
 

حول تطور األوضاع بيان للسيد علي بن فليس رئيس حزب طالئع الحريات 

 المأساوية بمنطقة غرداية

 

تطورات مأساوٌة خطٌرة ومحزنة لألمة كلها. فً مثل هده  تعرف منطقة غرداٌة

الظروف الخاصة والمؤلمة، ال ٌسعنً إال أن أعبر عن انشغالً العمٌق لتجدد 

واتساع رقعة الصراع والعنف فً غرداٌة مما تسبب، مرة أحرى، فً إحداث 

مة، لكل األأمام هذا الوضع األلٌم بالنسبة ضحاٌا بشرٌة وخسائر مادٌة معتبرة. 

 أتقدم بتعازي الحارة لعائالت كل الضحاٌا مؤكدا لها تضامنً الكامل معها.

تعٌش غرداٌة الٌوم، مأساة وطنٌة، بل هً تعٌش جرحا مفتوحا على األمة قاطبة. 

 كل نعم، إن الدم الذي ٌسٌل فً غرداٌة هو عبارة عن نزٌف حقٌقً فً جسم

 .األمة

ن كاملتٌن وبؤرة عدم االستقرار واألزمة أالحظ بالمناسبة، بأنه منذ أكثر من سنتٌ

هذه تقدم نموذجا عن حجم الخطر المحدق بتالحم األمة وأمنها دون أن تجعل 

النظام السٌاسً القائم ٌتخلص من استراتٌجٌة التعفن التً ٌبدو أنه ٌفضلها فً 

ه األزمة السٌاسٌة واألمنٌة ذ. وعلٌه، فأن البعد الذي أخذته هتسٌٌره لألزمات

أساوٌة ما هو سوى النتٌجة المباشرة لسنتٌن من المباالة وتماطل ورخاوة والم



وارتجال نظام سٌاسً لم ٌقتنع أبدا بضرورة االهتمام بهذه المنطقة واالستجابة 

 بهمة لنداءات االستغاثة.

إنً جد مقتنع بأن المأساة الوطنٌة الحقٌقٌة المعبر عنها من خالل الوضعٌة الحالٌة 

تٌجة لشغور السلطة، والنعدام شرعٌة المؤسسات، ولفقدانها فً غرداٌة هً ن

 لمصداقٌة وثقة مواطنً المنطقة.

كان من المفروض أن تولى عناٌة خاصة ألزمة بمثل هذه الخطورة من طرف 

بصمت وبجمود  ،أعلى رأس السلطة، رأس سلطة تمٌز، منذ بداٌة هذه األزمة

 زمة على الوحدة واألمن الوطنٌٌن.ه األذررٌن وال مقبولٌن بالنظر آلثار هغٌر مب

ال ٌمكن أبدا اعتبار المأساة الوطنٌة الحاصلة فً غرداٌة كمجرد صراعات عابرة 

بٌن طائفتٌن أو كمجرد عملٌات للحفاظ على األمن. إن تحوٌل مأساة غرداٌة إلى 

 عن التحدٌات التً تطرحها. مجرد معالجة أمنٌة ال ٌعبر ال عن طبٌعة األزمة وال

 ه المأساة لها طابعها السٌاسً وبالتالً فالحل ٌجب أن ٌكون سٌاسٌا.ذإن ه

من هذا المنظور فإن المفارقة بالنسبة لألمة تكمن فً كون النظام السٌاسً الحالً 

هو فً حالة عجز تام عن إنتاج أي حل من هذا النوع لوضعٌة قد تتطور بحٌث 

 ٌصبح التحكم فٌها غٌر ممكن. 


