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  !!مجزرة في بریان مرة أخرى -تابع  -

 ھجمات القتل والتخریب 2009 جانفي 31 السبت  على التواليي الثانلیوملتواصل ت
 !!المتواجدة بكثافة )الشرطة ( ومسمع قوات األمنمرأىتحت والحرق والتھجیر في بریان 

 سقطت ضحیة  توالى سقوط الضحایا، حیثنتیجة حتمیة لھذا الوضع الشاذ والغریب فقدوك
بطریقة  عام مھنتھ أستاذ، 50" كروشي عمر"السید  قتل 11:30ففي حوالي الساعة  ،ثانیة
 عضو الرابطة الجزائریة  حیث ألقیت علیھ الحجارة وعند سقوطھ تعرض للطعن وھوبشعة

 في ،كتب بریان وعضو حزب جبھة القوى االشتراكیة فرع بریان للدفاع عن حقوق اإلنسان م
بعد تعرضھ  سنة الذي قتل 17" ابن زایط بشیر"نفس الحي الذي قتل فیھ یوم أمس الضحیة 

 من إلطالق الناروقد تعرض مواطنون أبریاء ، بھ من الطابق العلويي للضرب المبرح ثم ألق
سیدي " في حي سنة، 14" قرقر"الطفل منھم ة ناریةحأسل بطرف العصابات المھاجمة،

 ،، ھذا باإلضافة إلى جرح عدد كبیر من المواطنینبجراح بالغة جداأصیب جراءھا " اسماحي
   .معظمھم في حالة حرجة

 12.30من سكان حي بابا السعد في بریان حوالي الساعة  نداءات وصلتنا وحسب 
 الحصار المطوق علیھم والموت تحت ینادون العالم للتدخل لفك یستغیثون من خاللھا و

 تحت أیادي الملیشیات والعصابات المحاصرة لھم في نفس الحي وذكرت ،التعذیب المھددین بھ
  .متواطئین في بعض الحاالتبل نفس االتصاالت وقوف رجال الشرطة متفرجین و

ة  والمأساة اإلنسانی الخطیرة العواقب،ه الوضعیة الكارثیةبھذ بشدة نندد ونستنكر
 مسؤولیاتھا كاملة وكما ھو ثابت حملالتي تت وو التي تستمر منذ حوالي سنة تقریبا المبرمجة

فصار كل أمل في الحیاة، من سكان بریان یئس قد فالسلطات المحلیة والوطنیة،  ومنذ البدایة
 صراع بین أطراف في السلطة، عھدة ،حسابات سیاسیةالیھمھ كل ھذه الحكایات المملة، 

 تنافسوا صار یقول وبكل مرارة،المواطن في بریان ف... ، حكم ملكيمدى الحیاةئیس ثالثة، ر
تصارعوا ولكن بعیدا عنھ وعن مدینتھ ومنطقتھ،سرقتم ونھبتم كل شيء، خذوا أكثر و لكن 

 ...دعوه یعیش بسالم 
  إمضاء       

  فخار كمال الدین/د
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