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ثاجة قديمة في الشواطئ  الجالجة على إّن صورة املرأة

على  ابجمود مشاعر مجتمع قج وكيّنها توحيالبحرية الجرج جّية 

أّ  تنتظر االرتماء في حضن ابنها الذي لن ييتي أبدا،  ، هيأبنائه

إلى  منذ اللحظة الجنينّية حبيبها-البنهاحّب وعشق  وهي صورة

 تلك اللحظات أصابها هوس االنتظار. في ساعة الفراق األزلية

ه االحتماالت"كيّن الّريح تحتها" وهي تطرح 
ّ
في  وتعّددها: لعل

يكون في صراع رياي ي  راي ي األورويية ايإيطالية، أو رّيمااأل 

 محض ما أع شه اآلن هو ع األمواج البحرية، أو لعّل سباحي م

 أضغاث أحا ... 

 
اقع التواصل االجتماعي: فايسبوك  املصدر: مو
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 شت شبه الجزيرة الجرج جّية على وقع أيا  وليالعا

جتمعّية ميساوية اتجّمت بالنضالية واألشكال التضامنّية امل

والبنية  غابت فيها األجهزةأليمة سردية  املحلّية. عاشت على وقع

املجتمعية  النظامّية للدولة التونجّية. ومن هذه املنطلقات

حينّية –حاولنا قدر ايإمكان وفي سياقات راهنّية واملعرفية 

 هذه الدراما في شبه الجزيرة الجرج جّيةالبحث عن كوال   

بت من حتجاجية املحلّية، ، وعن رهانات الحر ة اال وأسبابها
ّ
والتث

حضور الدولة التونجّية، وأدوار النخب املحلّية التي مدى 

ولكن  التنموّية البيئّية. نشطاء جمعية البحارتتجّجد أساسا في 

علين الواضحين االف ل جوانا أن ال ننس ى دائما أّن الثوار علي

الذين  واملناضات املناضلون أيضا للعيان في الشارع. فهناك 

مثل بالغة التعقيد ذه الدراما ه في كوال   الخلفيةفي ال ينشطون 

وجب القول الخ. لذلك 1همن في مكاتبالتاميذ في املدارس واملوظفي

ّن الحر ة النقابية وحقوق ايإنجان واتحاد الفاحين واألعراف إ

 ادوار وصغار البحارة وبجطاء الناس باملجتمع الجرج س ي لعبوا أ

مهّمة في املجيرة التضامنّية والديناميكّية التعبوية لكّن عيبهم 

 .الهادي التيمومي" بعبارة مناضلون صامتون الوحيد أنهم "

                                                           
ر بسطاء الناس بايات، )آصف(، " -1 " ترجمة أحمد زايد، الشرق األوسطالحياة السياسية، كيف يغي 

 .334، ص 2014املر ز القومي للترجمة، القاهرة، 
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اعتمدنا في هذه الورقة التفجيرّية األولّية على تقن تين، 

تقنية املحادثة نصف املوجهة مع الفاعلين في جمعية البّحار 

باملشار ة،  والنقابيين والجياسيين املحلّيين، وتقنية املاحظة

خمجة أيا  في شبه جزيرة جرج  ، وذلك من يو   فقد قّض نا

، حيث 2022أ توير  19إلى منتصف يو   2022أ توير  14

االجتماعات العامة واملفتوحة التي تقا  في امليناء الصيدي  ناوا ب

وفي مقر االتحاد املحلي للشغل بجرج   وفي مقر جمعية 

في حركات االحتجاج وفي يو  ايإضراب العا ،  ناالبّحار، وشار 

بين املجتشفى الجهوي بجرج   ومقبرة "حدائق إفريقيا"  ناوتنقل

 ناجرج   وفي بعض منازل عائات املفقودين، وشار وفي شوارع 

البحث عن والهادفة إلى  2022أ توير  17في الهّبة البحرية بتاريخ 

حاول إغفال الحوارات التي تدار في جثث املفقودين،  ما لم ن

ثّم وجب الوقوف عند  عالم املقاهي بين الجا نة والشباب. 

ارحتنا بيّن وهي مصمجيلة سوسيولوجية الفتة لانتباه 

التحليات في سياقات راهنّية هي مّهمة بحثية صعبة باعتبار أننا 

 ال زلنا في مشهد لم ينته بعد.
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I.  

، ر ب املغّيبون املنجّيون ليلة في شبه الجزيرة الجرج جّية

قارب الرحلة الهجرية حاملين بالبلوغ إلى ضفته  2022سبتمبر  21

ملخّصص للصيد الشمالية. ولكن هذا القارب الباستكي ا

لم مجاحته الجملّية خمجة أمتار  تجاوز الترفيهي والذي ال ت

، ومن هنا 2يصمد أما  العاصفة الجوّية أو الخافرة البحرية

رضيعة، القّصة التراجيدّية ألربعة عشر شابا وشابتين و  انطلقت

ات الهجرّية الزجرّية الوطنّية وصار الجميع ضحّية الجياس

مقبرة واألورويية التي جعلت من البحر املتوسط واألوسط "

ة  ".مائي 

املرأة كما البحر تلفظ " ت الحّب، تحضرمعادال ضمن 

 معذبو األرضواختار  3".الرجل خارجها إن هو مات داخلها

، وجعلوا من هذا طريق البحر فرانز فانون بعبارة الفرنس ي 

العالم البحري رفضهم مثل األخير رفيق درب وقّصة عشق، ولكن 

                                                           
من خال املحاورات التي أجريناها، ومن خال الحوارات التي تدار في شوارع جرج   أو في مواقع  -2

، وهناك 2022سبتمبر  21التواصل االجتماعي تّتضح روايتان: هناك من يتحّدث عن عنف املناخ ليلة 

من يجادل بيّن القارب قد ارتطم في خافرة بحرية كانت تابعة للجلطات التونجية أو ايإيطالية باعتبار 

ه ال وجود ألي أثر للقارب الذي صعده الحارقون. 
ّ
غياب العديد من الجثث إلى حّد اآلن، وياعتبار أن

 .ويالتالي ال يمكننا الجز  نهائيا في هذه الفاجعة ألّن األزمة لم تنته بعد
 .34، ص 2016"، دار القلم للنشر، تون ، بيبوالرالحجيني، )أمين(، " -3
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العديد من الجثث إلى أن ثبت البحر ، حيث لفظ الفضاء البّري 

ولكن في أي املقابر؟ هم  ...الخبر، بيّن األججاد نائمة في القبور 

وهكذا فقد عاشوا  "ة والجنان اإلفريقيةالحديق"نائمون في 

وصارت املدينة الجرج جّية  في خريف الغرياءغرياء ودفنوا غرياء 

وكيّنها مشهدية تعيدنا إلى صورة أبي ذّر الغفاري  ،فضاء للغرياء

رحم هللا أبا ذر  يمش ي وحده والحديث النبوي الذي تنبي بنهايته: " 

ر عند  بالغرية وهذا الشعور  ".ويموت وحده ويبعث وحده
ّ
متجذ

فتة التي من خال الا  غالبية املجتمع املحلي، ويتّضح  ذلك

رفعت يو  ايإضراب العا ، ومن خال ما  تبه املواطنون في 

 الفتات شبه الجزيرة.

 
  Felice Rosaاملصدر: صورة التقطها 
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هذه إّن املوت بهذه الطريقة ل جت حلما ألحد، ولكّن 

نا عن جماليات 
ّ
ة "الحادثة تحدث مغامرة الرحلة املتوسطي 

من  "والفراق الوداع" و عن جماليات "بطريقة غير نظامية

 لدى كزهور الشر  "منظورات جماليات عصر الفّن القبيح ... 

آدا  أو ، أدرنوثيدور لدى  جماليات القبيحأو   شارل بودلير

.... أو ليوتار ونانس ي والكو البارت ونيغري عند  الرائع واملريع

الّتي توالت على ر ح التاريخ العربي  جماليات األجسام املحترقة

 صوت الجنو  )الصفحة الرسمية فايسبوك( Radio Lela Meryam FMاملصدر: 
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فموتهم الخاص ٌيعّبر عن مقاومتهم   4"منذ احتراق البوعزيزي.

لدولة االحتقان، حيث تظهر قّصة وداعهم مثل حرق النف  

. فاألموات املسكيني فتحي "  ما يقول خاصةقيامة بوصفه "

لت حركات االحتجاج، وتصاعدت 
ّ
حركوا األحياء، حيث تشك

موجات الغضب،  ما أّن التدفقات والحركات الهجرية هي في 

النهاية ذخيرة احتجاجية تاريخية مّيزت املجتمعات الجنويية 

على التمّرد  باعتبارها إعانا، بوصفهاالشرقية التونجية 

 العصيان على سلطة البايات.و 

 القنديل لك   مصيرهم هو الفناءحلم هؤالء املنجّين ب

 تحولت. ولم تتوقف املعاناة عند هذا الحّد، فقد في الزنبيل

نحيبها وتفّجعها لتغدَو ضريا من  ين العائاتب العزاء طقوس

رطّية حينما سمعت بخبر مقتل ، فلئن كانت األ  ايإسباالحتفال

الخمجة في إحدى معارك وطنها ضّد األعداء قد انطلقت ها أبنائ

فإّن األ   5تصلي شكرا لآللهة التي أغدقت عليها كّل هذا النعيم،

ة ابنها والباحثة عن الجرج جّية الفاقدة
ّ
لألّ  الّتي ها تقول لجث

                                                           
"، جداول الثورات العربية... سيرة غير ذاتيةاملجكيني، )فتحي(، بنشيخة املجكيني، )أ  الزين(، " -4

 .171، ص 2013للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، لبنان، 
إرادة  «حر ّية املجتمع التونس ي في عشرية الثورة: بين "، ما هي الثورة؟بن جاء باهلل، )حمادي(، " -5

، تقديم: املولدي قّجومي، دار محمد علي للنشر، صفاق ، تون ،  » استجابة القدر« و  » الحياة

 .28، ص 2020
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ت . "في مفارقة مضنية ومؤملة  » بالتهاني« "دفنت ابنها 
ّ
وهكذا ظل

واملجتمع الجرج س ي بشكل عا  غارقين ما  العائات بشكل خاّص 

، مرسال بروستبين املاي ي والحاضر واملجتقبل، أو  ما يقول 

في خلطة عجيبة في بوتقة الذاكرة االسترجاعية "هم 

واالستبصار املستقبلي، يرون أنفسهم هنا وهناك وفي كل مكان 

فراش ثابتون راسخون لك   الذاكرة لوال أي مكان، وهم في ا

فإلى املاي ي ينطلقون محاولين فرملة . "مستيقظان والوعي

عقارب الجاعة التي تعود إلى الخلف، لتنطلق رحلة وهمية 

مجتقبلية ال ش يء يوقفها سوى الصباح املعتاد، وبعد ذلك 

وأصبحت رحلة البحث ال جديد لهم تحت الشم ،   دون أنهيتي

ظرين امليلوف واملعتاد، منتعن الجثث بمثابة التمرين اليومي، 

في " لحظة دفن األججاد، ولكّن هذه األخيرة لم تيت بعد وكينهم

في  صموئيل بيكيت"  ما يقول الكاتب ايإيرلندي انتظار غودو

وتتزامن هذه األيا  الدراماتيكّية مع غياب  6مجرحيته الشهيرة.

 الحكومة الق جّية.

 

 

                                                           
6- Beckett, (Samuel), "En attendant Godot", Les éditions de Minuit, 
Paris, 1952. 
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II.  

" بهذه العبارات خاطب سوى هللا وأنتملم يعد لي أحد "

أ توير  10جمعّية البّحار يو  البنه  ينأحد اآلباء الفاقد

املنتمين إلى عائات  قال أحد اآلباءنفجه الجياق وفي .2022

رئ   جمعّية البحار في مقر  لشمس الدي  بوراسين املفقودين

أ توير من نف  العا :  15االتحاد املحلي للشغل بجرج   يو  

 ."أنت الرئيس يا شمس الدي ... أنت الرئيس.. أنت الرئيس"

 وقد تعالت هذه الكلمات بكّل صراخ وآال  ويكاء.

تعّبر عن آال  تراجيدية هذه العبارات في ظاهرها 

عبير عميق عن جوسيولوجية هي ت، ولكّن داللتها الايإنجانّية

واطنات بإحياء لم يطالب املواطنون واملغياب الدولة وعجزها. 

الدف  األموات، فقد تعالت أصواتهم وحناجرهم مطالبين "

ة" وعرض الجثث على "بكرامة ". ولكن ما الذي التحاليل الجيني 

 حدث؟

جثتين على بعد حوالي  2022سبتمبر  26وجد البّحارة ليلة 

من شواطئ جرج  ، وتم دفنهما مجاء اليو  املوالي في  7ميا 35

"حدائق إفريقيا" دون عرضهما على التحليل الجيني، بل وتّم نقل 

                                                           
في جرجيس، مع  14:00على الساعة  2022أكتوبر  18يوم مقابلة مباشرة أجريت  -7

 بشير عضو جمعية البحار التنموية البيئية.
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تابعة لبلدية ال لنقل الفضات هما بواسطة شاحنةيجثت

أ توير من  11جرجري  الشمالية. وتّم التعرف عليهما يو  

سبتمبر.   21رب يو  ا من ضحايا غرق القامعلى أّنهنفجها الجنة 

ويرافق هذا االنتهاك غياب قوات الحرس البحري وغياب الدولة 

في عمليات البحث خاّصة خال األيا  األولى من الحادثة 

 8:  امليساوية، وفي هذا الصدد يقول شم  الدين

 

املواطنون واملواطنات  في سياق الغياب الحكومي، تظاهر

الجلطات املحلّية والحرس البحري بالتدخل من خال  وطالبوا

، ولم ةالبحث والتمشيط، ولكن االستجابة لم تكن فورية وجديّ 

تكن القوات األمنية البحرية أيضا سريعة في عمليات رفع الجثث 

                                                           
في جرج  ، مع شم  الدين رئ    13:00على الجاعة  2022أ توير  15مقابلة مباشرة أجريت يو   -8

 جمعية البحار التنموية البيئّية.
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ويتبّين هذا من  التي يجدها البّحارة خال األيا  التضامنّية،

 :9خال شهادة مجيد

 

 ما أّن جلجات خلية األزمة املنبثقة عن اللجنة الجهوية 

سها مجابهتها وتنظيم النجدة والتي يرأبمدنين لتفادي الكوارث و 

على  لم تكن جدية ولم تبد حرصا" والي مدنين، سعيد ب  زايد"

ل الجريع والفّعال. فقد اجتمعت مرتين تقريبا وفق
ّ
 التدخ

سبتمبر  26" وذلك بتاريخ الصفحة الرسمية لوالية مدنين"

البحث عن الجثث األولى  من أجل  وهو تاريخ الهّبة البحرية 2022

وهو  2022أ توير  11من قبل البّحارة، واجتمعت اللجنة بتاريخ 

انية، تاريخ الهّبة البحرّية
ّ
تدخل د ويالتالي فهي تجتمع بع الث

هذا الفاعل األخير يحرج إذ إّن  املجتمع املدني والبّحاري،

 الجلطات.

                                                           
في جرج  ، مع مجيد الكاتب العا   09:00الجاعة على  2022أ توير  15مقابلة مباشرة أجريت يو   -9

 بجمعية البحار التنموية البيئية.

 



    

 

15 
 

ي سياق االستجابة البطيئة وغير الجدّية من قبل فو

فإّن  ،والجلطات املحلّية والجهوية ينالحرس والج ش البحري

جاء فيه: "  2022أ توير  14رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا يو  

جدد رئيس الدولة إسداء تعليماته لقوات جيش البحر 

الجهوية بضرورة مزيد تكثيف عمليات البحث ع  وللسلطات 

ة  يتوجه رئيس الدولة بالشكر لألهالي"  " مضيفاالغرقى وخاص 

ألصحا  املراكب على ما بذلوه م  جهد ملعاضدة القوات 

". ويالتالي كيّن رئاسة العسكرية واألمنية وأعوان الحماية املدنية

داعية إلى  القوات األمنّية مجهودات/ جهودالجمهورية ثمّنت 

املزيد من العمل والبحث، ولكن الحقيقة هي معا جة، 

فاالستجابة األمنية والبحثية لم تكن فورية وجدّية. بل أ ثر من 

أ ّد فيه رئ    2022أ توير  17هذا ففي بيانه الصادر يو  

 عديد القرائ  الجمهورية على "
 
وتثبت تورط جهات  افرتظتأن

هكذا هي الشعبوية فمن سماتها "، و بعينها في االتجار بالبشر

اال تفاء بتقديم ايإجابات الجهلة. وملزيد التعليل ال يمكننا أن 

سبتمبر  21ننكر وجود شبكات االتجار بالبشر، ولكن قارب 

، فهي رحلة  Haraga amateursيندرج ضمن "الحارقون الهواة" 

هجرية لم تنخرط ضمن الشبكات املتوسطة أو العابرة للقارات، 

ّولت بموارد ذاتية من قبل املهاجرين واملهاجرات أنفجهم، بل م
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فهم من وفّروا املوارد من مال وقارب وقبطان، وهنا ال يمكن 

 الحديث عن شبكات املتاجرة بالبشر.

ّن الدولة التي لم تنتبه ولم تصغ يإشارات الحالة إ

، والتي لم تعّجل في البحث عن جثث املفقودين والتي ايإنجانّية

تعمل على إرسال بدائل تنموية تقطع مع األزمة االقتصادية لم 

واالجتماعية، سارعت في إحباط عمليات الهجرة غير النظامية، 

 أ توير من الجنة 18و 2022سبتمبر  21ففي الفترة املمتدة بين 

، أي من تاريخ خروج القارب بجرج   إلى يو  ايإضراب نفجها 

عملية اجتياز ومنعت  174 ةالعا  أحبطت القوات األمنية البحري

ايإيطالية،  مهاجرا ومهاجرة من الوصول إلى األراي ي 2529

ّن الدولة التونجية تغض البصر عن وهكذا يمكننا القول إ

املفقودين والكوارث ايإنجانية في البحر املتوسط ولكّنها تعّجل 

وتنجح حينما تريد تطبيق املقارية األمنية دون التنموية. فمنذ 

ولقائها  2020 جويلية 27إلى تون  في  وتشيانا المورجيزي لزيارة 

زيارة  2020أوت  02مع رئ   الجمهورية، أدى هذا األخير يو  

على جاهزية الحرس  لاطاعتفقدّية إلى ميناء البحري بصفاق  

البحري الوطني وايإقليم البحري للوسط على وجه الخصوص، 

ع رئ   الجمهورية في زيارته على
ّ
مختلف املعّدات   ما اطل

البحرية والبرّية املتوفرة في امليناء ثم تابع عرضا حول حماية 
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شّددة، وأ ّد الرئ   لبحرية وما يرافقها من إجراءات مالحدود ا

في نف  الزيارة على ضرورة حماية الجواحل بنف  العزيمة 

والجدّية. وهكذا يتّضح لنا أّن مؤسجة رئاسة الجمهورية 

حريصة على حماية حدود  2021جويلية  25ومنظومة ما بعد 

الدول األورويية وذلك من خال حرصها على املقارية األمنية ومن 

خال تعجيله لزيارة ميناء صفاق  التي تيتي بعد زيارة 

 إلى تون  بخمجة أيا . المورجيزي 

لم تكن االستجابة بطيئة فقط، بل صارت مصادر الدولة 

 ا"، حيث ال نجد مصدر الفايسبوكيةالحالة مثل "التونجية 

 2022سبتمبر  26موحدا للمعلومات، ففي الفترة املتراوحة بين 

 رصدنا التصريحات التالية: 2022أ توير  18إلى يو  

جثث، والنقل من  6صرحت بنقل  :بلدية جرجيس الشمالية -

 جرج   إلى جرج  ، وال نعرف املقصود، هل نقلوا إلى املجتشفى أ  

 ة ...؟قبر إلى امل

 صرحت بنقل جثتين والنقل غير معلو  أيضا. بلدية جرجيس املدينة -

سبتمبر  26جثة م   23صرح بدخول  :املستشفى الجهوي بجرجيس -

 أكتوبر ونقلوا إلى جهات مختلفة. 16إلى 

سبتمبر إلى  26جثث من  8صرح بدخول  :املستشفى الجهوي بقابس -

 أ توير. 17
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في إطار تضارب األرقا  يمكننا أن نؤ د على أّن البحارة من 

جثث، وال  10أ توير قد عثروا على  18سبتمبر إلى يو   26يو  

توجد أرقا  رسمية حول الجثث التي لفظها البحر خاّصة في 

 جرية.جزيرة شواطئ 

بايإهانة والتجاهل  ور الجا نةعزّزت هذه املعطيات شع

"، تحقرناعديد املرات كلمة " 10بشير حيث  ّرر واالحتقار، 

ل مفهو  
ّ
النقيض  «في منظومة الفعل االحتجاجي الحقرة ويشك

األمثل ملفهو  الكرامة واالحترا  واملجاواة، ويشير في املقابل إلى 

مفاهيم أخرى مثل الزيونية واالستبداد والفجاد والرشوة 

  11 » واملحجويية.

الافتة لانتباه هو أّن الدولة  إّن املفارقة الجوسيولوجية

التي غابت في هذا املشهد الدراماتيكي سّجلت حضورها في أججاد 

األموات. فالدولة في جوهرها مؤسجة عنيفة لكّنها غير مرئية عند 

معظم الناس في الحياة اليومية. وقد نتحّدث عنها بشكل مجّرد، 

يها بطريقة ولكن حينما نواجه القّوات األمنية فإننا نتعّرف عل

                                                           
 مقابلة مباشرة مع بشير، سبق ذ ره. -10
الفعل االحتجاجي في املغر  وأطروحة الحرمان النسبي: في زين الدين، )الحب ب استاتي(، "  -11

د 22االجتماعية وايإنجانية، عدد " عمران للعلو  الحاجة إلى تنويع املقاربات التفسيرية
ّ
، املجل

 .171، ص 186، 165، ص 2017الجادس، خريف 
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وال  12وججدنا. في جلدتناختلفة وذلك من خال الشعور بها م

القمع الججدي والبول س ي فقط، فقد  يكمن هذا التعرف في

تّعرف املجتمع الجرج س ي على هذا العنف من خال انتهاك 

أججاد األموات، فا تحليل وال غجيل وال صاة وال توديع قبل 

بعض االنتهاكات الّتي تعّرض ال خالدفن. وتعّرفوا عليها أيضا من 

لها أحد الفاعلين في هذه الجيرورة النضالية والتضامنية 

عن الحقيقة في املجتشفى  بحثهوتحديدا في جهة قاب  أثناء 

الجهوي بقاب . وبهذا املعنى فإّن "الدولة هي هذا املجتمع 

البشري، والّتي تقع في داخل منطقة محدّدة، ولها القدرة على 

 13".فرض واحتكار العنف الججدي املشروع

ّن الدولة التونجية قد بناء على ما تقّد  يمكن القول إ

  حرمة األموات، وانسحبت تحتر  األججاد، ولمنجحت في انتهاك 

النتهاك من  ما أّن الشعور بافي الجياقات الحرجة وامليزومة، 

مشاعر قوية وملحوظة في  قبل النظا  الجياس ي هو بعض من

ومع هذا فإّن املعاناة ال تتوقف هنا، فالجياسات املجتمع املحلي. 

الهجرية وعزل الحدود ومراقبتها أثّرت سلبا على حياة البّحار 

 زاقهم وساهمت في جعل املتوّسط مقبرة مائية.وأر 

                                                           
12- Razsa, (Maple), "Bastards of Utopia : Living radical politics after 
socialism", Indiana University Press, 2015, p 138. 
13- Eabrasu, (Marian), "Les Etats de la définition wébérienne de l’Etat", 
Raisons politiques, vol 1, n0 45, 2012. 
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III.  

يواجه بّحارة عاوة على املشاكل االقتصادية والبيئية 

في فجرج   مشاكل أمنية خطيرة في املياه التي يبحرون فيها. 

حين أّن قوارب الصيد الليبّية ال تخجل من القدو  واستغال 

مع البّحارة ال يوجد تجامح ال إّن مثل هذاالتونجّية، فاملياه 

البّحارة  عاشن الذين يغامرون بالخروج من منطقتهم. و يالتونجي

االعتداء واالستياء على القوارب قع و في الجنوات األخيرة على 

حة ومن بينها والتهديدات وأخذ 
ّ
الرهائن من قبل الجماعات املجل

الحرس البحري الليبي املجّهز ببرامج أورويية ملكافحة الهجرة غير 

انعدا  األمن ال يؤثر على بّحارة جرج   فقط، بل و  النظامية.

على جميع الصيادين التونجيين الذين يبحرون بالقرب من 

يران الجماعات املناطق الحدودية: في الجنوب الشرقي تهددهم ن

الليبّية، وفي الشمال الغربي تهددهم خوافر الجواحل الجزائرّية. 

ومع هذا ظّل بّحارة جرج   يقدمون يد املجاعدة للمنكويين 

فمجاعدة الناجين والتواصل مع الحرس البحري لرفع الجثث هي 

 14أيضا الحياة اليومية لصيادي جرج  .

                                                           
14 - Anne Bisiaux, (Sophie), Jonville, (Marco), "Des pécheurs pris dans un 
étau", FTDES, Le 06/12/2019. 
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ناك أمل هو واجب إنجاني إّن إنقاذ األرواح حينما يكون ه

بّحارة جرج  ، وتكون عمليات ايإنقاذ على حجاب إلى بالنجبة 

ساعات العمل واملال الضائع. ومن أجل أن يكونوا أ ثر فعالّية في 

 100أعمالهم وإنقاذ أ بر عدد ممكن من الناس تابع أ ثر من 

أيا  في ايإنقاذ البحري  6بّحار من جرج   دورة تدريبية ملّدة 

وفي هذا الصدد  2015.15متها منظمة أطباء با حدود سنة نظ

 16يقول شم  الدين:

 

جّرمت الجياسات األورويية املنظمات غير الحكومية ب نما 

ذ في البحر املتوسط، فإّن التي تقو  بعمليات البحث وايإنقا

ن يجدون أنفجهم في الخطوط األمامية ين التونجييالصياد

رفعون فحتى عند خروجهم للبحر فهم يلعمليات ايإنقاذ. 

من املاء والطعا  حجبانا لقارب غارق يعترض  حصصهم

 طريقهم.

                                                           
15- Ibid. 

 مقابلة مباشرة مع شم  الدين، سبق ذ ره. -16
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بايإضافة إلى واجب ايإنجانية، فإّن إنقاذ القوارب 

املعرضة للخطر هو التزا  منصوص عليه في القانون البحري 

الدولي وخاصة في االتفاقية الدولية لجامة األرواح في البحر 

SOLAS  التزا  والتي تنطبق على جميع الجفن. ينص النص على

جميع الدول يإحضار الناس إلى مكان آمن حيث لم تعد حياة 

في ولكن  الناجين مهدّدة ويمكن تلبية احتياجاتهم األساسية.

 مهاجرا 14قاريا على متنه من جرج    ة، أنقذ بّحار 2018صيف 

 واوبعد عّدة محاوالت لاتصال دون إجابة، قرر  غير نظامّي،

املهاجرين في مكان آمن، ولكن  السحب القارب إلى إيطاليا يإنز 

 
ٌ
فت  ينغير النظامي ينبمجاعدة املهاجر تهم هذا الطاقم ا

ّ
وكل

يوما  22صيادين وسجنهم ملّدة  7عملية ايإنقاذ هذه القبض على 

 17بسجن سيليليا.

بالذ ر أّن االتحاد األوروبي قد خّصص جهاز  جدير

أيضا،  صوفياSophiaواملجماة  EUNAVFOR Medمراقبة  

لتفكيك النموذج االقتصادي و نقاذ لل وهي عملية عجكرية 

للمهريين واملتاجرة بالبشر على حّد تعبير املفوضّية ولكن هذه 

العملية العجكرية تراقب البحارة عن  ثب في عمليات إنقاذ 

تنظر بعيدا حينما يتعلق األمر بهجمات امليل شيات و البشر، 

                                                           
17- Anne Bisiaux, (Sophie), Jonville, (Marco). 
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وتترك املهاجرين  18،التونجيين ملصيرهمالليبية وتترك الصيادين 

ة ملراقبة الحدود غير النظاميين لوحدهم، فالتعزيزات األمني

وتجّر  البّحار واملنظمات غير  ،الغرق  األبصار عندتغض 

الحكومية حينما تحاول إنقاذ ايإنجانّية،  ما أّن قوات الحرس 

البحري غير مؤهلة حرفيا وتقنيا لعمليات ايإنقاذ، وهكذا فإّن 

ذ انقإالجهات الحارصة على مراقبة الحدود لم تحرص على 

 19األرواح البشرية وفي هذا الجياق يقول مجيد:

 

                                                           
18- Ibid. 

 مقابلة مباشرة   مجيد، سبق ذ ره. -19
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في كّل هذا ظّل املجتمع البّحاري وفّيا للقيم النبيلة حارصا على إنقاذ 

 األرواح البشرية أو رفعها من البحار املتوسطّية.

IV. 

 

استحضر في حوارنا معه حول املّد التضامني الجرج س ي 

ما شعلت نار في جفارة... كان نار املثل الشعبي قائا" 20مجيد

ارة
 
ارة". مفّجرا أّن "عك

 
ات بين " تعني الحميميات والتضامننار عك

ار 
ّ
م هي بعضهم، وميساته لون أن ُيجاَء إلىحّم تة، فهم ال يالعك

 مضيفا بقوله:واحدة،  ميساة واحدة وفرحتهم هي بدورها فرحة

 

هنا وجب التي يد على أّن املوارد املالّية التي تم جمعها 

خال األيا  التي خصصت للبحث والتمشيط ويإشراف جمعية 

البّحار، كانت موارد ذاتّية محلّية، فالجلطات املحلّية والجهوية 

 السلطاتالتي أرادت تجويق خبر مفاده "
 
ة  أن ة املحلي  والجهوي 

                                                           
 مقابلة مباشرة مع مجيد، سبق ذ ره. -20
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ة قد " هو خبر ال تدخلت وتبرعت لصالح الحملة التضامني 

ي هو الذي جمع املوارد 
ّ
أساس له من الصّحة، فاملجتمع املحل

لة في البحث عن املفقودين، ويتبّين 
ّ
رها للقيم النبيلة املتمث

ّ
وسخ

 :21لنا هذا من خال شهادة صاح

 

 بقوله: 22يضيف مجيد نفجه وفي الجياق

 

ي هي عادة ثقافية 
ّ
إّن األشكال التضامنية في املجتمع املحل

عاشت جرج   على حدث أليم أصبح  1907تاريخية، ففي سنة 

"، ودارت أحداث هذه القّصة في منطقة عام القار يجّمي ب "

ل في االنفجار الذي 
ّ
القبلية في الحدود الليبية الطرابلجية واملتمث

 37الباخرة( وراح ضحيته  )انفجاروقع على وجه الصدفة 

                                                           
في جرج  ، مع صاح نائب كاتب  16:00على الجاعة  2022أ توير  14مقابلة مباشرة أجريت يو   -21

 عا  جمعية البحار التنموّية البيئّية.
 مقابلة مباشرة مع مجيد، سبق ذ ره. -22

 

 



    

 

26 
 

 23مر با.  20آخرين كلهم من البحارة واحتراق  19شخصا وجرح 

ى ويرزت خال تلك الحادثة أشكال تضامنية مع عائات املوت

والعمق  فالنزعة التضامنية موجودة في املجتمع املحلي والجرحى.

وقد استحضر على أساس القرابة والصهارة، وقائمة  الثقافي

وغيرها من  24الجا نة خال هذه األيا  حادثة "عا  القارب"

هذا العمق  25القصص التضامنّية املحلّية حيث لخلص لنا مجيد

 الثقافي بقوله:

 

والفزعة العكارّية هي ثقافة تاريخية، تضامنّية وحميمّية في 

وصارت هذه النزعة عرفا ومعيارا محلّيا، حيث املجتمع املحلي 

 في هذا الجياق:26يقول شم  الدين

 
                                                           

تاريخ شبه جزيرة جرجيس م  العصور القديمة إلى نهاية االحتالل الفرنس ي:  سالم األبيض، " -23

ي -دراسة اجتماعية
 
"، تقديم: نور الدين سريب، الشر ة العامة للطباعة، تاريخية في التاريخ املحل

 .170، ص 2001
األبيض، في جرج  ، مع سالم  12:00على الجاعة  2022أ توير  15مقابلة مباشرة، أجريت يو   -24

 جامعي وسياس ي.
 مقابلة مباشرة مع مجيد، سبق ذ ره. -25
 مقابلة مباشرة مع شم  الدين، سبق ذ ره. -26
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ي مفردات "الخير" و"الكلمة" 
ّ
استحضر املجتمع املحل

جتمع من بقايا امل و"الرجولية" وقيم " الشرف"، وهي مفردات

تجتحضر عبر نوستالجيا  بار الجن ويجتخدمها و  البدوي 

الفاعلون املحليون اليو  في خطاباتهم وحواراتهم بغاية دغدغة 

وتعويض  املشاعر الجماعّية ولضمان نجاح الحملة التضامنّية

وا منذ زمن طويل « أدوار الجلطة الجياسّية. 
ّ
فاألفراد الذين حل

القبيلة واألسرة، املحمية بواسطة في هذه األّمة وانصهروا في 

أشكال التضامن التقليدي، مقّيدون ضمن نظا  القيم الخاّصة 

بب ئتهم الثقافية، ويجدون أنفجهم اليو  شهودا وفاعلين ضمن 

الروابط األسرية واالجتماعية عبر إعادة إحياء القيم في إطار 

  » 27تحّول  بير.

 ّية مجتحضراأدوار الجلطة الجياس عّوض املجتمع املحلي

القيم الثقافّية التاريخية، ولكن هل حافظت هذه املعطيات 

التي عانقها العديد من  نفجها جرعة األملوالجياقات على 

 ؟2021جويلية  25املواطنين واملواطنات ليلة 

 

                                                           
ر االجتماعي في املغر بورقية، )رحمة(، "  -27 "، ترجمة: محمد ايإدريس ي، مؤمنون با القيم والتغي 

 .7، ص 15، 1، ص 2018أ توير  03حدود، ترجمات: قجم الفلجفة والعلو  ايإنجانية، الرياط، 
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V. 252021

 

أّدى انسحاب الدولة إلى تنامي مشاعر الييس لدى فاعلين 

، ويتّضح 2021جويلية  25اجتماعيين كانوا قد عانقوا األمل ليلة 

 الذي قال: 28هذا من خال شهادة مجيد

 

 29:يقول شم  الديننفجها واملشاعر املعاني ب

 

                                                           
 مقابلة مباشرة مع مجيد، سبق ذ ره. -28
 مقابلة مباشرة مع شم  الدين، سبق ذ ره. -29
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 :30مقابل هذا هناك أيضا من مزال يعانق األمل، حيث يقول بشير

 

فإّن استمرارية ديناميكية التهم ش  بين التفاؤل والتشاؤ ،

وذلك من خال  2021جويلية  25التي يتعرض لها البّحارة بعد 

التحوالت املناخية وتلّوث البحر بفضل تصريفات الفضات 

الصناعية واملنزلية عاوة على ما يتعّرض له املجتمع الصيدي 

بجرج   من تهديدات وابتزازات من قبل امليل شيات الليبّية 

حة في سياق تصاعدت فيها
ّ
رية كان بشكل األدفاق الهج املجل

ن على املواطنو  وفي سياق عّول فيه، نظامي أو غير نظامي

أنفجهم في عمليات البحث عن املفقودين يبّين مدى ايإحجاس 

رتفاع مخزون وتنامي مشاعر الييس وا بغياب الدولة وعجزها

فيمكن أن «، وهكذا تحّولت جرعة األمل إلى ألم  ايإحباط

ملجتمع الثائر يجتحيل األمل خيبة أمل في أذهان مختلف شرائح ا

نتظارات متعدّدة ومتنوعة، لكنه يعجز عن الحامل في األصل ال 

                                                           
 مقابلة مباشرة مع بشير، سبق ذ ره. -30
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سرعان ما تمض ي شهور يرى ولو بوادر تحققها في البداية: إذ "أن 

" وينحسر رداء الفرح عما كان ثاوًيا تحتهالحماسة األولى 

  » 31.خوان لينزبحجب عبارة عالم االجتماع االسباني 

لت املعطيات 
ّ
حتجاجية سالفة الذ ر بروز حركات اشك

ن واملوارد لك سنناقش اآلن الجياقات والفاعليمحلّية، لذ

 التحشيدّية في الحركات املحلّية.

VI. 

 

ّن مفعول املظلومية التي مّر بها الجماعات الجكانية إ

الجرج جّية وعائات املفقودين وايإحجاس بالحقرة والدونية هو 

املحّرك األساس ي لتنامي االحتجاج، فانسحاب الدولة وانتهاك 

ل موجات الغضب. ولكن الشعور بالظلم 
ّ
الجثث سرعت في تشك

غير  فيل بالتفجير، فقد لعبت الشبكات والحلقات  وحده

ل االحتجاج.
ّ
 املجتمعية املحلّية دورا مهّما في تشك

 

                                                           
فاعلو االنتقال الديمقراطي: أي  دور للنخبة في فهم املراحل االنتقالية في عبد الرحيم، )حافظ(، " -31

ل واملهمات واألدوار، تحرير مهدي مبروك، ؟"، النخب واالنالتجربة التونسية
ّ
تقال الديمقراطي. التشك

 .568، ص 575، 545، ص 2019املر ز العربي لألبحاث ودراسة الجياسيات، بيروت 
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ة والحركات االحتجاجية -1  الحلقات املجتمعي 

لئن لعبت روابط القرابة واملصاهرة والجيران والصداقة 

وأبناء الحّي والزمالة أدوارا مهّمة في الحملة التضامنّية، فقد 

تضامن ف "ال ا في بروز الحر ة االحتجاجية املحلّيةساهمت أيض

ترابي متجم ببعد عفوي وميكانيكي، بل اندفاعي وغريزي، تهيمن ال

والشبكات االجتماعية املحلّية. 32عليه روابط القرابة الدموية"

فقد اتجّمت الحركات املحلّية في جرج   ببعد تضامني عاطفي 

ل هذا البعد األخير "
ّ
مع فرد واحد أو أ ثر من أفراد عفوي، ويتشك

، بعد صدمة أخاقّية. يبنى التضامن في هذه anonymesأغفال 

الحالة، بعديا )من قبل أفراد ل   لهم لون سياس ي، وفضوليين، 

التي أّدت انتهاك الجثث من أبرز الصور ويعتبر  33ومقلدين...(".

جبة إلى
ّ
ل باملجتمع الجرج س ي فقط،  إلى صدمة أخاقية ال بالن

ويالتالي ساهمت هذه  بشكل عا . والتونجيات لتونجيينشملت ا

املعطيات في بروز حركات احتجاجية محلّية مبنّية على العاطفة 

والحلقات املجتمعّية املحلّية. ولكّن التحليل بهذه الطريقة يؤدي 

إلى التبجيطّية واختزال الحر ة النضالية في أبعاد عاطفية غير 

أدوار املناضلين املحر ين للتعبئة واعية من جهة وإغفال 

                                                           
د إلى التظاهررشيق، )عبد الرحمان(، " -32 "، ترجمة: الحركات االحتجاجية في املغر  م  التمر 

 .58، ص 2014الرياط، املغرب، الحجين سحبان، منتدى بدائل املغرب، 
 .59املرجع الجابق، ص  -33
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 الشعبية من جهة أخرى. فالشخص الذي يع ش على واقع

ه يتجاهل الظلم الذي لحق به،  يثور طاملااملظلومية لن 
ّ
وهنا أن

 تكمن أدوار املناضلين واملناضات لخلق إطار للظلم والحرمان.

ون: نضالية إضفاء املعاني ورسم الحدود -2  الفاعلون املحلي 

بعد خروج القارب بثاثة أيا ، وا بت جمعّية البّحار 

مجؤولية أيضا التنموية البيئية كّل األطوار وأخذت على عاتقها 

لت تلقائّياتيطير الحركات
ّ
، ولكن عملت ، فهذه األخيرة تشك

الجمعية على احتوائها وتيطيرها وقد نجحت في هذا إلى حّد ما، 

 :34وفي هذا الجياق يقول الهادي

 

في سياق الجيرورة النضالية يتحدد الخصم ويتبلور الوعي 

وترسم الحدود من خال مجموعة أفكار ومعتقدات تعبوية بين 

 لكسمبورغ"نحن" و"هم". ولئن كان البعض من املار جيين مثل 

 يرون أن هذا يحدث  Plekhanovبليخانوفو
 
تلقائية  نتيجة

ناقضات البنية التحتية، فإّن مار جيين آخرين أمثال بجيطة لت

                                                           
في جرج  ، مع الهادي الكاتب  14:45على الجاعة  2022أ توير  16مقابلة مباشرة أجريت يو   -34

ي للشغل بجرج  .
ّ
 العا  لاتحاد املحل
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يصّرون على ضرورة تحفيز هذه األفكار لتمكين  قرامش يو لينين

الطبقة املضطهدة من ايإطاحة بالهيمنة الثقافية التي تقع 

لذلك ٌينظر إلى الفاعلين والفاعات في االحتجاج 35ضحيتها.

تشارك بنشاطها ونضالها في إنتاج  Signifiants عوامل داللة 

وتجديد املعنى مع األعضاء اآلخرين و ذلك الخصو  والجماهير 

أو من يرصدهم مثل ايإعا  والجلطات املحلية والدولية، فهم 

 Politiqueمنخرطون بشكل وثيق في ما يجمى ب "سياسة املعنى" 

de la signification.36 

ل حتى تظهر لذلك ال يكفي أن يكون املوقف غير عاد

وال يمكن أن تكون هناك تعبئة دون أطر التفجير والتي  التعبئة،

تتكون من ثاثة أبعاد: التيطير التشخيص ي، والتيطير ايإنذاري، 

حيث عملت جمعّية البّحار في البعد األول  37والتيطير التحفيزي.

على تشخيص الوضع والذي يحدد املشكلة واملجؤوليات، والثاني 

وسائل معالجة القضية باقتراح حل للمشكلة أو  هو العمل على

خطة هجو  فهو يعالج مجيلة "ما العمل؟"، أما ايإطار التحفيزي 

                                                           
35- Contamin, (Jean- Gabriel), "Cadrages et luttes de sens", In Eric 
Agrikoliansky et al…, Penser les mouvements sociaux, la Découverte, Paris, 
2010, Pages 55 à 75, p 56. 
36- Snow, (David), Benford, (Robert), "Processus de cadrage et 
mouvements sociaux : Présentation et bilan", Traduit de l’anglais (Etats-
Unis) par Nathalie Miriam Plouchard, Revue Politix, vol 25, no 99, 2012, 
pages 217 à 255, p 224. 
37 -Ibid. p 226. 
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وتقد  سببا   appel aux armesفهو دعوة لحمل الجاح 

نخراط في العمل الجماعي،  ما تتضمن مفردات "الحافز" لا 

ي جمعّية بالعودة إلى الخطاب العا ، حّمل الفاعلون ف  38املائمة.

البّحار والنقابيون والنقابيات في االتحاد املحلي للشغل املجؤولية 

للجلطات املحلّية والجهوّية أساسا، وقدموا حلوال ملعالجة األزمة 

ل في العملي
ّ
لجلطات ات التمشيطّية الذاتّية ومطالبة اتتمث

وفتح التحقيقات  العامة بفتح القبور والتثبت من هوية الجثث

مفادها أن ، وحفزوا املجتمع املحلي بخطابات األمنيةالقضائية و 

ما يقع هي ممارسة دونية ال على عائات املفقودين فقط وإنما 

على املجتمع املحلي بشكل عا  مخاطبين الرأي العا  بمفردات 

مفادها: "حقرة املجتمع املحلي، النضال والصمود الخ". بهذه 

ن الفاعلون   actionsاألعمال 
ّ
في جمعية البحار وفي االتحاد تمك

" نح من رسم الحدود وإضفاء الداللة واملعاني، ف "املحلي 

ون و"
ّ
لة في "هماملهمش

ّ
الجلطة املحلّية والجهوّية  الخصو  واملتمث

أساسا، وقد استطاعت جمعية البّحار قيادة الحركات وتيطيرها، 

 قائا: 39وهنا تيتي شهادة سالم

                                                           
38- Ibid. p 229. 

 مقابلة مباشرة مع سالم، سبق ذ ره. -39
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من املعلو  أّن كّل حر ة احتجاجية تحتاج إلى موارد تحّفز 

دّية التي يعلى االنخراط في العمل الجماعي، فما هي املوارد التحش

 استخدمت في الحركات املحلّية؟

ةتعبئة املوارد  -3  في الحركات االحتجاجية املحلي 

أصحا  " أو "األخالقيون املناضلون يعتبر حضور "

" في الحركات االحتجاجية املحلّية من أبرز املوارد التي الضمير

في العمل الجماعي. فيغلب حفّزت الجا نة على االنخراط 

في  البّحار املثاَل يرون في أعضاء جمعّية  ن واملواطناتاملواطني

النقيض الحقيقي  هم" املناضلون األخالقيون "و قيادة الحركات.

ان االقتصادي، فهؤالء يجدون أرياحهم حينما يكرسون للنج

املجؤولية  إحجاسهم روحأنفجهم لقضية عادلة، ويجتحوذ على 

إذا لم تفعل في عنوان مقالتها " أوليفيرباميال حيث تلخصهم 

 40".ذلك، فل  يفعله أحد

                                                           
40- Olivier, (Pamela), "If you don’t do it, no body else will : Active and to 
ken contributors to local collective action", American Sociological Review, 
Vol 49, no 5, 1984, pp 601 à 610. 

 



    

 

36 
 

لعبت الصور والافتات املرفوعة يو  ايإضراب العا  دورا  

دّية فهي ججم توضيحي يعبر عن نفجه يمهما في العملية التحش

ويعطي رؤية للعالم وقيمه ومطالبه. وتشكل التمثات املرئية 

دعائم إرشادية لفهم طرق البناء الداللي لواقع اجتماعي معّين. 

فالصور التي أقيمت خال التحركات تشارك بشكل كامل في 

الصراعات ذات املعنى، وتميل الصورة إلى تجهيل عمل "تحديد 

وحملت الافتات صور الضحايا   41عنى" لالتزا  بقضية ما.امل

هم وأمثلة شعبّية محلّية تحّدّد الهوية الجماعية املبنّية ءوأسما

الصور والعبارات حافزا على شبكات القرابة الدموية، لتكون 

 دّيا.يوموردا تحش  انتقائيا

                                                           
41- Deze, (Alexandre), "Pour une iconographie de la contestation"Cultures 
et Conflits, Iconographies rebelles : sociologie des formes graphique et 
contestation, no 91, 92, 2013, pp 13 à 29, p 26. 
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  Felice Rosaاملصدر: صورة التقطها 
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ل تفادي تضاؤ عمل الفاعلون في الحر ة أيضا على 

صها "االحتجاجات الضخمة"
ّ
الذي يعك  جزئيا حدود  وتقل

يجب أن تكون كّل تعبئة جديدة أ ثر ويالتالي التصعيد املجتمر، 

دراماتيكية من الجابقة لجذب اهتما  وسائل ايإعا  والحفاظ 

لئن كانت الجردية و 42الحر ة متنامية.على الشعور بيّن 

الدراماتيكية تنقل عبر صور القمع البول س ي للمواطنين 

واملواطنات فإّن صور الجثث امللقاة على املتوسط  ومقاطع 

الفيديو املباشرة على صفحات التواصل االجتماعي املحلّية التي 
                                                           
42- Razsa, (Maple),p 129. 

 التقطها الصحفي بسام العوينياملصدر: صورة 
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تتّجول بين املقابر واملجتشفيات ومقّرات الجلطات وفي شوارع 

لت جرج   والخطابات التراجيدية وأخبار 
ّ
األلم املتجارعة شك

 يا في جرج  .موردا تعبو 

الفاعلون على نموذج التواصل مع الجمهور من  أصّر 

خال إشراك جيرانهم واملجتمع املحلي في بدائل قابلة للتطبيق 

في املقا  األّول عن رفضهم للجلطات القائمة بدال من التعبير 

عالج أوجه قصور االحتجاج وللنظا . وهي مبادرة جديدة ت

ه قد تّم  النضالي،
ّ
وهذا التحّول في التر يز يعزز الشعور بين

 الوصول إلى حّد معّين في الديناميكية التعبوية.

عمال تدمير املمتلكات أو الهجو  ن أل  ما أّن انتقاد الفاعلي

هي فاظ على شبه الجزيرة الجرج جّية ى الشرطة والحعل

ستراتيجية تضمن خروج الشباب والفقراء والنجاء وانضمامهم إ

حيث  ّرّر لنا نشطاء جمعّية البّحار فيكّل  إلى االحتجاجات.

هذه مدينتنا ويجب الحفاظ عليها.. ونح  ضد  الحوارات: "

عل نجح ويالفالتخريب والتكسير.. ومع التظاهر السلمي.."

املناضلون في جمعّية البحار في احتواء الغضب وجعله احتجاجا 

 في هذا الجياق: 43سلميا، حيث يقول صاح

                                                           
 مقابلة مباشرة مع صاح، سبق ذ ره. -43



    

 

40 
 

 

إّن التر يز على سلمية االحتجاج والحفاظ على ممتلكات 

شبه الجزيرة الجرج جّية الذي يتزامن مع دخول االتحاد املحلي 

للشغل في هذه القضّية ايإنجانية والحقوقية قادت إلى نجاح 

وفي هذا الحراك الشعبي  ايإضراب العا  نجاحا شعبيا وجماهيريا.

لعبت مواقع التواصل االجتماعي دورا تحفيزيا في إنتاج 

 الديناميكية التعبوية.

اقع التواصل االجتماعي والحراك االحتجاجي -4  مو

إّن االنتفاضة الشبكية ل جت ظاهرة فردية وسيكون من 

السخف االعتقاد بيّن وسائل التواصل االجتماعي وحدها يمكن 

العاقة بين الحركات االجتماعية  «ولكّن  44تفاضة.أن تؤدي إلى ان

الجديدة )على سبيل املثال( وتقانات املعلومات واالتصاالت 

الجديدة يمكن أن توصف بيّنها مصيرية، ذلك أّن شبكات 

ر الشريان الذي يهب الحياة لتلك الحركات. 
ّ
الحواس ب توف

ه هذه ، فإّن " التيثير القوي الذي أحدثتكاستلزويحجب تعبير 

                                                           
44- Faris, (David), "La révolte en réseaux : Le « printemps arabe » et les 
médias sociaux", Revue politique étrangère, Institut français des relations 
internationales, vol1, 2012, pages 99 à 109, p 108. 
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الحركات آت إلى حّد  بير من حضورها ايإعامي واستخدامها 

الفاعل لتقانة املعلومات... لذلك، إّن لتقانات االتصال الجديدة 

 ما يمكن   45» حتى تتمكن تلك الحركات من البقاء". يدور أساس 

لشبكات التواصل االجتماعي أن تعطي دفعة للصاحات 

ات األزمات الجياسية واالجتماعية وأن تعمل بشكل كامل في أوق

 46أدوات للتعبئة وينوك للمعلومات. باعتبارها

بالفعل لعبت صفحات الفايجبوك دورا مهما في العملية 

 Zarzis TVالتحشيدّية والجيرورة النضالية، فصاحب صفحة 

يتنقل بين املجتشفيات واملقابر وامليناء وفي منازل عائات 

ويوا ب االجتماعات العامة وحتى  شوارع جرج   املفقودين وفي

الخاصة ألعضاء جمعية البّحار وينقل األخبار وينزل على صفحته 

تنزيل الدعوات للتظاهر كّل املعلومات املتوفرة فوريا.  ما يقو  ب

لاملواقع فهذه واالحتجاج، 
ّ
"حصان طروادة" مما  البديلة تشك

يجعل تقديم مواضيع خاضعة للرقابة أو تّم تجاهلها في مصادر 

                                                           
"، ترجمة: أنور الجمعاوي، مراجعة: ثائر ديب، املر ز العربي املجتمع الشبكيبارني، ) دارن(، " -45

 .186، 185، ص 2015لألبحاث ودراسة الجياسات، بيروت، لبنان، 
46 - Faris, (David), "La révolte en réseaux : Le « printemps arabe » et les 
médias sociaux", Revue politique étrangère, Institut français des relations 
internationales, vol1, 2012, pages 99 à 109, p 108. 
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ل أيضا " 47ايإعا  التقليدية.
ّ
" بعبارة الفضاء املضادوتشك

والتي تعتبر أّن هذا الفضاء نانس ي فرازار الفيلجوفة األمريكية 

ل 
ّ
الجمهور البرجوازي.  احتجاجا ضّد املعايير املقتصرة على«يمث

لقد وقعت دمقرطة الفضاء التواصلي بفضل التطّور التكنولوجي 

للعا  ويذلك لم يعد الحوار نخبويا يتّم في املقاهي وفي 

الجامعات بل أصبح منفتحا على كّل من له ايإمكانّية في استعمال 

فهذه الصفحة وغيرها من  48.» اآلالت التكنولوجية كاالنترنت

صوت  Radio Lela Meryam FMل صفحة مث الصفحات

 " الخ صوت عائالت ضحايا الحرقة"   groupeأو فريق  -الجنو 

منفتحة على كّل الجماهير والطبقات والفئات.، فقد لعبت هذه 

الحركات االجتماعية تخضع ألمر ف، شبكات دور التواصلال

حتمّي يمكن تجميته ب "الفعل التواصلي"، فالرسالة يجب أن 

من املناضلين أو املتحدثين باسم الحر ة إلى املجتهدفين تنتقل 

وهكذا فإّن املتحدثين باسم الحر ة يعولون على 49ليتم تعبئتهم.

الفايجبوك في العملية التواصلّية، حيث يقومون بتنزيل 

                                                           
47 - Neveu, (Erik), "Médias et protestation collective", In Eric Agrikoliansky 
et al…, Penser les mouvements sociaux, La Découverte, Paris, 2010, pages 
245 à 246, p 262. 

وحدة ، إشراف: حميدة بن عزيزة، العوملة والثورات"، الفضاء العمومي والثوراتالرياحي، )نعيمة(، " -48

البحث التفكير في املعقولية اليو ، كلّية العلو  ايإنجانية واالجتماعية، جامعة تون ، مجمع األطرش 

 .136، ص 146، 121، ص 2016للنشر، 
49- Neveu, (Erik), "Médias et protestation collective", op.cit, p 245. 
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 Page )الرسمية  صفحتهم/صفحاتهمعلى فيديوهات مباشرة 

officielle : Association Le pêcheur pour le 

développement et l’environnement) خال تقديم

للعا  املعلومات الخاصة باملفقودين أو بالجلطات أو 

نت االنتر ،وهكذا فإّن  للفعل النضاليبمخرجات االجتماعات أو 

في جوهرها، "ألّن الناس هم من أعطوا لانترنت  لن تكون عملّية 

 50اني وأهمّية جديدة."دالالت ومع

يد من املوارد ّن هناك العدبناء على ما تقد  يمكن القول إ

ها الفاعلون في الحركات االحتجاجية،  ما التحفيزية التي عبي

اتجمت هذه األخيرة بيشكال متنوعة مثل التظاهر الجلمي، 

ة، وييانات، وغلق طرقات الجلطة املحليّ  ا  مقّر والتجمعات أم

واسطة حرق عجات مطاطّية وصوال إلى ايإضراب العا . املدينة ب

ب الحركات تجافر من "ال تجي   من املعروف أن أغل ولكن

انحصرت الحر ة في منطق  الحر ة إلى تجي جها، فهل

   "؟ ي"الاتج

 

                                                           
50- Osorio Severo, (Denis), Shimizu, (Helena), "Mouvements sociaux et 
facebook : notes sur la technosophie", Revue Sociétés, vol 1, no 131, pages 
107 à 118, p 111. 
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تأمالت في الحدود: ال تسييس الحركة االحتجاجية أم إعادة  -5

 لنشاط االحتجاجي بالسياس ي؟لعالقة اتعريف 

إّن الحركات االحتجاجية املحلّية لم تتجاوز دائرتها 

الجغرافية واملطلبّية، فقد حّمل أغلب الفاعلين املجؤولية 

للجلطات املحلّية والجهوّية أساسا )معتمد جرج   ووالي 

مدنين(، ولم تجافر الشعارات إلى البعد الكوني والعاملي. فقد 

ت منحصرة في املطالبة بإيجاد الجثث ودفن
ّ
ها بكرامة، ولم ظل

قضّية حقوقّية ولم يطالب طرح قضّية الهجرة بوصفها تٌ 

ال بالتنمية العادلة املحتجون واملحتجات، الفاعلون والفاعات 

أو بجنازات ومراسم دفن الئقة للضحايا األفارقة املدفونين في 

"حدائق إفريقيا" أو في "مقبرة الغرياء"، ويالتالي وكيّن الحر ة لم 

الاتجي  " إلى "التجي  ". وحرص النشطاء في تجافر من "

جمعّية البّحار على عد  دخول الجياسة والجياس ي في الحراك 

يات البحث والتمشيط، فهل هذا كاف للقول االحتجاجي وفي عمل

ّن الحركات االحتجاجية والفاجعة الجرج جّية لم تكت  صبغة إ

  جّية؟يتج

عن العديد حلي تخلى الفاعلون والفاعات في املجتمع امل

حقوقي من املرجعيات الجياسّية وتّم إعاء صوت النضال ال

ي 
ّ
. وفي كّل الخطابات يؤ د نشطاء بدل النضال الجياس ياملحل
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هذه القضّية باعتبار  ة فية البّحار على عد  إقحا  الجياسجمعيّ 

ن ل جوا في خدمة ايإنجانية وهي حّجة ة والجياسييأّن الجياس

ستقطاب الجماعات الجكانّية للنضال خطابّية نجحت في ا

-النضاليةالحجاج هو شكل من أشكال التعبئة الجماعي. ف

ئيقو  االستطرادّية ون، وهم   بها الفاعلون واملناضلون املعّبِّ

متازمان تقريبا في كّل الحركات االجتماعية، حيث تقول عاملة 

: " ال تكاد Juliette Rennesجوليات ريناس االجتماع الفرنجية 

توجد أي تعبئة دون بعد حجاجي، وال حجاج عا  دون فاعلين 

-من الجياق الجوسيووهذا البعد الحجاجي ال يخلو  51معبئين".

تاريخي و يفية استخدا  الحجاج في زمانيات وسياقات مختلفة، 

ن يميلون ر املنهج الحجاجي  يف أّن الفاعلين املعبئيحيث يظه

ا ومهاجمة املنافجين أو املعارضين إلى بغاية الدفاع عن قضّية م

ل جزءا من
ّ
املدى  االعتماد على أنواع من الحجج التي تشك

وهكذا  52املختلفة. ألزمنةلمته الطويل، ولكن من خال ماء

فما الحر ة االحتجاجية، يمكننا أن نبّين نجبّية )ال( تجي   

االحتجاجي الحقل يحصل من تحوالت هو إعادة تعريف لعاقة 

الذي هيمنت عليه األصوات  وفقا للجياق الحالي بالجياس ي

                                                           
51- - Rennes, (Juliette), "Les formes de la contestation, sociologie des 
mobilisations et théories de l’argumentation", BNS Press, A contrario, vol 
2, no 16, 2011, pages 151 à 173. p 151. 
52- Ibid.  
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في  في البدء يجهم ا هو قّوة بّناءة: إذفالخطاب هن الشعبوية.

إنتاج موضوعات )موضوعات املعرفة بعبارة م شال فوكو( 

 الحياة االجتماعية )والذوات أيضا( في الحياة االجتماعية

ّن الخطاب ذو عاقة ، ويعني هذا أقاوتحويلها وإعادة إنتاجها الح

فّعالة بالواقع وأّن اللغة تدّل على الواقع بمعنى أّنها تبني املعاني 

 53له.

فّن إتقان اللغة حجب الجياق املكاني  عمل الفاعلون على

فإّن "وحدة الخطاب ال تجتند إلى دوا   فوكولأوالزماني. فوفقا 

 أحد املوضوعات وتفرده بل على املجاحة التي تنشي فيها شتى

ولكن الخطاب يجتخد  من  54املوضوعات وتتحّول باستمرار".

 سواء في نهاية املطاف بغاية استخدا  سياس ي الفاعلين املحليين

 شاييم بيلرمان، حيث يقول واعين بذلك أو عن غير وعي واكان

)نجبة إلى م شال فوكو(: " أّن الحجاج أصبح  يةو بلغة فوك

ممارسة اجتماعية ال تنفصل عن املعرفة والجلطة وصناعة 

الظاهرة  «هي  مليخائيل باختينوالكلمة وفقا 55األيديولوجيا."

                                                           
ر االجتماعيفيركلف، )نورمان(، " -53 للترجمة، "، ترجمة: محمد عناني، املر ز القومي الخطا  والتغي 

 .62، ص 2015القاهرة، 
 املرجع الجابق، نف  الصفحة. -54
سوسيولوجيا الحجا  وتحليل الخطا  النقدي: نهاية االبستيمولوجيا بيرملان، )شاييم(، "  -55

"، ترجمة: أنوار طاهر، موقع الحوار املتمّدن، املوقع وتاريخ الوضعية وبداية االبستيمولوجيا التعددية

 .15:21على الجاعة  2020نوفمبر  13، في ahewar.org/b ebat/ showزيارته: 
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األيديولوجية األمثل... ل جت "ظاهرة أيديولوجية" ولكنها 

ل األ 
ٌ
يديولوجيا "الظاهرة األيديولوجية" بيلف وال  التعريف: فتمث

ال يتُم خارج الكلمة، أو عبرها، بل فيها: فالكلمة هي الطريقة التي 

 . » 56تحضر بها األيديولوجيا إلى العالم.

من الناحية  الحر ة االحتجاجيةوهكذا يمكن تجي   

العمل الجياس ي باملعنى الواسع هو أّن الجوسيولوجية باعتبار 

، أو إجراء يجعى إدارة االقتصاد الوطني فيفعل يهدف إلى التيثير 

ووفقا للعديد  57ستراتيجية مجموعات املصالح.إلى التوافق مع إ

 procédure deمن الفاسفة فإّن الجياسة هي "إجراء للحقيقة" 

véritéود هنا؟ ، جنبا إلى جنب مع الحب والفن والعلم. وما املقص

ه بالنجبة إلى ا
ّ
ش يء أبعد عن ي العا ، ال لرأمن املؤ د أن

ط  58ة من االهتما  بالحقيقة.الجياس
ّ
 الفاعلون وهكذا سل

والتكلفة ايإنجانية الضوء على الحقائق املحلّية املقرونة باألزمة 

، وهذه آلية من ما هو سياس يدون التّوغل العلني في  الباهظة

 نضالي في سياق انتقالي شعبوي.آليات العمل ال

                                                           
مجلة "، اللغة بوصفها أيديولوجيا مقاربة ملفهوم التنوع الكالمي عند باختينميرغني، )هاشم(، " -56

، 103، ص 2022، مارس 185، املجل  الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد عالم الفكر

138 ،111. 
57- Durant, (Claude), "La signification politique de l’action syndicale", Revue 
française de sociologie, no 9-3, 1968, pages 320 à 337, p 325. 
58- Badiou, (Alain), Lancelin, (Aude), "Eloge de la politique", Champs essais, 
Flammarion, 2019, p 11. 
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في ختا  هذه الورقة سنقف عند تقديم التوصيات التي 

واالجتماعية نعتبرها في املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية 

أهمّية وعاجلة وموضوعّية وغير مكلفة ومنطقّية، وهي  ذات

تجهم في تخفيف توصيات تهدف إلى املزيد من ايإحكا  والتّنظم و 

 جلة:الكلفة ايإنجانّية، ومن أهم التوصيات العا

ة لإلنقاذ إنشاء  - ة ومقاربة وطني 
 
هذه  : تجتوجبالبحري خط

املقارية عديد املتدخلّين بما فيها إنشاء هيكل يتبع الحماية املدنّية 

 
ّ
ة الحرس والج ش مختص في ايإنقاذ البحري وتدمج هذه الخط

البحرية والبّحارة وكل العاملين على الجواحل  البحري والتجارة

التونجّية، وتوظف الدولة في هذه املقارية املعّدات التقنية 

واللوج جتية الكافية بما فيها تغطية كّل الشريط الجاحلي 

 بشبكة الهاتف الجّوال لتجهيل عمليات النجدة.

 :مع الفواجع والكوار  البحريةإرساء دليل وطني للتعامل  -

ا تصير الكارثة يقع ارتباك  بير في املعلومات وجمع فحينم

الجثث، ويقع تداخل بين الجلطات الجهوية واملحلية والوطنية 

والقوات األمنية والعجكرية، ويالتالي وجب إنشاء دليل وطني 

ة؟ 
ّ
واضح تحدد الهيكلة التالية: من س تصرف؟ من س نقل الجث
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ها؟ الخ إلى أن ملن س نقلها؟ والذي س جتلمها ماذا سيفعل ب

ة بكرامة مع احترا  كل الترات ب القانونية والصحّية 
ّ
تدفن الجث

)التحليل الجيني( والهدف هنا هو إعداد دليل أو بنك معلومات 

 وطني للجثث مجهولة الهوّية.

: فقودي  في الججرة غير النظاميةإطار وطني خاص باملإنشاء  -

فمن الواضح أن الهجرة غير النظامية ستتواصل، ومن الواضح 

مزال يراهن على تشديد الرقابة على الحدود، أن االتحاد األوروبي 

ويتبّين أّن األزمات في دول الجنوب ستتواصل، ويالتالي وجب 

إرساء جهاز إداري يتكون من مختصين متعددي االختصاصات: 

ة، ومختصين في قضايا في الصحة، األمن، الشؤون االجتماعي

وتكون فيه تمثيلّية املجتمع املدني أيضا، الخ، الهجرة،  وخبراء، 

ويكون هذا ايإطار هو املتدخل األّول عند وقوع الفواجع، فهو 

الذي يتولى ايإحاطة بالعائات، جمع املعطيات وتنظيمها، والقيا  

بصمات الخ. ويجب وفحص البكّل املراحل مثل التحليل الجيني، 

أن تتوفر في أعوان هذا ايإطار املهارات الكافية للتعامل مع هذه 

الفواجع مما يجاهم في تخفيف االحتقان، وينجق هذا ايإطار مع 

 اللجان والهيئات الجهوية ملجابهة الكوارث.

ارة - : البد اليو  من تعزيز قطاع الصيد الجاحلي ألّن دور البح 

هذا القطاع هو الذي سيكون في الخطوط األمامية خال 

املوجات الهجرية غير النظامية، ويالتالي يقع تدريب البّحارة على 
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 يفية التعامل مع الفواجع البحرية، وتدريبهم على الحماية 

ل التي بإمكان البحرية وايإنقاذ، وتزودهم الدولة ببعض الوسائ

ايإنقاذ وتقديم املجاعدة إلى أن تصل  استعمالها عندالبّحارة 

 النجدة.

: يجب أن يكون الخطاب مسألة اإلدارة السياسية لألزمات -

في مجتوى التعامل الجياس ي من أعلى هر  الجلطة إلى أسفلها 

مع األزمة ويكون جزء من الحل، فاألداء واالتصال الجياس ي مهم 

 ت.أثناء األزما

ة  - إنشاء أماك  مخصصة لدف  الجثث داخل املقابر البلدي 

صل : في سياق تواتطل  عليها "فضاءات أو مربعات التضام "

 الهوّية إما ثثا مجهولةل نجد جعنف الحدود من املؤ د أننا سنظ

يالتالي على البحر أو حّتى البر وتحديدا في املناطق الحدودية، و 

بطريقة الئقة  هادفنو  الجيني يتم عرض هذه الجثث على التحليل

غير القائمة على التمييز  "مربعات التضام فضاءات أو "في 

العنصري أو الديني أو اللون أو البلد، فمقابر الغرياء وحدائق 

 إفريقيا هي مجاحات مجالية عنصرية وتميزّية.

سبتمبر  21: يمكن أن يكون يو  سبتمبر م  كل  سنة 21يوم  -

لكي يكون تاريخ التنديد بما  للمفقودين في تون ،هو يو  وطني 

وعائاتهم قامت به الدولة ويإعادة التذ ير بمعاناة املفقودين 

 .اأحياء كانوا أو أموات همالدولة ل وقمع
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21

2022182022

 21  خروج قارب باستيكي بمجاحة  ليال: 2022سبتمبر

 ةمهاجرا: رضيع 17خمجة أمتار من شواطئ جرج   على متنه 

املنتصف الثاني لم تتجاوز العا  وستة أشهر تقريبا ووالدتها في 

شابا 14في العشرينيات من العمر و وفتاة العشرينيات،من 

وأغلبهم من حّي  سنة 31وسنة  14وقاصرا تتراوح أعمارهم بين 

ومنهم العاطلون عن العمل والعاملون وفق الجواحل بجرج   

 نظم 
ّ
 الثانوية. ةتشغيل هش

ّ
 وتاميذ في صف

 22  انقطاع األخبار عن املهاجرين وخوف  :2022سبتمبر

 21ليلة  كان سّ ئامن وقوع كارثة باعتبار أّن املناخ األهالي 

 سبتمبر.

 23  قع احتجاجات عاشت جرج   على و  :2022سبتمبر

محلّية أما  مر ز الحرس البحري وأما  الخوافر األمنية البحرّية 

وإجبار القّوات األمنية على القيا  بعملية  ،بغاية الضغط

 تمشيط بحرّية.

 24  أهالي املفقودين ينتظرون األخبار ال يزال : 2022سبتمبر

 واملعطيات.
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 25  ارة مع انقطاع املعلومات قرر البّح : 2022سبتمبر

يط بحرية لقيا  بعملّية تمشا 25واملجتمع الجرج س ي مجاء 

حار التنموية ببداية من اليو  املوالي ويتنظيم من "جمعية ال

 ."البيئية

 26  على  خروج البّحارة في عملية تمشيطّية :2022سبتمبر

ق باتجاه ملبادوزا ثّم التفرّ  ميا 60وحتى  45و 35بعد يتراوح بين 

. ووجد ميا 250جنويا لكي تصل املجافة الجملّية إلى و شماال 

تقريبا من  ميا 35على بعد  جثتينالبّحارة خال ذلك اليو  

ة تصوير ، وتم حولها الحرس البحري  جرج   وأبلغواشاطئ 
ّ
جث

ي نما كانوا مهمومين بالبحث عن و  من قبل أحد البّحارة.

شيع 
ُ
زة الليبيين وغادر البحارة أّن املفقودين في حو املفقودين، أ

على العائات باعتبار أّن األهالي  ةالبحر، ولم يتم عرض الصور 

ائعة ور بوا األمل ملجي وداراان
ّ
 .حازوا إلى متن الش

 27  تانالجثتين الدفن  :2022 سبتمبر
ّ
ا البّحارة من موجده ل

ة "حدائق إفريقيا" دون قبل بلدية جرج   الشمالية في مقبر 

 جيني.التحليل ال عرضهما على
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   ظّل أهالي املفقودين بشكل  :2022سبتمبر  29و 28يومي

خاص واملجتمع الجرج س ي بشكل عا  في انتظار األخبار حول 

 أمل يرقبون خبرا سعيدا.ين، فإشاعة ليبيا جعلتهم على املفقود

 30  ة على شواطئ  :2022سبتمبر
ّ
وجد املواطنون جث

 جرج  .

 01  األهالي في حالة انتظار األخبار. يزال ما :2022 أكتوبر 

 02  تقريبا ما بين شاطئ حس ي  جثتينخروج  :2022أكتوبر

 الجربي واللة مريم بجرج  .

 03  ويصاحبال األهالي في حالة انتظار، يز  ما :2022أكتوبر 

حتجاج تطالب بتدخل الجلطات املحلّية هذا االنتظار حركات ا

 والجهوية في هذه القضّية.

 04  لفظ البحر جثتين على شواطئ جرج  .: 2022أكتوبر 

 05  ة الفتاة " :2022أكتوبر
ّ
" على شاطئ ماكالبحر يلفظ جث

 الليلة، وفي وادي املعمورةقرب وادي صغير اسمه  بجرية أغير

عن عن طريق لباسها التعّرف عليها من قبل شقيقتها  ها تّم نفج

 .في يدها منقوش عليها اسمها "ماك" braceletطريق "إسوار" 

 ومع هذا الحدث قطع األهالي مع إشاعة ليبيا.
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 06  ن البري من قبل البّحارة واملواطني البحث :2022أكتوبر

ة للبحث ول   البحر، فاألولويّ  ّن ماك وجدت في البّر باعتبار أ

شاهدت امرأة من حي  نفجه اليو (. وفي البّري )في الشواطئ

 26الجواحل تلك الصورة التي التقطها أحد البّحارة بتاريخ 

ة تعود سبتمبر، ومنذ مشاهدتها للص
ّ
ورة تي دت من أّن الجث

جيويه نها عن طريق بنطلون قصير لونه أزرق وخياطة قرب الب

Poche   يورو. 200تحتوي على 

 مواصلة البحث في الشواطئ  :2022أكتوبر  09و 08و 07 أيام

 .مع تصاعد االحتجاجات

 10  يطير من جمعّية البّحار: الهّبة البحرية بت :2022أكتوبر

 اقاري 13أو  12قاريا  بيرا للصيد الجاحلي وحوالي  13خروج 

للصيد الترفيهي. واتجهت القوارب على بعد  اباستيكي اصغير 

جثث على  6في اتجاه ملبادوزا، وعثر البّحارة على  ميا 30حوالي 

  . وكان تعامل الحرس من شواطئ جرج ميا 18بعد حوالي 

فبعد أن يتم إعامهم بمكان  عملية رفع الجثث. بطيئا فيالبحري 

 اليو  وفي الجثث يصل الحرس البحري بعد أ ثر من ساعتين.

يصدر االتحاد املحلي للشغل بجرج   بيانا يحّمل فيه  نفجه

الجلطات املجؤولية وراء هذه األزمة مطالبين بتدخلهم العاجل 

 في عملّية البحث.
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 11  نفجها القوارب أخرى بعددهّبة بحرية  :2022أكتوبر 

ى
ّ
في اتجاه  اشرق ميا 25البّحارة في هذا اليو   تقريبا وقد غط

وعثر  ،ميا 40و 35رى إلى حوالي جرج   ووصلت قوارب أخ

البّحارة على جثة واحدة. وقد تحّجن تعامل الحرس البحري في 

ة وصل الحرس إلى 
ّ
ذلك اليو ، فبعد أن تم إباغهم بوجود جث

وفي هذا اليو  تم التي د بيّن  دقائق تقريبا. 10عين املكان بعد 

مبر سبت 27يا بتواريخ الجثث التي دفنت في مقبرة حدائق إفريق

تان
ّ
 02وسبتمبر(  26ا البحارة يو  موجده )أي الجثتان الل

أ توير تعود إلى الحارقين من أهالي جرج   الذين صعدوا في 

 دون تحليل جيني. اسبتمبر، وقد تّم دفنهم 21القارب ليلة 

 12  انعقاد هيئة إدارية محلّية باالتحاد املحلي  :2022أكتوبر

للشغل بجرج  : تداولت الهيئة في موضوع املفقودين وتّم 

االتفاق على إنجاز إضراب عا  بالتنجيق مع االتحاد الجهوي 

املجتمع املدني  والتنجيق معللشغل بمدنين واملزيد من التفاعل 

ل أساسا في: اتحاد األعراف، 
ّ
ابطة التونجية الر و املحلّي املتمث

 جمعية البّحار.و اتحاد الفاحين، و للدفاع عن حقوق ايإنجان، 

 13  دماج البعد القانوني في الحر ة إ :2022أكتوبر

ل لجنة مشتر ة بين املحامين االحتجاجية من خال تشكي

 املفقودين وجمعّية البّحار. وعائات
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 14  جرج  ، وطرد  تجّمع شعبي أما  معتمدية :2022أكتوبر

مدنين.  ما توّسعت الحر ة في هذا  واملواطنات واليَ ن املواطني

م املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية 
ّ
اليو  حيث نظ

واالجتماعية وقفة تضامنية مع عائات املفقودين أما  املجرح 

البلدي بشارع الحب ب بورقيبة وقد شارك في هذا التحّرك العديد 

ين في املجتمعين املدني والجياس ي من النشطاء والفاعل

 الديمقراطي.

 15  اجتماع موّسع بمقر االتحاد املحلي للشغل : 2022أكتوبر

بجرج   بين االتحاد املحلي وجمعية البّحار واتحاد األعراف 

ة لحقوق ايإنجان واتحاد الفاحين واملواطنون يوالرابطة التونج

 استعداد للضراب العا .

 16  وقد قررت ، قاد هيئة إدارية محلّيةانع :2022أكتوبر

هو يو  ايإضراب العا . وعثر  2022أ توير  18الهيئة أّن يو  

البّحارة في هذا اليو  على جثة بشاطئ جرج   وا تشف بعد 

ه من أحد املفقودين منذ ليلة 
ّ
 21عرضه على التحليل الجيني أن

 سبتمبر.

 17  البّحار خرجة بحرية بتنظيم من جمعية  :2022أكتوبر

ميل في  45للبحث عن املفقودين، وقد وصل البحارة إلى حوالي 
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العثور  اتجاه ملبادوزا ثم التمشيط شماال جنويا، ولكن لم يتّم 

ة خال هذا اليو . على أّي 
ّ
 جث

 18  يو  ايإضراب العا ، وقد كان إضرابا  :2022أكتوبر

 .%99جماهيريا شعبيا، وتصل نجبة نجاحه إلى 

 

 


