
غياب الدولة، أم تأخرها، أم ...كل شيء على ما يرام؟
لن نقول لك "...خسارة عليك يا سي احمد..."

لن ذلك لن يفيد...
 فخامة رئيس الجمهورية، هناك خطر يهدد مشروع تعديل

 الدستور، خطر طبيعي...، كارثة طبيعية...، يمكن أن تقضي
 تماما على مشروع تعديل الدستور...، يجب التحكم فيها حال،

 والقضاء عليها بكل الوسائل المتاحة...، إنها مخلفات الفياضانات
في غرداية.

 غمرت الفياضانات منطقة مزاب، في ولية غرداية، وخلفت خسائر
 فادحة، في الرواح والممتلكات، في ما ل يقل عن ثماني بلديات من

 ولية غرداية، تأخرت الدولة خمسة أيام كاملة عن الوصول إلى
 المنطقة، وتكفل المواطنون بأنفسهم بكل عمليات النقاذ، في صمت

وخشوع وعمل متواصل ودون كلل، أو ملل، متضرعين إلى ال عز وجل.
 تحملنا ثقل الكارثة لوحدنا، مدة خمسة أيام، وخمسة ليال، نصارع

 الكارثة وتصارعنا، وأعيننا مشدودة نحو الفق، ننظر وننتظر قدوم الدولة،
 بإمكانياتها المادية والبشرية، للتخفيف علينا، ولكن الدولة، وكل
 إمكانياتها المادية والبشرية، كانت مشغولة بمراسيم عيد الفطر

 المبارك، عيد مقدس ل يجب أن ينشغل فيه أفراد الدولة عن التمتع مع
 أسرهم، رغم أن "سي احمد" قال أن أفراد الدولة غادروا أسرهم باتجاه

 غرداية يوم العيد، ننصحكم يا "سي احمد" بمراقبة أفراد الدولة
الجزائرية جيدا، فهم لم يصلوا إلى غرداية إل خمسة أيام بعد العيد.

 يقول "سي احمد" في ما يقول عن تحليله لسباب الكارثة، أن المطار
 الطوفانية كانت أمطار استثنائية، ويستشهد بأن كارثة بهذا الحجم لم

 تشهدها المنطقة منذ ما يفوق قرن من الزمن، ثم يقدم أرقاما "خيالية"
 يقارن فيها الكميات التي تساقطت في ثوان، أو دقائق، بالكميات التي
 تتساقط خلل سنة كاملة، ليثبت أن الفارق كبير، وكبير جدا، وأن مثل

 هذه الكميات الستثنائية، ل يمكن الصمود أمامها، ونسأل "سي احمد"
 سؤال بسيط، هل توصلت الدولة إلى هذه النتيجة يوم الكارثة؟ إذا كان
 الجواب نعم، فلماذا لم تصل إل بعد خمسة أيام؟ أما إذا كان الجواب ل،

 فننصحكم بتحسين أداء المصلحة الخبارية للرصاد الجوية، هذا فضل
 عن مصلحة التنبؤ للرصاد الجوية، وفي كل الحوال، نكون أمام إصلح

 مصالح الدولة الجزائرية، التي لم تعد فعالة بمفهوم الحد الدنى
 للفعالية، وليس بالمقارنة مع ألمانيا، والصين وأمريكا، وغيرها من الدول
 الخرى، التي تتحدث الن عن الفعالية النية، وليس بعد خمسة أيام،

ثم تبرر عدم التواجد بصعوبة المسالك.



 الدولة يا "سي احمد" لم تكن متواجدة أصل، فليس المشكل في
 صعوبة المسالك، نعم المسالك كانت صعبة جدا، وكنا نعتقد أن تدخل

 الدولة كان من أجل تذليل تلك الصعوبات، ولم نكن نتصور أن الدولة
تنتظر أن نفرش لها الرض بساطا أحمرا لتقوم بعمليات النقاذ.

 ويقول "سي احمد" عن الكارثة أيضا، أن عدد سكان غرداية عدد قليل
 جدا مقارنة بعدد سكان بومرداس وباب الوادي، وأن المكانيات اللزمة

 لغاثة المنكوبين هي إمكانيات في متناول الدولة الجزائرية تماما، ورغم
 ذلك، يشدد على أنه لن يقدم دينارا فوق احتياجات المنطقة،...أقل ما

 يمكن أن نعلق به على هذه العينات من المعلومات، والراء المقدمة من
 طرف "سي احمد"، أننا نعتقد أن هناك مشكل مع مفهومي الزمن

والوقت عند السيد "سي احمد" ممثل الدولة الجزائرية.
 كان يمكن أن يقدر عامل الزمن بغير الطريقة التي اعتمدها "سي

 احمد" في عمليات التدخل، مقدما تبريرات عديدة، منها "انتشال" أفراد
 الدولة الجزائرية من عائلتهم يوم العيد، رغم وصولهم إلى عين المكان

 خمسة أيام بعد يوم العيد، ويوم حدوث الكارثة، ويستنتج في النهاية
 أنها لم تكن متأخرة!!!، بل كاد يهنأ أعوان الدولة على وصولهم بعد

 خمسة أيام من وقوع الكارثة، ثم اعتبار ذلك من باب "النجاز الرائع"
مقارنة ربما بدول ل تساعد مواطنيها تماما في مثل تلك الوضاع... 

 ثم عامل التوقيت المناسب، لعلن عزم الدولة عدم التسامح مع
 المواطنين المنكوبين، بقوله: "ل يمكن لمنكوب أن يستغل سكن شاغر
 لم يتم تسليمه، لن هناك من هو في وضعية أخطر من وضعيته"، على
 هذا الساس، نتساءل لماذا يستفيد مواطنون في العاصمة من سكنات

 اجتماعية، في وقت تقضي عائلت بأكملها ليال، في العراء، صيفا
 وشتاء، وعلى بعد أمتار من قصر الحكومة، القصر الذي يقيم فيه "سي

 احمد"، أو التوقيت المختار من أجل العلن عن "التقشف" حتى في
عمليات التخفيف عن الضحايا...

 وفي الخير يقدم "سي احمد" نصيحة للمنتخبين، بتأجيل صراعاتهم
 إلى ما بعد التحكم في الكارثة، مع الملحظة أن مجالس بلديات ولية

 غرداية مثالية من حيث تمثيلهم لكل التيارات السياسية المتواجدة في
 الساحة الوطنية، نشاطر "سي احمد" تماما رأيه في هاتين النطتين،

مع ملحظتين مهمتين بالنسبة لنا:
 اختلف التمثيل السياسي للمجالس المنتخبة في ولية-1

 غرداية، والذي يعد فعل اختلف مثالي بالنظر للغلق الكلي
 للساحة السياسية، هو بفضل المجهودات الشخصية،

 والتضحيات الكبيرة التي قدمها ويقدمها المواطنون، رغم
العراقيل الكبيرة التي تواجههم بها الجهزة الدارية للدولة.



 أما النداء الموجه من أجل تأجيل الصراعات، فنلفت عناية "دولة-2
 رئيس الحكومة"، أن مجلسا مثل المجلس الشعبي البلدي

 لبلدية بريان، والذي يحوي خمسة تشكيلت سياسية
 مختلفة، تمثل كل اللوان السياسية المتواجدة على الساحة

 الوطنية، ل يعرف أي صراع بين منتخبيه، بل هناك تنسيق كبير
 بينهم، واحترام تام بينهم، رغم الختلف في وجهات النظر،

 والصراع الوحيد المسجل هنالك، هو صراع بين المجلس
 الشعبي البلدي، ورئيس دائرة بريان، الذي يحاول الستيلء
 والسطو على صلحيات المجلس الشعبي البلدي، ورئيسه

 المنتخبون بطريقة ديموقراطية، من جهة، ويسعى بكل ما أوتي
 من جد من أجل زرع الفتنة والتفرقة بين المنتخبين، ولهذا
 ننصح "سي احمد" تدقيق المعلومات، ووضعها في نصابها

الصحيح. 
 وفي جوابه عن سؤال لحد الصحفيين، عن سبب عدم تغيير بعض
 المسؤولين الداريين رغم خضوعهم للمعايير التي وضعتها السلطة

 المركزية نفسها، قال "سي احمد" أن ذلك راجع لطلب بعض
 المواطنين، لنهم يعرفونهم معرفة جيدة، نقول لـ "سي احمد" فقط، أن

 رأي المواطنين، إذا كان مهم في اختيار المسؤولين الداريين، فالجدر
 بالدولة أن تعممه عل الجميع ويكون عن طريق القتراع السري، ونضمن

 على القل رأي أكثر واقعية، ومن دون محاباة، أما أن تأخذ الدارة برأي
 بعض الشخاص ل نعرف حتى مستواهم، ومكانتهم، وطريقة طلب

 رأيهم، عوض العتماد على المعايير التي وضعتها هي نفسها، وكل ما
 نعرفه أنهم بالضرورة أصدقاء لؤلئك المسؤولين،  فهذا هو سبب الكارثة

في التعيينات في نظرنا.
 رغم كل ذلك، نعترف لـ"سي احمد" قدرته الكبيرة في تبرير ما ل يبرر،

 وكإداري"محنك" كان يجب عليه أن يتدخل بتلك الطريقة "الصارمة"
 لوضع المور في نصابها، ولكن رغم كل ذلك، تأخرت الدولة في التكفل

 بمنكوبي غرداية خمسة أيام كاملة، وهذا شيء غير مقبول تماما يا
"سي احمد".

ملحظة أخيرة:
 لم نكن مهيئين نفسيا لسماع نكت عن الجبن في وضع تسيير كارثة،

 ولهذا نستسمح "دولة رئيس الحكومة" على عدم القدرة على
البتسام.

بكير المزابي


