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 (1)ذحمؿدذأمحقان

ذؿؼـدؿـة

حرطوتممتعؿدلماشلفرةمزوػرةمضدمييمؼبمحقضماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمومتقزت
م معشذلطي مخبوصقي مػذا، مؼقعـو موإظب مزفقرػو معـذ مػذه، ماظـزوح متقجقفمتؿؿـؾ ؼب

اضؿصوديماظؼوئؿ.م-ظلؽوغلمسبقماًورجمظؾقػوزمسؾكماظؿقازنماظلقدقق"اظػوئض"ما
وؼؾؼكمعـماٌمطدمأنمرؾقعيمػذهمايرطوتموتؽقؼـفومطبؿؾػونمبوخؿالفماظظروفم

مواًصقصقيماظطؾقعقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمظؽؾمعـطؼي.مم1اظؿورطبقي
ماظرؼػقي ماظغربماىزائري،ماظيتماغطؾؼًمخاللمام2ومتـؾماشلفرة ظـصػمسبق

اظـوغلمعـماظؼرنماظؿودعمسشر،مواحدةمعـمايرطوتماظلؽوغقيماىدؼرةمبوالػؿؿومم
صؼرمعـطؼيماظرؼػ،مطوغًماظلقاسدم ؼبمتورؼخماشلفراتماٌؿقدطقيماٌعوصرة.مصلعوم

                                                                                                                                   
 ،ماٌغرب.وجدة،مظؾؿعؾقؿماىفقؼيماالطودميقيم(1)

مم1 مصقصقو موأثر" ،(1988)عوؼو، ماٌؿقدطقي مسشرماشلفرات ماظؿودع ماظؼرغني مخالل مأوربو متؽقؼـ مؼب ػو
،معـشقراتمجوععيماظشرؼػماإلدرؼللماٌػؿقحي،ماظدورةماهلجرةذادلتودطقةذبنيذاألؿسذواؾقومم،"واظعشرؼـ

.117األوظب،مص.م
ظؾدالظيمسؾكماجملولماىغراؼبمواظؾشري،ماٌؿؿدمسؾكمرقلماظقاجفيماٌؿقدطقيمظؾؿغرب،ماظقاضعيمماظرؼػؼطؾؼمم2

.م1912.موػلماٌـطؼيماظيتمدقفمدبضعمظالدؿعؿورماإلدؾوغلمبعدمدـيمرورقرمعؾقؼيموعضقؼمجؾؾمبنيمغف
م مربؿد، مأوغقو، مؼـظر: ماظؿػصقؾ معـ م(1998)ٌزؼد ماٌغربل"، ماظرؼػ م"عػفقم ذاؾرقف، ذحوؾقات ،مجمؾة

 .44-14 ،مص.1ايلقؿي،مع.م
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م متقصرت مثروة مأػؿ ممتـؾ مصقفم3ؾؿـطؼيظاظؾشرؼي مأدفؿً ماظذي ماظقضً مؼب مػذا .
م مدـي ماىزائر، مسؾك ماظػرغلقي ماالضؿصوديممم،1830اظلقطرة ماظؿقازن متغقرل ؼب

واجملوظلمظشؿولمإصرؼؼقو،مصؾدامصقفماجملولماىزائريمعرطزا،مبقـؿومأضقكماٌغربم
وتقغسمػوعشو،معػرزامتقورامعفؿومظؾففرةمسبقم"اىزائر،معـمأجؾماظعؿؾمخصقصوم

ماظعـى" مجين مأو مايصود معقدؿ مبوظغربي،م4أثـوء ماٌفوجر مذعقر مظعدم مخوصي ،
 الم،موأنمايدودماظيتموضعؿفومصرغلومملمتؽـمتعـقفمؼبمذلء.ظقجقدهمؼبمدارماإلد

مم،وغؿقخك ماٌقضقع، مػذا مإثورة مخالل معـ ماشلفرة متورؼخ مؼب اظرؼػقيماظـؾش
لوػؿيمؼبمطؿوبيماظؿورؼخماالضؿصوديمواالجؿؿوسلماٌقزلقيمسبقماىزائرمعـمأجؾماٌ

مؾدورظمادؿفالءـبوم،عـماظؿورؼخماٌشذلكمبنيماٌغربمواىزائرماءـبجز ظؾرؼػمبوسؿؾوره
ماٌفوجرؼـماظرؼػقنيمإظبماىزائر.مأصقاجماظذيمظعؾفماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمؼبمتـؼؾ

ماظغربمما،إذـب مإظب مظؾففرة ماظؾقري ماظرؼػماٌلؾؽ مأػوظل محقـقوتماخؿقور صؿوػل
عومعقضػمصرغلوموإدؾوغقومعـمػذهماشلفرةماٌقزلقيماغطالضومعـمعقـوءموماىزائري؟م
م معؾقؾقي؟ ماظظرو ماظرحالتعوػل مصقفو متؿؿ مطوغً ماظيت مدوحؾمموف معـ اظؾقرؼي

م؟وأػؿقؿفومموعومحفؿمػذهماشلفرةماٌقزلقياظرؼػمإظبمعقاغهماظغربماىزائري؟م

مارتباطذداحلذاؾرقفذباؾغربذاجلزائري

ذاالرتباطذاالؼتصادي

ماظعالضوتم مأػؿقي مادؿقضور مإظب ماىزائر مسبق ماظرؼػقي ماشلفرة مدرادي تؼقدغو
ماظيتمربط ماحؿاللم5ًمبنيمعـطؼيتماظغربماىزائريمواظرؼػاالضؿصودؼي مصرشؿ .

مزؾاإل مظؾؿغرب، ماٌؿقدطقي مظؾـغقر مرقلم دؾون مسؾك محبرؼي مؼؿقرطقن اظرؼػققن
احؿقوجوتفؿممـعقباظلوحؾماٌؿقدطلمعـموػرانمإظبمجؾؾمرورق،مصؽوغًمضقاربفؿمتمؽب

محؾيمععاظرؼػققنموورةماٌلومطغشقباالضؿصودؼي،موتؼؾماٌفوجرؼـمإظبماىزائر.موضدم

                                                                                                                                   
ممبقػودي،م3 م(2002)بقبؽر ذاإلدباـقة، ذاألفؾقة ذواحلرب مأرروحادلغرب ماظؿورؼخ،م، مؼب ماظدوظي مدطؿقراه ي

 .254،مص.م1اآلدابمواظعؾقمماإلغلوغقي،ماظربوط،مج.م
مم4 مأغبد ماٌرحؾيم"،(1999)عزؼون، مضؾؾ مايدود مدؽون مسؾك ماظػرغلل ماظؿقدع مزبؾػوت معـ جقاغى

ذادلغرب"االدؿعؿورؼي ذيفذتارقخ مبوظربوط،م،ذاجملاالتذاحلدودقة ماإلغلوغقي ماآلدابمواظعؾقم معـشقراتمطؾقي ،
 .61ؼدة،ماظدارماظؾقضوء،مصمدؾعيماظـفوحماىعط

5 Aziza, M. (1992), « Contribución al estudio de la emigración rifeña a Argelia (1852-

1956) », Aldaba, nº 19, Centro Asociado a la UNED, Melilla, p. 166. 
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معلؿػقدؼـم ماىزائر، مسؾك ماالدؿعؿورؼي مسؼىماظلقطرة ماظغربماىزائري، عقاغه
مم،مظلؾؾنيمػؿو:19بشؽؾمطؾرلمعـماظؿشفقعماظػرغللمخاللمأربعقـقوتمق

(Nemours) دورموورةماٌلوحؾيماظرؼػقيمؼبمتـشقطموورةمعقـوءمغقؿقر -
ؼبم 6

مأضصكماظغربماىزائري.
مإ - ماظؼودر ماألعرلمسؾد مظؾؿغرب،متلثرلمىقء ماظشرضقي اظؿفورةممؼبظبمايدود

مبنيم ماٌلوحؾي موورة مسزز مظؾؿغرب،مممو ماظشرضقي بنيماظغربماىزائريمواٌـطؼي
 .7اظرؼػماظشرضلمواىزائر

عـممنقمتقورماٌؾودالتماظؿفورؼيمبنيمدوحؾم وأعومماغزسوجماظلؾطوتماإلدؾوغقي،
شؿكماآلظقوت؛مإذمملمسؿؾًمسؾكمعضوؼؼؿفومب اظرؼػموعقاغهماظغربماىزائري،مصؼد

م مؼب ماإلدؾون، مادؿقظب ماإلرور، مػذا موؼب ماظرؼػقي. ماظؼقارب معفوعبي مؼب م18تذلدد
مإظبم1852مغقصؿدل معؿففو مطون ماظؼؾعقني، معؾؽقي مؼب مبوظلؾع معرطىمربؿؾ مسؾك ،
م8وػران مبلدؾوب معؿعؾؾي ماظرؼػق، مؼــ ممل مػذا مأن مإال مغشورفؿ،منيواػقي. مسـ

ما مبني ماظصراع محدة متزاؼد مبعد مواإلظؼؾعقنيمخصقصو معـذ مصؿقثؼًم1891دؾون م؛
ماىزائري مواظغرب ماظشرضل ماظرؼػ مبني موغقؿقر؛ماظعالضوت موػران معع مالدقؿو ،
 .م10،موأؼضوماٌـلقجوت9عؼصدماظرؼػقنيمظشراءماظصوبقنمواظشويم...إخل

مأثرلت مصؼد موصرغلو، ماظرؼػ مبني ماظؼوئؿي ماظعالضي مشلذه معؾؽرم وغظرا وبشؽؾ
معـ ماظػرغلل ماالغؿؼوم مبنيمرـفيممعللظي ماظيتمغشطًمعو ماظرؼػقي ماظؼرصـي أسؿول

 ادؿؿرار ؼب صرغلو ورشؾي اظرؼػ، بلقاحؾ اظػرغلقي اٌصوحل ظؽـمارتؾوط ووػران.
مضقارب مضد سلؽري إجراء أي ادبوذ تذلؼٌمؼب جعؾفو اظرؼػ، غشوط  صعول

صننماظلؾطوتماظػرغلقيمأضدعًمسؾكمتقجقفماظؾورجيم دقاحؾف.موبوظرشؿمعـمذظؽ،

                                                                                                                                   
اىزائرؼي،مؼعقدمتورطبفمإظبم-اٌغربقيعقـوءمضدؼؿمؼبمشربماىزائرمسؾكمايدودمم(Nemours)عقـوءمغقؿقرمم6

أرؾؼمسؾقفماالدؿعؿورماظػرغللمم1847اظعفدماظػـقؼل،موضدمزلوهمأبقمسؾقدماظؾؽريم"بقادمشزواغو"،موؼبمدـيم
،موبعدمادؿؼاللماىزائرمدقطؾؼمسؾقفمعقـوءم(Duc d’Aumale) غلؾيمظؾقوطؿم"أوعول" « Nemours » ادؿ

 اظغزوات.
7 Benjelloun, A. (1995), Fragments d’histoire du Rif oriental et notamment des Beni Said 

dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Al Maarif al jadida, Rabat, p. 238. 
8 Duveyrier, H. (1894), » La última parte desconocida del litoraldel Mediterráneo «, 

Revista de Geografía Comercial, nº 125-128, Madrid, Año X, Enero-Abril, p. 14. 
9 Déchaud, É. (1908), » L’Espagne au Maroc: Melilla et les présides « (2ème partie), 

Bulletin de la Société de Géographie Commerciale de Paris, t. XXX, nº 1, Janvier, p. 32. 
10 Fernández De Castro Y Pedrera, R. (1911), El RIF: Los territorios de Gelaía  

y Quebdana, Málaga, Imp, Zambrana Hermanos, p. 78. 
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م،موتؾؼكمضوئدػوم"دومطوؼل"م1854مجقؼؾقيإظبمخؾقٍمرـفيمؼبمم(Newton)م"غققتـ"
(De Chaillé)موتدعرلمم ماظرؼػ، مدوحؾ مإظب مظؾؿقجف ماظؾقرؼي موزؼر معـ تعؾقؿوت

ماظؼقاربماظرؼػقي مبطـفيم11عبقع مدوظؿف مبلسؿول ماظؼوئؿ مطوؼل" م"دو ماظؼوئد موأبؾغ .
مصقجه (Charles Jagerschmidt) ""جوجرلسلقٌ مواظذي ماظؼرارمممبفؿؿف، بفذا

اٌؿكذمعرطزؼو.مإذمسورضمبشؽؾمطوعؾمػذهماظؿعؾقؿوتماظيتمتؾؼوػوم"دومطوؼل"معـم
مأنم ماظرؼػمعـمذلغفو مضد ماظؾقرؼي ماٌـوورة مػذه مظؽقن ماظشمونماًورجقي، وزارة

مظؽـم-ؼبمتصقره–تمديم "دومطوؼل"متؾؼكمبرضقيم إظبمسقاضىموخقؿيمضدمصرغلو.
ماظلوبؼي.موؼبمزؾمػذهماظظروف،أخرىمعـموزؼرماًورجقيموددمظفمتعؾق  ؿوتفو

طؿىم"جوجرلسلقٌ"مإظبمضوئدم"غققتـ"مأغفمؼؿقؿؾمطوعؾماٌلموظقيمؼبماألحداثم
موظؾؿقؽؿم ماظرؼػ. مؼب ماظػرغلقي ماظلقودقي مؼب متغقرل مإظب متمدي مأن مميؽـ  اظيت

ؾػمخصقصومظؾؿشورطيمؼبمايؿؾي،موُطم12ؼبماظقضع،مسنيماٌلؿشورم"طؿقؾمصرلي"
ماٌ معع مسالضوت معلووئمظـلٍ معـ ماإلعؽون مضدر مظؾؿكػقػ مأحضري مربؿد رابط
ماظعلؽرؼي مإظبمدقاحؾماظرؼػمظؾؼقومم13ايؿؾي ماظػرغلقي موبوظػعؾموصؾًماظؾورجي .

بوٌـوورة،مصوسذلضًمؼبمضقاحلمعؾقؾقيمضوربومطؾرلامضودعومعـموػران،موسؾكمعؿـفم
مطوؼلم34 م"دو ماظؼوئد موأخذ مأجؾممثالث "رؼػقو، معـ ماظؾورجي معنت مسؾك رػوئـ

م.م14تلفقؾماالتصولمبوٌرابطمأحضري،موعـمثؿمتوبعًمرحؾؿفومسؾكمرقلماظلوحؾ
متلؿدسلماظؿدخؾ؛ ماظصرصي،مملمتؽـمعصؾقيمصرغلو ماالضؿصودؼي موعـماظقجفي

وػران،ممدقضفومؼبمؼبودبرؼىمضقاربفؿمعـمذلغفماظؿلثرلمدؾؾوم ألنمتلدؼىماظرؼػقني،
ممومتزودػيتاظ مواظصقف مواظعلؾ مواظؾقز مبويؾقب معـمضقاربفؿ موشرلػو واًشى

ماظؼقاربماظرؼػقيم مبردق ماظذيمؼلؿح ماظقحقد موػران معقـوء اٌـؿقجوت؛محقٌمطون
وعـمثؿمصؾؿمتؽـمتمديماظردقم،م ػاظؾودؾقرطؼ، إذنمعـماظلؾطونمالبودونموثوئؼ،م

وػذامصبعؾماظػرغلقنيمضبصؾقنمسؾكمػذهماٌـؿفوتمبلدعورمعـكػضي،معؼورغيمععم

                                                                                                                                   
11 El Encargado de Negocio de Agencia Consulado General de Cerdeña en Marruecos al 

Encargado de Negocios de España en Marruecos, Dirección política, despacho nº 56, 

Tánger 13 de Agosto de 1854, A.G.A. África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 204. 
12 (Cotelle Fray)،غوئىماظؼـصؾماظعومماظػرغلل،موعذلجؿمبوظؼـصؾقيماظػرغلقيمبطـفي.م 

13 Caillé, J. (1951), Charles Jagerschmidt, chargé d’affaires de France au Maroc 1820 – 

1894, Paris, Publications de l’Institut des hautes-études marocaines, p. 178-179. 
14 El Encargado de Negocio de Agencia Consulado General de Cerdeña en Marruecos al 

Encargado de Negocios de España en Marruecos, Dirección política, despacho nº 56, 

Tánger 13 de Agosto de 1854, A.G.A. África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 204. 
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مأخرى؛م معـمعصودر ماظرؼػقنيمصؿقوذًمصرغلوتؾؽماٌلؿقردة مسؾكم ععوضؾي حػوزو
م.15اظعالضوتماظؿفورؼيماظيتمتـشطفوماظؼقاربماظرؼػقيمععموػران

مصرغلو محووظً مضراصـيمم،طؿو مظضرب ماألوربقي ماٌشورؼع معـ ماظؿؿؾص عرارا،
ماظرؼػ،موطوغًمعدصقسيمؼبمدعقفومػذاممبفؿقسيمعـماألدؾوبماٌـطؼقي،معـفو:

ممحوجيمعوديمإظبماظعؿوظيماظرؼػقي.إنمصرغؿبلكبققبلماىزائرمطوغقامؼب -
م)وػران(ممبفؿقسيمعـماٌـؿفوت.متزوؼدماظؼقاربماظرؼػقيمأدقاقماىزائر -

إنماظعالضيماٌؿقـيماظؼوئؿيمبنيمدوحؾماظرؼػمواظغربماىزائريمأصضًمإظبمسدمم
ماألخرىم ماألوربقي ماظدول معع مبوٌؼورغي ماظرؼػقي، ماظؼرصـي مبلسؿول مصرغلو تلثر

وػرانموورةمعلوحؾيمغشقطي،ممععأضوممدؽونماظرؼػمؼدمص...(.ما)إدؾوغقو،مانؾذل
م  وبذظؽمأصؾقًماٌصؾقيماظشكصقيمػلمأوظبماألوظقؼوت.موؼرىم"جوجرلسلقٌ"

مال محؿك مسدواغل، مسؿؾ موـىمأي مسوتؼفؿ مسؾك مأخذوا ماألػوظل متؾؽم أن تدعر
مبػرغلو.مسالوةمسؾكمطقنم مفمعـفؿمؼؿـؼؾقنمإظبالاآلاظعالضيماىقدةماظيتمعبعؿفؿ

محوظيم مؼب مرػوئـ مؼصؾققا مأن موميؽـ ماٌعؿرؼـ، مضقعوت مؼب مظالذؿغول اىزائر
م.موبذظؽمادؿػودتمصرغلومعـمسالضؿفومععماظرؼػقنيمظؿلعنيمعالحيمدػـفو.16اظـزاع

ذاالرتباطذاؾبشري

سالوةمسؾكماظعالضوتماالضؿصودؼيمظلوحؾماظرؼػمععماظغربماىزائري،مغلفؾم
مصوظ ماظطرصني، مبني مبشرؼي مسالضوت مبوظؾضوئع،مأؼضو ماظيتمتشقـ ماظرؼػقي ؼقارب

طوغًمتؼؾمأؼضوماٌفوجرؼـ.موملمتؽـماشلفرةماٌقزلقيمظؾرؼػقنيمبظوػرةمجدؼدة،م
مظذظؽم مظؾؿغرب، ماظغربل ماظؼلؿ مسبق مأدودل مبشؽؾ معقجف متقور مػـوك مطون بؾ

م متطقان، مؼب ماظرؼػقي مذاتماألصقل ماألدر معـ موادؿؼرتماظعدؼد اظعرائشمورـفي،
موا ماألرؾلل، ماظػرغلقيواظلوحؾ مسبقمم.17ٌـطؼي ماظرؼػ مدؽون مغزوح مؼظؾ ظؽـ
مواحدـب ماىزائري متورؼخممااظغرب مؼب مبوظذطر ماىدؼرة ماظلؽوغقي ماظؿقرطوت عـ

ماشلفراتماٌؿقدطقيماٌعوصرةمًصقصقوتفو.مصؼدمسدلتمسـفوماظؽؿوبوتماإلدؾوغقي

                                                                                                                                   
15 Becker, J. (1915), Historia de Marruecos (Apuntes para la Historia de la penetración 

europea, y principalmente de la española, en el Norte de África), Madrid, Eds. 

Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratez, t. 1, p. 224. 
16 Caillé, (1951), Charles Jagerschmidt, op.cit., p. 173. 
17 Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños en Argelia, Conferencias desarrollas en 

Academia de Interventores, 1948-1949, Tetuán, p. 09 
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،مإذمطوغًمتؼؿضلمعؽقثمػمالءماٌفوجرؼـم18"بوشلفرةمحلىممنقذجماًطوف"
مؼبمبالدػؿاىزمؼب ماٌؿؾؼقي مواألذفر مطؾمدـي، معـ مأذفر محقاظلمدؿي أعومم.19ائر

ماظعؿؾ، مادؿؿرار متلعني معـ ممتؽـقا ماظذؼـ مإظبم أوظؽؽ مسوئالتفؿ مؼدسقن صنغفؿ
ماظؽقػق موبفذه ماىزائر، مإظب مدؿؿققل ماًطوف مػفرة مصنن مإظبمعقزلقيي، مثؿ ،

مغفوئل محاًلم.20ادؿؼرار ماىزائر مسبق ماظرؼػقي ماشلفرة مذؽؾً ٌشوطؾمموسؿقعو،
ماظرؼػموعقردامإضوصقومالضؿصوده.م

مشرلمأغفم مربدد، مذلء متلطقد مميؽـ مال مسدعفو، معـ ماشلفرة مػذه مضدم وحقل
مضدميي معـمخصوئصماجملولمبلغفو معـمخاللمعصودرم ،21ؼػذلضماغطالضو مغعؾؿ إذ

زبؿؾػيماووهماٌفوجرؼـمعـماظرؼػمإظبمعـطؼيموػرانمسدلمممرمعؾقؼي،ماغطالضومعـم
م .1840سومم ماظؾقرؼأعو مطبصماظطرؼؼ مإظبماىزائرميصقؿو ماظرؼػقي صقؿؽـم ظؾففرة

تلرطبفومعـذمػبلقـقوتماظؼرنماظؿودعمسشر.موبذظؽمتعؿدلمأضدممػفرةمعغوربقي،م
ظؽقنماشلفرةماٌؿففيمعـمتقغسمسبقماىزائر،مجوءتمعؿلخرةموملمتؽـمشلومأػؿقيم

م.22،مبعدعومأصؾقًمتقغسمربؿقيمصرغلقي1880مؼبإالم
ماظرؼػ ماظلقطرةمصوشلفرة مهً ماٌغرب موضقع مدؾؼً مزوػرة ماىزائر مسبق قي

مػفرةم معـ موهقؼؾفو متؽـقػفو مؼب مدوػؿ ماإلدؾوغل ماظقجقد مظؽـ االدؿعؿورؼي،
مصذلةم مإلروظي ماضطروا مأراضقفؿ مصؼدوا ماظذؼـ مصوٌفوجرون معمضؿي، مإظب عقزلقي

ماًؾػلمؼب .23اىزائرمإضوعؿفؿمؼب موضدمأدفؿماغػؿوحماظـغقرماحملؿؾيمسؾكمذبوشلو
ماظغربماىزائري. مسبق ماالووه مصؽون ماظرؼػقنيمسؾقفو، ماٌفوجرؼـ وبذظؽم تدصؼ

ماألبقضماٌؿقدط،م ماظؾقر مظؾرؼػمسؾك مرؾقعقو معـػذا ماإلدؾوغقي أصؾقًمايصقن
ماظدل ماظطرؼؼ مووووز ماظؾقر، مررؼؼ مسـ ماظؾالد مٌغودرة مصرصي مظألػوظل ميؼووصرت

م مواحملػقصاألطـر مميميصعقبي مغػسماآلن موؼب مرجولمبوٌكورر، موـىمعراضؾي ؽـ

                                                                                                                                   
م(2007)مداصقدمعقغؿؽؿريمػورت،م18 ذاثـوغراػقة آقث، ذدرادة ذادلغربي ذاؾرقف ذؿن ذؼبقؾة  ورقاغل:

  ،مترعبيموتؼدؼؿموتعؾقؼ:مربؿدمأوغقوموآخرون،مػقظـدا،معـشقراتمصقتماظدميؼرارقنيماٌغوربيموتارخيقة

 .113م.،.ص1ؼبمػقظـدا،مج.م
 .114. غػلف،مصم19

20 Vilar, J.-B., Navarro, J.- M. (1987), » Melilla en las emigraciones rifeñas a la 

Argeliasiglo XIX «, España y el Norte de África: bases históricas de una relación 

fundamental: aportaciones sobre, Melilla, Vol. 2, p. 233. 
21 Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 8. 
22 Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 231 
23 Aziza, M. (2003), La Sociedad rifeña frente al protectorado español de Marruecos 

(1912-1956), Barcelona, Eds., Bellaterra, p. 64. 
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ظؼربفومم25ظذا،ماغطؾؼماظرؼػققنماألوائؾماٌفوجرونمإظبماىزائرمعـمضؾعقي .24اٌكزن
م.26صؿؿماإلحبورمعـمعقـوئفومإظبموػران عـمعؾقؾقي،

ؾؾفجرةذاؾرقػقةذحنوذذةقادلوؼفذاؾػرـديذواإلدباـيذؿنذاؾطرققذاؾبحر
ذاجلزائرذ

ذادلوؼفذاإلدباـي

ماظـغ مؼب ماإلدؾوغل ماظقجقد ماشلفرةمإن مؼب مأدودقو مذرؼؽو مجعؾفو ماٌؿقدطقي قر
اظرؼػقيمسبقماىزائر،موأطدتمسؾكمدورػومػذامعـذماظؾداؼوتماألوظبمالغطالضفو،مصؼدم
مبلنمأػوظلماظؼؾوئؾماجملوورةم معرادالتف ماظؼـصؾماإلدؾوغلمؼبموػرانمؼبمأحد أذور

م مإظبمحوطؿمايصـ،مؼبمسوم ماظل1855ٌؾقؾقيمتقجفقا ؿوحمم،مبطؾىمؼؾؿؿلقنمصقف
ماٌقاغهماىزائرؼي مإظب متطقان معـ ماٌالحي مجقازم27حبرؼي معؾقؾقي محوطؿ معـح موضد .

م معؼوبؾ مدػقـي مظؽؾ م)اظؾودؾقرط( مم200اٌالحي مظؾؿرطى، ظؽؾمماواحدمورؼوالرؼول
مجقازمدػرمخوصمبوظرطوب،موبفذهماظطرؼؼيمحؼؼمأػوظلماظرؼػماألػدافماظؿوظقي:

م؛ندؾواإلمدالعيماٌالحيماظرؼػقيمعـمتدخؾمخػرماظلقاحؾ -
 ؛اٌؼصقدةدؾوغقيمشلذهماٌالحيمأثـوءماظرحؾيمظؾقجفيمإضؿونمغبوؼيم -
 .28اىزائردؾوغلمؼضعمحدامٌشوطؾماٌفوجرؼـمؼبمإايصقلمسؾكمجقازمدػرم -

دؾوغقيمؼبماىزائرمووػرانمتؼدؼؿمشلذهماظغوؼي،مطونمؼؿعنيمسؾكماظؼـصؾقوتماإل
م مظق ماظرؼػمطؿو ماظؼودعنيمعـ ماظؽوؼبمظؾؿفوجرؼـ ماظدسؿ ووـىمطؾمم،ودؾوغـبإطوغقا

أغقاعماظؿعؼقدمؼبماظؿعوعؾمععفؿ،ممبومؼبمذظؽمإسػوءمأوظؽؽماظذؼـمسودوامإظبمبالدػؿم
مؼبماٌلؿؼؾؾم معـمجوغؾف معؾقؾقي مدقعؿؾمحوطؿ ماظلػر،مطؿو عـماظؿلذرلمسؾكمجقاز

.مصشفعًمبذظؽم29سؾكممتدؼدمجقازاتماظلػر،مأوماظؿلذرلمسؾقفومظـػسماٌلؿػقدؼـ

                                                                                                                                   
24 Ibid., p. 232. 

مٌدؼـيمعؾقؾقيماحملؿؾي،موتؿؽقنماظؼؾقؾيمعـمضؾوئؾمضؾعقيمػلماظؼؾوئؾماظيتمادؿقرـًمضؾقعمطرطما 25 جملوورة
ػبليمأضلومموػل:ماظؽعدة،مبينمبقؼػرور،مبينمذقؽر،معزوجي،موبينمبقجوصر.مظؾؿزؼدمعـماظؿػصقؾمؼـظر:م

عـشقراتمطؾقيمم،(م>8;9-:>99)ادلؼاوؿةذادلغربقةذؾؾوجودذاإلدباـيذمبؾقؾقةذ،م(1997)اظػؽقؽل،محلـ،م
م.125،معطؾعيماظـفوح،ماظدارماظؾقضوء،مص.م1بوظربوط،مط.ماآلدابمواظعؾقمماالغلوغقيم

26 Aziza, M. (1992), Contribución al estudio de la emigración, op.cit., p. 169. 
27 Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 233. 
28 Ibid., p. 233. 
29 Vilar, J.-B. (1985), » Los orígenes de la inmigración laboral marroquí en la Argelia 

francesa «, Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, Vol. 6, p. 128-129. 
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ماإل ماظؾقدؾوغاإلدارة ماظطرؼؼ مادؿعؿول مسؾك ماظرؼػقني مهؼقؼميرؼقي معؿقخقي ،
 ذبؿقسيمعـماٌزاؼو،موعـفو:

متعزؼزمدورمإدؾوغقومؼبماٌـطؼي،معـمخاللماظؼقوممبدورماظربطمبنيماظدول.م -
ماإل - ماظـػقذ موتقدقع ماجملوورة ماظؼؾوئؾ معع ماظعالضوت مصقفوتطؾقع م.دؾوغل

اصطدامممضعمأنمالمؼعقشمايصـمؼبعـماٌؿقطونموبلؾىمػذهماٌؼوربيميؽوممعؾقؾقي،م
 .30علؿؿرمععماظؼؾوئؾ

م ماظرؼػقي، ماشلفرة ماإلدؾوغقي ماظلؾطوت مذفعً معؽودىممعاًلأطؿو مهؼقؼ ؼب
إذمأنمتـظقؿمرحالتمحبرؼيمعـمايصقنمإظبمعقاغهماظغربماىزائري،مم؛سلؽرؼي

مأبـو معـ ماظرؼػ مإصراغ مإظب مالربوظي ماٌؼووعيم ف.ئدقمدي مدقضعػ ماظذي األعر
وؼبمػذام قارمحصقغفو.ددؾوغقيماظؿقشؾمخورجمأإذامعومأرادتماىققشماإلماحملؾقي،
ماإلدؽبأْض اإلرور، مايؽقعي مرئقس ماآلن،مم مغػس مؼب ماظدصوع ميؼقؾي مواٌؿقظل دؾوغقي
(O’Donnel)ودوغقؾ"مأاىـرالم"

،مسؾكمإصدارمأواعرهميوطؿمعؾقؾقيمٌـحمتصورؼحم31
م ماٌرور معـف مرشؾي مؼب ماٌـطؼي، مؼب ماشلدوء ماظؼرصـيمهؼقؼ مأسؿول متؽرار معـع وطذا

ماظغوؼيوهؼقًؼم.بوظـلؾيمظؾؼؾوئؾماظلوحؾقيمظؾرؼػ مشلذه ماظقاضعاألحبؽؿموم-مو مم-عر
.موػذامعوماضذلحفم"خقاطنيم32دؾوغقيمظؾؿفوجرؼـسؾكممتدؼدمايؿوؼيماإلممتماالتػوق
ماإلم(Joaquin Perez) برؼٌ" مبوظؼـصؾقي ماظعؼدممدؾوغقياٌذلجؿ مبداؼي مؼب بقػران،
م.م33ظؾالدهمم،مؼبمعذطرةمعقجفيمإظبموزارةماظشمونماًورجقي19بعمعـماظؼرنماظلو

مأنماظلؾطوتماإل دؾوغقي،ممتؽـًمعـمهؼقؼمأػداصفو،معـمخاللمدورموؼظفر
ماظرؼػقيمإظبماظغربماىزائري،مبؿعزؼزماظعالضوتمبنيماظؼؾوئؾم ايصقنمؼبماشلفرة

سبقمحبورمدؾوغقيمظإخصقصوميوجيماظرؼػقنيمإظبماٌراطىماإلم،34دؾونمايصقنإو
                                                                                                                                   
30 Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 232 

مأود31 سلؽريمودقودلمإدؾوغلمؼـؿؿلمإظبمسوئؾيمم(1867-1809)مLeopoldo O’Donnellموغقؾاىـرال
ماظداخؾقيماظيتمذفدتفوم سلؽرؼي،مأردؿقضرارقيمطوثقظقؽقي،مذاتمأصقلمإرظـدؼي.موجوءمصعقدهمسؼىماظـقرة

،محقٌمحظلماىـرالمأودوغقؾمبدسؿمصرغللموإنؾقزي،موضدمعـحمرئوديمايؽقعي،ماظيتم1854إدؾوغقومدـيم
،موأعومماغؿصورهمؼبمحربمتطقانم1858،مظؽـمدقعقدمعرةمأخرىمإظبماظلؾطيمدـيم1857دؿؿرتمإظبمشوؼيما

 دقؿـحمظؼىمدوقمتطقان.مؼـظر:
Navarro, V.-P. (1985), Conflictividad social y revuelta política en Zaragoza (1854-1856), 

éd. Diputación General de Aragón, Zaragoza. 
32 Vilar, J.-B. (1985), » Los orígenes de la inmigración laboral, op.cit., p. 128. 
33 Vilar, J.-B. (1975), » El futuro del Rif visto por un colono español residente en Oran 

(1866) «, Cuadernos de la Biblioteca española de Tetuán, nº 12, Diciembre, p. 85. 
34 El consul de España en Oran Carlos de Tejada al Ministro de Estado, Oran 20 de 

Septiembre de 1911, A.G.A. África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 137. 
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مماىزائر مبلؾى ماظرؼػقي ماظؼقارب مضدرة مسدم مبوظسؾك مويوجؿفومغرضاإلؼػوء ،
،معـمأجؾمدؾطوتمايصـمسؾقفوتلذرلمدؾوغقي،مأومسؾكماألضؾمإىقازاتمعرورم

م.35اظدخقلمإظبماىزائر
ماىزائر مؼب ماظػرغلقي ماظلؾطوت مأصدرتف ماظذي ماٌـع ماظرؼػقنيممورشؿ إلغزال

ماي مبؿصاظؼودعنيمعـ موصقن مأنميدؾوغقإرؼح مسؾؿو معـقفو، معؾقؾقي مواصؾمحوطؿ ،
ماإل ماظؼـصؾ مضدػوتؼورؼر مطوغً موػران مؼب مسؾقفمم36دؾوغل معوردؿف ماظذي ظؾضغط

موسدلتمأصقاتم مايصقن. مسدل ماشلفرة متقور مظقضػ ماظػرغلقي دؾوغقيمإاظلؾطوت
ماىزائريم ماظغرب مسبق ماٌؿففي ماظرؼػقي ماشلفرة مخػض مؼب مرشؾؿفو مسـ أخرى

ممظؽقغفو مدقمثر معو موػق ماٌـطؼي، معـ ماظؾشرؼي ماظؼقة مإصراغ مؼب مإدؾوغقومؼبدؿلوػؿ
ماٌغرب مسلول مسؾك ماظلقطرة مإظب م37اظلوسقي مػذهمماظيتو، مإظب محوجي مؼب دؿؽقن

 اظؾشرؼيمظالدؿغاللماىقدمٌـطؼيمغػقذػو.ماظلقاسد
سؿقعو،مإنماظدسقاتماشلودصيمإظبمايدمعـماشلفرةماظرؼػقيمإظبماىزائرماغطالضوم

م مبعـ ماإلدؾوغقي ماظلؾطوت مواجفؿفو مصؿوءكاظـغقر ماظؼـصؾقيمصؼدم؛38ذان مواصؾً
دؾوغقيمؼبموػرانمتقصرلمايؿوؼيمظؾرسوؼوماٌغوربيماظذؼـمؼؼصدونموػرانمؼبماظلػـماإل
م.39دؾوغقي،مبقثوئؼمعلؾؿيمؼبمعؾقؾقياإل

مسؿؾًم ماظؾالد، مؼبمسلول مغػقذػو معـطؼي مسؾك ماظلقطرة مإحؽوم اظلؾطوتموبعد
ماإل ماٌفوجرؼـسؾدؾوغقي متدصؼ مسؾك ماظرضوبي متشدؼد مم؛ك مدـي مذـًمؼب مم1928إذ

ماىـقبم مظصوحل ماىزائر مسبق ماٌقزلقي ماشلفرة متدصؼ مضد معؽـػي مدسوئقي غبؾي
األغدظسممدؾوغلمؼبمعقدؿمضطػماظزؼؿقن،مظؽـماٌشوطؾماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمؼباإل

40دؿـلػمػذهماٌؾودرة
م.

ممسؾكموضعمظقائحماٌفوجرؼـم1930سومممدؾونمؼبماٌغرباإلمأضدمماٌراضؾقنطؿوم
دضقؼمؼبمهرطوتممفؿموبشؽؾهؽؿسالوةمسؾكماظرؼػقنيماٌقجقدؼـمؼبماىزائرمبعـوؼي،م

أػؿقؿفو.مظؽـماألػوظل،مؼبمربووظيمظقضػمػذهمايرطي،مأومسؾكماألضؾماظؿكػقػمعـم

                                                                                                                                   
35 Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 232. 
36 Vilar, J.-B. (1985), Los orígenes de la inmigración laboral, op.cit., p. 127. 
37 Vilar, J.-B. (1975), El futuro del Rif, op.cit., p. 79. 
38 Vilar, J.-B., Navarro, J.-M., (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 235. 
39 El consul de España en Oran Carlos de Tejada al Capitán General de Melilla, Oran 23 

de Septiembre de 1911, A.G.A. África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 137. 
40 Berges, P. (1982), Le Maroc espagnol de 1926 à 1940, Thèse d’histoire, Université 

d’Aix-en-Provence, p. 264. (Inédit). 
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مترتىم موعو ماظرؼػ، مؼب ماظزراسقي مضعػماحملوصقؾ متزاعـًمعع ماإلجراءات ػذه
اضؿصودؼي،مصطوظىمضقادماٌـطؼيممبـحماٌزؼدمعـمحرؼيمم-عشوطؾمدقدققمسـفومعـ

ماظرؼػقني م41تـؼؾ مإدؾوغقو. مؼب ماظلقودل ماظـظوم متغقرل مأن مإظب ماإلذورة مودر مطؿو
م ماٌؾؽقيماىؿفقرؼيبنحالل مدؾطوتمربؾ معقضػ مطبص مصقؿو مذقؽو مؼغرل ممل ،

م.42ايؿوؼيماإلدؾوغقيمعـمعللظيماشلفرةماظرؼػقي

ذادلتأرجحذادلوؼفذاؾػرـدي

معؿؿقزة، مسالضوت ماىزائري مبوظغرب ماظرؼػققن ماظؿـوصسم عبعً مأن شرل
ماظرؼػقيماإل-اظػرغلل ماشلفرة معـ ماظرؼػمجعؾ معـطؼي مإظب ماظـػقذ معد دؾوغلمحقل

إذمأذورمضـصؾمإدؾوغقوم؛ماغطالضومعـماظـغقرماحملؿؾيمتؾؼكمععورضيماإلدارةماظػرغلقي
ؼبمعـودؾوتمسدة،مبوظؼرارماظذيموزلقومرم،أبؾغؿفمأنماظلؾطوتماظػرغلقيإظبمبقػرانم

ادبذتفماظلؾطيماظعؾقومظؾفزائرمبعدمماظلؿوحمظؾرؼػقنيمبوظدخقلمإالمجبقازاتمدػرم
م.43عذلفمبفومصرغلوتعلؾؿيمعـمضؾؾمدؾطوتم
مأسطكماالصطدام مم–دؾوغلاإلماظعلؽريموضد مم،1859اٌغربلمؼبمتطقان،مدـي

مزادمإذورةمضقؼيمظػرغلومحقلماٌطوععماإلدؾوغقيمظػرضم اشلقؿـيمسؾكماٌـطؼي،مممو
ماظلؾطوتماظػرغلقي معمرخيمم؛عـمهػظ مظؾؼـصؾماإلدؾوغلمؼبموػران، مبرضقي  صػل

مبقجىمم،م،معقجفيمإظبموزارةمخورجقيمبالده،متشرلمإظبمأغف1859مدؾؿؿدلم27مؼب
أواعرمسؾقو،ممتمعـعمغزولماٌغوربيماظؼودعنيمعـمعؾقؾقيمإظبمعقـوءموػرانموطذامعقاغهم

دؾوغقي،موجبقازاتمدػرمصودرةمعـمضؾؾمرؤدوءمضؾوئؾمإرعيمسؾكمعنتمدػـمػذهماٌؼو
معؾقؾقي ماظقثوئؼماٌلؾؿيمعـمم،اظرؼػ،مبوظعطػمعـماظلقدمحوطؿ مظؾطالنمػذه غظرا

44ضؾؾمرؤدوءماظؼؾوئؾماظذؼـمالمضبؼمشلؿمإصدارػو
م.

مبويػوزم ماظـغقر معـ ماظؼودعي ماظرؼػقي ماشلفرة معـ معقضػفو متدلؼر حووظًمصرغلو
اإلدؾوغل،موشلذامعـعًمدخقلماظرؼػقنيمسؾكمزفرم-ػومؼبماظـزاعماٌغربلسؾكمحقود

ميت.مطؿومدبقصًمصرغلومعـمحربمتطقان،ماظ45اظلػـماإلدؾوغقيمإظبماٌقوهماظػرغلقي
مديمإظبمغزوحمحبريمظألػوظلمغؿقفيمزروفمايرب.موؼبماظقاضع،متأنمموعـمذلغف

                                                                                                                                   
41 Ibid., p. 264. 
42 Ibid., p. 265. 
43 Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 234. 
44 Vilar, J.-B., (1985), Los orígenes de la inmigración laboral, op.cit., p. 125. 
45 Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 234 
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متطق معـ ماغطالضو ماظقفقد معـ معفؿ مؼصؾمإظبموػرانمسدد مدصعمبدأ انمورـفي،مممو
م.46بوظلؾطوتماظػرغلقيمإظبمايدمعـمزوػرةماشلفرةماظرؼػقيماغطالضومعـمعؾقؾقي

وؼظفرمأنمصرغلومادؿفدصًمبوألدوسمعـموراءمػذاماإلجراء،ماظؿؼؾقؾمعـمتلثرلم
مإظبم ماٌفوجرؼـ مبؿشفقع مظغرميؿفو متلؿح ممل مظذا ماظشرضل، ماظرؼػ مؼب إدؾوغقو

مصؿـعًمدخ مؼبماىزائر، مظغرلمعلؿعؿراتفو مإظبمعقاغهماىزائر ماٌغوربي ماظرسوؼو قل
مظؾؿكزن ماظشرسقي ماظلؾطوت مسـ ماظصودر ماظلػر مىقاز محووظًم47ايوعؾني مطؿو .

إضـوعماظلؾطوتماظػرغلقيمعـمأجؾماظلؿوحمم-جوػدة–اظلػورةماإلدؾوغقيمؼبمبورؼسم
مأصرتم مبقـؿو معؾقؾقي. مؼب مادؿصدارػو ممت ماظيت ماظلػر مجبقازات ماٌغوربي بدخقل

مدؿاظلؾطو ظؾؿعوؼرلماظدوظقي،معـمخاللمموصؼومؿؿتماظػرغلقيمسؾكمأنمػذهماشلفرة
جقازاتمدػرمعلؾؿيمعـمضؾؾماظلؾطوتماظشرسقيمظؾؿكزن،موعمذرمسؾقفومعـمظدنم

مؼبماٌغرب ماظػرغلقي مسؾكم48اظؼـصؾقي مؼبماىزائر مسؿؾًماظلؾطوتماظػرغلقي مطؿو .
ماظذي ماألعر معؾقؾقي، معقـوء مسبق ماظرؼػقنيمحبرا مسقدة ماظرؼػممسرضؾي مبلػوظل حذا

مظؿلعنيماظعقدةم مبقػران ماإلدؾوغقي مإظبماظؼـصؾقي مإظبمرصعمذؽقاػؿ معـمضؾعقي خوصي
م.49اظؾقرؼيمإظبمعقـوءمعؾقؾقي

مسؾكم ماظػرغلقي ماإلدارة ماضذلحً ماظـغقر، معـ ماغطالضو ماشلفرة مػذه معؼوبؾ وؼب
ماظرؼػقنيمررؼؼومبدؼالموصؼومظؾشروطماظؿوظقي:

مع - ماظؼرؼى مغقؿقر معقـوء مظدخقلمادؿعؿول مطؿقـوء ماٌغربقي، مايدود ـ
م؛اٌفوجرؼـ

 ؛50إظزاعقيمجقازاتماظلػرماظيتمؼؿؿمتلؾقؿفومعـمضؾؾماٌكزن -
مضؾؾم - معـ معلؾؿي مأخرى مربؾفو موإحالل ماإلدؾوغقي، ماظؿلذرلات رصض

 م؛ضؾؾموطالئفاظؼـصؾماظعوممظػرغلومؼبمرـفي،مأومعـم
دممتؼدؼؿمأيمضؾقلماٌفوجرؼـماٌغوربيمشرلمايوعؾنيمظؾقثوئؼ،مؼبمحوظيمس -
51دؾوغقيإوثوئؼم

. 
                                                                                                                                   
46 Ibid., p. 234. 
47 Vilar, J.-B. (1985), Los orígenes de la inmigración laboral, op.cit., p. 125. 
48 Ibid., p. 127. 
49 El consul de España en Oran Carlos de Tejada al Capitán General de Melilla, Oran 23 

de Septiembre de 1911, A.G.A. África, Sección Histórica (Marruecos), Caja 137. 
ؼؼصدمبوٌكزنمأوماىفوزماٌكزغلماظلؾطيماٌرطزؼيماٌغربقي،موٌزؼدمعـماظؿػصقؾمؼـظر:معصطػك،ماظشوبل،مم50
بوظربوط،مط.ماآلدابمواظعؾقمماإلغلوغقيم،معـشقراتماؾـخبةذادلخزـقةذيفذؿغربذاؾؼرنذاؾتادعذعشر،م(1995)
موعومبعدػو.م21 عيمصضوظي،ماحملؿدؼي،مص.ؾط،مع1
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مايصقنم مسدل ماىزائر مإظب ماظرؼػقي ماشلفرة مؼب ماظػرغلقي، ماٌصوحل متداخؾ إن
مواظؿقػظ مواٌقاصؼي مبنيماٌـع معؿلرجقو معقضػفو مجعؾ مم.اإلدؾوغقي، مرشؿووسؿقعو،

ايظرماٌؾدئلمظؾففرةماظرؼػقيمعـمضؾؾماظلؾطوتماظػرغلقي،مدقؿؿماظؿلوػؾمععفوم
مظألدؾوبماظؿوظقي:

ماظدلؼي،م - ماشلفرة معع معؼورغي مواالغؿؼوئقي ماٌراضؾي ماظؾقرؼي ماشلفرة تػضقؾ
م؛52يظؽقنماظذؼـمطبؿورونماٌلؾؽماظؾقريمطبضعقنمظؾؿػؿقشمواٌراضؾ

ادؿـؿورماظرأزلولمماظطؾىماٌؿزاؼدمسؾكماظقدماظعوعؾيماظرؼػقي،مؼبمزؾمتزاؼد -
مؼبمورذ ماظشروع معـمخالل ماىزائر، متعزؼزمتموتاظػرغللماشلودفمالدؿغالل روم

حوجيمإظبماظقدماظعوعؾيمظعدمممؼبمصرغلومصلصؾقًماظؾـقيماظؿقؿقيمواظؿقدعماظزراسل،
مسؿقعو ماألوربقني ماٌقزلقني مواٌفوجرؼـ مبوًصقص، ماإلدؾوغقي ماظعؿوظي مممم.طػوؼي

مؼبماظقضًماظذيمملمؼظفرمصقفماألػوظلماىزائرؼقنمدقى  ظؾعؿؾممضؾقٍؾمغبوٍسمػذا
 .53نياٌعؿرؼـماظػرغلقؼبمعزارعم

معلوٌقن،م مصفؿ مجقدة، مبلؿعي مؼؿؿؿعقن موػران مؼب ماظرؼػققن ماظعؿول وطون
إذمطونماٌعؿرونماظػرغلققنمم؛يظشوضوعـوبرون،موشلؿماظؼدرةمسؾكمهؿؾماألسؿولما

متذعر،م مدون مبليمسؿؾمؼطؾىمعـفؿ، مؼؼقعقن ماظذؼـ ماظرؼػققن مؼـفزه راضنيمسؿو
م مرقؼؾي مايصقلمسؾكماظعؿؾ،موظػذلة مػق ماظقحقد ماضؿصودؼيمصفدصفؿ ظضؿونمعقارد

م.54إضوصقيمظؾعقش
م مؼب محؽقعؿف، مبورؼس مؼب ماإلدؾوغل ماظلػرل مأخدل ماظصدد، مػذا مدؾؿؿدلوؼب

مالم1860 ماظرؼػقنيماظذؼـ مبدخقل متلؿح ماألدؾوبماظيتمجعؾًمصرغلو معـ مأن م،
مدؾقطفؿ" م"حلـ مػق ماىزائر، مإظب ماظقثوئؼ مسؾك مأخرى،م55ؼؿقصرون مبعد مصلـي .

مظ ماظرؼػقني محظقة متظفر معـوصىمطوغً مسؾك مصقوصظقا ماظػرغلقني، ماٌعؿرؼـ دى
.مطؿومأذورماألعنيماظعوممظؾغرصيماظؿفورؼيمبقػرانمؼبمبداؼيماظؼرنماظعشرؼـم56سؿؾفؿ

                                                                                                                                   

51 Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 235. 
52 Ibid., p. 234. 
53 Ibid., p. 233. 
54 Aziza, M. (1992), Contribución al estudio de la emigración, op.cit., p. 175. 
55 Vilar, J.-B., Navarro, J.-M., (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 233-

234. 
56 Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 16. 
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موػذامعومجعؾ.م57إظبمصعقبيماالدؿغـوءمسـماظقدماظعوعؾيماٌغربقيم(Déchaud)"دذق"م
م.58اىزائراشلفرةماٌقزلقيماظرؼػقيمسبقممبنصبوبقيمععمكعورؿاظلؾطوتماظػرغلقيمت

 ظروفذاؾرحؾةذاؾبحرقةذؾؾفجرةذاؾرقػقةذحنوذاجلزائر

ذدلاذاذاؾطرققذاؾبحريذؾؾفجرةذاؾرقػقة؟

ضلؿمػوممعـماٌفوجرؼـماٌلؾؽماظؾقري،ممؾصضقبظؿػوديمزبوررماظطرؼؼماظدلي،م
م ماشلفرة معع مبوٌؼورغي مغلؾقو، معرضبو مدػرا مم؛براحقٌمؼضؿـ ممثوغلمم-إذ وبعد

.مبقـؿومطوغًم59ؼصؾماٌفوجرونمإظبموػرانمعؾوذرةم-عؾقؾقيدوسوتمعـماإلحبورمعـم
اظرحؾيماظدلؼيم"تلؿغرقمسدةمأؼوم،مؼؿؿؽـمبعدػوماظعؿولمعـموظقجماٌـطؼيماظقػراغقيم

.موحرعًم60سدلمررقموعلوظؽمععروصيمظدؼفؿموبعقدةمسـمعراطزماٌراضؾيمؼبمايدود"
ر،موطوغًماآلالفمعـمدؽونماظرؼػمعـماظؿقجفمإظبماظعؿؾمبوىزائمػذهماإلجراءات

ماىـقدمميأؼ مطون محقٌ مبوٌكورر، مربػقصي محدودػو مسدل مظؾؿلرب ربووظي
م.61واٌكوزغقيمالمؼذلددونميظيمواحدةمؼبمإرالقماظـورمسؾكمطؾمعـمحوولمذظؽ

ماالخؿقور،موظؽـمأؼضومموحدهموملمؼؽـماظؾقٌمسـماظراحيمػق اٌؿقؽؿمؼبمػذا
ما ماظؼؾوئؾ مسؾك معرورا مسقدتفؿ محوظي مؼب ماظلرضي معـ موػرانماًقف مبني ظػوصؾي

اظرحؾيماظدلؼيمملمتؽـمدائؿومآعـي،مخوصيمأثـوءماظعقدة.موضدممذظؽمألنقب،م62واظرؼػ
أنمػذهماظرحالتمطوغًمتؿؿمسؾكممإظب،م(Henri Duveyrier)ي"موصرل"ػـريمدمأذور

ماظشرصوء،م مأحد ماالظؿػوفمحقل مؼؿؿ مطون مأو ماٌكورر، مظؿػودي مذبؿقسوت، ذؽؾ
كمحقوتفؿموعدخراتفؿ.موظؽـمرشؿمذظؽ،مملمؼؽـمظؾقصقلمسؾكمعزؼدمعـماظؿلعنيمسؾ

.مأعومؼبمايوالتماظيتمؼلقدمصقفوماألعـم63ؿعرضمظالسؿداءمواظلؾىعـماظمفؿقؿـعظ
ؼبماظطرؼؼماظدليمبنيماىزائرمواظرؼػ،مصلشؾىماٌفوجرؼـمطوغقامطبؿورونماٌلؾؽم

                                                                                                                                   
57 Aziza, M. (2003), La Sociedad rifeña, op.cit., p 57. 
58 Francisco Manuel, P.-G. (2005), España y la apertura de la cuestión marroquí (1897-

1904), Tesis doctoral, Universitat de Valencia Facultad de Geografía e Historia, 

Departamento de Historia Contemporánea, p. 257. 
-1856)ػفرةمأػؾماظرؼػمإظبماىزائرمبنيمضلووةماظطؾقعيموسـػماالدؿعؿورم"،م(2015)مةزؼزسعقؿقن،م 59

 .19م،معـشقراتمعؾؿؼكماظطرق،مص.اؾعـفذيفذتارقخذادلغربم،"(1856
 .20. غػلف،مص اٌصدرم60
 .263،مص.موبؼدمعرجع،مادلغربذواحلربذاألفؾقةذاإلدباـقةم(2002)مبقػودي، 61

62 De Castro, F., Pedrera, R. (1911), El RIF, op.cit., p. 172. 
63 Duveyrier, H. (1894), La última parte desconocida, op.cit., p. 22. 
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ماٌؼولماظقاردمؼبمؼقعقي64اظدلي معـمخاللمػذا مأؼضو مميؽـمأنمغلؿشػف معو م،موػذا
اظصودرةمؼبمعؾقؾقيمخاللمػذهماظػذلة،مواظذيمجوءمصقف:م"طونمصقؿوممتؾغرافذاؾرقف

غعؾؿفمأنمأػؾماظرؼػماظذؼـمتذػىمعـفؿمطؾمسوممأظقفمألجؾماًدعيمؼبموػران،م
ماآلنم موأعو مؼرطؾقن، موعـفو مبؾمؼؼصدونمأوالمعؾقؾقي مبرا المؼؿفلرونمأنمؼلوصروا

مووبينمزغودـماظؼؾقؾؿنيماظؾؿنيمطوغؿمصقذػؾقنمأصقاجومأصقاجومؼؼطعقنمذبووزمطؾداغي
مإدؾوغقوم مسلوطر مبػضؾ موذظؽ ماظطرل، مجقػؿو مؼب مؼػقت مأن مؼؽود مال معضك صقؿو

مصرغلو" مسلوطر مثؿ معؾقؼي مإظب ماٌو مرأس مؼب ماالدؿعؿوريمماإذـبم.65اٌقجقدة صوظقجقد
)اظػرغللمواإلدؾوغل(مؼبماظشؿولماظشرضلمظؾؿغرب،مضدمحدمعـمدطقماظؼؾوئؾ،موضؾؾم

اظطرؼؼممـاظيتمطوغًمتمرقماٌفوجرؼـمبرا،موػقمعومخػػماظضغطمسمعـماظؾصقصقي
مممماظؾقري.

ذإؽرافاتذاؾرحؾةذاؾبحرقة

ماظرؼػقيمسبقماىزائر،م ماظطرؼؼماظؾقريمظؾففرة رشؿماالعؿقوزاتماظيتمميـقفو
طراػوت،موأبرزػومبوٌؼورغيمععمغظرلهماظدلي،مطونمبدورهمربػقصوممبفؿقسيمعـماإل

م ماظـصىمواالحؿقول ماٌؿـؾنيمسؿؾقي مررفماظلؿودرة معـ ماٌفوجر اظيتمؼؿعرضمظف
.مػذامإظبمجوغىمسدممإؼػوءموطالءماظلػـمبوظؿزاعوتفؿمبلؾىم66ظؾشرطيماٌوظؽيمظؾلػـ

"دقدان"م ممظؾؾوخرة1907معويم19تلخرموصقلماظلػـمؼبمعقعودػو،مطؿومحدثمؼبم
(Soudan)م.67،ممموماضطرماظلؾطوتماظعؾقومؼبمعؾقؾقيمظؾؿدخؾميؾماٌللظي

ملمؼؽـماظرطقبمسؾكمزفرماظلػـمؼعينمتلعنيمرحؾيمعرضبيمأعوممىقءمأربوبمو
اظلػـمإظبماظرصعمعـمسددماظرطوبمٌضوسػيمأربوحفؿ.موضدمأذورماظؼـصؾماإلدؾوغلم
ؼبموػرانمإظبمأنمغبقظيماظلػـماظقاردةمعـمايصقنمتؿفووزمضعػماظرطوبماٌلؿقحم

م محدثمؼب مطؿو م"1862مدؼلؿدلبفو، مظلػقـي مبوظـلؾي اٌلفؾيم( ElSol)مدقل"م،

                                                                                                                                   
64 « Moros que regresan, El Telegrama del Rif », Melilla, Año XIV, 25 de Junio de 1915, 

nº 9353. 
م.2250.مع،م1909معويم13م،معؾقؾقي،تؾغرافذاؾرقف،م"اٌروكمؼؼطعماظشعقبماشلوؼؾيمإظبموػران"م65
ترعبيموتؼدؼؿ:مسزماظدؼـماًطوبل،م،مادلغربذاجملفول:ذاؽتشافذاؾرقف،م(2007)مأوجقلً،معقظرلاس 66

 .21.مص،م1ماظدارماظؾقضوء،معـشقراتمتقػراز،مج.
67 » Embarque de moros (noticias) «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 19 de 

Mayo 1907, nº 1643.   
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م م(Torrevieja)ظشرطي مإظب مصؼط مدعؿفو ماظيتمتصؾ مؼبمحنيمذقـًمم19.5، رـ،
م.م68أطـرمعـمضدرتفومإظبمحدمجـؾوتماظلػقـي

ميٌم معدرؼد مإظب مظؾؽؿوبي موػران مؼب ماإلدؾوغل مبوظؼـصؾ مدصعً حوالتمطفذه
مضؾؾم معـ مبوظػعؾ محظرػو ممت موضد ماظظوػرة، مػذه مدابر مضطع مسؾك ماظعؾقو دؾطوتف

69ظلؾطوتماظػرغلقي،مبوظرشؿمعـماظؿلوػؾمؼبماٌؿورديا
وأعوممجشعمأربوبماظلػـ،م .

م ماظغرق، معـفو ماظؾعض معصرل مصطون م"دوغؿوم1868مجقانم29ػل ماظؼورب مشرق م
م مطم(Santa Teresa)ترلؼلو" مجزر ماٌؿففقضؾوظي ماألػوظل معؿـف موسؾك مإظبمقبداغي ن

م.70ذكصوم34قـؿومشرقمعـفؿمبوإلضوصيمإظبماظطوضؿ،مبم24اىزائر،مصؿؿمإغؼوذم
ماظلػقـيمواظرطوبمعـمحنيم مأظؼًماٌـووذوتماظيتمطوغًمتظفرمبنيمروضؿ طؿو

م،موصؾًمإظبمعؾقؾقيم1886مجقؼؾقيم7خرمبظالشلومسؾكمراحيماٌفوجرؼـ،مصػلمآل
م"رودرؼق"م مم(Rosario)اظؾوخرة عـماألػوظل،مم175ضودعيمعـموػران،موسؾكمعؿـفو

عطؾفو،مرشىمضوئدماظؾوخرةمؼبمإغزالماظرطوبمطوغًمعؿففيمإظبمرـفي.موأعوممتوضدم
،مصوغدظعًمأسؿولمذغىمؼبمربووظيمإلجؾورموقضطعإلصالحفو،مظؽـفؿمرصضقامذظؽم

ضوئدماظلػقـيمسؾكمعقاصؾيماظرحؾي،ممموماضطرماظؼوئدمإظبمرؾىماٌلوسدةمعـمحوطؿم
،ماظذيمظؾكماظـداءمصؼوممبنردولمزورقمعلؾح.م(Macias)عؾقؾقيماىـرالم"علقوس"م

مرعوهمموضد ماظزورق، ماضذلب مأن مومبفرد مإذ معلدووي، مبشؽؾ ماألحداث تطقرت
م مايفري، ماظػقؿ مبلحفور مروضؿمواألػوظل معـ مأصراد أدىمذظؽمإظبمإصوبيمػبلي

.ماألػوظلمأحدعؼؿؾماظزورق،ماظذيمردمبدورهمبودؿعؿولماظؼقة،مصلدػرمايودثمسـم
قةمثؿمأصرجمسـفؿم"علقوس"مإغزالماألػوظلمعـماظلػقـيمبوظؼ أعوممػذاماظقضع،مضرر

م مؼقعني، مبعد ممكبؼأبقـؿو مإظبمم13سؾك مإردوشلؿ ممت ماظذؼـ ماظشغى، معؿزسؿل عـ
م.71 رـفي

مجرؼدةم مغشرت مصؼد مايد، مػذا مسـد ماظؾقرؼي ماظرحالت معصوسى متؿقضػ مل
ماًؿقسم مظققم مععـقغوم1908معويم21"تؾغرافماظرؼػ"، ماظعربقي مبوظؾغي معؼوال م،
ردكماٌرطىماظػرغلقيمجبزؼرةمأاألدؾقعمخاللمػذام"اٌروكمبؾودس"،موردمصقف:م"

                                                                                                                                   
68 . Vilar, J.-B., Navarro, J.-M. (1987), Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit., p. 233. 
69 Ibid, p. 233. 
70 De Morales, G. (1992), Datos para la historia de Melilla (1497-1907), Granada, 

Publicación del Centro asociado UNED de Melilla, t. II, p. 610. 
71 De Morales, G. (1992), Datos para la historia, op.cit., t. 1, P. 288-289. 



 أمحقانذحمؿد

76 

غلؿيموجعؾقامؼطؾؾقنممظػنيأيؿؾماٌروكمظقػران.مصقضرتمبوٌردكمسبقمم72بودس
عـمراؼسماٌرطىمأنمضبؿؾفؿموػقمممؿـع،مووصدمػـوكماظقزؼرماٌعظؿماظلـققرمبلم
غقبمصطؾىماٌروكمعـفمأنمؼؿقدطمشلؿمععمراؼسماٌرطىمؼبمدبػقػماظؽرامسؾقفؿم

ربماٌرطىمصرطؾًماٌروك،موٌومادؿؼروامبوٌرطىمأصشلمأحدػؿمبلنممصػعؾمودوسده
متؾؽماألذكوصمألجؾم معـ مودؾعنيمغػلو معوؼي مطونمغبؾ مضد ذظؽماٌرطىمغػلف
اًدعيمبقػرانموٌومتقدطمؼبماظؾقرمذػىمبفؿمظؾدارماظؾقضومظقؼوتؾقاماٌلؾؿني،مصؾؿوم

مؼرد مأن معـف مصوحىماٌرطىمورؾؾقا مسؾك ماجؿؿعقا مطالعف مدراػقؿفؿممزلعقا شلؿ
وؼـزظقامصػعؾمصوحىماٌرطىموغزظقامظؾدلمورجعماٌرطىمخوؼؾومخوظقومعـماظرطوبم

.مضدمؼؽقنمػذامذبردمحودثمعػؿعؾمممـمطوغًمظفمعصؾقيمؼبمإثورةماظػؿـيم73")...(
مايودثمسؾكماألػوظلم ماظؿلثرلماظـػللمٌـؾمػذا مأن مإال ماظلػقـي، مػذه سؾكمزفر

 ػلفؿمؼبميظيمؼؿففقنمسبقماجملفقل.مؼؾؼكمأطقدـبا،مظؽقغفؿموجدوامأغ
طؿومطونماٌفوجرونمضققيمظألوبؽيماظػؿوطي،مصؼدمجوءمؼبمردوظيمزبزغقيمجقابقيم

مبؿورؼخم مسؾكمحدودم1884مجقؼؾقيم27عقجفي مجـودة مبؼصؾي م،مإظبمطؾرلماحملؾي
عؾقؾقي،مأنماٌراطىماظيتموردتمعـموػرانمعـعؿفوماظلؾطوتماإلدؾوغقيمعـماظردقم

ي،مخقصومعـماغؿؼولماظقبوءمإظقفومعـماىزائرماظػرغلقيمبقادطيماظعؿولممبقـوءمعؾقؾق
علورػوممتغقرلمراطىتؾؽماٌاظرؼػقنيماظعوئدؼـمسؾكمعنتمتؾؽماٌراطى،مصوضطرتم

ماألػوظل مإلغزال مضؾعقي مدوحؾ ماظلػقـيم74سبق مؼب ماالزدحوم مأن مإظب ماإلذورة معع .
مؼلفؾمسؿؾقيماغؿؼولماظعدوىمبنيماظرطوب.

                                                                                                                                   
عذلاموسرضفومم225دسمبلرضمضؾقؾيمبؼققةمسؾكماظؾقرماألبقضماٌؿقدط،موػلمجزؼرةمصكرؼيمرقشلوموتؼعمبم72

مم110 محقاظل مرقظف مؼؾؾغ معضقؼ مبقادطي ماظقوبلي مسـ متـػصؾ مؼـظر:م77عذلا، ماظؿػصقؾ معـ مٌزؼد م،عذلا.
اؾربفان،ذثاورة(ذذاجلزرذادلغربقةذادلتودطقةذ)ذبادس،ذاؾـؽور،ذجزرذؿؾوقة،،م(2012)اظشؾقذل،مادرؼسم

م.38 .،ماظربوط،مص1،مدارماظؼؾؿ،مط.90>9->>:9اؾغزوذوادلؼاوؿةذ
م.،م)اظؼلؿماظعربل(1916،مسددم1908معويم21،معؾقؾقي،تؾغرافذاؾرقف،م"اٌروكمبؾودس"م73
ؼؾل:م")...(مخدميـومعؾوركماظذبالظلموبعد،موصؾمموردمؼبمردوظيمزبزغقيمجقابقيمإظبمضوئدمضصؾيمجـودة،معوم74

بلغؽمبعدعومضدعًماإلسالممىوغؾـوماظعوظلمبوهللمبقرودمبؾوبقراتمعـموػرانماىزائرمحوعؾنيمظؾؿلؾؿنيمطؿوبؽم
،ماظذيم-اظقبوء-اظذؼـمطوغقامطبدعقنمؼبماظقدوريموعـعمحوطؿمعؾقؾقيمشلومعـماظذلدقيممبردوػومبلؾىماألملم

ٍمعـمإخقانماًدؼؿمربؿدمبـمودودحماظعؾ ،مأتكمبؾوبقرمعـموػرانمربؿدمبـماظطوػرمبـمؼط-طذا-بوصراغصيم
عقاصؼملمم1301ذقالمسوممم4اظعربلماظؾقشوصريمحملؾمعـماظلوحؾمبنيمعردكماظؼؾيموعردكمواديمطرتم)...(م

مم1884مجقؼؾقيم27 مواظؿفرؼىم»م،(2014)وغقو،مأ:مربؿد،مأوردػوم". ردوئؾمزبزغقيمحقلمحرطيماشلفرة
،ماظربوط،معـشقراتماٌعفدمإذؽاؾقةذاؾتـؿقةاؾرقفذو،م"م1884هـ/1301بنيمدقاحؾماظرؼػمواىزائرمدـيم
 .176- 175ماٌؾؽلمظؾـؼوصيماالعوزؼغقي،مص.
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ماظدلؼي،موػذامعومدصعموبذظؽمملمتؽـم اظرحؾيماظؾقرؼيمأضؾمخطرامعـمغظرلتفو
اٌؿففنيمظؾقصودمؼبماىزائر،مإظبماظلػرمبرا،مظقسمصؼطمبلؾىمم،بكالفماظرؼػقني

مايقادثماظؾقرؼي معـ مخقصو موظؽـ ماظؿذاطر، مأدعور متؽرارم75ارتػوع مأعوم مخوصي ،
 .م76حقادثماظغرقمؼبماظؾقر

ذتؽاؾقفذاؾرحؾةذاؾبحرقة

اظرحؾيماظؾقرؼيمإظبماظغربماىزائريمعـمدـيمألخرى،موطذاماخؿؾػًمتؽوظقػم
مبنيم ماٌـوصلي مظؼقة موطذا ماظعرضمواظطؾى، مظؼوغقن متؾعو مواألؼوم، ماظػصقل حلى
مظؾؿـوصليمبنيماظلػـ،مطونمؼؿؿماًصؿمعـممثـم ذرطوتماظـؼؾماظؾقري.مإذمغظرا

عـممرؼؾأصظؽؾمتذطرةمؼبمغفوؼيمم (Pesetos 2)اظؿذاطر،مصؿـالممتمدبػقضمبلقطؿني
عـماظلـيممعوي.موأعوممذراديماٌـوصلي،ممتماظؿقصؾمؼبمبداؼيمذفرم77م1906دـيم

م مؼب ماظلعر مظؿقدؼد ماظلػـ، مبنيمعالك ماتػوق مإظب ػوظلمألظ بلقطي،م12.5ذاتفو،
مؼبماظقضًماظذيماسؿؼدمصقفماظؽـرلمعـماٌفوجرؼـ أنم اٌؿففنيمسبقماىزائر.مػذا

ونماظشلنمؼبماألدؾقعماٌوضلم)األدؾقعمبلقطي،مطؿومطم3وم2اظرحؾيمدؿؽؾػمعومبنيم
(،موظدخقلمػذاماالتػوقمحقزماظؿـػقذ،مأضػؾماظرؼػققنم1906سومممأصرؼؾاألخرلمعـم

م.78سوئدؼـمإظبمدؼورػؿ،مؼبماغؿظورماشبػوضماألدعور
مم(Helvetia) وبوظػعؾ،مأضؾًماظلػقـيم"ػؾؾؿقو" مورؼػقم625م(Norma)و"غقرعو"

مظؾؿذطرةم12.5مـب مواظقاحدةمبلقطي م. مجرؼدة ذاؾرقفأذورت مأنمتؾغراف مإظب ،
ػشوذيموضعقيماظرؼػقنيماظؾودؼيمسؾكموجقػفؿموعالبلفؿمطونمعـمذلغفومأنمهركم

م م"برغوردي" ماظلقد موجعؾً ماظؼؾقب، مؼب مسوملمم(Bernardi)اظرغبي مؼب اٌعروف
م مبؿكػقض مدػرػؿ مظؿلفقؾ مادؿعداد مسؾك معنتاألسؿول، مسؾك ماظلػر متذاطر ممثـ

                                                                                                                                   
75 » La Cosecha en el Rif «, in El Telegrama del Rif, Melilla, 19 de Agusto 1916, nº 9769. 

م،معو1884مأوت 9ذقالمعقاصؼملمم18عقحفيمإظبمضوضلمأؼًمدعقد،معمرخيمؼبممجوءمؼبمردوظيمزبزغقيم76
ؼؾل:م")...(ماظػؼقفماظؼوضلمبؾينمدعقدماظلقدمأغبدمبـمزرموبعد،مواؼبمطؿوبؽمزبدلامبلنمبوبقرامأغزلمأغودوم

،مرطقزهمووظدماظؿؿلؿوغلم-طذا–حدمماؾشقخعـمضؾقؾؿؽؿموصورمم-طذام-مبرادلمبينموظقشؽمواغزلمبذلخقصم
مإخق معـ معوتمرجؾ معـ معبؾي مأغوسموعـ موشرق ماظـوزظنيمرؼوظنيمظؾراس، معؿوسفمؼؼؾضمعـ مظف موغفؾقا اغؽ

 .178س،مص.مردوئؾمزبزغقيمم.»م،(2014)اوغقو،مم)...(".مأوردػو:
77 » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 27 de Abril 1906, nº 

1314. 
78 » Embarque de moros«, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 04 de Mayo de 1906, 

nº 1321. 
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ماظيتمميؾؽفو مطونمم،ظؽـم.79اظلػقـي معو مبؼدر مإغلوغقو ماظداصع مؼؽـ ممل ماظقاضع، ؼب
حقٌمأنماظؽـرلمعـفؿمملمؼؽـمماضؿصودؼومظعزوفماألػوظلمسـمذراءماظؿذاطرمظغالئفو.

مؼؾفمونمإظبماالدؿداغيمعـمشرلػؿمإظبمشوؼيماظعقدةم ؼؿقصرمسؾكممثـماظؿذطرةمصؽوغقا
م معـماىزائر مدورو مسؾكمسبقمػبلي مأنمضبصؾمطؾمواحد مبعد صرغلووؼيم")...(

ؼدخؾمبفومسؾكمأػؾفم)...(موعـفؿمعـمرجعمسؾقفماظعدةماٌذطقرةمدؼـفومادؿلؾػفوم
.موبوظؿوظلمصننمػذهماظػؽيمملمؼؽـم80"أؼوممدػرهمبنيمطراماٌراطىموعلطقظفموعشروبف

مطوغًم معـ مبقـؿو معرتػع، مبلعر مايصقلمسؾكماظؿذطرة متلؿحمعإمبؼدورػو ؽوغقوتف
موؼؾبعؽبفؾمبوظرطقب.مبذظؽ،مصؾـمؼـؿظرمؼبمعؾقؾقيمأطـر

ذؿاي:ذتطورذأدعارذاؾتذاؽرذؿنذؿقـاءذؿؾقؾقةذإىلذوفرانذخاللذذفرذ9ذذؽل
 مذ)باؾبدقطة(29>9

Source :  

« Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 18 de Mayo 1906, nº 1332. 

» Embarque de moros«, El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 04 de Mayo de 1906, nº 1321. 
« Embarque de moros (noticias)«, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 25 de Mayo 1907,  

nº 1648. 

                                                                                                                                   
79 » Moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 12 de Mayo 1906,  

nº 1328. 
م.،م)اظؼلؿماظعربل(2247.،مع1909 عوي 9 ،معؾقؾقي،تؾغرافذاؾرقف،م"االرؼوفمإظبموػران" 80
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ؾقونماالرتػوعماظذيمسرصؿفمأدعورماظؿذاطرمعومبنيمبداؼيمذفرمؼظفرمعـمخاللماٌ
لمغصػفماألول،مرشؿمأنمممإظبمغفوؼؿف،مععماشبػوضمعفؿمخال1906عـمدـيممعوي
مبوظـلؾيمظؾففرةماٌقزلقيمألػوظلماظرؼػمإظبماىزائر.ممعويذفرم ماظذروة ؼعدمصذلة

م مبني ماٌـوصلي مذدة مإظب مػذا مؼعقد موضد ماظلػـ ماظؿقصؾموطالء مؼب مصشؾقا  اظذؼـ
م مثوبًإظب مدعر مصوشبػضًم81ظؾؿذاطرمهدؼد معقـوءممتذاطربذظؽم. معـ محبرا اظلػر

.م82سبقماىزائرمطؾرلسددمعـفؿمرطىمصسؾقفو،مماألػوظلمإلضؾولمعؾقؾقيمإظبموػران
مبؾغً ماظلػـ مبنيموطالء ماٌـوصلي مأن مإظب ماإلذورة مودر شرلمماحدودـبمأحقوغوموػـو

بلقطيمممثـفومإظبمأنموصؾومماظلؿودرةمبؿكػقضمطؾرلمؼبمدعرماظؿذاطر،مقؼبععؼقظيم
ضدمم،عويعقدؿماشلفرةمذروتفمخاللمغفوؼيمذفرممبؾقغ.مشرلمأنم83دةموغصػحوا

تدارطًماىؿقعمعـمأػؾماظرؼػم،مبعدعوم"84بلقطيم8أغعشمأدعورماظؿذاطرمظؿالعسم
م.م85خذؼـمؼبماظرطقبمظقػران"آبلضعوفمعومدؾػموشصًماظطرقم

عؾمأدعورماظؿذاطرمتلؿؼر،مخوصيمصبنمتػوػؿماظشرطوتمصقؿومبقـفو،مؼبمحنيمأ
مإظبماىزائر،م ؼبمزؾ ماظراشؾنيمؼبماٌغودرة مؼبصتزاؼد معويعـؿصػممؾقعًماظؿذاطر
ػذاماالغؿعوشمؼبماألدعورمملمؼلؿؿرمرقؼال،مصؿقاصدممظؽـ.م86بلقطيم10.5مـبم1908

م ماٌـوصلي، مأذعؾ ماٌقـوء مسؾك مجدؼدة مدػـ ماظذي ماظقضً األػوظلممصقفمرصضؼب
متغرل مبعدعو مأعالمؼبمتراجعماألدعور ماالغؿظور .م87ذرطوتماظـؼؾمتاظرطقبموصضؾقا

م.88وظعدؼدمعـماألػوظلمظؾعقدةمإظبمدؼورػؿب طؿومدصعًماألدعورماٌرتػعيمظؾؿذاطر

                                                                                                                                   
81  » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 05 de Mayo de 1906,    

nº 1322. 
82 » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 18 de Mayo 1906,       

nº 1332. 
83 » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 04 de Mayo de 1906,    

nº 1321. 
84 » Embarque de moros (noticias) «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 25 de 

Mayo 1907, nº 1648.   

 ،م)اظؼلؿماظعربل(.2252 ،مع.1909 عوي 31 ،معؾقؾقي،تؾغرافذاؾرقف،م"أػؾماظرؼػمظقػران" 85

86 « Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 15 de Mayo 1908,      

nº 1941. 
87 » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 23 de Mayo 1908,      

nº 1947. 
88 » Del Rif à la Argelia : Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año 

XII, 16 de Mayo de 1913, nº 3563. 
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م ماظقاحد.مطؿو ماظققم مؼب مأخرى، مإظب مدوسي معـ ماظؿذاطر مدعر مأؼضو  اخؿؾػ
بلقطي،موبعدمعـؿصػماظـفورمم8مـم،متداوظًماظؿذاطرمب1913معويصػلماظؿودعمعـم

 م.89بلقطي 5أومم4مـنحماٌؿلخرونمعـماضؿـوءماظؿذاطرمبمإذبدأممثـفومؼبماالشبػوض،م

ذاهل ذجغراػقتفاتقار ذاؾبحري: ذادلدؾك ذعرب ذاؾرقػقة ذجرة  فؿقتفاأ،
 وودائؾفا

ذجماالتذاؾـزوحذواؾتواػد

مبورزامؼبمهدؼدماألصقلم ذؽؾمسوعؾماظؼربماىغراؼبمعـماظـغقرماحملؿؾيمدورا
معـم ماغطؾؼقا ماىزائر، مإظب مػوجروا ماظذؼـ ماألوائؾ، مصوظرؼػققن مظؾؿفوجرؼـ، اظؼؾؾقي

.مثؿمتقدعًمإظبم90حقٌممتماإلحبورمعـفومإظبموػرانضؾعقيمظؼربفومعـمعقـوءمعؾقؾقي،م
.موػذامعومميؽـمأنمؼؿلطدمظـومعـمخاللماظذلطقؾيماظؼؾؾقيم91اظؼؾوئؾماألخرىماجملوورة

مؼبمعـؿصػ م"رعقغؿو"م1913معـمدـيمعويمذفرمظألػوظلماظذؼـمرطؾقا  ؼبمبوخرة
(Ramonita)ػقمطؿوماظيتمتعقدمعؾؽقؿفومظؾلقدمبـمغبقموإخقتف،موتشؽؾمرطوبفومم

م :أدغوهمؾقونعؾققبـمؼبماٌ

                                                                                                                                   
89 » Embarque de moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 09 de 

Mayo de 1913, nº 3556. 
90 Aziza, M. (1992), » Contribución al estudio de la emigración », op.cit., p. 169. 
91 » Moros à Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 14 de Enero de 1913,      

nº 3443. 
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ذ:ذعددذادلفاجرقنذحدبذأصوهلمذاؾؼبؾقةذؿنذخاللذرؽابذباخرة0ذذؽل
(Ramonita) (98 91>9ذؿاي) 

Source : 

« Del Rif à la Argelia: Embarque de moros«, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 16  

de Mayo de 1913, nº 3563. 

مظؾؿفوجرؼـماظرؼػقنيمإظبمغلؿشػمعـمخاللمػذ ماٌؾقونمتعددماألصقلماظؼؾؾقي ا
م-بقابيماظرؼػمسؾكماًورج–اىزائر،موؼظفرمأنماظؼربمأوماظؾعدمعـمعقـوءمعؾقؾقيم
مصفقؿـ ماشلفرة، مػذه مأػؿقي مؼب معؿقؽؿو مسوعال معزوجيميطون مؼظفرمم،ضؾقؾي  طؿو

مطوغًمضؾق مبقـؿو معـمعؾقؾقي. مإظبمضربماظؼؾقؾي مؼعقد مبينمتقزؼـمؼبماٌؾقون،مضد ؾؿو
كماظطرؼؼماظدليمإظبمقوبينموظقشؽمبعقدتنيمسـمعقـوءمعؾقؾقي،مظذامصضؾمأػوظقفومدؾ

ماىزائر.
مطوغًمظإعؽوغ موطؿو مظؾؼؾوئؾ مدورـبظػقصفووتماالضؿصودؼي مؼؿعؾؼممقًّوأدودما، صقؿو

مأربوعمت.محقٌم92بوألصؾماظؼؾؾلمظؾؿفوجرؼـ مثالثي عـماٌفوجرؼـمم(%76.7)ـقدر
إظبم د،موبينمتقزؼـموتػردقً.مووصؾماٌفوجرونمؼبمػذهماٌـورؼعـمضؾوئؾمبينمدعق

دـي.مؼبماٌؼوبؾ،مطونماٌفوجرونمم50وم15عـمذبؿقعماظلؽونمعومبنيمدـيمم20%
موأوالدم موظقشؽ، موبين مبقضبل موبين مطؼؾعقي، معؾقؾقي، معـ ماظؼرؼؾي ماظؼؾوئؾ عـ

بفومعـمعـماظذطقرمؼبمدـماظعؿؾ،مرشؿمضرم%3.3 دؿقتموعطوظلي،مالمميـؾقنمدقى

                                                                                                                                   
92. Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 12. 
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،ماظيتموصرتمصرصمإظبموجقدمعـوجؿمبينمبقؼػرورموراجعضدمؼؽقنماىزائر،موػذام
م.93سؿؾمإضوصقيمظؾلوطـي
مضؾوئؾفوأنماظغـكماظـليبمظؾعضماألدرمؼلؿحمشلومبوظؾؼوءمؼبمإظبموأذورمعقظرلاسم

 وسدمماظذػوبمإظبموػرانمحبـومسـماظعؿؾ.موععمذظؽ،مصغوظؾقيماألدرمتؾعٌمبػردم
م ظالذؿغولمظدىماٌعؿرؼـمؼبماىزائرمظؾعقدةمإظبمضؾوئؾفؿموضدمطلؾقامأومصردؼـمعـفو

م.94ضدرامعـماٌولمؼؽػلمظؿغطقيمغػؼوتماظعقش
مقوهمغلؾقومؼعؿؾاٌمةقصرتؿلؿمبعـماٌـورؼماظيتمنمقاظؼودعمنووسؿقعو،مصوٌفوجر
م مأدودو مؼبماٌزارعموايؼقل،مأػوظقفو أػوظلماٌـورؼماٌـؾلطيمؼػضؾقنمأسؿولمبقـؿو

دمواظدرس،موطونماظؼؾعققنماٌؿدصؼقنمسؾكمعقـوءموػرانمؼـشطمسددمعفؿمعـفؿمايصو
.موميؽـمتؾكقصماألسؿولماألدودقيمظؾؿفوجرؼـماظرؼػقنيمصقؿوم95ؼبمأسؿولماٌقؽوغقؽ

مؼؾل:
م؛متلؿون:ماٌزارع،ماظؽرومموحرثماألرض -
 ؛ضؾعقي:مغبوظيمؼبمأرصػيماٌقـوء،مسؿولماظؾـوءمواألذغولماظعؿقعقي -
 ؛ايصودمواظدرس،ماظعؿؾمؼبماألراضلماظؾقرموبعضمايؼقلبينمتقزؼـ:م -
 ؛بينمدعقد:محراديماظضقعوت،مسؿولماظؾـوءموجينماظعـى -
 .96بينموظقشؽ:ماالذؿغولمؼبمايؼقلموايصودمواظدرس -

ماظؼؾوئؾ محلى مععقـي معـورؼ مؼب ماىزائر مؼب ماظرؼػققن ماٌفوجرون ،م97وؼذلطز
م:98وطوغًماٌـورؼماألدودقيمالدؿؼرارػؿمطوظؿوظل

م؛متلؿون:ماىزائر،ماظؾؾقدةموسنيمتقؿقذـً -
 ؛بينمتقزؼـ:مدؽقؽدةموتؾؿلون -
 ؛بينموظقشؽ:مدقديمبؾعؾوس -
 ؛رزؼقأبينمدعقد:م -
 مضؾعقي:موػرانموتؾؿلون. -

                                                                                                                                   
93 Aziza, M. (1992), Contribución al estudio de la emigración, op.cit., p. 174. 

 .158 ،مص.وبؼدرجعم،معادلغربذاجملفول(،م2007) عقظرلاس، 94
95 Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 13. 
96 Ibid., p. 13. 
97 Et-Tabyi, Maldonado Vàzquez, E. (1955), Retazos de historia marroquí, Tetuán, 

Publicación de Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe,       

p. 20. 
98. Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 12. 
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مسؾكم مدوسدا ماظرؼػقي ماظعؿوظي موطدح مجقدة مأن مإظب مغشرل مأخرى مجفي وعـ
مأخر مبعد مدـي ماظؼؾقؾي مغػس مأصراد مند موػؽذا ماٌؽون؛ مغػس مؼب ى،مادؿؼرارػو

مغػسماٌعؿر مسـد مرحؾؿف99ؼشؿغؾقن مؼب ماظؿقزاغل مدفؾ موضد ماغدػوذفمايفقيم. ،
معورسم مؼب مبفو محؾ مٌو موػران، مؼب موجدػؿ ماظذؼـ ماظرؼػقني معـ ماشلوئؾ ظؾعدد

م.100م1929

 تطورذحجمذاهلجرةذعربذادلدؾكذاؾبحري

معقردام مشلؿ موعـؾً ماظرؼػقني، ماٌفوجرؼـ معـ معفؿو مسددا ماىزائر ادؿؼطؾً
مإضوص مطونماضؿصودؼو مصلـقؼو مظذا مإظبمدؼورػؿ. ماظعقدة مغػؼوتماظعقشمسـد مظؿغطقي قو

ماظعؿقعقي،م ماألذغول مؼب ماظػرغلقني ماٌعؿرؼـ مظدى مظالذؿغول معـفؿ مآالف ؼـؿؼؾ
مو مايؼقل، مالدؿغاللموحرث معقارـفؿ مإظب ماظعقدة مثؿ ماظعـى، موجين ايصود

موغعرف101األرض معؾق . ماظغربماىزائريمعـمعقـوء ماظرؼػقيمسبق ؾقي،مأنماشلفرة
إذمم؛م،موتزاؼدتمأػؿقؿفومؼبماظلـقاتماظالحؼي1855اغطؾؼًمسؾكماألضؾمعـذمسومم

،موععظؿفؿمعـمأبـوءمسوعؾمعغربلم7706اغطالضومعـموػران،م،م1882دخؾمؼبمدـيم
ماظرضؿمالمؼشؿؾمبوظطؾعمأوظؽؽماظذؼـمدخؾقامسدلمغقؿقرموأرزؼقموبوضلم اظرؼػ،مػذا

م102عقاغهماظغربماىزائري مؼبمدـي مأعو معؾقؾقيمحقاظلم1892. معقـوء مشودر مصؼد م،
( Pedro Guarro) .موػذامعومدفؾفم"بدرومطقرو"103عـماألػوظلمسبقماىزائرم7000

عـماألػوظلماظذؼـمم4364،مدخؾمإظبمعؾقؾقيم(1892)حقٌمأوردمأغفمؼبمغػسماظلـيم
 .104اغؿؼؾقامإظبماىزائرمظؾعؿؾمؼبمايؼقلمخاللمصصؾماظصقػ

ءمخطمحبريمؼربطمعؾقؾقيمبقػران،مصعددموضدماتلعًمدائرةماشلفرةمبعدمإغشو
اظذطقر،مإعبوظلمعـمم%35اٌفوجرؼـمخاللماظلـقاتماظعودؼيمطونمؼؼدرمحبقاظلم

ماٌقدؿم متعرفمتغرلاتمحلىمرؾقعي مإذ مسؾكمحول، متلؿؼر مال ماظـلؾي مػذه ظؽـ
والمترتؾطمػذهماظـلؾيمحبفؿماظعؿؾمؼبمم.أحقوغوم%45ؼصؾمإظبممحبقٌاظػالحل،م

                                                                                                                                   
99 Ibid., p. 11. 

 .21،ماظدارماظؾقضوء،مدارماظـشرماٌغربقي،مص.ماؾرحؾة،م(1997)اظؿقزاغل،مربؿدمم100
101 De Castro Y Pedrera, R.- F. (1911), El RIF, op.cit., p. 22. 
102 Vilar, J.-B. (1975), El futuro del Rif, op.cit., p. 82. 
103 Llanos Alcaraz, A. (1994), La campaña de Melilla de 1893-1894, Málaga, Estudio 

preliminar de Francisco Saro Garandillas, p. 348. 
104 Guarro y González, P. (1894), » El Rif comercial«, Revista de Geografía Comercial,  

nº 133-134, Madrid, Año X, Septiembre-Octubre, p. 114. 
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متم105اىزائر معو ماظرؼػبؼدر مؼب ماظزراسل ماحملصقل مبـقسقي معـطؼي106رتؾط مصػل م.
أظػمم65إظبمموأظػم55واظيتمطونمؼذلاوحمسددمدؽوغفومبنيمضؾعقيمبؼؾوئؾفوماًؿس،م

مبنيغلؿي،م معو مؼبماىزائر،مم8إظبمم6مؼؿفف مظؾقصود ؾمؼقلؿصأالفمرجؾمدـقؼو
م ماظؾوضل موؼؿفف معؾقؾقي، معـ مطؾداغيمراجكبؾنياظؾعضماظلػـ ماظطرؼ107سدل موطون ؼم.
عـمذبؿقعماٌفوجرؼـمم%35إظبمم%25بنيمماظؾقريمبنيمعؾقؾقيمووػرانمؼلؿقسىمعو

 م.108اظرؼػقني
صؼدمم؛إظبمأنماألرضومماظيتمضدعؿفومزبؿؾػماٌصودرمػلمتؼرؼؾقي وودرماإلذورة
م معؾقق" م"ظقي مم(L. Milliot)ذطر مدـي مايفؿم1933ؼب ماظصعىمحصر معـ مأغف ،

ماظقاح ماظػرد ماشلفرة،مظؽقن مؼبماظلـيايؼقؼلمشلذه معـمرحؾي مبلطـر مؼؼقم مضد م.د
مظعدممم،ػذا مدضي، مذرطوتماظـؼؾماظؾقريمأطـر وإنمطوغًماظؾقوغوتماظيتمتؼدعفو

خضقعماٌلؾؽماظدليمظؾؿراضؾيمسؾكمعبقعماٌـوصذ،مصقؿؿؽـماألػوظلمعـماإلصالتمعـم
م.109اٌراضؾي

معـماظرؼػمتؿؿمسؾكمعدارماظلـي ،موبوًصقصمخاللمذفرم110وطوغًماٌغودرة
م20وم15بنيم إذمؼؾقرمخاللمػذاماظشفرمصؼطمعـمعؾقؾقيمؼبماووهماىزائرمعو؛معوي

م4 ؼبصؿـالم.م112وبودسم111عـماظـؽقرأوظؽؽماظذؼـمؼـطؾؼقنمأظػمرؼػل،مإضوصيمإظبم
رؼػلمم500وسؾكمعؿـفوم ،ماغطؾؼًمبوخرةم"ػؾؾؿقو"معـمعؾقؾقي1906معـمدـيمعوي

و"غقرعو"معـمغؼؾم "ػؾؾؿقو"منواظؾوخرتممتؽـً.موؼبماألدؾقعماٌقاظلم113سبقماىزائر
مرطىماٌؽوتم-1907معويم10-م.موؼبمغػسماظػذلةمعـماظلـيماٌقاظقي114رؼػلم625

                                                                                                                                   
105 Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 11. 

 .115،مص.معرجعمدوبؼ،مورقاغل آقث،م(2007)مداصقدمعقغؿؽؿريمػورت،م106
107 De Castro y Pedrera, R.-F. (1911), El RIF, op.cit., p. 37. 
108 Berges, P. (1982), Le Maroc espagnol, op.cit., p. 265. 
109 Aziza, M. (2003), La Sociedad rifeña, op.cit., p. 149. 
110 Aziza, M. (1992), » Contribución al estudio de la emigración, op.cit., p. 176. 

مؼبمخؾقٍمايلقؿيمحبقاظلم 111 ماظـؽقر مم11تؼعمجزؼرة معـماٌدؼـيمرقشلو مشربو مم170طؾؿ موسرضفو م80عذلا
وضدمادؿطوعماإلدؾونمعذل،موػلمجزؼرةمصكرؼيمتـعدممصقفوماٌقوه.مم500عذلا،موتـػصؾمسـماظقوبليمحبقاظلم

اجلزرذادلغربقةذ،م(2012)مربؿدمم.مٌزؼدمعـماظؿػصقؾمؼـظر:ماظشؾقذل،1673االدؿقالءمسؾكماىزؼرةمدـيم

 .38صم،ذعرجعمدوبؼ،مادلتودطقة
112 » La emigración a Argelia « , in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 17 de Mayo 

1908, nº 1943. 
113 » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 05 de Mayo de 

1906, nº 1322. 
114 » Moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año V, 12 de Mayo 1906, nº 

1328. 
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ماىزائر ماظرؼػقنيمؼبماووه مو115عـ مغؼؾًمسؾكمعنتماظؾقاخرمموسأدؾق. مذظؽ، بعد
م.116رؼػلم1300،محقاظلم(Marne)و"دقدان"مو"عرغل" اظؿوظقيم"ػؾؾؿقو"

م مدـي معـ ماشلفرة مػذه مأػؿقي مواخؿؾػً مدـي مذفدت مصؼد م1908ألخرى،
معـؿصػم مدفؾًمؼب مطوغًمذروتفو موإن مطؾرلا، مسددممعوياشبػوضو حقٌمتقاصد

ماظؿوظقي:م"أدقغقو"ممةاجملوورأػوظلماظؼؾوئؾمطؾرلمعـم ماظؾقاخر ٌؾقؾقي،مسؾكموطالء
(Aussounia)مو"إعرل"م(Emire)مو"صقرؼو"م(Foria)،م117رؼػلم3600ماظيتمغؼؾًم.

إلحصوئقوتمتشرلمإظبماشبػوضمطؾرلمظؾؿفوجرؼـمؼبمدـيمورشؿمػذاماظرضؿماٌفؿ،مصو
مم1908 مغفوؼي مسددػؿمعويعؼورغيمععماظلـقاتماظلوبؼي،مصنظبمحدود ،مملمؼؿفووز
موصؾمإظبمحقاظلمم7000 مؼبماظلـقاتماظلوبؼي مبقـؿو م15.000عفوجر، مودرم. ػـو

م مأغف مإظب ماظشؿوءاإلذورة مصصؾ ماظرؼػممخالل مأػوظل معـ ماظؼوصدؼـ مسدد ملمؼؿفووز
غلفؾمبلنماٌقدؿماظػالحلماىقدممطؿو.مطؾمأدؾقعمؼبماٌؿقدطمصردم200ىزائرما

دصعمبلشؾىماألػوظلمإظبماظؾؼوءمؼبمذبولمضؾوئؾفؿ،مإضوصيمإظبمصرصمطونمؼؼبماظرؼػم
 .118اظعؿؾماظيتمأحدثؿفومذرطيماٌـوجؿمؼبماظرؼػمبعدماظشروعمؼبمادؿغالشلو

اغعؽسمسؾكمم(1909)ٌقاظقيمشرلمأنمدقءماٌقدؿماظػالحلمؼبماظرؼػمؼبماظلـيما
ماٌفوجرؼـمإظبماىزائر مواظؾمسمؼبماظرؼػ.119أػؿقي ماظػؼر مظلقودة وؼبمػذامم،مغظرا
اظصودرةمؼبمعؾقؾقي،مأنمؼب:م"ؼقمماًؿقسممتؾغرافذاؾرقفاظصددمدفؾًمصققػيم

متقاردت ماظػلققيمماىوري ماٌلوحوت مصوعؿألت ماظرؼػ مأػؾ معـ مغبقل سؾقـو
ممسؾكماظرطقبمؼبماظؾوخرةماظيتمتـؼؾفؿمإظبموػران،موتراطؿًماظزضوقمووضعماالزدحو

مرطىمأعسمأعلفم معـ مأحصلمسدد م)...( ماىزائرؼي مؼبماألصؼوع حقٌمؼـؿشرون
مظضقؼف" مملمضبؿؾفؿ ماٌرطىمسدد معـ مرجع مأن مبعد مأظػون وغػسماألعرم .120صقجد

،محقٌماغطؾؼًماشلفرةماٌقزلقيمعؾؽرا،مإذمعـذمذفرمؼـوؼرم1913تؽررمؼبمدـيم

                                                                                                                                   
115 » Embarque de moros (noticias) «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 11 de Mayo 

1907, nº 1636.   
116 » Embarque de moros (noticias) «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 25 de Mayo 

1907, nº 1648.   
117 » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 15 de Mayo 1908,  

nº 1941. 
118 » El embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 29 de Mayo 1908,  

nº 1953. 
119 Bernard, A. (1911), Les confins algero-marocains, Paris, éd. Emile Larose, p. 330. 

 ،م)اظؼلؿماظعربل(.2247،مع.1909معويم9،معؾقؾقي،متؾغرافذاؾرقف،م"األرؼوفمإظبموػران" 120
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قنماظراشؾقنمؼبماشلفرةمؼؿقاصدونمسؾكمعؾقؾقي،مظؿصؾمإظبماظذروةمؼبمذفرمبدأماظرؼػق
 .عوي

:ذعددذادلفاجرقنذاؾرقػقنيذادلتجفنيذإىلذوفرانذعربذؿؾقؾقةذخاللذ9جدولذ
 م91>9ذؿايؿـتصفذ

ذاؾعددذتارقخذاإلحبارذؿنذؿؾقؾقةذادمذاؾباخرة

Antonio Cola800 1913 عوي 8ذ 

Ramonita550 1913 عوي 8ذ 

Ciudad de Soller610 1913 عوي 8ذ 

Riff 8522 1913 عويم 

Tafna450 1913 عوي 8ذ 

Ramonita651 1913 عوي 15ذ 

Mascara23 1913 عويم15ذ 

Source : 
« Embarque de moros a la Argelia », in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 09 de  

Mayo de 1913, nº 3556. 

» Del Rif à la Argelia: Embarque de moros », in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII,  
16 de Mayo de 1913, nº 3563. 

م مأعومموطوالتماظقاصدؼـمسؾكماصطػمسددمععؿدلمعـماألػوظلػؽذا "بـم عؾقؾقي
مو"دالعي" معرؼو" مو"دوغؿو مظإحبورغبق" مبوظؿذاطر ماظظػر مأجؾ معـ م121، طونممصؼد.

ماٌـوظقيمظؾراشؾنيمؼبماشلفرةمسبقماظغربماىزائري.ميـؾماظػذلةمذفرمعويم
ماظػالحلماىقدم مظؾؿقدؿ مغظرا ماٌقاظقي، ماظلـي مؼب ماألػؿقي مػذه  دقفمتذلاجع

ماظ مؼب ماظرؼػقني مآالف مظقؾدأ مرقؼال مؼدم ممل مذظؽ مأن مإال ماظرؼػ، مسبقمؼب ؿقجف
م مدـي مؼب مغشوطم1915اىزائر، مأغعش معو موػق ماظػالحقي. ماحملوصقؾ مظؼؾي م،

 اٌالحقي،مصؿؼوررتماظؾقاخرمسؾكمايصقن،موغبؾًماظؾوخرةم"عـفرل"ماظشرطوت
(Menhir)مم معويم6ؼقم ماظيتمورؼػق234 ، ماظـؽقر معـ ماظؼودعي م"اظرؼػ" موبوخرة ،

م مغبؾً معؾقؾقي، مؼب ماألػوظلم622تقضػً مأدؾقس122عـ متقاصدتممو. مذظؽ، بعد

                                                                                                                                   
121 »  Embarque de moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 09 de 

Mayo de 1913, nº 3556. 
122 » Moros à la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XIV, 07 de Mayo de 

1915, nº 9304. 



ذ…اجلزائرذحنوذاؾرقػقةذؾؾفجرةذاؾبحريذاؾطرقق

87 

م"صرعون" م (Faraman)اظؾوخرتون موطوغؿو ماظـؽقر، معـ ماظؼودعؿون ربؿؾؿنيمو"عـفرل"
،م(Rene Achague)و "اظرؼػ"عـؾمعـماألػوظل.مطؿوموصؾًمبقاخرمأخرىمم980مـب

.مووصؾمسددماألػوظلماظذؼـمرطؾقامةڤمالاظؼودعيمعـمم(Hescana)وبوخرةم"ػلؽـو"م
م مؼقم ممعويم13زوال محقاظل مب2500إظب مضدروا مبرا ماوفقا ماظذؼـ مبقـؿو م3000مـ،
معرتػعي123عفوجر مزؾً ماشلفرة مأن مإظب موغشرل مظؿغطقيمم،. ماٌول متلعني مأجؾ عـ
 .124ؼبماظرؼػمغؿقفيماظظروفماظصعؾيماظعقشغػؼوتم

ماظلقاسد موضؾي مؼبماىزائر مأنمارتػوعماحملوصقؾماظزراسقي اظؾشرؼي،مجعؾممطؿو
اظغرصيماظػالحقيمؼبموػرانمتؼقممبؿؽؾقػمىـيمظدراديمدؾؾمتعزؼزموصقلماظعؿولم

مػذ مخؾصًمإظقف موممو مضقعوتماٌعؿرؼـ. مإظب مجؾىماٌغوربي مدقؿؿ مأغف ماظؾفـي، ه
اظعؽبؿؽبوظيماظرؼػقيمبوسؿؿودماظلػـماغطالضومعـمعؾقؾقيمواظـؽقرموبودس،معـمأجؾمتلعنيم
ماظعؿولمسؾكماظضقعوتماظػالحقيم متقزؼعمػمالء مظقؿؿ مايصود، مضؾؾمعقدؿ  وصقشلؿ

أومبوشلؽؿور.مطؿومدسًممولقؽقنمإعومؼقعقصؼبمربوصظيموػران.مأعومعومؼؿعؾؼمبوألجرم
أؼضو،مإظبمتلفقؾموصقلماٌغوربيمدونمجقازمدػر،مواالضؿصورمصؼطمسؾكممػذهماظؾفـي

عؽوغقيمتغقرلماظـؼقدمؼبماٌمدلوتماٌصرصقيماٌكؿؾػيمإعـحمبطوضيمػقؼي،مصضالمسـم
.موالمذؽمأنمعـؾمػذهماالجراءاتماظؿقػقزؼيمدؿعؿؾمسؾكماتلوعمدائرةم125ؼبموػران

ماشلفرةماظرؼػقي.م
ماظلقودق ماظعقاعؾ مأؼضو مهؽؿً ماظرؼػقيمطؿو ماشلفرة مأػؿقي مؼب مواظعلؽرؼي ي

مظؾلقطرةماظشوعؾيم اغطالضومعـمايصقن؛مصوظعؿؾقوتماظعلؽرؼيماظيتمذـؿفومإدؾوغقو
تلؾؾًمؼبماشبػوضمسددماظعؿولماظرؼػقنيماٌؿففنيمإظبمم(1926-1924)سؾكماظرؼػم

ماٌعؿرونمؼبموػرانمصعقب ماظعوعؾيموتاىزائر،مصقاجف مظؽـم126بلؾىمغؼصماظقد .
مإحؽو مسفدػومبعد مإظب موسودت ماشلفرة ماغؿعشً ماظرؼػ مسؾك ماظؿوعي ماظلقطرة م

ضؾوئؾماظرؼػمدؽونمبعضممعبوظلقبإماظلوبؼ،مصقلىم"ظقيمعؾقق"مصننمحقاظلمربع
 .127ظؿلعنيمحوجقوتفؿمظؿـؼؾمإظبماىزائرسؾكماوتمطوغقامعرشؿنيمؼبماظـالثقـ

                                                                                                                                   
123 » Desembarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 14 de Julio 

1905, nº 1108. 
124 Tomas Pérez, V. (1943), La economía marroquí; aportación al estudio de la economía 

marroquí referida especialmente a las zonas españolas, Barcelona, Eds. Boch, p. 138. 
125 » Lo que se hace en Argelia para llevar trabajadores moros «, El Telegrama del Rif, 

Melilla, Año XVIII, 30 de Mayo de 1919, nº 6719. 
126 Aziza, M. (2003), La Sociedad rifeña, op.cit., p. 148. 
127 Ibid., p.144. 



 أمحقانذحمؿد

88 

معقـوءموػرانمدـيمم،ػذا درمُضم1930وتشرلماإلحصوئقوتمأنمسددماظذؼـمدخؾقا
م،مبقـؿوماشبػضمؼبماظلـيم1931ؼبمدـيمم15400،مظرلتػعماظعددمإظبم5500محبقاظل
م.128عفوجٍرم11.300معومؼؼوربماٌقاظقيمإظب

مسبقموذؽؾًمثالثقـ ماظرؼػقي مظؾففرة مبوظـلؾي ماظذروة مصذلة ماظعشرؼـ وتماظؼرن
ماالدؿعؿورمم129اىزائر مسفز مزؾ مؼب مواجملوسي، ماىػوف معقجوت مظؿالحؼ غظرا

مضودرةممػووتطقؼراظؾـقوتماالضؿصودؼيمخؾؼمماإلدؾوغلمسؾك ؼبمعـطؼيمغػقذهمىعؾفو
وضؿونمدخؾماٌزارسني،م سؾكمإحداثماظظروفماٌالئؿيمظعؿؾقيماظذلاطؿماظرأزلوظل

ماالطؿػوء ماالضؿصوديم130وهؼقؼ ماظقضع متدػقر معع مأػؿقي ماشلفرة مازدادت مظذا .
يمحرمماظعدؼدمعـمواالجؿؿوسلمؼبماظرؼػمغؿقفيماالدؿقطونماظزراسلماإلدؾوغلماظذ

موسفز مأراضقفؿ، مادؿغالل موطذظؽمتراجعممهاظػالحنيمعـ ؼبمخؾؼمصرصماظعؿؾ،
م.131حرصفؿمأعوممشزوماظلؾعماألجـؾقيمأدقاقماٌـطؼي

غؿقفيمظػوئضماظطوضيماٌقزلقيمألػوظلماظرؼػموبوخؿصور،مميؽـماسؿؾورماشلفرةم
مزائريمطونمؼقصربوإلضوصيمإظبمأنمبقعمضقةمسؿؾفؿمظؾؿعؿرؼـمؼبماظغربماىاظؾشرؼي،م

م.132لماالضؿصودماظؾدائلماحملؾلوطؿؿماٌقاردماٌوظقيمسـدماظعقدةمإلشل
م مأواخر مؼب مضؾوئؾفؿ مإظب ماظرؼػقني مسقدة معقدؿ معقدؿممجقانوؼؾدأ ماغطالق عع

،م133ايصودمؼبماظرؼػمبعدمادخورػؿمبعضماٌولمعـمجينماحملوصقؾمؼبماىزائر
م معـؿصػ مخالل مأوجفو مإظب ماظعقدة مصؿجقؼؾقيظؿصؾ ماحملؿؾيم، ماظؾقاخر ؿؼورر

م.موػذامعومؼقضقفماىدولماظؿوظل:بوظرؼػقنيمسؾكمعقـوءمعؾقؾقي

                                                                                                                                   
128 Ibid., p. 149. 

 .119،مم.مس،مص.مورقاغل آقث،م(2007)،مداصقدمعقغؿؽؿريمػورت،م129
130 Sakrouhi, A. (1981/1982), La logique économique paysanne et la logique du capital: 

étude de la dynamique sociale dans une région «Périphérique» Cas du Rif de 1860 à 

1980, Thèse de doctorat de 3ème cycle Université des sciences sociales de Toulouse I,    

p. 19, (Inédit). 
،م"اظقضعقيماظدميغراصقيمواظؾقٌمسـماظؿقازنمبوظرؼػماظشرضلمضؾؾماالدؿؼالل"،م(1999)مسالل،ماظزرواظلم131

 .202بقجدة،مصقػمخرؼػ،مص.م ،معـشقراتمطؾقيماآلدابماآلدابمواظعؾقمماإلغلوغقي1،مع.مجمؾةذؽـاـقش
132 Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 8. 
133 » Regreso de moros «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año III, 02 de Julio de 1904,     

nº 794. 
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ذم28>9ذجوقؾقة:ذعددذاؾرقػقنيذاؾعائدقنذعربذؿقـاءذؿؾقؾقةذيفذؿـتصفذ0جدولذ
ذاؾعددذتارقخذاؾوصولذإىلذؿقـاءذؿؾقؾقةذادمذاؾباخرة

Normaذ
مم1905 جقؼؾقيم12

463 

Moselleذ
 م1905 جقؼؾقيم12

90 

Adriaذ
مم1905مجقؼؾقيم13

360 

Hispenia362مم1905مجقؼؾقيم13ذ 

Source : « Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 13 de Julio 1905, nº 1107. 
« Desembarque de moros », in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 14 de Julio 1905, nº 1108 

مع ماظطرؼؼمؼبماإلؼوبمأطدلمعـفموشوظؾو ماألػوظلمممـمؼلؿعؿؾقنمػذا مطونمسدد  و
ؼبماظذػوب،مغظرامظؿقصرماظلققظيماٌوظقيمبعدمعقدؿمعـماظعؿؾماظشوق،موطذامٌكوررم
مإلغزالم معؾقؾقي متؿقضػمؼب ماظؾقاخر مصؽوغً ماظدلي. ماظطرؼؼ مؼب اظؿعرضمظؾصقصقي

ماظـؽق مإظبمجزؼرة متؿوبعمدرلػو مثؿ ماظرؼػماظشرضل، ماظرؼػمأػوظل مأػوظل مإلغزال ر
مماألودط. مدـي مإغزاشلؿ ممت ماظذؼـ ماٌفوجرؼـ مسدد ماٌقاظل ماىدول  م1908وؼؾني

مؼبمعقـوءمعؾقؾقيموجزؼرةماظـؽقر:

:ذعددذاؾرقػقنيذاؾعائدقنذعربذؿقـاءذؿؾقؾقةذوجزقرةذاؾـؽورذخاللذ1جدولذ
 م;2>9ذجوقؾقةذفرذ

اؾعددذذاؾتارقخذادمذاؾباخرة
ذاالمجاؾي

عربذ
ذؿؾقؾقة

زقرةذجعربذ
ذاؾـؽور

Leon- Toni65 123 188م1908مجقؼؾقيم07ذ 

Artois198 290 488م1908مجقؼؾقيم07ذ 

Foria414 608 1022م1908مجقؼؾقيم15ذ 

Foria168 370 538م1908مجقؼؾقيم21ذ 

Artois600 470 1070م1908مجقؼؾقي 25ذ 

Source : « Regreso de moros «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 08 de julio de 1908,           

nº 1984. 

» Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 16 de julio de 1908, nº 1991. 

» Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 22 de julio de 1908, nº 1997. 
» Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 26 de julio de 1908, nº 2000. 
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،معـفومأخرىهؽؿمؼبماخؿقورماألػوظلمظؾؿلؾؽماظؾقريمأثـوءماظعقدةمسقاعؾممطؿو
ماظشلنمبوظـلؾيمظألحداثم مػق مػقمعؿصؾمبوألحداثماظلقودقيمواظعلؽرؼي،مطؿو عو

مضؾوئؾمضؾعقيمخالل مسؾكمأػؿقيمطم،ماظيتمأظؼًمب1909مدـيماظيتمذفدتفو الشلو
مصؼد معـمعؾقؾقي. ماغطالضو مايدودؼيماىـرالماظققرمأذور اظعقدة لماٌؽؾػمبوٌـطؼي

أشؾىماٌفوجرؼـماىزائرؼيمؼبمعرادؾيمظفمإظبموزؼرمخورجقيمبالده،مإظبمأنم-اٌغربقي
دؾونمادؿؼؾوشلؿمؼبمعقـوءم،مبعدعومعوغعماإلسدلمسؿوظيموجدةمإظبمعقارـفؿمبراسودوام
شؾؾفؿمعدخراتفؿمؼبمذراءماظؾـودقمعـماظغربمأظدورػؿمؼبماٌؼووعيمإذموزػمم134عؾقؾقي
.مطؿومطونمظلقودةماألعـمبنيماىزائرمواظرؼػمدورمؼبماخؿقورماألشؾؾقيم135ىزائريا

 .136اظطرؼؼماظدلي

 :ذعودةذادلفاجرقنذاؾرقػقنيذؿنذاجلزائر9صورةذ

Source : in « Revista Nuevo Mundo », 18 de julio de 1912, p. 12. 

                                                                                                                                   
134 Le Général Lyautey, Haut-Commissaire français dans la région frontalière, à Stéphen 

Pichon, Ministre des Affaires étrangères, nº 238, Oujda, 27 Juilet 1909. Affaires du Maroc 

(1908 – 1910), documents diplomatiques, Ministère des Affaires Etrangères, Imprimerie 

nationale, Paris, p. 189. 
135 Pichon, S., Ministre des Affaires étrangères, à M. Jonnart, Gouverneur général de 

l’Algérie à Alger, nº 235, 26 Juilet 1909. Affaires du Maroc, op,cit., p. 187. 
136 « Moros que regresan «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año XIV, 25 de Junio de 1915, 

nº 9353. 
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ماٌقزلقيمؼـطؾؼمععمغفوؼيمعقدؿمايصودمؼبآوطونمتقورم اظرؼػ،ممخرمظؾففرة
م،مرطقبماٌؽوتمعـم1903مأوتم20،مؼبمسددػومظققممتؾغرافذاؾرقفصؼدمدفؾًم

م"تقؾ" مبوخرة معنت مىؿعمم(Tell)ماظرؼػقنيمسؾك ماىزائر مسبق مظالووه و"غقرعو"
م727عـمغػسماظلـيممأوتم24.موؼبمغػسماالووهمرطىمؼبمؼقمم137ربوصقؾماظعـى

معالئ138رؼػل ماظػالحل ماظعوم ماظؿقزؼع م"طون موسؿقعو، مغظرام. مظؾؿفوجرؼـ، مجدا ؿو
)...(مظؿزاعـمصذلاتمذروةماظـشوطماظػالحلمبوىزائرمععمصذلاتماظراحيماظـلؾقي،م

مبنيمأواخرم حقٌمؼؿؿمجينماظعـىمواًرذػمؼبماىزائر،مثؿمعقدؿمايصودمعو
مالمؼؼؾمسـم صصؾماظربقعموأوائؾماظصقػ،مأيمضؾؾمعقدؿمايصودمؼبماظرؼػممبو

ماٌؽـػي139ذفر" موطوغًماظعقدة موتصؾمإظبمم. ماظرؼػ، مؼب تصودفمصذلاتمايصود
مؼبمسقدماألضقك مدـيماظعقد ذروتفو متؿزاعـمععم140إلحقوء موبذظؽمطوغًماشلفرة .

صذلاتماشبػوضماظـشوطماظزراسلمؼبماظرؼػ،مسؾؿومبلغفومتؽقنمضعقػيمخاللمعقدؿم
م.141ايصودموأثـوءمايرث،مظؽـفومتؿضوسػمؼبمبؼقيماظلـي

ؼقد،مبدأتماشلفرةماظرؼػقيمتعرفمهقالتمسؿقعو،مغلفؾمبلغفمععمتقاظلماظع
ارتػعمسددماٌفوجرؼـمبشؽؾمعؾؿقس،ماغطالضوممصؼدعفؿيمسؾكماٌلؿقىماظعددي،م

مبشؽؾم مؼلؿؼرون ماٌفوجرون موأصؾح ماٌوضل، ماظؼرن معـ مدـقاتماألربعقـقوت عـ
م.142،مسقضماشلفرةماٌقزلقيدائؿمؼبماىزائر

ذقةاؾرقػقةذإىلذذرؽاتذادلالحةذاؾعادلذ"اؾػالقك"ؿنذ

إنمتقصرمأػوظلماظرؼػمسؾكم"اظػالؼؽ"،ماظيتمضوعًمبدورماٌلوحؾيمبنيمدوحؾم
موإظبم معـ ماظرؼػقني ماٌفوجرؼـ مغؼؾ مؼب مأؼضو موزػً ماىزائري، مواظغرب اظرؼػ

مت ماظيت ماظرؼػقي ماظؼقارب موطوغً ماىزائر. مظالدذلاحيمؿفف متردق موػران  إظب

                                                                                                                                   
137 » Moros a la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año II, 21 de Agusto de 1903, 

nº 495. 
138 » Movimiento  maritime «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 25 de Agosto 

1905, nº 1141. 
 .118،مص.معرجعمدوبؼمورقاغل، آقثم،(2007)مداصقدمعقغؿؽؿريمػورت،م139

140 Pérez, B.-F. (1959), Trabajadores rifeños, op.cit., p. 9-10. 
141 Pastor Garrigue, F.-M., (2005), España y la apertura de la cuestión marroquí, op.cit., 

p. 257. 
 .21م.،مصعرجعمدوبؼ،م"ػفرةمأػؾماظرؼػ"م،(2015)مةزؼزسم،عقؿقنم142
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مسؾكمهؿؾمرحؾيمرقؼؾيموعقاجفيم .م143األعقاجماظعوتقيؼبمغقؿقر،مظضعػمضدرتفو
مسددم ماٌفوجرؼـ،مبػضؾمتزاؼد معـ موػرانمبلطدلمعقجي وبذظؽم"ادؿلثرتمعؼورعي

مدقاحؾفو مسؾك مخؾلي ماٌذلددة ماظرؼػقي مطؿرصاظؼقارب موشرلػومن، ماظـؼطمممنقر عـ
ماألدودقي،م موزقػؿفو مؼب مغقسل مسؾكمهقل ماظذيمؼمذر ماظشلء ماظؼرؼؾي، اظؾقرؼي

موورة مسؾك متؼؿصر متؽود مطوغً مغؼؾممصؾعدعو ماظرئقلل مدورػو مأضقك اٌلوحؾي،
م.144اٌفوجرؼـماظرؼػقني"

ماإلرور،مغػفؿمعـمردوظيمزبزغقيمجقابقيمعقجفيمبؿورؼخم مجقؼؾقيم27وؼبمػذا
إظبمطؾرلماحملؾيمبؼصؾيمجـودةمسؾكمحدودمعؾقؾقي،مأنماٌراطىماظيتمطوغًمم1884

م.م145ػقنيتـؼؾماظعؿولماظرؼػقنيماظعوئدؼـمعـماىزائرمتعقدمعؾؽقؿفومإظبماظرؼ
م مػذه مغشوط معزاوجي مجعؾمم"اظػالؼؽ"وظعؾ مواظؿفرؼى ماٌفوجرؼـ مغؼؾ بني

وؼبمػذامم.ؾاٌكزنمؼصدرمأواعرهمإظبمرجوظفمؼبماظرؼػمظؿشدؼدمايراديمسؾكماظلقاح
موايذرم ماظقؼظي مإظب مؼدسقه مطؾداغي مضؾقؾي مضوئد مإظب مهذؼرا ماٌكزن موجف اظصدد،

م.م146وضؾطمايراديماظلوحؾقيمجبعؾماٌشرصنيمسؾقفومعـمأػؾماىدمواظـفدة

                                                                                                                                   
143 Ounia, M. (1994), Les Boqqouia : contribution à l’étude de l’histoire sociale du Rif 

précolonial (1860 – 1912), Thèse de doctorat en histoire d’Outre-Mer, Université de 

Provence Aix- Marseille 1 Centre d’Aix, p. 228 (Inédit). 
 .173،مص.معرجعمدوبؼ،م"ردوئؾمزبزغقي"،م(2014)مأوغقو،م144
موردمؼبمردوظيمزبزغقيمجقابقيمإظبمضوئدمضصؾيمجـودة،معومؼؾل:م")...(مخدميـومعؾوركماظذبالظلموبعد،موصؾمطؿوبؽم145

مع مبوبقرات مبقرود مبوهلل ماظعوظل مىوغؾـو ماإلسالم مضدعً مبعدعو مطوغقامبلغؽ ماظذؼـ مظؾؿلؾؿني محوعؾني ماىزائر موػران ـ

،مأتكم-طذا-،ماظذيمبوصراغصيم-اظقبوءم–طبدعقنمؼبماظقدوريموعـعمحوطؿمعؾقؾقيمشلومعـماظذلدقيممبردوػومبلؾىماألملم

معـم ماظؾقشوصريمحملؾ ماظعربل مبـ مربؿد ماًدؼؿ مإخقان معـ ماظعؾٍ مؼطقدودح مبـ ماظطوػر مبـ مربؿد موػران معـ بؾوبقر

عردكماظؼؾيموعردكمواديمطرتموتعرضمشلؿماخقانمابـماظعربلماٌذطقرمواسوضقػؿم)...(.مثؿمأتكماظؾعضمماظلوحؾمبني

عـمبينمدعقدمبؾوبقرمأخرمٌردكمدقديمحلوؼـمصضربؿفماظعليمبوظؾورودمصؿلخرموضربفؿمبوٌدصعمورؾعمععماظلوحؾمإظبم

ذقالمم4دؿيمومثوغقنمرجال،م)...(ممغزلمػـوكمسبقأربؾمبنيمعردكمدقديمإدرؼسممتلؿونموعردكمدقديمحلوؼـ،مو

 -175،مص.عرجعمدوبؼ،م"ردوئؾمزبزغقي"م،(2014)م".مأوردػو:مأوغقو،مم1884مجقؼؾقيم27عقاصؼملمم1301سومم

م176
وممومجوءمصقفو:م")...(مخدميـومربؿدمبـماغبدماظؽؾداغلموبعد،مصؼدمبؾغمظشرؼػمسؾؿـومأنمبوبقراتموردتمعـمم146

مطو ماظذؼـ مظؾؿلؾؿني محوعؾي موبينمدعقدمموػران مبقشوصر موبـق مبينمذؽر ممبردل مإغزاشلؿ موراعً مبوظقدطي مطبدعقن غقا

صؿـعؿفوماظعليمعـمذظؽمورردتفومصطؾعًمععماظلوحؾمظـقاحلمبودس.موسؾقفمصـلعركمأنمتؽقنمسؾكمبولمعـفومووعؾم

وايزمماٌػقدمإنمطونماظعليماظؽوصقيماظؼقؼيممبرادلماؼوظؿؽموتضؾطمأعرػومجبعؾمعؼدعنيمسؾقفومعـمأػؾماظـفدةمواظػوئدةم

اٌؼدعقنماظذؼـمسؾقفوماآلنمسؾكمشرلمػذاماظقصػمعذلاخنيمؼبمعؼوبؾؿفومعػررنيموتؼػمؼبمعـعمتؾؽماظؾوبقراتمعـماظذلدقيم

م4واظقضعممبرادلمبالدكمصنغفومانموضعًمذقؽومبفومممومػلمحوعؾيمظفمؼعقدمسؾقؽؿمبوظقبولموأظقؿماظـؽولمواظلالممؼبم

 .177. ،مصعرجعمدوبؼ،م"ردوئؾمزبزغقي"،م(2014)م،ػـ".مأوغقو1301ذقالمسومم
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ماظغربم ماظرؼػمإظب معـمدوحؾ ماٌفوجرؼـ مبـؼؾ متؽؾػًماظؼقاربماظرؼػقي ػؽذا
م مؼب ماٌغربل ماىقش مػزميي مأن مشرل م،(1860-1859)مناتطقمععرطياىزائري،

واظضغقطماألوربقيمسؾكماٌكزن،مأدخؾًمعبؾيمعـماظؿغقرلاتمسؾكمعالحيماظؼقاربم
مب ماٌؿقدط مؼبمدوحؾ مؼؿاإلموغؿزاعاظرؼػقي مصقؿو ماٌكزن معـ متـوزالتمسدة مصؾدؾون

حبرؼيمعالحيماظؼقاربماظرؼػقي.مصؼدمغصماظػصؾماًوعسمواظعشرونمعـماالتػوضقيم
مظل–اٌغربقي ماإلدؾوغقي، ماٌؿعوػدان،م1861ـي ماظطرصون م"اتػؼ مؼؾل: معو مسؾك م

اجؿـوبومظؽؾمعضرةمميؽـموضقسفومعـمطؾمهركمحرمظؾؼقاربماظرؼػقي،مسؾكمأنمالم
مبليمدػر،مإالمبعدمأنمضبصؾقامسؾكمرخصيم ؼؼقممرؼوسمتؾؽماظؼقاربمأومعالطفو
طوغقامعـمحؽومماٌقاضعماإلدؾوغقيمبوظؾقرماٌؿقدط،مأومعـماظؼـوصؾماإلدؾوغقنيمإذام

مؼبماظؾقرم موثوئؼماظلػر مأوظؽؽماظؼـوصؾ،موتعطكمشلؿ مبفو ؼلؽـقنمؼبمعقاغهمؼؼقؿ
م.147ذبوغو،موؼلؿعؿؾقغفومطرخصمظلػرمعشروع"

مهرك متؼققد ممت ماإلجراءات، مػذه مصوخؿؾًمموبػضؾ ماظرؼػ، مأػؾ "صالؼؽ"
مسـم مسوجزة موأضقًمضقاربفؿ ماظرؼػمظصوحلمإدؾوغقو؛ ماظؼقىمؼبمدقاحؾ عقازؼـ

م مدؾبونؽب ماظـغقراإلحبور مؼب ماإلدؾوغقي ماظلؾطوت ممتـقف ماظذي موتزاؼدم148اظؿصرؼح .
نصدارماألعرمذظؽمب،مو149تضققؼماٌكزنمسؾكم"صالؼؽ"مأػؾماظرؼػمبؼرارمعصودرتفو

                                                                                                                                   
 .19،ماظربوط،معـشقراتمعدؼرؼيماظقثوئؼماٌؾؽقي،ماٌطؾعيماٌؾؽقي،مص.م4،مع.م(1977)،ماؾوثائقم147

148 » A los navegantes rifeños: protección al comercio« , El Telegramadel Rif, Melilla, 

Año V, 8 de Junio 1906, nº 1349, p. 01. 
أعومماظضغطماظذيمعوردؿفماظؼقىماألوربقيمسؾكماٌكزن،ماضطرمظالذسونمإليوحفومبنصدارمأعرهمإظبمعصودرةم"صالؼؽ"مم149

أػؾماظرؼػماظيتمطوغًمتـشطموورةماٌلوحؾي.موػذامعومؼؾقـفمغصماظردوظيماظؿوظقي:م"وصقػـوماألرضكماظؼوؼدمإدرؼسمبـم

ظب.موبعد،مصؼدمأصدرغومأعرغوماظشرؼػمظؼؾقؾيتمشؿورةموبؼققةمبذلكماظػالؼؽمؼعقشموصؼؽماهلل،مودالممسؾقؽمورغبيماهللمتعو

اظيتمؼلؿكدعقغفوممبردكمدقاحؾفؿمؼبماظقدؼمواظقضع؛مٌوموراءػومعـماٌػوددمواٌضورماظعوؼدةمسؾقفؿمغؿوئففو،موأظزعـوػؿم

مؼبماإلتقونمب مظغؿورة مبذظؽموأذغو معـموضعماإلذفودمسؾقفؿ موأعو ماظعقدمالدؿعؿوشلو. مظذظؽمسدم مععرة وظػالؼؽماظيتمسـدػؿ

ًداعـومأعـوءمعردكمرـفيمأومتطقان؛مبؼصدمتؼقميفو،مودصعممثـفومشلؿ،موػومغلكيمعـمردؿماإلذفودمسؾقفؿممبومذطرتم

تصؾؽمصقفمظؿعؾؿمصصقشلو،مووريماظعؿؾمععفؿمسؾكمعؼؿضوػو،موغلعركمأنمتؽقنمسقـوموأذغومسؾكمعومؼعقدمعـفؿمظؾقصقلم

بشلء،مواظػالؼؽماٌشورمإظقفومعقدقضيمبليمغقعمعـمأغقاعماٌقدقضوتموظقمعؾحماظطعوم،موتؼؾضمظؿؾؽماٌردكماحملروديم

مسؾؿـوم موارؾع مبفو، مبوظػالؼؽماظيتموردوا مسـدػؿ مؼقجد معو مسدظنيمظؿؼققد موهضر معـفؿ، مبف ماظظػر موضع معـ سؾكمطؾ

ػـ/م1317صػرمم17ؼعقش،مبؿورؼخمماظشرؼػمبذظؽم)...(".مردوظيمعـماظلؾطونمعقاليمسؾدماظعزؼزمإظبماظؼوؼدمإدرؼسمبـ

 .17/85عح.ممع.ذتطوان،ذخ.م،م1899مجقانم27
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إظبم"رئقسماظؾوبقرماظذلطل،مجبرمعبقعماظػالئؽماظيتمؼعـرمسؾقفوممبقوهماظؽقذطيم
م.150اظرؼػقي"

طيم"اظػالئؽ"ماظرؼػقيمسبقمؼبمهفقؿمحرمصعولفبموضدمطونمشلذهماإلجراءات،مدورفب
معـػذم مأصؾقً ماظيت ماإلدؾوغقي مايصقن مسبق ماظـؼؾ مصؿققل ماىزائري، اظغرب
معقـوءم مبػؿح مأضدعًماظلؾطوتماإلدؾوغقي ماظصدد، موؼبمػذا ماًورج. اظرؼػقنيمسبق
عؾقؾقيمؼبموجفماٌفوجرؼـماظرؼػقنيماٌؿففنيمسبقماىزائر،مسالوةمسؾكمخطمحبريم

ووػران.موممومالذؽمصقفمأنمػذاماإلجراء،مدوػؿمؼبمتقرقدمؼربطمبنيمعقـوءمعؾقؾقيم
تقورماشلفرةماغطالضومعـمايصقن،ماظيتمذفدتمزؼودةمعؾققزي،معـمخاللمسدمم
طػوؼيماظؼقاربماظرؼػقي،مظذاممتماالدؿعوغيمبوظلػـماإلدؾوغقيمذاتماظلعيماظؽؾرلة،م

م.151عـفومؼطوظقياإلميخوصم،دػـمأخرىمعـمجـلقوتمزبؿؾػيم1861ودخؾًمعـذم
م مهرك مهفقؿ ماضؿقؿًمم"ؽئاظػال"وأعوم ماٌفوجرؼـ، مأػؿقي موتزاؼد اظرؼػقي

مػذ مذرطوتماٌالحي معـ ماًصؾمهذبؿقسي ماظؼرنمياظلقق ماألخرلمعـ ماظعؼد معع ،
م مسوم مبعد مووػران، ماظؾقريمبنيمعؾقؾقي مبوظربط مصؾدأتم152م1892اظؿودعمسشر، .

ماظػرغلقي موبوًصقص مزبؿؾػي، معالحقي مغؼؾ مظشرطوت متوبعي واإلدؾوغقيممدػـ
ماىقىموواإل مبنيمػذا متؾقر مشربمؼطوظقي م153اىزائرعقاغه موعـ مذرطوتمأ. برز

م مند: ماظػرغلقي، ماٌالحقي مو(Oser)اظـؼؾ ،(Touache)مو ،(Castanié)
،م154

ماىزائر مؼب ماظعؿول مظـؼؾ مزبصصي مطوغً ماظيت مػذهم155و"أرتقاس"، موغوصلً ،
 .156اظؾقاخرمبشدةمغظرلتفوماإلدؾوغقي
اإلدؾوغقيماحملؿؾيمؼبمسلولمماٌالحيموطالءمؼبمايصقنوطونمٌكؿؾػمذرطوتم

مو"دقؼر"مظؾؾقاخرم"روعـؿو"م،مصػلمعقـوءمعؾقؾقيمطونمبـمغبقموإخقاغفموطقالاٌغرب

                                                                                                                                   
مم150 مبؿورؼخ ماظطرؼس، ماظعربل مبـ مربؿد مايوج ماظـوئى مإظب معقدك مبـ ماغبد ماألسظؿ ماظصدر معـ رجىمم25ردوظي

 .25/17،معح.مناع.ذتطوذخ.م،م1898مدؼلؿدلم9ػـ/م1316
151 Vilar, J.-B., y.Navarro, J.-M. (1987), « Melilla en las emigraciones rifeñas, op.cit.,      

p. 233. 
152 Aziza, M. (1992), Contribución al estudio de la emigración, op.cit., p. 169. 
153 » La emigración a Argelia«, El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 17 de Mayo de 

1908, nº 1943. 
154 Bernard, A., (1911), Les confins algero-marocains, op.cit., p. 333. 
155 Maldonado Vázquez, E. (1952), El Rogui, Tetuán, Eds. Instituto General Franco de 

Estudios e Investigación Hispano-Árabe, p. 403. 
156 Ibid., p. 295. 
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مطوغًو"اظرؼػ" مبقـؿو مأرعؾيممس."م. مأعو مطقال"، م"أغؿقغقق مظؾؾوخرة موطقؾي عرؼو"
م.157دالعيمصؼدمطوغًموطقؾيمظؾوخرةم"توصـو"

م:158اظلػـماظؿوظقيم1905عـمدـيممأوتي،مؼبمذفرمردًمؼبمعقـوءمعؾقؾقموضد

- Zenith de Port-Say 
- Norma de Oran 

- Emir de Malaga 

- Moselle de Marsella 

- Sevilla de Chafarinas. 

مشودرتم مصؿـال ماٌعدل، مؼب مأدؾقسقو مواحدة مبرحؾي متؼقم ماظؾقاخر وطوغًمػذه
م7عؾقؾقيمؼبممعقـوءم(Arpad-Centif) دـؿقػ"-"غقرعو"مو"إعرل"مو"أربود بقاخر
.موبعدمأدؾقع،مضوعًمتؼرؼؾوم159رؼػلقبم6000ممسبقماىزائرموسؾكمعؿـفوم1903معوي

م1126سؾكماظؿقاظلم غػسماظؾقاخرمبرحؾيمثوغقي،مصرطىمسؾكمعنتم"غقرعو"مو"تقؾ"
مم.160رؼػقوم475و

                                                                                                                                   
157 « Embarque de moros a la Argelia «, El Telegrama del Rif, Melilla, Año XII, 09 de 

Mayo de 1913, nº 3556. 
158 » Movimiento maritime «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 25 de Agosto 

1905, nº 1141. 
159 » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año II, 08 de Mayo de 

1903, nº 414.   
160 » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año II, 14 de Mayo de 

1903, nº 420 
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 :ذرؽوبذادلفاجرقنذاؾرقػقنيذؿنذؿقـاءذؿؾقؾقةذحنوذاجلزائر0صورةذ

Source :  
Diez Sánchez, J. (2009), « Personajes e Instituciones en la historia del puerto de Melilla »,  

En: EL puerto de Melilla: una obra centenaria con un pasado milenario. edición a cargo de 

Antonio Bravo Niento y Juan Antonio Bellver Garrido, eds. Autoridad Portuaria de Melilla,  
imp. Monterreina Melilla, p. 279. 

وطوغًمبعضمػذهماظؾقاخرمتؼقممبوظرحؾيمعؾوذرةمعـمعؾقؾقيمإظبموػران،مبقـؿوم
مدرل مظؿؿوبع معؾقؾقي معقـوء متؿقضػمؼب مثؿ موبودس، ماظـؽقر مأخرىمعـ مإظبمتـطؾؼ ػو

ًمعـماظـؽقرمودخؾًمعؽبدكب.موغػسماظشلءمبوظـلؾيمظؾؾوخرةم"إدؾوغقو"ماظيتمَض161وػران
.مطؿوم162و،مظـؼؾفؿمإظبموػرانرؼػقـبم233وسؾكمعؿـفومم1909معويم21عقـوءمعؾقؾقيمؼبم

م"اظرؼػ" مداظؼو تقضػًمبوخرة مؼب معؾقؾقي مؼب ماظـؽقر معـ مم6عي .م163م1915معويعـ
عؾقؾقيمبوخرةم"صرعون"مو"عـفرل"مضودعؿونمعـمتقاصدتمسؾكمعقـوءمم،بعدمذظؽموأدؾقس

.م165غػسماظؾقاخرمطوغًمتؿؿمرحؾيماظعقدةم.موسؾكمعنت164اظـؽقرمؼبماووهماىزائر

                                                                                                                                   
161 » Moros à la Argelia «,in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XIV, 07 de Mayo de 

1915,  nº 9304. 
162 » Embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VIII, 22 de Mayo de 

1909, nº 2248. 
163 » Moros à la Argelia «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año XIV, 07 de Mayo de 

1915, nº 9304. 
164 » A la siega: embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año IV, 14 de 

Mayo de 1905, nº 9311.   
165 » Regreso de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año II, 16 de Julio de 1903,         

nº 463.   

http://www.todostuslibros.com/editorial/autoridad-portuaria-de-melilla
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مسددم مسؾك متؿقضػ مطوغً ماٌالحي مذرطوت مأربوح مأن مإظب ماإلذورة معـ مالبد وػـو
 .166اٌلوصرؼـ

ذخاتـؿـة

ظؿودعمسشر،مؼبماظـؾٌماألولمعـماظؼرنمام،إنماظلقطرةماظػرغلقيمسؾكماىزائر
صلحماجملولمظعالضوتمزبؿؾػيمضوتمبنيماجملؿؿعوتماٌغوربقي،موضدمأثرمسؾكماظعال

هؽؿًمصقفومعقؽوغقزعوتمجدؼدة.موضدمسؿؾًمضؾوئؾماظرؼػمؼبمزؾمػذهماٌؿغرلاتم
الفمعـماظقدماظعوعؾيماظرؼػقي.مبوظغربماىزائريماظذيمادؿقسىماآلمسؾكماالرتؾوط

ماظرؼػقيأو ماٌقزلقي ماشلفرة ماظؾقريمثورت ماٌلؾؽ مضؾؾممسدل معـ معؿؾوؼـي عقاضػ
ماالدذلاتقفقيماظؼقىماإل معصويفو موإدؾوغقو(،ماظيتمهؽؿًمصقفو عدلؼوظقيم)صرغلو

مواظظرصقيمؼبماٌـطؼي.
وإذامطوغًماشلفرةماظرؼػقيمإظبماىزائرماغطؾؼًمخاللماظـصػماألولمعـماظؼرنم

طالضومعـمعقـوءمعؾقؾقيماظؿودعمسشر،مصننمادؿعؿولمأػوظلماظرؼػمظؾطرؼؼماظؾقريماغ
احملؿؾيمطونمعؿلخرامعؼورغيمععماٌلؾؽماظدلي.موطونماخؿقورػؿمظإحبورمإظبماظغربم
مملمؼؿقؼؼمؼبماظغوظىم معو ماظطرؼؼماظدلي،موػق اىزائريمعـمأجؾمتػوديمزبورر
غظرامظؾظروفماظصعؾيماظيتمطوغًمهقطمبوظرحالتماظؾقرؼي.مصؼدمسوغكماٌفوجرونم

األوربقيماظيتمادؿغؾًموضعفؿ،مدقاءمعـمخاللمأدعورممعـمجشعمذرطوتماٌالحي
اظؿذاطرماٌرتػعيمخوصيمؼبمأوضوتماظذروة،مأومعـمخاللمتؽدؼلفؿمؼبماظؾقاخرمدونم
مواألوبؽيم مظألعراض مسرضي مجعؾفؿ مممو ماظصققي، مواظلالعي ماظراحي مذروط أدغك

ماظػؿوطي.
ماٌـ ماغػؿوح مؼب مدوػؿ ماظذي ماظرؼػ، مؼب معؾقؾقي معقـوء مألػؿقي مسؾكموغظرا طؼي

اًورج،مصؼدمطوغًماظؼؾوئؾماظؼرؼؾيمعـماظـغرماحملؿؾمػلماألطـرمإضؾوالمسؾكماٌلؾؽم
ماٌفوجرؼـم مسدد مبلن مسؾؿـبو ماىزائري. ماظغرب مسبق ماٌقزلقي مظؾففرة اظؾقري

مإظبماىزائرمملمؼؽـمضورقب مؼـؿؼؾقنمعقزلقو هؽؿًمصقفممإذم؛ااظرؼػقنيماظذؼـمطوغقا
قيم)اىػوف(.مطؿومؼصعىمحصرمسددػؿمؼبمأرضوممزروفمسدةمأػؿفوماظعقاعؾماظطؾقع

معضؾقري،مظؽقنمعفوجرمواحدمميؽـمأنمؼؼقممبلطـرمعـمرحؾيمخاللماظلـي.

                                                                                                                                   
166 »  El embarque de moros «, in El Telegrama del Rif, Melilla, Año VII, 29 de Mayo 

1908, nº 1953. 
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مطونماألعر،مصنن مضدمدوػؿم،اغػؿوحماظرؼػمسؾكماظؾقرماألبقضماٌؿقدطموطقػؿو
متزاؼد مأن مصؿه موعو ماظغربماىزائري، ماظرؼػقنيمسبق مأصقاج متـؼؾ متلفقؾ متؼب

ؼبمبعدمتقاصدمذرطوتماٌالحيماظعوٌقيمسؾكمعقاغهماظـغقرماحملؿؾيممػذاماظؿقورمأػؿقي
ماظؿقرطوتم مأػؿقي مبػضؾ مهؼؼفو، مطوغً ماظيت ماظطوئؾي مظألربوح ماٌغرب، سلول

مبنيماظرؼػمواظغربماىزائري معو ماظؾشرؼي ماٌقزلقيم. ماشلفرة مػذه مطـوصي مأن طؿو
أوضوعماظرؼػ،مٌوممؼبماظيتمهقظًمأحقوغومإظبمادؿؼرارمغفوئل،مأثرتمتلثرلـبامطؾرلـبا
مأحدثؿفمصقفمعـمهقالتمثؼوصقيمواجؿؿوسقيمواضؿصودؼي.

م مإعبوال، مطؿو مزبؿؾػي، مررضو ماىزائر مسبق ماظرؼػقي مشلومادبذتماشلفرة طون
مماأبعودـب ماظػرغلل ماالدؿعؿور مغفوؼي مأن مشرل مواجؿؿوسقي، مواضؿصودؼي مؼبدقودقي

م ماشلفرة متقور مدقققل ماىزائر مااظرؼػقي مبؼطع مأوربو ماألبقضماٌؿقدطمسبق ظؾقر
رقال.مممومؼؾنيمعدىمعلوػؿيماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمؼبماغػؿوحماظرؼػمسؾكماًورجم
مواالضؿصودؼيم ماظؿورطبقي ماظلقوضوت مسـ ماظـظر مبغض ماشلفرة، مزوػرة مخالل عـ

م مسبقمواالجؿؿوسقي ماشلفرة محرطي موادؿقعوب مصفؿ مأن موالذؽ مصقفو، اظيتممتً
اشلفرةماظيتماغطؾؼًمخاللماظـصػماظـوغلمعـمصفؿمتقوراتممسؾكاىزائرمتلوسدغوم

 .خرمادؿؿرارـبامظؾؿقورماألول،مواظيتمتعؿدلمبشؽؾمأومبكممسبقمأوربوماظغربقي20قم
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