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11/09/2008:غرداية يوم

!! أبناءنا وبناتنا المنكوبين من الرمي إَلى الشارعوأنقذواأنقذونا 

بهذه النداءات اليائسة الصادرة من قلوب محطمة٬ بعد أن فقدوا كل شيء حتى كرامتهم وبعيون مغرورقة 
بالدموع٬ لجأت العائالت المنكوبة المغلوبة على أمرها٬ بعد أحداث بريان األخير ة وخاصة النساء منهم من أرامل 

٬ها كل السبلهومطلقات متكفالت بأوالدهن٬ بعد أن سدت في وجو  إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان٬ ليبلغ 
المواطنين الجزائريين وكل العالم عن حجم معاناتهم وشدة يأسهم وإليجاد حل أو أي شيء ينفذهم من المصير المجهول 

الطات المحلية لوالية غرداية على إخراجهم من المدارس التي لجرؤوبعد إصرار الس  إليها بعد أن نهبت وأحرقت منازلهم 
٬ والتي تطورت  والية غردايةبريانلوفقدوا كل شيء في األحداث األخيرة  بسبب تماطل السلطات األمنية للتدخل عند 

" المولد النبوي"آخرين عرب بمناسبة كما هو معروف٬ من مناوشات بسيطة بين شباب مزابي وبدايتها  إلى صراع 
طائفي خطير استمر أكثر من أربعة أشهر٬ وأسفر عن ثالثة قتلى وعشرات الجرحى وحرق وتدمير العشرات من 

المساكن والمحالت والمئات من الموقوفين٬  وكان ضحايا هذه المأساة اإلنسانية الرهيبة مئات من العائالت المنكوبة 
 أغلب  ال من مأكل وال ملبس وال مسكن٬ ولم تجد٬ي أحرقت منازلها بما فيها٬ فصارت ال تملك شيئاالمهجرة والت
. وكانوا يعيشون بصدقات المحسنين٬مإال اللجوء إلى المدارس بعد أن منعوا من نصب الخياأمامها  من حل العائالت

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على أحداث بريان لم تفعل السلطات المح لية شيئا للتكفل بإسكان هؤالء المنكوبين 
بالرغم من النداءات المتعددة من الناشطين في الدفاع عن حقوق اإلنسان٬ وبعض المنتخبين المحليين٬ بل عملت منذ 

.راف بوجودهمالبداية على تجاهلهم والقفز على حقيقة مأساتهم وحجم معاناتهم وحتى عدم االعت

أي منذ بداية شهر سبتمبرمؤخرا لجأت السلطات المحلية   في سابقة خطيرة إلى العمل على طرد المنكوبين 
!!من األقسام التي تأويهم إلى الشارع  بدون تقديم البديل أو الحل وهذا بالتهديد والوعيد ضد هؤالء األرامل باستعمال 

!!القوة العمومية وحتى مقاضاتهم إذا اقتضت الضرورة
بمحاولة طرد  بدأت السلطات المحلية لوالية غرداية بتنفيذ تهديداتها2008ستمبر 11 الخميس :يوممساء الو

!!وسط بكاء األطفال وتوسل األمهات٬ العمومية من شرطة ورجال الدرك  الوطنيالقوةاستعمال المنكوبين ب

!فقدوا كل شيء حتى كرامتهم؟عزل٬ لماذا كل هذه القسوة والعنف تجاه ضحايا مأساة إنسانية 
 كما ينص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ٬أدنى ظروف الحياة أبسطها الحق في ضمان ٬ لهم حقوق بشرااأليسو

 وخاصة في شهر رمضان الكريم ٬خاصة وأنهم في حالة مادية ونفسية يرثى لهاومختلف العهود والمواثيق الدولية٬ 
ادية منها والمعنوية؟؟لمساعدة الموهم في أمس الحاجة إلى تقديم الدعم وكل ا

 هو االهتمام والتكفل  والوطنية أليس الدور األساسي للسلطات المحلية؟ مواطنين جزائريين  لهم كل الحقوق؟األيسو
 خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة؟؟بحاجيات المواطنين

ث بريان٬ خاصة األرامل  ألحدااإلنسانيةهؤالء المنكوبين ضحايا المأساة ل!! العاجل وقبل فوات األواننداءال
المتكفالت بعائالتهن٬ إلى كل ذوي القلوب الرحيمة والضمائر الحية من مواطنين جزائريين وناشطين في منظمات 

واحقوقية الوطنية منها والدولية وصحافيين مستقلين وشخصيات وطنية٬ لكي يعمل  كل حسب طاقته واختصاصه 
: وفي أسرع وقتوبشتى الوسائل الممكنة

!! على المنكوبينرالمعقولةي الغ الحربه و فورا هذفوالوطنية إليقاناع السلطات المحلية  إلق  بل على العكس 
٬ بهم وبعائالتهم وخاصة إعادة إسكانهم في مخيمات أو شاليهات أو مساكن التاملتكفليجب عليها ا٬من ذلك تماما

.منطقة يأمنون فيها على أنفسهم وأوالدهم  لهم كرامتهم وفي حفظيكونون فيها تحت سقف يؤويهم ويسترهم وي
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