
بيان من فوج حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في بريان
كارثة في تسيير كارثة غرداية

غياب تام للدولة في الخمسة أيام ا)ولى 

تواجد بدون فعالية في الميدان بعد ذلك

 ورئيس دائرة بريان يواصل استفزازاته

  
 عشرات الضحايا، 01/10/2008 يوم ،خلفت ا�مطار الغزيرة التي تساقطت على منطقة مزاب

  أيامخمسةالخ@ل  فإن الدولة سجلت غيابھا بكل جدارة، فوخسائر مادية ضخمة، ورغم فداحة الكارثة،
  .ةل وفي غياب تام للدووبوسائلھم الخاصة ، تجند المواطنون ليل نھار من أجل عمليات اCج@ءا�ولى

  
نحيي التضامن الكبير للسكان، ولكل المواطنين عبر كافة نقدم تعازينا الخالصة لعائ@ت الضحايا و

لمساعدات والدعم المعنوي لسكان غرداية وضواحيھا ة واحدة لتقديم اظ لحا لم يتوانونأرجاء الوطن، الذي
  .خاصة المؤونات المختلفة

  
وا ر، شع03/10/2008 الغياب التام للمسؤلين، نظمت مسيرة عفوية لمئات المواطنين، يوم موأما

بھم، ولكن وجدوا ضو مقر وUية غرداية للتعبير عن غحأنھم معزولين، وأن الدولة لم تھتم بھم، متجھين ن
 بقوة كبيرة جدا لمنعھم من مواصلة مسيرة اUحتجاج والتنديد، وطوقت ھذه "ممثلين عن الدولة"ھنالك 

القوة العظيمة كل مداخل وUية غرداية ومنعت المواطنين من الدخول إليھا، ونجحت نجاحا باھرا في تلك 
  .العملية

  
مصورة عن طريق مكن للجميع أن ي@حظ الغياب التام للدولة، في كل المشاھد اليوبالمناسبة، 

الصحافة، سواء في ذلك مشاھد الفيديو، المعروضة في نشرات ا�خبار، أو كل الصور التي بثت في 
 أين U ن@حظ وU صورة واحدة في ا�يام ا�ولى لdسبوع الموالي لحدوث الكارثة،الصحف الصادرة 

 تحاول فك العزلة عن مقر لجندي يحاول إغاثة مواطن، أو فك العزلة عنه، ما عدى فرقة للحماية المدنية
ي  حي الغابة وحا�من الوUئي، الذي كانت ا�ضرار فيه أقل بكثير من ا�ضرار المسجلة في أحياء مثل

المياه وا�وحال إلى أكثر من  انھيارا تاما، حيث وصلت ،  التي اكتسحتھا المياه، أين انھارت مبانالتزوز
 الدولة إرسال بعض العناصر وتوزيعھا على  يجدر ربما اiن بممثلي، في بعض المناطقثمانية أمتار

  .مختلف أرجاء ا�حياء المنكوبة حتى تتمكن من الظھور في صور اCغاثة Uحقا
  

مواطنون إلى حي ، بعد أن أحضره  مث@رفض عون للحماية المدنيةواستخفافا بشعور المواطنين، 
ومكتفيا بعملية تفريغ  التدخل Uنتشال جثة طفل من ا�وحال، مفض@ الحفاظ على م@بسه نظيفة، ،الغابة

د جھد عضلي جبار، وبوسائل بعمتطوع، وولما تمكن مواطن  مضخة آلية، لباستعماالمكان من الماء، 
 منه عون الحماية المدنية، مستعينا في تدخله ھذه المرة بالقوة العمومية، أنتزعھابدائية من انتشال الجثة، 

  .أن تراه أمه التي كانت تريد أن تلقي عليه نظرة أخيرة، �ن القانون حسبه يمنع ذلكحتى رافضا 
  

أيام كاملة، ونفس المصير عاشته كثير من ا�سر ن بدون أكل لث@ثة وفي حي التوزوز، بقي المنكوب
في ا�حياء العديدة من بلدية العطف ومختلف المناطق المنكوبة من وUية غرداية، ولم تقم طائرات 

 صور ترسلھا للقناة الوحيدة من أجل لكبتر التي كانت تحوم حول أجواء ھذه المناطق سوى بالتقاطيالھ
  .   مث@نة إلى ھؤUء المنكوبينكان بإمكانھا إيصال المؤوفي حين  ،بثھا

  



  ، كان لھا نصيب من ھذه الكارثة2008مدينة بريان المنكوبة منذ أحداث مارس 
  

، التي تعرضت لعمليات تخريبية في مارس الماضي، نتج عنھا حرق وتخريب في مدينة بريان
بلغ مستوى  حوالي أربعمائة مسكن ومحل تجاري، وھجرت عائ@ت بأكملھا من مساكنھا، Uنعدام ا�من،

لتزيد مأساة ھذه رت كلھا بالمياه، مالمياه أكثر من ث@ثة أمتار في بعض المناطق، وبعض السكنات غ
�رواح، ولكن وبفضل تجند المواطنين، وتضامنھم الكبير، لم تسجل أية خسائر في االمدينة تأزما، ولكن 

  .الخسائر المادية كانت ضخمة جدا
  

لتسيير  خلية البلديالمجلس الشعبي مخطط اCغاثة، وشكل رئيس  في نفس اليوم أطلقت بلدية بريان
 من طرف رئيس المجلس الشعبي 04/10/2008يوم  ل@جتماعا�زمة، واستدعيت لجنة إحصاء الخسائر 

ا القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدي، مباشرة بعد أن خفت عمليات اCغاثة، واتخذ ھذ
ضررين، كما ينص على بالتشاور مع مسؤول قطاع الحماية المدنية، ووضع سجل لتسجيل المنكوبين والمت

  .ذلك القانون
  

ولكن رئيس دائرة بريان، وعوض العمل بالتنسيق مع المواطنين، والمجلس الشعبي البلدي، متناسيا 
 كانت، وإنما ھو مجرد ممثل للسيد والي الوUية على مستوى دائرة بريان، لم أنه ليس مصدرا �ية سلطة

لمدينة بريان، فلم يتوانى في إعطاء أوامر لمختلف أعوان " حاكم"يجد من وسيلة سوى التصرف كـ 
وفضل التشويش على مجھودات متجاوزا سلطاته القانونية، ليين، ومختلف ممثلي الدولة، حاCدارة الم

سائل البلدية بطريقة غير قانونية، ودون أية استشارة، في عمليات المجلس الشعبي البلدي، باستعماله لو
استعراضية ل}نقاذ، واستباق استدعاء اللجنة البلدية المشكلة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، 

" لسحب البساط " دنيئة ارتجالية ، في محاولة 03/10/2008تاريخ  إلى 04/10/2008وم يوالمستدعاة ل
 اUجتماعلوضعية مدينة بريان، بل تجرأ على طرد رئيس المجلس الشعبي البلدي من دون أدنى اعتبار 

 أنظار بعض اCطارات التي حضرت ذلك اUجتماع، متعديا موأما ،03/10/2008في يوم ه يالذي دعاه إل
نة تحديد جعلى ص@حياته مرة أخر، وبالنتيجة امتنعت مختلف المصالح التقنية من حضور اجتماع ل

  .04/10/2008ئر في يوم الخسا
  

وعوض أن يكون رئيس دائرة بريان متضامنا مع المواطنين، ، وقات الحرجةوفي مثل ھذه ا�
، متھما  المتھورةاستعراضاتهعملياته اUستفزازية، ووجھاز البلدية، لم يضيع ھذه الفرصة لمواصلة 

رغم بواسطة تصريحات استفزازية لجموع المواطنين، ،  والتكاسلمواطني بريان المصدومين، بالتخاذل
  لجزائريين في مثل ھذه المواقف Cنقاذ المتضررين،  التي بذلوھا وكعادة كل اة الجباراتالمجھود
  

نستغل الفرصة في ھذا المقال، وندعو السيد رئيس دائرة بريان، بالتقيد بص@حياته القانونية، 
مثل وحدة قانونية، تمثل المواطنين والدولة في آن يبقى يي ذوالعمل بالتنسيق مع المجلس الشعبي البلدي، ال

 الجمھورية، ومنھا الدستور، والتوقف من استفزاز تمتع بشخصية قانونية، كما تنص عليه قوانينيواحد، و
المجلس الشعبي البلدي، ورئيسه المنتخب بصورة قانونية، واUمتناع عن السطو على ص@حياتھم 
القانونية، والتشويش على مجھوداتھم، �ن السطو على ص@حيات المجلس الشعبي البلدي ليس من شأنه 

اء في ذلك اUعتداءات اليومية، والتشويش المستمر، أو ما سوى اCضرار بمصلحة مواطني بريان، سو
 اUستثنائية، سواء في ذلك مرحلة ا�حداث المأساوية التي عاشتھا بريان في مارس ا�وضاعتعلق بتسيير 

 بريان  الوضعية الكارثية لمنكوبيالنظر في بانات وض، أو اiن في مواجه الكارثة الطبيعية للفيا2008
 في ھذه ا�حياء التي إكتسحتھا أسكنوا مؤقتا عند أقربائھم عدد كبير منھم المؤلمة الذينجراء ا�حداث 



 بعد التدخل العنيف للسيد رئيس الدائرة، مستعم@ القوة العمومية، متجاوزا المجلس الشعبي الفيضانات،
  ).زبنا بالمناسبةحنوجه عنايتكم للبيان الذي أصدره (البلدي، 
  

نذكره أن المجلس الشعبي ونداء صدا إيجابيا لدي السيد رئيس دائرة بريان، متمنين أن يجد ھذا ال
البلدي يتمتع بص@حيات قانونية، يجب عليه احترامھا، وبالتالي يجب عليه الكف عن أي تدخل في 

  . الص@حيات
  

 سكان ھذا الحي، هيعارضوU يزال   الطين، المشروع الذي عارضهةإن بناء ثكنة في حي قار
من رخصة البناء، كما ينص عليه حتى  ذبر بناء فوضوي بالمفھوم القانوني، حيث أنه لم يستفوالذي يعت
Uنعدام  الطين، ةما، في قارما تاةمعزول في منطقة  بنيعزلة تامة �نهأصبح في وبالنتيجة، القانون، 

يفصل بينھا وبين باقي أحياء مدينة بريان وادي الدراسات والمشاورات القانونية Uختيار ا�رضية، حيث 
المقيمين في ر وحدة التدخل السريع أنقطعت الطريق جراء الفيضانات، عزل عناصباسة، وبمجرد أن 

عن باقي أحياء مدينة بريان، وكادت تحدث الكارثة ا�رضية المخصصة لبناء الثكنة في بناءات جاھزة، 
لم يستطع عناصر وحدة التدخل حيث  في حي كاف حمودة جراء مناوشات وقعت بين بعض السكان

  .السريع الوصول إليھا
  

وسيكون الحال كذلك بالنسبة لمشروع مستشفى بريان الذي تمت تغيير ا�رضية التي كان من 
ن تستقبله بقرار من رئيس الدائرة، دون أدنى اعتبار لرأي المجلس الشعبي البلدي، ورأي المفروض أ

  .المختصين في قطاع الصحة
  

نتمنى أي يجد نداءنا ھذا آذانا صاغية، لدى السلطات المعنية، وأن تأخذ مصالح المواطنين بالجدية 
، وتحين الفرص لعرقلة نشاطاتھم الشرعية Cسقاطھمال@زمة، عوض التحامل على المنتخبين، وترقبھم 

  .والقانونية

بريان في2008/10/08
رئيس مكتب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 

لبريان
دبوز محمد

    


