالرلاكي 

سرسا ددداهدد هاا%01,19سردد رما سرددا لا   دد لاا%00,21سردد رما ددا الا ددام ااس ددفا   دد لا
الر ددارما لا ددلارددتاالحددمسماالريانلاددلاال س  ددالااورددلاالدد  ا ددا ما لدد ا سااددماالريانددلااتاللطردد ا

 ددلساارددتاا ضددا اماسالر ا طددلاسالحلردداتاالدد  ا  دد هاالر ددارمارددتار ددل اسرددتار ددلايخددل اال
ل ر ادمااإلر دال االض  ا لااتاا ح ق ا لد االرياندلااتا د قمهماسا  دمالاالقدسا اتاكقدا ستاا

 اسالقسا اتاسالقلالاتاال داالض  ااال لااتاا   طرالالا  ل ار  ا ماادلا1م9190ال املا  لا
ا.90122ا ح ق ا  لا

 الر ارماال س  الاكاتامانرااحاضلاااداك االحلكداتاالطرالادلااس ألاااالريانلااتاالطارلات
الراال ددلا  ح دداتا ددلسفاالطردد ايسااإلضددلا اتاالخا ددلا لادددااورددسلاسال ددداكا ددتار خفضددلا
 دددتااوردددسلاالرررس ددداتااوسلس ادددل اسهددد اارددداايألدددالاإلاددد اال قلادددلاالددد  ا دددملا دددتا دددلااتا

م اسالدد  ا ضددرتا ددأتا ددمما9100يستاا20ا حدد ق احددس اإضددلاااردد رماالرلا ددلا  ددالاخا
 دددارقا دددالر رم اسردددتايهدددماا110 دددارقاردددتاالطدددمماالكلدددداال دددالغاا01الرياندددلااتاالرضدددل اتا

ااا.3راال  مالادااورسلاس ح اتا لسفاال كت
رس دداتاس  دد خلصارددتاخددق اردداا ضددر  اال قلاددلا ددساءا ال  دد لاللريانددلااتايسال قاددلاالرر

 ددسءاحالددلااإل ارددلاال ددداكا ددتا  ددالةا ددتايحادداءا  ددمالالار طيلددلااالطل اددلااوخددل ا الر ددارما
 لدددد اال ر اددددياتاالضددددلسلالاللحادددداةاالطاماددددلاكالردددداءاال ددددالواللألددددلااسالك ل دددداءاسال ر اددددياتا

                                                           
1
 - Bevia (J)," Le service Militaire Obligatoire pour Indigénes en Algérie "ا , in Revue Africaine, N° : 

52, Algérie, 1908, p116. 
 ا9322 اماساتاالرا س اتاالرارطال االريانل ا0511 –0311سة الفرنسية في الجزائر المعمرون والسيا الوا  ام اا-2

ا.25صا
ا.623 االرلرداال ا ق اصا0591 –0381لجزائريون ونشاطهم في تونس المهاجرون ايحرما تارا س اا-3
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ال ددددحالا لدددد االددددلرمارددددتاالددددمسلاالدددد  اكا ددددتا قددددسما دددد االاددددماالطارلددددلارددددتاا دددد خلااااليددددلساتا
هاااسانددددمهااإلدددد ا حلادددد اال دددد ا لاالر رراددددل اادددددا ددددلسفار  اددددلا ددددط ل اسال ددددداكا ددددتا دددد 

الفل  دددالاالرقاردددلا دددال لاااالفل  دددد احاددد،اكا دددتا طدددا االر اا دددلاردددداال ددد ا اتااوسلس ادددلا
ا.1اوخل 

الر رراددلااددداالف ددلةاردداااسيردداا ال  دد لاالك اددلةاال ددداكا ددتا ريل ددااالاددماالطارلددلااددداال دد ا ل
ام اا دار ا لااداالرمس ااآل د:9114ا–9122 اتا

 2م0031–0011التطور النسبي )%( لعمال مناجم قفصة : يوضح 09الجدول رقم 
 الجنسية    

االسنة
فرنسيون 

)%( 
إيطاليون 

)%( 
جزائريون 

)%( 
تونسيون 

 ليبيون )%( مغاربة )%( )%(

ا02,1ا92,0ا4,0ا41,1ا94,0ا24 0011
ا91,0ا94,7ا99ا44,9ا92,7ا19 0011
ا00ا1,1ا42ا09ا0,7ا9,7 0003
ا90,1ا1,1ا41,4ا91,1ا1,0ا9,1 0021
ا91,9ا0,0ا09,0ا97,0ا1,0ا1,0 0021
ا90ا0,1ا10ا12,0ا4,7ا1,1 0031

ردتاخدق اال  دااالرنسادلاالدسالمةاادداالردمس اادداالف دلةاالرر دمةاردتا ماادلاالقدلتاالطألدلاتا
ما قحددد ايتا  ددد لاالرياندددلااتاالطدددارلاتا الر دددارماكا دددتارل فطدددلاإلددد اراادددلاا9114إلددد ا ددد لا

يدماا خفضدتاهد هاال  د ل ااطسضدتا الطدارلاتاال س  دااتاال دداال فطدتاااوسلد الحلااالطالرالا
سهدد ااردداااف ددلال دداا عاددلاسر ددلاالر ددارلاتاالريانددلااتا حددساا%42ماإلدد ارااددلا9191ادددا دد لا

ال  ددداارددددداادددل ا اا ددددلاال ر ادددمااإلر ددددال االددد  ااددددل ا لددد االألدددد اااالرياندددل ا طددددما دددد لا
ادداالحدلااالطالرادلااوسلد  اكرداا قحد اامياا  دما   طرال اادداالحدلسااالفل  دالاسللد9190

                                                           
ا.631 اصا االرلرداال ا ق0591 –0381لجزائريون ونشاطهم في تونس المهاجرون ايحرما تارا س اا-1

2
- Dougui (Noureddine) : Monographie d’ une grande entreprise coloniale, laا compagnie 

phosphates dechemin de fer de Gafss (1897 – 1930)  (thése de doctorot d’ état) faculté des sciences 

humaines et sociales, université de tunis1, tunis 1991, p 258. 

ا.631 اصا االرلرداال ا ق0591–0381لجزائريون ونشاطهم في تونس المهاجرون ايحرما تارا س اا ققا ت
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%اااح لددتا دد ل االرل  ددلااليا اددلا12ماإلدد ايكيددلارددتا9114ال فددا ا  دد لاالريانددلااتاادددا دد لا
 طددماال س  دداات اسهدد االدد ام لددلا لدد ا  ددان ااويرددلاا    ددامالاال دددار ددتاالريانددلااتا ملرددلا

 ااداه هاالف لةااورلا1ليلساتاالريانلالك الةاسيامتارتاحمي ااال اا لاا   طرالالاالرألعللال
سال فددددا ا  دددد لاالطددددارلاتاةاالريانلاددددلا حددددساالخددددالاا ألددددك ا ددددام االدددد  اا دددداتال دددداا اددددسلاال رددددلا

الريانددلااتا الر ددارماال س  ددالاالدد  اكدداتاا دد عقل ماادددا  راددلااللي ددرا االفل  ددداإ ااردداا  ل دداا
 ددارمار دد ا مااددلاا دد عقل ا اا دددا اإلدد ا ارددلااورددسلاال ددداا لقاهددااالطرددا االطددلاا قاددا االر

 ري اإ ا   لا لاللارماارتااول احاالك الاال دا حقق داا لد االألدلكاتاا  د طرالالاردتار دل ا
ا2الك الاادااورسلا اتاالطرا االطلااسرتاضر  ماالريانلادست سالفالق ال رااي يخل  ر ل سرت

  دمءا  اادداكد اردتاالرياندلاس دس جسالطرا ااوسلس است اسه ااال راايارال د  ا دلااتاا حد ق

 س أللامااإل  اتاسا  عقل اكقسةاإ  ارالااداهرل  االماخلالاسالخالرال.ا3اولاضد ر املة رت
 4م0010عدد العمال الجزائريين بمناجم قفصة : يوضح 06الجدول رقم 

 المنجم      
االمجموعة

 المجموع المظلية أم العرائس الرديف المثلوي

ا101ا994ا40ا09ا992 األوروبيون
ا1190ا701ا109ا120ا722 التونسيون

ا910 الجزائريون
(90,11%) 

ا121
ا%(19,00)

ا000
ا%(90,10)

ا41
ا%(4,44)

ا9290
ا%(90,10)

ا970ا21ا47ا00ا72 المغاربة
ا100ا092ا997ا004ا929 الليبيون
ا0042ا9920ا9490ا9124ا9991 المجموع

                                                           
 االرط ماالطل دالليقاالاالطرالالاس حس،ا9ا ا0539 –0381ماضيه وحاضره  –االقتصاد الجزائري  ماالطياياسا ات اا-1

ا.66 اصا9326الطر  االريانل ا
ا.639 االرلرداال ا ق اصا0591–0381ن الجزائريون ونشاطهم بتونس لمهاجرويحرما تارا س ااا-2
ا.92 اصا9333 ا9 ار ألسلاتاا حاماالك اااالطلا امرألقا) سلاا( ااالمعاصرتاريخ الجزائر رحرماالطل داالي ال  اا-3
يحرما ا ققا ت:ا996 االرلرداال ا ق اصاالحركة النقابية في مناجم قفصة خالل الفترة اإلستعماريةحفا اا ا د اا-4

ا.663ص ال ا ق  الرلرد "،  س ج  ف ل ر ارم اد الريانلاست الر ارلست"  تارا س 
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 قحدد ارددتاخددق ا اا دداتاالرددمس ا ددأتا ألدداااالر ددارلاتاالريانددلااتا ال دد ا لاالر رراددلا
خ لددفاالرلاكدديااول طددل اسيك ددلا  دد لاكا ددتا ردد رمالاا طددماالحددلااالطالراددلااليا اددلا ركدداتار  ألدد

س لعددددتاال  دددد لاا%4,44 اسي دددد ا  دددد لاكا ددددتاردددد رمار لاددددلا   دددد لا%19,00اللماددددفا   دددد لا
رتارررس ا را االر ارما ر اقلا ف ل اسرداااركدتاا  خق د اهدسايتاا%90,10اإلررالالا

 ألددداااالر دددارلاتاالرياندددلااتاادددداال ددد ا لاالر ررادددلا قددددار ددد رلااس  ددد   ارل فطدددلا دددتا دددا دا
ا.1الرررس اتاالطل الارح قا  ل االرل  لااليا الا طماالطرا اال س  اات

 ثالثا: النشاط في قطاع األشغال العمومية
ألددعا االطرسراددلاهدسا ألدداااالريانددلااتاالساادماتاإلدد ا ددس جاالد اتااألدد علساااددداالرق دسما او

 اسهدسارداا2راماتاال  داء اااألد  لا طضد ماادداادتاالطردالةاسه دا اردتااألد ع اادداال  داءاال  داا
 ضددر   ا طدد االسيددانقاال الاخاددلالطقددسما رددتا دداتاريانددلااتاس س  دداات اسريانددلااتاسيسلس ادداتا
سر  دددااالطقدددماالددد  اي دددلما ددداتاالرسادددمةا دددتارحردددماألدددكالاالرياندددل االرقددداس اساوسلس ددددالسردددا سا

اس ردتا ا  رداارطاا دلاالطقدالاس حمادما ار د اردتالما سااإلااالدااو  االرقاما ر اقلاالكداف ا
اددلفاالخ اددلاالريانددل اساإلااددالدالسرددا س اادد ما حماددما ارددلاالددمالاالردد كسلةا حضددسلاالألدد سم ا

م اسهدد ااال ددس ارددتااإلرددلاءاادددا رلاددلاإ رددايا9100يستاا92سكدداتا حلاددلا قددماال  دداءا  ددالاخا
ا.3ال  اءال ام للا سالا ل االخ لةاال داس  اإلا ااالر ارلستاالريانلاستااداراماتاال  اء

ضدداالا إلدد اال ألدداااتاال دددا دد ماادددايألددعا اال  دداءاسهدددار  ددس لاإلدد االسااددماتاالريانددلااتاسا 
 ال قماال س  الااداالرمتاساولاافاخا لاالر ارلاتارتار اقدلا دسف ا  دلاالرطدلا  ما  د اا

 اساددداهدد ااالررددا ا4ال ألدداااسهددسارددااا دداتايتاالريانددلااتاكا ددتال ددمالر ددلارطرالاددلاادددا ددس ج
))ا  دددا ددسفاك  دداناتاس رددا ((اس دد كلا طدد االسيددانقايتا  دددا ددسفاادد كلار ألدداكسلا قسلدد :ا

                                                           
ا.012-001االرلرداال ا ق اصاصا"المهاجرون الجزائريون في مناجم قفصة بتونس"،يحرما تارا س اا-1

2
- Monchicourt (ch), la region du haut tell en Tunisie (le Kef, Téboursouk, Maktar, thala), 

librairie, 1913 , p 304. 

ا.639-636اال ا ق اصاص الرلرد  0591 –0381 تونس ونشاطهم في الجزائريون المهاجرون را س   ت يحرم  ت  قق
ا.639 االرلرداال ا ق اصا0591 –0381الجزائريون ونشاطهم في تونس المهاجرون يحرما تارا س اا-3
ا.62كلامارق س  االرلرداال ا ق اصاا-4
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الطاردددلااددددا  ددداءاكدددا ساا دددالااتا رادددماتاال  ددداء اكرددداااألددد ع ا طددد االرياندددلااتا دددإمالةااوألدددعا ا
ا.1ر  ماالحاااالاااا تا ست"سااالال اتاسالر سل

تاا  خق د اهدسايتاال ألدااااددا ادا ااوألدعا االطرسرادلالدمااكدالرماه ااادإتارداااركدتسا
ر  ألدددلااريددد اردددااكددداتا لاددد االحدددا اادددداال ألدددااااليلا ددددايساال ددد ا د اس لددد ا حكدددماال اا دددلا
ا  دد طرالالاال ددداكدداتا لكايهدداار  دد اا لدد اا دد عق االيددلساتاال دددا خددمماا    دداماالفل  دددا
اددددا رسالددد اس دددساالارددداا ح ددداااإلاددد اال ددد ا لاالفل  دددالاردددتاردددسامايسلادددل اكردددااال ددد اا  دددخالهاا

اكلالا لددددد االألددددد اااسا ددددد طرال ماادددددداحدددددلساالةاادددددداادددددل االخمردددددلاالط دددددللألدددددطسااالر ددددد طر
 رلتا ل اا  قااااألدطسااااكرااي  الر  طرلاتايسااداالحل اتاالطالرا اتااوسل اساليا ال ا

الر دددد طرلاتالل رددددلةا حددددساال  دددداالخمرددددلاال دددد ا لاالفل  ددددالاسالطردددد اادددددااوألددددعا االطرسراددددلا
انلادددلا ال ألددداااتاال رالادددلاساليقااادددلاساليلا ادددلاسهدددداسرالهدددا اس  ددد ااكددداتااه رددداماالرالادددلاالريا

ا.2 ألاااتارألسالالم االكيالار  ما   اال رلة
 في ميدان النقل: طالنشا -0–3

ريّددد ا ادددا اال قددد ارردددا اسا دددطااللر دددارلاتاالرياندددلااتا  دددس جاخدددق اا دددلةاالحراادددلاس لددد ا
 رددددال ايساراددددله( اللحارددددلالل قدددد اسرقير دددد او ا ألدددداااا   ددددام ا)يلا دددددايسا دددد ا دايسا

سالحاردلاالألددمامةاإلد اك دداالقردلاالطددا اال ددداكداتاالر ددارلاالرياندل اادددايألدماالحارددلاإلا ددا ا
اكدداتاا ه ردداما  ألدداااال قدد اسررال دد  ا رخ لددفاي سا دد  ا ددالالقاال لاددلايساال ددك االحماماددل ا

اارداايألدالتا اسهد 3الد  اكداتارطلساداا ا دماالكلالاادلاللر اااتاالق الةاااأل علساا ال ق اال ل 
إلادد االطمادددماردددتاالسيدددانق اكالطقدددماالدد  ا ضدددرتاا فا دددااي دددلما ددداتا  ددمااهللا دددتا  دددلا دددتا ردددالا

                                                           
ا.952–955الرفالد االرلرداال ا ق اصاصااس فاا-1

2
 - Soualh Mohaned, la Société Indigene de l’ Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie, Sahara), 

2
éme

 partie ; imprimerie type-litho et jules bonel réunies, Alger, 1946 ; pp 195–197. 
ا  ق اا-3 اارلا ل ل ايسا عقايساحرالا كلالاد:اهدار  لا رالجارتاالفا ط ااوألخاصاال اتاا  خمرستاح ا ا

الرااهالل قاال اا  ل:ا الوا  س  ا يس ال خيات رلاكي إل  الحقس  رت اليلا د اإل  اا يس او ساق  إل  تالرحق رت ال ضاند
ا.23الرلرداال ا ق اصا
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العل دداال دداكتا  احاددلاالكدافاالررددالجال ألدداااالكلالادداس لدددا ددتارحردما ددتاح دداتاال ددسادا
ا.1 س  الالايرا472ل ق االرحا ا االيلا الا ر لغا ملها

الريانلااتا  س جا ألااااا  قاااالكيالارد  ماماخد اس   اااقماألك ا اا اال ق اللسااماتا
الردددمتاسخالر دددا ااالر دددااقااللافادددلاكا دددتا ر دددايا س دددان اال قددد اال ددددا ددد قءماردددداخ ان ددد اا
الا سرلااادل اسرادداااالرسا ددقتاالحمايددلاإلد ارااددلاإ ألدداءاس ددان اال قد اسخا ددلار  ددااس ددان ا

حا ا االيلا الاادداالر دااقااللافادلاك قد ا ق ارساماال  اءاكاللر اسالحرالةاساور طلاس ق االر
 اكرااا  قااا ألاااال ق اماخ االردمتاالكيادلاردتاالرياندلااتا2الح سااسير الااو طاماسرالها

كرلاالطل داتاال دعالةا دالقسةاالطضدلالااددااو دساقاالاسرادلاساو د س الاسادا سل  اال  االا
يسا ددداتارخ لدددفايردددياءاالرما دددل اسهددد اارددداارطددد االرألددد علاتا ال قددد اردددتاالر دددارلاتاالرياندددلااتا
اخ دددالستايرددداكتاخا دددلاكرحاددداتا  ددد  ا رلادددلاا   دددا االددد  اا حددد،ا دددتاس ددداللالل  قددد  ا

رلارط  دلةا سضدتاال قدانصاالرسردسمةا د  اسادلساااكا تار اهر  ماه هااداراماتاال ق ار داه
  ددااو ف دد مار ا دداا ردد ا للددتارددتارطا ددا  ماسحف ددتاكددلار  م اس ددا م  مااددداك دداالقرددلا
الطددددا  اس طددددماإ ألدددداءاال ددددك االحماماددددلا لارددددسا ا رما ددددلا ددددس ج اس ددددال ساحداالعل اددددلاااألدددد ع ا

ا.3الريانلاستا  ا
ادددااتا ددمماالطددارلاتاادددا ددس جاالطا ددرلإح دداااول دداماال دداملةا ددتااإلمالةاالفل  ددالااددسا

اطرلدستاا%12 ارقاي ا  د لاا004 ارقاريانلااار  ماا400سحمهااا  اإل اراماتاال ق ا
اددددارردددا االرسا دددقتاردددال ا  ماردددتاال دددساالاك دددانقداالحدددااقتاسكلالااددد اسحردددالاتاس دددا لدا

ااا.4الرااهاسرلاالطل اتارتاير اك اا س  ااسر م
ا  

                                                           
ا.952اس فارفالد االرلرداال ا ق اصاا-1
ا.950–952 اصاصا فجاالرلردا-2
ا919-916 لهسرد االرلرداال ا ق اصاصاا قحاالماتا-3
ا.932الرلرداال ا ق اصاا الجالية الجزائريةمساهمة   ألالارما د ا-4
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 النشاط التجاري: -3-2
ألددّك ا اددا اال رددالةاررددا اسا ددطاااددداررال دد  ارددتااددلفاالر ددارلاتاالريانددلااتا ددال قما
ال س  ددالاسخا ددلااددداالقددلتاالطألددلاتاردداقم ااددداحدداتا رددماي ادداتا  دد اا لا  ددس جااه رددساا

ا.1 أللاءاالطقالاتاساولاضدااليلا الاخا لااداألرا اسألرا ارلاا س ج
ألددددمامةاا ه رددددامااكا ددددتا اتاال ألدددداااالك اددددلااددددداهدددد هاالدددد قماكردددداايتاالرالاددددلاالرايا اددددل

 او ألالاال رالالاالاسرالاحا،اكا سااا  يرلستايرسال ماادامكداكات االرديالةاسالحرارداتاس اددا
ردتاا  د حسا ا لد ا طدد ااو ألدالاال رالادلاريد ا رددالةاا3 ركدتا دكاتاسام ارادديااسا ا2الفحدم

  دلاالل دللاالقانردلا ا  ردا اا4 مارتا دكاتاريادلةارل دلالرساماالع انالاسا مسايتا ل ا ما ما م
ما ركتاال ارلاالرايا دداحردسا دتارحردما دتااحددا دتا لدداردتاارد ق ا ردالةا9109افدا اما

ك ددل ااددداالرددساماالع اناددلارطل دد االررددستااللنا دددالررطاددلاخالاددلاال  ددالااددداالرددساماالع اناددلا
ا.5سالياست

 ماددمةا ددال قماال س  ددالاااا ألدداا ماال رددال ا ددأ سا كدد ل ا رددماالر ددارلاتاالريانددلااتارال ددسا
)ال دلا اج(اسهدسار  دساار  ألدلا  دس جاريد االفداداي سا ااول  دلاال دساالاالرطلسادلا اللاخا ل

 دداتاالريانددلاس ددس جاالر رادديةا ر اخ ددااال ددالم اكردداايتااالريانددلاسخا ددلااددداالر ددااقاالحمسماددل
خا دلار  داا ل ادلااور داما الر دااقاالألددرالالااهد هااول  دلاال دساالارل  ادلا  ل ادلاالرساألدد 

                                                           
ا.931 اصاالرلرداال ا قا مساهمة الجالية الجزائرية  ألالارما د ا-1
ا.922–922 االرلرداال ا ق اصاصاهجرة بني مزاب إلى تونس  ماالقاملا ياما سام  اا-2
ارتاالألرا االألل داساحلاا-3 اورساااس حلاءايس ما اا اسألل ااسام اراياا:ا قدااداألرا اال حلاءاالريانلال ااحمها

اسام ايل ستاسرتاالر سااساحلاسالرقتاس  لغار اح  ااحسالدا  اا  ل:ارحرما6يلفاكما92ساحاتاحرالةاسلطلالاسرل ا
اصا اال ا ق  االرلرد ام سي  ا921 لد ا طام  االحاا ا كال ااس فا ت تاريخ بني ميزاب دراسة اجتماعية واقتصادية  

ا.19 اصا6112الطل ال ارلماال ا االرا طلا6 ااوسياسية
(اكاتااا اار لفاللفا اقاات ا لاتا ماراا ا مارا ا كجا6كلما592ريالةارل ل:اهداريالةا س  الااداخلا ا ا جا)ا-4

ا اس خلست  ا كسلل ا ا   اا  ل: اسالفخال  اال رام ا   ا ل ااالمنجد في األعالمأل الة ا الست6  االرأللق  امال ل  ات ا– 
ا.920 اصا9332

ا.931 االرلرداال ا ق اصامساهمة الجالية الجزائريةرما د اا ألالا-5
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العل اددددل اس ل اددددلااإل دددد ا الر ددددااقاالحمسماددددلاالر س اددددل اس ددددكاتاالر ددددااقاالحمسماددددل االريانددددلا
س س جال ما ألاااسا داادا ل الاالحاسا دات اسال ألداااال ردال االردل  اا  داارال د االكيادلاردتا

ا.1الريانلااتاالسااماتاإل اال قماال س  ال
اركددتاا  خق دد اه دداايتا ألدداااالريانددلااتاادددا ل اددلاالحاسا دداتاسر  سرا  دداا ددال قمارددااساا

افطلادد ا الر ددااقااللافاددلاسالحضددلال لدد اررال ددلاال ألدداااال رددال اس ال س  ددالاا طك ددتا  انردد ا
للر دددارلاتاالرياندددلااتاادددداالددد قماال س  دددالاسلطددداامسلااهاردددااادددداحلكدددلاال ألددداااا    دددام ا

ا  سلةا ارل.
إلدد ااو ألددالاال رالاددلاالردد كسلةا ددا قا ااددإتاالر ددارلاتاالريانددلااتارال ددسااي ألددالاإضدداالا

 رالالايخل ايا سالالمااكتار درسحاا ررال د  ااردتاال احادلاالقا س ادلاكال  لادااالرطدلسفااددا
هددد هااوس دددااا" دددالكس الةا"اسهددد اا لددد اادددس االر دددااقاالحمسمادددلاال س  دددالاالريانلادددل اسكا دددتا

داالدددددمخات االرلددددو االرساألدددددد االألددددا  اسرالهدددددا احادددد،اكدددددا سااا ددددد خمرستاالرددددساماالر ل دددددلاهدددد
ا.2الحاسا اتاادا قل ااكاوحرلةاساوح  لاسالررا 

 النشاطات المهنية األخرى: -3–3
لقددددمارددددالجاالر ددددارلستاالريانلاددددستاحلادددداا ماددددماسي ألددددالار  س ددددلاادددددا اددددا االخددددمراتا

كا سااارال دستاهد ااال ألدااااددا دسقاكالرقاهد احا،ااأل  لاالخ أللاستا الطر ااداالرقاهداا
 دداااالرماددما حادد،اكا ددتا سرددمايددق،ارقدداهداريانلاددل اسر  دداارق دد االريانددلاال ددداكدداتاال قدددا

ا.3اا اا كاتا سقايهلاجاإضاالاإل ا اداالخضلاسالفساك اس اداالرأكس تاسالق ا ل
الريانلادستارالايتا طضد ماكداتاادياس املا د  اادداالرلاكدياالطلرادلاال س  دال اكردااردالجا

ر  ددااألدداسخاالرالادداتاساددداهدد ااال ددمما دد كلايتا ألددلاي ددلارددتا  دد اا لا ر  ددا  لاددا ر  ددا

                                                           
ا.953–952 لهسرد االرلرداال ا ق اصاصاا قحاالماتا-1
ا.953اس فارفالد االرلرداال ا ق اصاا-2
اا-3 ا ساا د  امالاال م الل ألل ا0581–0511كة الوطنية التونسية ما بين دور المثقفين الجزائريين في الحر رحرم  

ا.59 اصا6196الريانل ا
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 اكالطردد اادددااإلمالةا1رال ددتاالرألدداخاتا لدد ااوهددالداسحددسالدا ألددلاتار  دد اااددداالقااددمات
سالرؤ  ات ااقماكاتار  ااالألاخاإمالاااسار را اااادا ماالااورلالكدداا حدس اإلد ار دان ا

ااضددلانااسالرسا ددااالط ددكلالااددداالقددلتاالطألددلاتاخا ددلاادددا قددمااليقيا اددات اسهددسالألددلالاسال
السا ددالا دداتااإلمالةاا  دد طرالالاس دداتااوهددالد اكردداااركددتايتااألددع اادددا طدد اا–الألدداخاا-

 الألاسخا رماالحااا لدا تا كالارتا  دارايااا اتا رل دسماادسم يهم سرت القضااااال اا ال 

ا.2ماال  اكاتاار ل احراراا  ااار الةا  س ج9102ا  ا  لاراالاسا إل  20/27/9191
ر  دددااال دددملاجاطدددمةاس دددانفارخ لفدددل ا سكددد ل ااألددد ع االر دددارلستاالريانلادددستااددددا دددس جا

ال  ااأل ع ا ال ملاجاسال طلامار  األ ا  اإل ايتاي د واا3سالك ا لاكرحرماالألا لدا تاالقاضد
الدد  اي ددجارك  ددلا طددلفا رك  ددلاا  دد قارلاا4اددداالرلا ددااالطلاددا اسياضددااالألدداخارحرددمااليرا ددد

ما دددلاارددداردااليا س دددل اس ا   ددد اادددداهددد ااالرقددداما كدددلايحردددما ساادددقا9110اددددا دددس جا ددد لا
ا.5الرم د

                                                           
 اصاال ا قاالرلردا 0581–0511كة الوطنية التونسية ما بين دور المثقفين الجزائريين في الحر رحرما ساا د اا-1

ا.52–59صا
اا-2 ارما د   ا0581 –0381اعية والسياسية واالقتصادية مساهمة الجالية الجزائرية بتونس في الحياة االجتم ألال

ا.29-90الرلرداال ا ق اصاصا
( االطالماالفقا اسلما  س ج اس فق ا راردااليا س لاس طما خلر ا سل اال ملاجا9302ا–9319الألا لدا تاالقاضدا)رحرماا-3

راراا راردا مالةار اكتاالال ل اسكاتارحاضلاا اإل ا لاال س  ال اسا   الراردااو  ماإل ايتا سل ارألاخلاالكلالااليا س لاسا 
  اا  ل:رؤلفا  :ا الاخاال أللادااإل قرد ار  خاايحاما،االل س ا سرت هلة  القا اإل قرد  الررلج س ضسا  األا  حرسمة

ا.993 اصا6192ت ا س ج ا. اا.م6ا  لد   ت اا ات   : ا      الحكومة عن الدين فصل الّ افل  يحرم  ت ال ألال رحرم
اا-4 اكرا االيا س ل  اال  املجااد ا  داراياا( اي  اريانل ا)ألاخ ارت االيرا د: ا فاجاالألاخارحرم االقلساات ملجااد

كاتاارل ارا طلااساويهلا ر لاس ماا خ االعااءاال رال اساإلمال الكداارالجا رقا اا اااضما لااتاا ح ق اسكرا
االيقرا،ا" اك     ا  س جاالطا رل  ا    االطاالاتلدارق اال" اكاتاارل ارك  ل ا ألاااداحياا رمارا اسهسا ضس  

ألرا اإالاقاااسحيااالألطااالريانل اسك ل القاا الألاخارحرمااليرا داالرراهماال س  داالريانل  اا  ل:ا ألالارما د ا
ا.939 االرلرداال ا ق اصامساهمة الجالية الجزائرية

داس  ألاا اال اا د اكاتارتاما خلاارتاراردااليا س لا لفا  ضال االسا 9233رما سااقاالرم د:اسلما  س جايحا-5
رؤ  داالحيااالم  سل االحلاسررطالاالطلراءاالر لراتاس ام االألل دا الطا رل اكاتاال ااقاالل ردالر  لاال حلالا

إسهامات م اا  ل:اخالاالماتاأل لة ا9329س ضسااداالحكسرلاالرؤ  لاس طماا   قق ا قلما مةاس انف ا ساداادا  لا
ا.990 االرلرداال ا ق اصالحياة السياسية والفكرية التونسيةالنخبة الجزائرية في ا



الثاني الفصل  
 0091 -0011 الجزائريين للمهاجرين االقتصادي النشاطمظاهر 

 

 
88 

لدد ارا دداا لدد االر ددتا ا1الدد  ا رددتاك ا ا دد اسرقا  دد ااددداال ددحفاسالررددقتاال س  ددال سا 
او ألددالاال رالاددلاااألدد ع االدد ط اياضدداا الحرارددات اس ردداايتا اددا االحراردداتااريدد اإحددم 

س  اركا اارالالاكيالةاسيل مةارالالار  يرلةا اتا ارل ااقدمااالرألعللالطمماك الارتاالريا ال
  دددلتاالحاردددلاإلددد اسردددسمايرددداتال ددد ااالقادددا اا دددسل اال  دددلاادددداالخقاددداتاال ددددا حدددم،ا ددداتا

ا.2الر  ع اسالرق ايسا اتا احااالحراماسالطرللاسالف  اادا ضاااارخ لفل
سلكستاال لا الاالسااماتارتاماخ ااإلااللايساخالر ااانلا رالالا ح ار اااو ألالاالحلاادلا
سال رالادددلاسح ددد االضدددلسلاات اسو ددد ااارر سلدددلااخددد صاكددد االادددقااددددا ألدددااارطدددات اا ردددما
ال ساالاردتاالر دسااالألدل داالرياندل ارخ  داتاادداالحرالدلاماخد ااو دساقاسلحدااالح دسا ا

سالسل لادلا لد اا4ادل ا ا رداا  دااجاالرعال دلاسال سا 3 سياداالراداها ل ارادلكراااخ صاال ساالاادا
ساح كدددلاالرايا ادددلاالطردد اماخددد االحرارددداتاس ردددالةاا– ّ ا ددلاا–حلا ددلااو دددساقاسالرؤ  ددداتا

الفحدددم اس دددد ل ااركددددتاالقددددس ايتامسلاال لا اددددلا ددددما ريددد اادددددا ددددساالاخددددمراتاضددددلسلالاللحلكددددلا
كددد ل ا  دددداراددديااااددددا اكرددداا رددد ا5ادددلاالطدددانقتاال س  دددالا    دددامالاسوردددتاالرما دددلاسللااه

سلقدمااألد ع اال دساالاياضداااددارما دلا دس جاا.6الحلا لاسخمردلااليساادااخا دلااددارما دلارل دل
 ددددافاسكّ ا دددداتاساّحدددداراتاس ددددانطدارادددداهاسر  فددددداررددددال الا ر ددددتارلهقددددلاكحرددددالاتاس رددددا ا

                                                           
 االمالاالطل الاللك اا ا0581 –0511للمهاجرين الجزائريين بتونس النشاط العلمي والفكري رحرماال الواالرا ل  اا-1

ا.602 اصا9329الأللكلاالسا الالل أللاسال سياد ا س ج ا
ا.521  ماالكلاماالرارل  االرلرداال ا ق اصاا-2
القل ددارد:ا  دد لاللقل ددلاال دددااحرل دداا دداندايسارددسي االردداء اسال دددا  دد دا ددامةارددتارلددماالرددا ي اسادد ما   اف ددااس طقار ددااا-3

 الطمامارتاالرساماسر  ااالقالات ايما علقارتار دلا إحكداماسا دل ال دااا حدلاساحدمةالاد ما دكااالرداءار  دااس علدقاس فد وا  دما
ا.(18الملحق رقم وللمزيد ينظر )ا99اما قاا االرلرداال ا ق اصاالحارلاللراء اا  ل:ارحرماال ط

:اهماالقامرستاسالر حملستارتار لا ساتااداالر سااالعل داللريانلاسرلكيهاحالاااس الايملالاال دا حر اال ل اماال سا الا-4
ا.ا99 اضرتاال   امااإلمال االحالداللس ااتا الريانل اا  ل:ارحرماال طاما قاا االرلرداال ا ق اصا19

ا.525ا–522الرارل  االرلرداال ا ق اصاصا  ماالكلاماا-5
ا.622 االرلرداال ا ق اصاالمهاجرون الجزائريون إلى البالد التونسيةخالاالماتاأل لة اا-6
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"اسهددار  دلارسردسمةاحا  دااح د ا دسام احارد االرداءالقل داردا"سه ا ار  لاا.1سرا حدايح ال
 دددسفاس طددد االردددمتاالر س ادددلاساألددد ع ا  ددداااددددا دددس جاسالردددمتاالماخلادددلاال س  دددالا دددممااردددتا

ري ا لدا تار ال اال ساداالقل ارداس  مااللحرتاالسااداسهسارتا دساحدا   دلاادداا2ال ساال
ا.3رما لاالكاف

مالاادددداألدددق ااالردددالد اك قدددماماس دددماكددداتاللر دددارلاتاالرياندددلااتامسلاادددداالحاددداةاا    دددا
الضددددلانااال س  ددددال اسر  ددددااالرر ددددد اال ددددداكدددداتااددددماط ااالريانلاددددستاكعاددددلهمارددددتاالرددددساا اتا

ماس طدددلفاالر ددداهرلا02ال كدددااادددداال  دددفااليدددا داردددتاالقدددلتاا12ال س  ددداات اس دددملتا  ددد اتا
لا ددد ل اس دددتاال عاادددلاالرالادددا12 ددد لاسا90سهدددداإر الادددلا لددد ااوألدددخاصاال دددالعاتارددداا ددداتا

ماالرل ق ددددددلاسالرفددددددلس ا ح ددددددال اارددددددتاالر ددددددارلاتا19/99/9141للريانددددددلااتاإلدددددد ارااددددددلا
اال كاا   اما أما  اا حساال الد:ا91.471.077الريانلااتا سا الاألاسخاالرما لا ملتا د:ا

 : يوضح الضرائب المدفوعة من الجزائريين الى الفرنسيين.01الجدول رقم 

 النسبة الشيوخ
ا%4,4االريانل

ا%9,1االق  اا اات
ا%9,0اااتال سا 

ا%00,1اال ساال
ا%99,1االسل لاات
ا%0,1االسهلا اات
ا%90,0االرايا اات

ا

                                                           
اا-1 وتأثيرها على العالقات مع  0511–0503االوضاع االقتصادية واالجتماعية في منطقة وادي سوف  يراتاي ا 

ا.616صاا رلرداال ا قالا ليبياو  تونس
2 -ا Jemel Haggui, Op-cit, p84. 

ا.935 االرلرداال ا ق اصامساهمة الجالية الجزائرية ألالارما د اا-3
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سكيادددلااردددااكددداتاا  دددلاااوهدددالداردددتامادددداالضدددلانااس لددد اليجاالر  دددل اتاردددتا أما  ددداا
ال س  دالاإلد ارا دااالدسيالااوس ااال سااات ااح ااالل اللاال دا طي ااالكا ااالطداماللحكسردل

ال كدددا اسهددد هاالسضدددطالارطلدددتاا0111,02ادددإتاألددداخاال دددساالا دددلفا رددديااضدددلا ااا دددملا دددد:ا
ا71000,12س طساض ا ألاخا خلا لراا أتاالطرياالكلدا ما لدغا  طيل   قسم الفل  ال ال لاات

ا.1ال كا

                                                           
 .59-56رحرما ساا د االرلرداال ا ق اصاصاا-1



 
 

 اخلــــامتة
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سااا من لقدااام لاق اااج  للىااامسج لاااسقم  لك  اااج لااان  أكااامن لق اااار  لدىاااجز لااان   لى   اااج  ن 
 لاا  ن  لى   ج اا  لاان سااكمن قاان لسااه  لدىااجز س قلصاامن   ن قي س ل قاام ي س لس مسااي سكاا ل   إ لاا

ج س شااث  ااسج ه  لى   ااج  ن تاان قااس ه كاامن ل  ااغج داام سلاان شاالملدم  لاا  ىقس داام  س  لاا  شااجقدم 
م  حكا  نن ذا   لا  لاسقي  لا   ساجف  اي لدى اج  لى   اج  ن   لس ن  لج  سا  إحل ث  لفجقسي

 حل ث  ي لا   لفلجز. أخ جز ل  لل جض  ل   إ
ققسله ذىج ه  لى   ج  ن  ل    ث نقس ف سذاي  لدىاجز  0091-0011خ ث  لسقس ه  س  

سذىاجز ىلمي ا  للل اث  اي  ل ام  ه نس  ل اجس     لفجن   ن    ه صا   ملفجن  للدمىج  لس حن
لادىااجز  ح اام ياان لاا ل ن  ل لااث سلقلاا   ل اا  سذااي لىلسياا  لاان  أشااخم   للىاا س س لدىااجز  ل لم

  ل   .
   مللجحااا   لج حااث ي ااج لساامجذم  ل لقااي  للسقساا   لاا   لاا  ن  لدىااجز  لى   ج اا سقاان لااجه  

ح ااااث قملااااه  جقساااام  اااا ك ج   0880يااااا  لااااسقم سااااق   أسلاااا  كمقااااه ق ااااث  لحلم اااا   لفجقساااا   
ن س لا    ا م   جن  لل مه لن  ل م  هنصنجه   دم نحكملس  حل لدم لاى   جلحمكل   ي ظث  

سلقدام   0880ساق   خ  لحان نآخجذام لقمسلا   للقج قاي س لشا  لقتمء يا   للقمسلمه  للسااح  س 
 .سل   ن ينن  للدىج ن س للدمىج ن  إحصم  مه ل سجه

س للجحاا   ل مق ا  لادىااجز كمقاه خاا ث  لقاجن  ل شاج ن سقاان   ن نه   دام  لدىااجز  شاكث ك  ااج 
سلاااا  لاااان  لقااااجن    ااااي  ل قااااسن  أ 0001سااااق     اااان  صاااان ج  جقساااام قاااامقسن  للىق اااان   ى اااامج 

حصااام  مه  للاااي   س لتااال  لااا  لااان خااا ث  إقسااا    لدىاااجز جلفااامفلسصاااث ل اااسج س    ل شاااج ن 
 .م سقس ه لن  جف  لسا مه  لفجقس   لسقم كث خل نلىج ه

ىااج لد  شاا ل جحااث  قلقاااسن لاان لكاامن  لاا  سقاان كاامن  للداامىجسن  لى   ج ااسن  ااي  اان  مه ذ
شالملدم لس يس   ي شل   ل  ن لان لس ىنذ  س سلقج جذ   ي لق ق  ل  ق   ث    ل   قلصج  آخج

لاا  ىقس داام ل  اام لالس ساا   لف ح اا  لاان ىداا  س ل حااث ياان لكاامن لقمساان ل ساالقج ج لاان ىداا   
  مق  .
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فاا  لقداام لاام قلصاامن    للخلا لااسقم لمجسااس   ل ن اان لاان  أقشاا    إ لى   ج ااسن   إساالقج جس 
لىااامجز سلقدااام لااام لااال ي قااا   ملق ااامف  للدقاااي كملصاااقمي  س ل  ج تااايشااالث لىااامث  ل ج يااا  س أ

 ظدااج نقداا  كاامقس   اامح  ن ياان  ل لااث نسن لل  اا   اا ن  لساادث س لصاا ن   س  ااي  للقاامى  س ل لااث
 ل  حققاااس  ذااان د   لااا    قلقااااس  لااان نىاااال لحصاااسلد  ياااا   غ ااا    سااالقج ج س ل ااا    حج ااا   س ااا

 قخج ااس   صااسجز س تااح   ااي لقاان    لخاانلمه لصااملل  لاا  ن  للااي   اا ل س   ل لااثىااجز لقم ااث  أ
 .لغاس    دمنسلد  س ش

 فااي لىاامث  ل ج ياا  س ااجه  ل اان  ل ملااا   لى   ج اا   جصاا  إساالغ ث  لك  ااج لاان  أج تااي 
كاا ل   ألااج  ملقساا   للج  اا  س   س نخملداام  ااي يىااا    ساال لمج  اانث لجكداام  ااسج  نس غ ااج لساال لجز

س اااي لىااامث  للدااان  أخاااج  كمللقااامذي    للس شاااي سلقل ااا   ل اااجسز  لح س ق ااا  سلحق ااار  س  ااان لقدااام
 ساااس ر س لحج سااا    لكااان  لقاااسث نن  لااا  ض لااان  لى   اااج  ن سااادجس  ياااا  نلااان س لحلملااامه س 

 سج ح  سج مذ    للسقس  ن. 
سالغ ث لقامى   لفسسافمه  ااي نلام  اي ق امف  للقامى   قان شاكث  لى   ج ااسن  لقاس ز  أسلا  إ

 لكااان قسااا من لااام كااامن  قااان  لااان تاااج  ن لخلافااا    لللااااس  س للظا ااا  س لجن اااف سن   ل اااج  م س 
لاخ  ق   ل لسل   لن ق ث ذؤ ء  لى   ج  ن ك شقم د   للسقس  ن  سذ   للام  سامذ   اي   امنز لام 

    حصث لن  لتج  ن  للي لسمذ    ل   ي   ج ء  لخ  ق   ل لسل   لا  ن.  



 
 

 املــــالحق
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 1: أماكن انطالق المهاجريين الجزائريين ومراكز استقرارهم في تونس10الملحق رقم  

                                                           
، المرجع السابق، الطلبة الجزائريين بجامع الزيتونةخير الدين شترة،  /  .Jamal Haggui, Op – Cit, PP 41–42 /.86من اعداد الطالب اعتمادا عن: يوسف الجفالي، المرجع السابق، ص -1

 .782المرجع السابق، ص، الجزائريون الى بالد التونسيةالمهاجرون  خير الدين شترة،/ .722ص

 الفتاح:

 .مناطق انطالق المهاجريين الجزائريين 
 مراكز استقرارهم بتونس    
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 السنوات

 تمثيل التطور العددي للمهاجرين الجزائريين بتونس ما بين حربين
 بنزرت تبر سوق الكاف مدينة تونس وأرباضها

 1936عدد المستقطبين     1931عدد المستقطبين      1926 عدد المستقطبين   1921عدد المستقرين 

 1بتونس ما بين حربين الجزائريين للمهاجرين العددي لتطورل البياني تمثيلال :10 رقم الملحق

  

                                                           

 .826: احمد بن جابو، المرجع السابق، ص اعتمادا عنمن إعداد الطالب السائح رمضاني،  1-
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 1صورة فليب توماس مكتشف الفوسفات بالقرى المنجمية :10الملحق رقم 

  

                                                           
ص  المرجع السابق، ،(1920-1954)مهاجرو منطقة وادي سوف للقرى المنجمية التونسية مريم نوري وآخرون،  -1

67. 
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 تواتية
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 قسنطينيون
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 1(0201 –0200يمثل الدائرة النسبية للجزائريون من مدينة تونس ): 10الملحق رقم 

  

                                                           
 السائح رمضاني، اعتمادا عن:من إعداد الطالب  -1

Jamal Haggui, Op – Cit, PP 41–42.   
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 1بالمتلوي ومواقع التجمعات السكانية لألهالي واألوروبيين المنجمية القرية :10 رقم الملحق

  

                                                           
 .67، المرجع السابق، ص0201-0201الحركة النقابية بمناجم قفصة حفيظ طبابي،  -1
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 1(قرباجي)قرباجيين صورة توضح عمال : 11الملحق رقم 

   

                                                           
تصوير محي الدين سعداني من المعرض المنظم في والية بومرداس من طرف جمعية الفضاء السياحي بالنخلة في   -1

 .7182العاشر أوت المخيم الصيفي 



 
 

  قـــائمـــة
 واملراجع املصادر
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 الكتب: أوال
 العربية باللغة : 
  مطبعنننل ال  لنننل ال    ننن ل 1  طالمؤؤؤ في أؤؤؤر أفبؤؤؤار تأري يؤؤؤا وتؤؤؤوفيابنننب  بنننر    ننن     .1

 .1821بمح ض  ه  المحم  ل     س  
 ا  ال ائنننن  ، 1111 –1781الجزائريؤؤؤؤوم المنؤؤؤؤلموم وأرفنؤؤؤؤا آجنننن  ب  نننن      ب نننن    .8

 .8002  8للك  ب    : ح ج م ع   بلع  بر  الجزائ  ج
  1198 –1781الشمال الغربؤر الجبلؤر والمجؤال الزرامؤر مؤم ب ه مر صالح ال  ب   .3

 .8010 ا   ح  لل        س  
   ا  حلنننب 1781–1781تبشؤؤؤرية السرفنؤؤؤية أؤؤؤر الجزائؤؤؤر الحركؤؤؤة البقطننن د ج  جنننل   .4

 لل     ال  ز ع  الجزائ    .س.
وافعكانؤؤات ا ملؤؤج الجزائؤؤرييم تشؤؤريعاا االنؤؤتعمار السرفنؤؤر أؤؤر الجزائؤؤر   محمنن بلبنن   .5

 .8013   ا    ج ق ال  ب للك  ب  الجزائ   1119–1771
ل نن كل ال ط  ننل لل  نن   ال  ز ننع    اتكؤؤوم التفلؤؤ  أؤؤر الجزائؤؤرعبنن  اللط نن    بننب   نن ه  .1

 . 1121الجزائ   
الكسؤؤؤال ال ؤؤؤومر والنيانؤؤؤر مؤؤؤم فؤؤؤ ل مؤؤؤ كراا بنننب العقننن ب عبننن  الننن حمب بنننب  بننن اه     .2

 .1124  4  المؤ  ل ال ط  ل للك  ب  الجزائ  ج1  طمعاصرة
   ا  علننر الحنن مر  تؤؤاريا الحركؤؤة الف ابيؤؤة الشؤؤغيلة بتؤؤوفيبننب حم نن د عبنن  ال ننال    .2

 .1124   س  
   ا  تؤؤؤاريا الحركؤؤؤة الونفيؤؤؤة مؤؤؤم االحؤؤؤت ل تلؤؤؤج االنؤؤؤت  لبنننب جل ننن  عبننن  ال هننن ب   .1

 .8001طل طلل  الجزائ   
  مطبعننل  1  طالشؤؤيا الحنؤؤيم حمؤؤاة  حيؤؤاة ملؤؤ  وكسؤؤال  محمنن  الصنن ل بننب علننر  .10

 .8018الجزائ    – ج ي  ال ا ي
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 .8001   مطبعل المغ ب     س ملحمة الفضال التوفنر الجزائر   الم ص بب ف ج  .11
  ال نن كل ال ط  ننل 8  طالعمؤؤال الجزائريؤؤوم أؤؤر أرفنؤؤا ةرانؤؤة تحليليؤؤة  عمنن  ب حنن د  .18

 .1121لل     ال  ز ع  الجزائ   

 .8002  د. .ب.ت  الجزائ   1  طالعمال الجزائرييم أر أرفنا  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .13
 – 1181فشؤؤؤان جمعيؤؤؤة العلمؤؤؤان المنؤؤؤلميم الجزائؤؤؤرييم أؤؤؤر أرفنؤؤؤا     نننع   ب   ننن ب .14

    ا  ه مه للطب عل  ال     ال  ز ع  الجزائ .(1181
العلمؤؤؤان المنؤؤؤلميم الجزائؤؤؤرييم وةوررؤؤؤا أؤؤؤر تنؤؤؤور ة يؤؤؤجمع  عبننن  الكننن   ب صفصننن    .15

 .1211   ا  البعث  الجزائ   1  طالحركة الونفية الجزائرية
ةور المث سؤؤؤيم الجزائؤؤؤرييم أؤؤؤر الحركؤؤؤة الونفيؤؤؤة التوفنؤؤؤية مؤؤؤا بؤؤؤيم بننن ط بر محمننن    .11

 .8018   ا  اله ى لل     الجزائ   1181–1111
ومؤؤؤاا حؤؤؤزب الشؤؤؤعب الجزائؤؤؤر  النيانؤؤؤة االنؤؤؤتعمارية مؤؤؤم فؤؤؤ ل منب   حنننربننن عز ز  .12

 .1115     اب المطب ع ت الج مع ل  الجزائ   (1189 – 1781 

 .  د. .ب.ت  الجزائ وةور مائلتر الم رافر والحةاة 1781ثورة   نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .12
   نن كل 1  طالمبعؤؤةوم تلؤؤج كاليؤؤةوفيا الجةيؤؤةة  مةنؤؤاة رويؤؤة مفسيؤؤة(  الصنن  قر      نن .11

 .8002 ا  األمل  الجزائ   
النؤؤتعمار الرأنؤؤمالر والتشؤؤكي ا االجتماميؤؤة مؤؤا ابؤؤل الرأنؤؤمالية،   االهنن  يال  منن مر  .80

   ا  محمن  علنر الحن مر  1198 – 1711الكاةحوم الفمانة أر األريا  التوفنؤية 
 .1111   س  

الفشؤؤؤؤان العلمؤؤؤر والسكؤؤؤؤر  للم ؤؤؤؤاجريم الجزائؤؤؤؤرييم بتؤؤؤؤوفي   محمننن  الصنننن ل الجننن ب ي  .81
 ط  نننننل لل  ننننن   ال  ز نننننع   ننننن  س    الننننن ا  الع ب نننننل للك ننننن ب  ال ننننن كل ال1111 –1111
1123. 
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   ا  الغنن ب اال ننالمر  1  طالتواصؤؤل الث ؤؤاأر بؤؤيم الجزائؤؤر وتؤؤوفي  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .88
 .1110ب   ت )لب  ب(  

 .8004  مؤ  ل محم  ب ض     الجزائ   جيش التحرير المغاربرج ب    ح    .83
 .1113   ا  المع فل الج مع ل  مص   مل  االجتماع النكامجلبر علر عب  ال زاق   .84
تؤؤؤؤاريا بفؤؤؤؤر ميؤؤؤؤزاب ةرانؤؤؤؤة اجتماميؤؤؤؤة وااتصؤؤؤؤاةية      نننن  بننننب بك نننن الحنننن ج  ننننع    .85

 .8001لمطبعل الع ب ل  غ  ا ل    ا8  طونيانية
  الننن ا  ال    ننن ل لل  ننن   العمؤؤؤال التوفنؤؤؤيوم ول ؤؤؤور الحركؤؤؤة الف ابيؤؤؤة   حننن ا  الطننن ه .81

 .1128   س  
    ا نل   حق نق: ج ال نر بننب العؤاةاا والت اليؤؤة التوفنؤية  محمن  بنب عامن بالح    نر  .82

 .1111الح ج  حر   ا    اس     س  
  عننن ل  المع فنننل  1  طالحةيثؤؤؤة وثورت ؤؤؤا المباركؤؤؤةف ضؤؤؤة الجزائؤؤؤر  بننن ز محمننن  علنننر   .82

 .8013  1الجزائ   ج
 .1120     س  م    ات جمع ل صب  ل م   ل  ب ز ت  ر ه بفزرا       الذ ا ي .81
-1781ارة  غؤؤال بائؤؤل الحةوةيؤؤة التوفنؤؤية الجزائريؤؤة بؤؤيم اإجؤؤارة واإ      ننس ائ  ننر  .30

 .8011  ال ا  الم   ط ل لل        س  (1771
  م  ن  ات ا حن   الك ن ب العن ب   م نق تاريا الجزائر المعاصرب  ي محم  الع بنر  الز  .31

 .1111  1)     (  ج
  (1181 –1119  الةور النيانر لل جرة تلج أرفنا بيم الحؤربيمز ز  عب  الحم ن    .38

 .8002   اب المطب ع ت الج مع ل  الجزائ   

 –1111الحؤؤربيم  فيؤة الجزائريؤة بؤيم ال جؤرة وةوررؤا أؤر الحركؤة الون  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .33
 .1125  المؤ  ل ال ط  ل للك  ب  الجزائ   8  ط(1181

 .8005اال المر  ب   ت     ا  الغ ب تراج  واضايا معاصرةال  حلر حم  ي   .34
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اال نننالمر     ا  الغننن ب 3  طأبحؤؤؤاآ وءران أؤؤؤر تؤؤؤاريا الجزائؤؤؤر   بننن  الق  ننن   نننع  اه .35
 .1111  1ب   ت  ج

  ال ننن كل ال ط  نننل لل  ننن  1181-1111الحركؤؤؤة الونفيؤؤؤة الجزائريؤؤؤة،   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .31
 .1123  8 ال  ز ع  الجزائ   ج

   ا  الغننننن ب اال ننننننالمر  1189 –1781تؤؤؤؤؤاريا الجزائؤؤؤؤؤؤر الث ؤؤؤؤؤاأر   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .32
 .1112  5ب   ت ج

   .ط   ن كل  ا  األمنل للطب عنل  ال  ز نع  الجزائن   الجزائر أر التاريا  عام ب ع ي  .32
8018. 

ةرانؤؤؤؤاا تاريفيؤؤؤؤة أؤؤؤؤر الملكيؤؤؤؤة والواؤؤؤؤ  والجبايؤؤؤؤة  الستؤؤؤؤرة     صنننن  النننن  ب ننننع    ر  .31
 .8001   ا  الغ ب اال المر  ب   ت لب  ب  1(  طالحةيثة

  م كننننز ال  ا نننن ت  البحنننن ث ا   صنننن   ل 3  جتؤؤؤؤارياتؤؤؤؤوفي مبؤؤؤؤر ال  جل فننننلال نننن ط   .40
 .8005 ا ج م ع ل     س  

 –1719الف ابيؤؤؤؤة  –الحركؤؤؤؤة الونفيؤؤؤؤة التوفنؤؤؤؤية العماليؤؤؤؤةال نننن  بر مصننننطف  لطفننننر   .41
 . 8010  1  م كز ال    الج معر     س  ج1181

ية تن اماا الففبؤة الجزائريؤة أؤر الحيؤاة النيانؤية والسكريؤة التوفنؤ  ج   الن  ب   د  .48
 .8001   ا  البص ئ  لل     ال  ز ع  1  ط 1111-1181

   ا   1  ط1181 –1111النلبؤؤؤؤؤة الجزائريؤؤؤؤؤوم بجؤؤؤؤؤام  الزيتوفؤؤؤؤؤة   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .43
 .8001  1ج البص ئ   الجزائ  

 ا  كن  ا د لل  ن    1ط  الم اجروم الجزائريوم تلج الؤب ة التوفنؤية  ج   ال  ب   د  .44
 .8013 ال  ز ع  الجزائ   

   ا   نح  لل  ن   1111 -1778اصؤة السونؤسان أؤر تؤوفي   محمن  عمن   عب   ل  .45
 .1111   س  
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  1  طالمغرب العربؤر الكبيؤر  ليبيؤا، تؤوفي، الجزائؤر، المغؤرب(   ر عط اه الجمن    .41
 .1122مك بل األ جل مص  ل  الق ه د  

 .8005   ا  ه مه  الجزائ   كي  ففنج ور ه جرائم    محم  الص ل الص  ق  .42
  م  ننن  ات االنؤؤؤتعماريةالحركؤؤؤة الف ابيؤؤؤة بمفؤؤاج  اسصؤؤؤة فؤؤؤ ل الستؤؤرة   حفنن  طبنن بر  .42

 . 8005ح كل ال ط  ل     س  المعه  األعل  ل    خ ال
   ل نلل ال جرة الجزائرية فحو المشرق العربؤر أثفؤان االحؤت لط   ب     ل  آج  ب   .41

الم ن   ع ال ط  نل للبحننث  الم كنز النن ط ر لل  ا ن ت  البحننث فنر الح كننل ال ط  نل  انن  د 
 .8002   ا  ه مه  الجزائ   1154  فمب  

    نننن اب 1111 –1781ة أؤؤؤر الجزائؤؤؤر المعمؤؤؤروم والنيانؤؤؤة السرفنؤؤؤؤي  صننن ل عبننن    .50
 .1124المطب ع ت الج مع ل  الجزائ   

     : ب بك   ح    مطبعل فض لل  المحم  ل المغ ب.ليل االنتعمار  ف ح تعب س  .51
رجؤؤرة الجزائؤؤرييم والنرابلنؤؤية والمغاربؤؤة الجوارفؤؤة تلؤؤج تؤؤوفي عبنن  الكنن    المنن ج ي   .58

 .8010ف  ب ال        س     ال  كل ال     ل لل       م ل(1188–1781 

   ن : عبن  اه ج ز ن   1111-1781االنتعمار السرفنر أؤر الجزائؤر   اله ا يع ي  .53
 .1123لب  ب  - ا  الح اال  ب   ت

رجؤؤرة بفؤؤر مؤؤزاب تلؤؤج تؤؤوفي وةوررؤؤ  أؤؤر الحيؤؤاة الث اأيؤؤة عنن ا ي عننزا  عبنن  القنن      .54
ل األلبنن ب  الجزائنن      ا   زهنن1  ط1181 –1771والنيانؤؤية التوفنؤؤية فؤؤ ل الستؤؤرة 

8012. 

 ا     1111- 1111م واة  نؤؤؤو  الؤؤؤج تؤؤؤوفي فؤؤؤ ل رجؤؤؤرة نؤؤؤكا  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .55
 .8014  الجزائ   1األلمع ل  ط

   ننن : الصؤؤؤرو  أؤؤؤر تؤؤؤاريا الصؤؤؤحران ونؤؤؤو العننن ام   بننن اه   بنننب محمننن  ال   نننر   .51
 .1122الج ال ر بب  ب اه   الع ام   ال ا  ال     ل لل        س  
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   .ط  األهل نننل تؤؤاريا العؤؤؤرب الحؤؤؤةيآ   بنن اه      ننن ب  الجط نننب محمننن  عبنن  اهعنن     .52
 . 1121لل     ال  ز ع  عم ب  

تؤؤاريا الجزائؤؤر مؤؤم مؤؤا ابؤؤل التؤؤاريا تلؤؤج غايؤؤة االنؤؤت  ل  المراحؤؤل ف كنن س صنن ل    .52
 .8005   ا  العل   لل     ال  ز ع  الجزائ   الكبرى(

حمؤاة   ةوره االجتمؤامر وفشؤانل العلمؤر والتربؤو   الشيح الحنيم      ع محم  الع .51
  الجزائنننننن  –  مطبعننننننل ذ  ننننننب  النننننن ا ي1  ط(1171 -1111بتؤؤؤؤؤؤوفي وواة  نؤؤؤؤؤؤو  

8013. 
فج  الشؤمال اإأري ؤر   وثؤائق وشؤ اةاا لةرانؤة تؤاريا   محفن      اد محم     د  .10

 . 1124     اب المطب ع ت الج مع ل  الحركة الونفية الجزائرية(
 1111الحركؤة اإصؤ حية أؤر مفن تؤر الزيبؤام وميؤزاب بؤيم نؤفتر القن     ع عب  ب    .11

 .8013   ا  طل طلل  الجزائ    1189و
مؤؤم أمؤؤ   الجزائؤؤر أؤؤر العصؤؤر الحؤؤةيآ ممؤؤر رانؤؤ  الصؤؤحسر والسفؤؤام    ننل ملكب نن   .18

 .8001  المك بل الجض اء للطب عل  ال     الجزائ   العب ر 
  1   ا  المع فننل  الجزائنن  ج(1171 –1781 تؤؤاريا الجزائؤؤر المعاصؤؤر  ابنن    رل    نن .13

8001. 
 .1113   ا  المع     الق ه د  8  طر ه رر الجزائرالم  ر  حم  ال  ف ق   .14
المرجؤؤؤ  أؤؤؤر تؤؤؤاريا المغؤؤؤرب الحؤؤؤةيآ والمعاصؤؤؤر  الجزائؤؤؤر، تؤؤؤوفي، مقال ننر عبننن  اه   .15

 .8014الجزائ        اب المطب ع ت الج مع ل  المغرب، ليبيا(
   ا  ه منننل  1189 –1788السرفنؤؤؤر للصؤؤحران الجزائريؤؤة  االحؤؤت لم   ننر  بنن اه     .11

 .8005الجزائ   

اع  ن  بنه:    ن ب بنب علنر    أصل الةيم مم الحكومةالّ  ف  محم  الب    بب  حمن     .12
 .8012ب     س  .  ب. 8ط
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ا  ه مننل  الجزائنن      1111–1798ال جؤؤرة الجزائريؤؤة فحؤؤو بؤؤ ة الشؤؤا  هننال  عمنن     .12
8002. 

  1  ط(1178 –1781 ماضؤؤؤيل وحاضؤؤؤره  –االاتصؤؤؤاة الجزائؤؤؤر   عبننن  العز نننز طبننن ب  .11
 .1128المعه  الع بر للاق فل العم ل ل  بح ث العم   الجزائ   

20. 1122. 

 المراج  باللغة األجفبية:

71. C.L. bataillon, Le souf étude de géographie humaine, institut de 

recherche sahariennes, université d’Alger, 1953.  

72. Ch . A. Julien, Histoire de l’ Algérie Contemporaine, 1827-1871, paris, 

1964. 

73. Garrot (H), Histoire générale de l’ Algérie. Gessenzo, Alger, 1910.  
74. Monchicourt (ch), la région du haut tell en Tunisie (le Kef, Téboursouk, 

Maktar, thala), librairie, 1913. 

75. Roger Jean – Jacpues, les musulmans Algériens en france et dans les 

pays islamiques, université d’ Alger, faculté des lettres, 1950, Imbert, 

Alger. 

76. Soualh Mohaned, la Société Indigène de l’ Afrique du Nord (Algérie, 

Maroc, Tunisie, Sahara), 2
éme

 partie ; imprimerie type-litho et jules bonel 

réunies, Alger, 1946 . 

  م كرااو  ورنائل انروحاا ثافيا:

 باللغة العربية:
  (1189–1781الم اجروم الجزائريوم وفشان   أر توفي     حم بب ج ب   .22

) ط  حل  ك   ا  فر ال    خ الح  ث  المع ص      ا   / :      م  ص  ل(      
 .8010/8011ال    خ  اآلا    ج معل  لم  ب  ال  ل الج مع ل 
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 مذك د ،(1111–1181  الحربيم بيم العربية الجزائرية الع ااا  اب   ل م ب  بب .22
 الح ج ج معل اال     ل   العل   اآل اب كل ل ال    خ      الم ج       ه  د ل   

 .8002 ب   ل  لجض  
 الكف ءد    لل)  1111 تلج 1771 مم الكا  بج ة الجزائرية الجالية الجف لر       .21

 اال     ل العل   كل ل األ ل      س ج معل  (الك اي الق  ط  ر  /     ا  البحث  فر
 .1118/1113  ا ج م ع ل 

 السترة ف ل المفجمية بال رى واالجتمامية االاتصاةية التحوالا  ح لر مب  كل  .20
    لل)  ،1181-1181 التوفنر الغربر بالجفوب الرةي  ارية مثال االنتعمارية

 اال     ل   العل   اآل اب كل ل  (الم كر ال اح  عب :    ا  الج مع ل  ال   س ج  
 .8001-8005    س  صف  س  ج معل

    لل) ،1181–1781 الجزائر أر السرفنية االاتصاةية النيانة الحك      اح ل عب  .21
 اال     ل العل   كل ل اال     ل  العل        ( المع ص  الح  ث ال    خ فر م ج    

 .8013/8014 ب   ل  لجض   الح ج ج معل اال الم ل   العل    ا ج م ع ل
–1117 نو  واة  مفن ة أر واالجتمامية االاتصاةية االوضاع ز ب عام ب  .28

 فر الم ج       ه  د ل    مذك د) وليبيا، توفي م  الع ااا ملج وتةثيررا 1198
 .8001–8005 ب   ل  ج معل  (م  ص  ل     :    ا   المع ص   الح  ث ال    خ

 الجزائرية التحرير ثورة أر الجزائرييم المفاج  ممال ةور ال ه ب   اللر عب  .23
 الك    عب :    ا ) فمو جا، الشراية الحةوةية المفن ة ،(1111–1189 

      ( المع ص  الح  ث ال    خ فر ال ك   ا   ه  د ل    مق مل  ط  حل ب صفص   
 .8010/8011    ط  ل  م    ي  ج معل  اآلا    ال    خ

 فر ال عمق  ه  د)  1181-1181 اسصة بمفاج  الف ابية الحركة طب بر حف    .24
 اال     ل العل   كل ل األ ل      س ج معل  (محج بر علر:  / : بإ  ا  البحث 

 .1113-1118: الج مع ل ال  ل  االج م ع ل 
  1111–1181 الثؤؤؤورة أؤؤؤر وةوررؤؤؤ  بتؤؤؤوفي الجزائريؤؤؤوم ال جئؤؤؤوم ع ننن   صننن ل   .25

  علن  ال    خ      ( المع ص  الح  ث ال    خ فر الم ج      ه  د ل    مق مل    لل)
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 الجزائننننننن   ب   نننننننل  لجضننننننن  الحننننننن ج ج معنننننننل اال  ننننننن   ل   العلننننننن   اآل اب كل نننننننل اآلاننننننن   
8002/8001. 

 التحريرية الثورة بةاية تلج السرفنر االحت ل مم نو  واة  مجتم  غ  بز ل علر  .21
  المع ص   الح  ث ال    خ فر ال ك   ا   ه  د ل    مق مل    لل) ،1189 – 1771
 .8002/8001 الجزائ   ج معل  (ج    بب عم   /     ا 

 –1189( الشراية ال امةة  أرراي نوق مفن ة أر الجزائرية الثورة ف ك س       .22
 اال     ل العل   كل ل  (مج    محم :    ا  ال ك   ا    ه  د ل     ط  حل) ،1111

 ال ط  ل الح كل     خ  جصص ال    خ   عبل اال     ل  العل        ا ج م ع ل 
 ت ..  بلعب س     ي  ل  بس  ج اللر ج معل الجزائ  ل   الا  د

 مذك د)  واإةماج العوةة أرفنا أر الجزائرية ال جرة  حر كم    بب ف  ح ت ف  ز   .22
/ 1123    ط  ل   الفل فل  ا ج م ع عل       (ط لب  ح ب    ا   حت ل    س
1124. 

    ا   حت م ج         لل) أرفنا، تلج األوراي مم الجزائرييم رجرة  ل   ملك ل  .21
 .8002/8001 الجزائ   ب   ل  ج معل ال    خ       (ب     د لم  ء

 والنيانية االجتمامية الحياة أر بتوفي الجزائرية الجالية منارمة م   ر ب     .10
 الح  ث ال    خ فر ال ك   ا   ه  د ل     ط  حل) ،1111–1781 واالاتصاةية
  ا ج م ع ل  اال     ل العل   كل ل ال    خ       (ف    ل ب عزد  /     ا   المع ص  

 .8014/8015 ب ز  عل   8الجزائ  ج معل

-1954)م اجرو مفن ة واة  نو  لل رى المفجمية التوفنية م       ي  آج  ب   .11
  كل ل )ز ب عام ب ا  ا : ال    خ  فر الل   س دمذك د مكملل ل ه  ( ،(1920

  2102-2102ال ا ي   ج معل ا      ل  العل    ا      ل     العل   ا ج م ع ل 
 .22ص 

الحركة الن بية الجزائرية وةوررا أر ال ضية الونفية وثورة التحرير    حم م   د  .18
  ) ط  حل ل     ك   ا    لل فر ال    خ الح  ث  المع ص (  ج معل الجزائ    1189
8005/8001 . 



  قائمة المصادر والمراجع

 

 
222 

–1188 توفي أر الونفر التحرير لجب ة والعنكر  النيانر الفشان مق  د ك     .13
  ح   ي:  / :    ا  المع ص   ال    خ فر الم ج      ه  د ل    مذك د) ،1111
  8الجزائ  ج معل  ا ج م ع ل  اال     ل العل   كل ل ال    خ       (م ع  د م ابط
8011/8018. 

 الجغ اف    فر الم ج      ه  د ل    مذك د)  مفجمية مةيفة المثلو   م   ل اه معط .14
  .8011 ج اب    س  ج معل  (  لل الحب ب:    ا 

 تبنة بمفن ة التحريرية للثورة والتفليمر والعنكر  النيانر التنور اه ف      ص  .15
 مع ص       خ  جصص الم ج      ه  د ل    مق مل مذك د) ،(1187 –1189 

  ع  الق     ب )  8الجزائ  ج معل ال    خ       (ال  ب      ض اب  حم :    ا 
 .8015/8011  ا ج م ع ل  اال     ل العل   كل ل  (اه

 باللغة األجفبية:

96. Dougui (Noureddine) : Monographie d’ une grande entreprise coloniale, 

la compagnie phosphates de chemin de fer de Gafss (1897 – 1930),  

(thése de doctorot d’ état) faculté des sciences humaines et sociales, 

université de tunis1, tunis 1991  
97. Jamel Haggui, les Algériens D'originaires du sud dans la Ville de Tunis 

pendant l’époqul coloniale (1881–1956)(Muzabites, Souafas et 

ouarglias), (Mémoire de De d'en Histoire Contemporaine), université de 

Manouba, Département d’ Histoire, Année universitsire 2003/2004.  
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 مج ا والملت ياا:الثالثا: 
 باللغة العربية:  
  مجلة المصاةر  "المه ج  ب الجزائ   ب فر م  ج   فصل ب   س"   حم بب ج ب   .12

  1154لل  ا  ت  البحث فر الح كل ال ط  ل  ا  د ا     فمب  الم كز ال ط ر 
 .802  ص 8010  ال  ا ر الا  ر  88الجزائ   الع   

 الع    األصالة مجلة  "الق    عب  األم   ا  د مب    س ب   ت م   " ب عز ز  حر  .11
 .1125 ف ف ي –ج  فر ال    ل   ال ؤ ب األصلر ال عل    زا د  83

 المح  ل  األجط   م  كله  ف      ج صل     ب  فر الجزائ  ل الج ل ل"  اب    كر  .100
 .1121 ج اب م ي  الجزائ    13 لع  ا  الث اأة مجلة  " ع  ب ه  بإ المه 

 مفتصؤ  وأؤر  11 ال ؤرم أوافؤر  وليبيؤا بتؤوفي نو  واة  م ااا" ز ب  عام ب .101
  ( ننن    ا ي) م   عننل  اق ف ننل  ا  صنن   ل     ج ننل   ا نن ت  (" 11 ال ؤؤرم مؤؤم األول
 .8002 الجزائ   –ال ا ي  ال  ز ع   ال    للطب عل مز ا   8ط
–1100 ب   س الجزائ   ب للمه ج  ب ا   ص  ي ال   ط" ال ع    عق ب محم  .108

: العصور مبر توفي تلج ال جرة" الةولر العلمر الم تمر أر مةافلة  "1154
 اال الم ل ال  ا  ت م كز  "حضارية وةروي اجتمامية وتسام ا تاريفية حركاا

 .8012   فمب  11/80/81         س  ب لق   اب 
 أممال  "    ئجه    ب به  ف      ح  الجزائ  ل الهج د"   لمر ف  زد  عال  ل   د  .103

  زا د   م    ات1111–1781 االحت ل تبام الجزائرية ال جرة حول الونفر ملت ج
 .8002 الجزائ   المج ه  ب 

 مجلة  "الج ال ر ال حمب عب  ك  ب ت فر  م  ل بب الحل   عب  ال  خ"     د محم   .104
  م   ت  ع ب ج معل  واإفنافية االجتمامية العلو  أر واألبحاآ للةراناا رواأة

 .02 الع   الجزائ  
–1221  ج هه  ا   عم   ل  ال    ل ب   س القب ئ    اضر" الك اي الق  ط  ر  .105

 .1112 ج اب  –م ي  21-25 الع    المغربية التاريفية المجلة  " 1181
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مجلة الواحاا للبحوآ م   ر ب     "  اءد     ج ل ح   الج ل ل الجزائ  ل ب   س"   .101
 .8014  80الجزائ   الع    ج معل غ  ا ل  والةراناا،

  21 الع    الث اأة مجلة  "1111 ع   األزه  فر الجزائ   ب الطلبل" هال  عم    .102
 .130 ص  1124 فب ا  

 الملت ج أممال  "11 الق ب جال  الج  ج  ل  الجزائ  ل الهج د   افع"  ح   ي جم    .102
  زا د م    ات  1111-1781 االحت ل تبام الونفية ال جرة حول الونفر

 .8002 الجزائ   المج ه  ب 
 باللغة األجفبية:

109. Amar Hellal, "Militantisme nationalism et tendance Arabo musulmane 

des étudiants et intellectuels Algériens", Majalat Ed Dirassat Atarikhia, 

N: 9; 1995. 
110. Bevia (J),"Le service Militaire Obligatoire pour Indigénes en Algérie", in 

Revue Africaine, N° : 52, Algérie, 1908. 
111. Brunet Roger," Eurspéens et proletariat urbain dans le sud tunisien ", la 

ville miniére de Redeyef ,in la pensée, n° 67 (mai – juin), 1956. 

 رابعا: اواميي والمفاجة والمونوماا

 .1112لب  ب  –   ا  الم  ق  ب   ت8  طالمفجة أر األم  ب    عك لل  آج  ب   .118
   ا  الهنننن ى  1ل   طاطلننننس الجزائنننن   العنننن محمنننن  الهنننن  ي لعنننن  ب   ننننم  د ب   مننننل   .113

 .الجزائ    .ت

  المجمننع ال    ننر للعلنن    اآل اب  الف نن ب )ب ننت الحكمننل(  8  طالمونؤؤومة التوفنؤؤية .114
 .8013  8   س  ج
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 الصفحة العنوان الرقم

10 
قن حححح  يوضححححد اححححجج ن منححححزائي  محححح  ن اتنرححححئ   حححح  ن  ححححزريز  ئو حححح و   

 28 6781فئن ي بتونس 

12 
يوضححد مامححوم ن منححزائي  محح  ن ثمححزا  ن حح من بححز اتنرئ منحح  بجنيحح  نا ححتم  

 29 6781ن ى غزي  

 00 م6781يوضد ن از يز  ن اتنرئي  في أو  ن  زء  ن   10
 00 يوضد ن ت وئ ن ثججي  لمنزائي  ن اتنرئيي  بتونس مز بي   ئبي  10
 00 بمجين  تونس يوضد تثجنج ن  ونف  10
 07 (6291 –6296ن اتنرئيو  م  مجين  تونس ) 10
 08 م6291يوضد ن ك زف  ن  كزني   منزائي  اتنرئيي   17
 09 نمتمك اتنرئيي  ألئنضي تئناي  18
 00 يوضد ت وئ اجج ن ثمز  ن  ونف  بمنزام قف   19
 07 بز ان يز وضد ن ب  اجج ن ثمز  ن اتنرئيي  مقزئن  مع غيئهم ي 01
 70 يوضد  ونجن ن ثم  ن منامي      ن ان يز  00

02 
يوضحححد ن توتيحححع ن ن حححبي  ئا حححزء ن  ونضحححئ ن ممنو ححح   لثمحححز  ن ثحححئ  محححز بحححي  

 70 م0901–0928 نتي 

 70 م0920–م0900ن ثزمل  نألوئبي  ون ثئبي  في ن منزام مز بي   ن يج أاوئ ت وئ 00
 78 0900يوضد يم   ن اجو  توتيع ن مامواز  ن ثمز ي  بز مئنكت ن منامي   00
 81 م0900–0911يوضد ن ت وئ ن ن بي )%(  ثمز  منزام قف    00
 80 م0908يوضد اجج ن ثمز  ن اتنرئيي  بمنزام قف    00
 89 يوضد ن ضئنر  ن مجفوا  م  ن اتنرئيي  ن ى ن فئن يي . 07
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 الصفحــــة العنــــــــــــــــــــــوان
 اهداء

 شكـــــر وعرفان
 قائمة المختصرات

 01-7 مقدمة
 الفصل األول

 الهجرة الجزائرية إلى تونس
 02 أوال: أسباب هجرة الجزائريين إلى تونس وعواملها

 22 ثانيا: أنواع الهجرات الجزائرية إلى تونس
 22 ثالثا: أقسام المهاجرين الجزائريين

 22 : مراحل الهجرة الجزائرية إلى تونس رابعا
 21 : مناطق استقرار المهاجرين بتونسخامسا

 الثانيالفصل 
 النشاط االقتصادي للمهاجرين الجزائريينمظاهر 

 م0091 -م0011 
 24 أوال: النشاط الفالحي ولواحقه

 21 ثانيا: النشاط الصناعي والحرفي
 42 ثالثا: النشاط في قطاع األشغال العمومية

 29-22 الخاتمة
 011-22 المالحق
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