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الحركت العماليت في مواجهت الاحتالل – اضراب عمال ميناء سكيكذة
(ً )Philippevilleومي  00/30و  1091/10/01ردا على جرائم
الاحتالل الفرنس ي
أ /عالل بيتور
جامعت الجزائر

ملخص.
ٌّخبر الالشاب هىِا مً أهىاُ الىما ٥العُاس ي في ٘ترة الحش٠ت
الىوىُت ،وَّخبر حهادا ال ًٝل ًِ حمل العالح ،في الٙترة اإلامخذة مً
 1954إلى  ،1962حُث ١ان الاحخالً ٥ىاحه الاحخجاحاث الّمالُت
بالشـاؿ والىاس ،وبالٝخل والاِخٝا ،٥والؽىاهذ ٠ثيرة .صمً لمً
الّما ٥الجضائشٍين الزًً خالىا حش١اث احخجاحُت ،والشاباث ٠ثيرة،
ِما ٥اإلاىاوئ (الذوا٠شة) في اإلاذن العاحلُت.
هىّشك هزه الىسٜت إللشاب ِما ٥مُىاء ظ٢ُ٢ذة ظىت ،1961
بّذ حشٍمت اٜتر٘ها حىىد الاحخال ٥لذ مى٠ب حىائضي ظلمي ،ساح
ضحُتها أسبّت ؼهذاء ،وِؽشاث الجشحى.
الكلماث الذالت:
ِما ٥اإلاُىاء (الذوا٠شة) الالشاب ،ظ٢ُ٢ذة ،الجِؾ
الٙشوس ي ،معيرة ظلمُت.
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مفهوم الاضراب:
وؽأ مٙهىم الالشاب هدُجت الاهٝالب الفىاعي الزي حذر في
الٝشن الثامً ِؽش ،حُث حّشك الّما ٥ل٣ا٘ت أهىاُ الّزاب
والحشمان والاظخٕال 1.٥و ١لمت :إلشاب هي جشحمت ل٣لمت ( ) Grèveوهي
اظم لعاحت في باسَغ ،أًً ١ان ًجخمْ ٘يها الّما ٥الّاولىن ،وحّني
2
اظخخذام أوٜ ٥ادم إلى هزه العاحت.
وَّشٗ الالشاب ِلى أهه مٝاومت ًبذيها الّما ٥مً أحل
حُٕير أو حّذًل أو جحىٍش الٝىة التي حعمح لهم بمىالب مُّىت و٘ٞ
ج٢خُ٣اث خاـت .وٜذ ١ان اإلاٙهىم مٝخفشا ِلى اإلاجا ٥الفىاعي ،زم
جىىس ِبر الترار العىظُىلىجي ،حُث أـبح ٌّني خشٜا للّاداث
وألاِشاٗ التي ال ِالٜت لها بمجا ٥الّمل ،إر أـبح هىا ٟالالشاب ًِ
دْ٘ المشائب ،و الالشاب ًِ الىّام ،و الالشاب ًِ الذساظت،
3
والالشاب العُاس ي...ؤيرها مً الالشاباث".
الاضراب السياس يٌّ :خبر الالشاب العُاس ي أِى ٚأهىاُ
الالشاباث التي جٝىم بها الجماهير "٘هى الؽ٣ل الىبُعي ألاو ٥ل٣ل
4
هما ٥زىسي ٍُِم".
و ٜذ أدس٠ذ حبهت الخحشٍش الىوني مً الُىم ألاو ٥أن
ـشاِها مْ الاحخالٜ ،٥ائم ِلى ٠عب الجماهير في ـٙها ،والالشاب
أحذ أهم الىظائل التي جبين اهممام الجماهير لف ٚالثىسة٘ ،اإللشاب
5
الجماهيري مجشد ؼ٣ل للىما ٥الثىسي الّام.
ولزلِ ٤مذث حبهت الخحشٍش الىوني إلى جأظِغ هٝابت ِمالُت
حعير في ٘ل٢ها في ٘ 24براًش  ،1956و١ان أو ٥إلشاب حّلىه هزه الىٝابت
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هى الشاب ًىم  05حىٍلُت  ،1956الزي حاء متزامىا مْ اإلاؤجمش الذولي
لل٣ىهٙذسالُت الّاإلاُت للىٝاباث الحشة (Confédération ) CISL
 internationale des syndicats libresالزي ١ان مٝشسا ِٝذه في جىوغ
بذاًت حىٍلُت  1956بىحىد مششحين ازىين ،أحذهما مششح USTA
6
وآلاخش مششح .UGTA
بُذ أن إداسة الاحخال ٥لم حّي أهمُت ٠بيرة لهزا ؤلالشاب،
ألهه لم ً ً٢ـادسا ًِ حبهت الخحشٍش الىوني ،حتى وإن ١ان الاجحاد
الّام للّما ٥الجضائشٍين ٌعير في ٘ل٢ها ،ألن ؤلاداسة أدس٠ذ أن هزا
ؤلالشاب اظخّشالُا ا٠ثر مىه مىلبُا ،وأن الٝفذ مىه ١ان الاهممام
لل٣ىهٙذسالُت الّاإلاُت للىٝاباث الحشة ،حُث ٜبل ممثل UGTAولم ًٝبل
ممثل  USTAخال ٥احخماُ اللجىت الخىُٙزًت في بشو٠عل مً  02إلى 09
7
حىٍلُت . 1956
في حين ١اهذ الالشاباث اإلاّلىت مً ٜبل حبهت الخحشٍش
الىوني ،جٝابل بىحؽُت ٠بيرة ،ألنها ١اهذ الشاباث ظُاظُت٠ ،ما
حذر في الشاب  28حاهٙيي  1957اإلاّلً بمىاظبت اوّٝاد الجمُّت
الّامت لألمم اإلاخحذة مً  28حاهٙيي إلى ُٙ٘ 04شي  ،1957وٜذ وصِذ
حبهت الخحشٍش حّلُماث بؽأن هزا ؤلالشاب ،حاء في مٝذمتها " :بمىاظبت
الىٝاػ في حمُّت ألامم اإلاخحذة حى ٥اإلاعألت الجضائشٍت ،مً المشوسي
8
أن الؽّب الجضائشي ٌّبر بئحماُ ًِ إسادجه في الخحشس والاظخٝال."٥
مهنت الذواكرة :هي مهىت مً اإلاهً الؽاٜتًٝ ،ىم ٘يها الّامل
بخحمُل أو جٙشَٖ الع٘ ،ًٙمىز ٌهىس الع ًٙالخجاسٍت ،ـاحبخه هزه
اإلاهىت ،و١لمت "دوا٠شة" مأخىرة مً الل َٙالاهجليزي ( )dockوَّني
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الحىك ،أو حىك الع ،ًٙزم اظخّمل الل َٙللذاللت ِلى الّما٥
9
الزًً ًٝىمىن بخٙشَٖ الع.ًٙ
و ًٝابل ل" َٙالذوا٠شة" في اللٕت الٙشوعُت مجمىِت ألٙاً،
،chargeurs ،arrimeurs ،débardeurs
مثل،brouettiers( :
ّ
 10.)déchargeursوفي اللٕت الّشبُت ،وعخّمل ١لمت "حما "٥إال أن
اللٍٙت ِامت في ١ل الحمالين ،في ألاظىا ٛواإلاشافئ و ٔيرها ،أما ١لمت
ّ
"الحما "٥في اإلاشافئ.
"دو١اس" ٘ال حّني إال
و١اهذ مهىت "الذوا٠شة" في ِهذ الاحخال ٥الٙشوس ي مً اإلاهً
الُىمُت ،أي أن الّامل ًخشج با٠شا لُفل إلى اإلاُىاء ،وٍيخٍش لٍُٙش
بّمل ًىم ؼا ،ٛحُث ًخٝاض ى أحشه وٍمض ي ،و في الٕذ بىٙغ
الُُٙ٢ت ،زم ِش٘ذ اإلاهىت جىىسا ملحىٌا مً خال ٥الىماالث الىٝابُت،
٘أـبح الذوا٠شة ًٍٙشون بّٝىد حضئُت (مؤٜخت) و أـبح بّمهم ِماال
دائمين .وٜذ اظخمشث هزه الىماالث الىٝابُت للذ٘اُ ًِ الّٝىد
الؽهشٍت اإلاٝترحت مً ٜبل الذولت ،وًِ الحماًت لذ البىالت ،وًِ
11
ألاحش اإلاشٍح.
١ان الذوا٠شة الجضائشٍىن ٕ٠يرهم مً الّماٌ ،٥ؽاس١ىن في
الىما ٥الّمالي ٠ما ٌؽاس١ىن في الىما ٥العُاس ي ،خاـت في الٙترة
ّ
اإلامخذة بين  ،1962/1954و ٜذ ؼ٣ل مُىاء ظ٢ُ٢ذة في  30ظبخمبر
 1961ـىسة هاـّت لهزا الىما ،٥حُث ؼهذ الشابا إلاذة ًىمين ،وٜٚ
ُ٘ه الذوا٠شة الجضائشٍىن إلاىاحهت حشائم الاحخال ٥الٙشوس ي في حٞ
الجضائشٍين٘ .ما هي ألاظباب اإلاباؼشة لهزا الالشاب؟
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اعتذاء على الحي الاسالمي بمذًنت سكيكذة بالقنابل
اليذويت :في لُلت  28ظبخمبر  1961حىالي العاِت الّاؼشة معاء،
اِخذي مجهىلىن بالٝىابل الُذوٍت ِلى الحي الاظالمي ( Cité des
 ) indigènesالىا ْٜحىىب ٔشب اإلا٣ان اإلاعمى ( Faubourg de
 ،)L’espéranceوٜذ أدي هزا الاِخذاء إلى اظدؽهاد أحذ الع٣ان
12
( ظٝىه ضحُت).
وفي جٝشٍش ؼشوت الاظخّالماث الّامت٘ ،ئن الاِخذاء ١ان
حماُِا ،حُث ألُٝذ زالر ٜىابل ًذوٍت ِلى الحي الع٢نيٜ ،خل ٘يها
13
اإلاذِى "سمخم الىاهش" ( )REMTEM Taharوأـِبذ أمه بجشاج خىيرة.
أما في جٝشٍش ألامً الّام٘ ،ئن اظم الضحُت هى "سمُتن الىاهش
بً ـالح" (.14) RMITHENE Tahar ben Salah
مسيرة سكان الحي ًوم  1091/00/20ردا على الاعتذاء :أِلً
ًِ دً٘ الؽهُذ باإلاٝبرة الاظالمُت اإلاٝابلت للحي الزي حّشك لالِخذاء،
ِلى العاِت الشابّت ِؽش معاء ًىم  15،1961/09/29أي بّذ ـالة
الجمّت .وِلى العاِت الىاحذة ،حمل الجثمان ِلى هٝالت ،وبذال مً
الخىحه إلى اإلاٝبرة ،جىحه اإلاؽُّىن هحى مش٠ض اإلاذًىت١ ،ان الّذد في
بذاًت الخحش ٟحىالي ظخين مؽُّا ،زم بذأ ًضداد الّذد حتى وـل ٜشابت
16
ظخمائت سحلٝ٘ ،ذ جحى ٥اإلاى٠ب مً حؽُِْ حىاصة إلى مٍاهشة.
اهىل ٞاإلاى٠ب مً الحي الاظالمي هحى الىشٍ ٞالىوني سٜم
 ) Route Faubourg de L’espérance( 03مشوسا بالعاحت اإلاعماة
(  )Place Wagramأًً ًىحذ "الجما ،"٥وٜبل الىـى ٥إلى ؼاسُ ( G.
 )Clémenceauبحىالي مائت متر ،اـىذم اإلاى٠ب بىحذة ِع٢شٍت،
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ًخّل ٞألامش بٙشٜت "الحش١ى" (Centre de Renseignements et )C.R.A
d’actionبُٝادة الّشٍ ٚألاو ، LFEVRE Raoul" ٥ومعاِذة مٙدؾ
الؽشوت الّمىمُت "  "ERARZO, Paulولابي الؽشوت «RAUNIER,
17
»  Rogerو ٠الهما مىخذب في هزه الٙشٜت.
١اهذ الٙشٜت الّع٢شٍت للحش١ى مشابمه في الث٢ىت اإلاعماة
( ،)Manginوٜذ جأهبىا للمىاحهت في الؽاسُ اإلاعمى ()DE Gourgas
وٜبل وـى ٥اإلاى٠ب بّؽشاث ألامخاس ،أول ٞالجىىد الىاس ِلى اإلاى٠ب،
مذِين أن ولٝاث هاس أولٝذ مً داخل اإلاى٠ب ،وأن الّعا٠ش سدوا
ِليهم باإلاثل .وٜذ أظٙش اوال ٛالىاس ِلى اإلاى٠ب ًِ ظٝىه أسبْ ؼهذاء
و أسبّت ِؽش حشٍحا في حالت الخىش ،حملىا إلى اإلاعدؽٙى ،دون حعاب
18
الاـاباث الخُٙٙت التي س٘ن أصحابها الاهخٝا ٥إلى اإلاعدؽٙى.
19
أسماء الشهذاء (القتلى):
الرقم

الاسم واللقب
 0بىهىاس مىلىد

1
0مىس ى بً مشاٌغ
2
ٜ 0ىَعم سؼُذ
3
 0حعين ﭬاط
4

ابن
جاريخ ومكان امليالد
ابً ِلي وبىهىاس
1942/04/01
ـُٙت
بع٢ُ٢ذة
ابً محمذ
1944/03/06
والّلمي مباس٠ت
بع٢ُ٢ذة
 1940/11/20بمجاص ابً العبتي و
وبىػ صبُذة
الذؼِؾ
بً احمذ
1951/09/14
والّلمي ظاظُت
بع٢ُ٢ذة
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أسماء الجرحى:
الشٜم

20

الاظم واللٝب
0حعين سُٜٞ

جاسٍخ وم٣ان اإلاُالد
1944/06/25
بع٢ُ٢ذة
 1944بع٢ُ٢ذة

ابً ابشاهُم و ظاِذ سواهت زلجت

0مخخاس بلّؽُت

 20ظىت بالٝل

ابً محمذ و بلّؽُت ٘اومت

Faubourg

حش0اب ِبذ الىهاب

1943/10/11
ظ٢ُ٢ذة
1945/05/08

ابً معّىد ومٝلي لىٍضة

Faubourg

1
ِ0ماس خمِغ

ابً
ابً اإلاذاوي و باسي صوٍىت

الّىىان
Cité les Mélias
الحي الاظالمي

2
3
4
0مٕالوي ٘ىاصي

ابً بىصٍذ و بىمهشة ًمُىت

Faubourg

5
0ـالح دادي
ظِعخت
ِ 0لي الّلمي

6

1947/11/18
ظ٢ُ٢ذة
 1933بشممان حما٥

ابً محمذ و ب٣ىػ الضهشة
ابً سابح وؼٝاه خذوحت

Rue Tissot
Stora

7
٠0ماُ٠ ٥بؾ

 10ظىىاث

ابً اظماِين وُ٠بؾ الضهشة

Faubourg

8
0حعين ﭬاط
9
10
11

هاؼمي بىٔأت
محمذ بىحىػ

12
13

٘اومت بىٔلُخت
ؼلي وسٍذة

14

الُّذ بىحجىس

 17ظىت
 30ظىت بضٜاس
 1934/06/06بضَٕىد
ًىظٚ
 10ظىىاث ظ٢ُ٢ذة
1949/01/24
ظ٢ُ٢ذة
1944/02/17
بٝعىىُىت

ابً سابح و بىهالُت ًمُىت

الحي الاظالمي

ابً ـالح وبىُ٠ىة الضهشة
ابً احمذ و بىؼشٍي وهاس ى

Mamelon Négrier
Rue de l’Artillerie

ابىت ِضٍض و دًبىن معّىدة
ابىت الحعين و ؼشٍي ِائؽت

الحي الاظالمي
Mamelon Négrier

/

/

إضراب عمال امليناء ردا على جريمت الاحتالل :جبّا للجشٍمت
التي اٜتر٘تها ٜىاث الاحخالً ٥ىم الجمّت  29ظبخمبر  ،1961أِلً ِما٥
اإلاُىاء الشابا إلاذة ًىمين ،العبذ  30ظبخمبر و ًىم ألاحذ  01أ٠خىبش
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1961ـ جمامىا مْ أهالي الؽهذاء ،و وٜى٘ا في وحه حشائم الاحخال ،٥وٜذ
أخبر جٝشٍش ؼشوت الحذود ،أن ألاؼٕا ٥اإلاعخعجلت في اإلاُىاء ،خاـت
الهبىه والفّىد للباخشة " حبل دًشة" للمؤظعت اإلاخخلىت ،اإلاؤحشة مً
ٜبل الجِؾٜ ،ذ لمىذ مً وشٗ الّما ٥ألاوسبُين وبّن الذوا٠شة
21
اإلاؤٜخين مً اإلاعلمين.
جىظْ الالشاب لِؽمل مخخل ٚالّما ٥والخجاسٝ٘ ،ذ أٔلٞ
بّن الخجاس محالتهم بذاًت مً أمعُت الجمّت  29ظبخمبر ،وفي
الفبُحت مغ الالشاب ١ل ِما ٥الىشٜاث ()le Service de la Voirie
مً اإلاعلمين بيعبت مائت باإلاائت٠ ،ما ١ان ِاما في ٜىاُ الفىاِت و
22
البىاء.
وفي ًىم ألاحذ معاء بذأث بّن اإلاحالث جٙخح أبىابها في
اإلاذًىت ،بّذ أن ٘شٓ الىاط مً دً٘ الؽهذاء في الفبُحت ،أما ِما٥
اإلاُىاء ٘ٝذ اظخمش الشابهم إلى ٔاًت ًىم الازىين ـباحا ،حُث جىحهىا
23
الّادة إلى مٝش ِملهم ،ل٢نهم ٘ىحئىا بئلشاب الذوا٠شة ألاوسبُين.
إضراب الذواكرة ألاوربيين ًوم  :1091/10/02في ـبُحت ًىم
الازىين  02أ٠خىبش أِلً ِما ٥اإلاُىاء مً ألاوسبُين ًِ الشاب جمامىا
مْ ازىين مً صمالئهم اِخٝلىا ًىم  28ظبخمبر بتهمت الاهممام إلى معيرة
24
ٔير مشخفت.
ور٠ش جٝشٍش الؽشوت أن اإلاعيرة ١اهذ مً جىٍُم (،)L’OAS
حُث حشث هزه اإلاعيرة في الُىم الزي جم ُ٘ه الاِخذاء ِلى الحي
الاظالمي بالٝىابل الُذوٍت ،واظدؽهذ "الىاهش سمُتن" و أـِبذ والذجه.
مما ًبين أن الاِخذاء ١ان ِلى أًذي ( ،)L’OASوهي الٙترة التي وؽي
٘يها هزا الخىٍُم في بّن اإلاذن راث الثٝل ألاوسبي٠ .ما ًز٠ش الخٝشٍش
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أن معؤولي اإلاُىاء ولبىا مً الّما ٥اإلاعلمين الخىحه إلى بُىتهم جٙادًا
ألًت مىاحهت محخملت ،وأن ألاوسبُين اظخأهٙىا الّمل ِلى العاِت
25
الخامعت ِؽش والىف ٚمعاء.

الحركت العماليت في مواجهت الاحتالل – اضراب عمال ميناء سكيكذة

خاجمت :في ًىم  03أ٠خىبش ٜ 1961ذم الّامالن ألاوسبُان
للمحا٠مت ،حُث ح٢م ِليهما بؽهشًٍ سجً مْ و ٜٚالخىُٙز 26.أما
مٝخل الجضائشي و إـابت والذجهٝ٘ ،ذ ٘خح الذس ٟالٙشوس ي جحُٝٝا لم
ًأث ر٠شه في الىزائ ٞالتي بين أًذًىا ،و مما ال ؼُ٘ ٤ه ،أن أ٘شاد الٙشٜت
الّع٢شٍت لم ًخم الخح ُٞٝمّهم ،ألن ١ل الخٝاسٍش التي اولّىا ِليها،
جز٠ش أن الٙشٜت الّع٢شٍت داّ٘ذ ًِ هٙعها في مىاحهت اوال ٛالىاس،
27
وفي مىاحهت الٝىبلت الُذوٍت التي أولٝذ مً وظي اإلاخٍاهشًٍ.
وٜذ حاءث هزه الخٝاسٍش مخخلٙت ،حُث ًز٠ش بّمها أن الزي
أول ٞالىاس شخق واحذ ،وجز٠ش أخشي أن ِذة أشخاؿ أولٝىا الىاس،
٠ما جز٠ش بّمها إلٝاء ٜىبلت ًذوٍت ،وال جز٠شها الخٝاسٍش ألاخشي ،مما
ٌّىي داللت أهه مجشد مبرس للجشٍمت ،وأن اإلاى٠ب الجىائضي ١ان معيرة
ظلمُت ،ولى أسادوا إوال ٛالىاس٘ ،الٙذائُىن ظِىٙزون رل ٤في أوٜاث
مخخلٙت في ٜلب اإلاذًىت ،دون أن ّ
ٌّشلىا اإلاذهُين اإلاؽُّين للخىش.
٠ما وسجل أن الحش٠ت الّمالُت بمخخلٜ ٚىاِاتها١ ،اهذ
حالشة في اإلاى ،ٜٚخاـت ِما ٥اإلاُىاء الزًً جٝخاث أظشهم مً ِملهم
الُىميٝ٘ ،ذ ضحىا بُىمين الا٘ت للُىم الثالث ،الزي حشمىا مً
ال٢عب ُ٘ه بعبب الشاب وؽىاء (.)L’OAS
إن الحش٠ت الّمالُت حضء أـُل مً الؽّب الجضائشي ،مثل
الحش٠ت الىالبُت ،و مثل الخجاس١ ،اهذ جمثل سا٘ذا أظاظُا مً سوا٘ذ
الىما ٥والجهاد مً أحل الٝمُت الىوىُت ،وٜذ ججلى رل ٤مً خال٥
ِؽشاث الحش١اث الاحخجاحُت ،بؽٝيها اإلاىلبي والعُاس ي ،وحشي بهزا
اليؽاه أن ٌسجل بمذاد مً رهب.
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