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رحلة البحث عن مدرسة في النظام الطائفي
ولغ فيها .تاجر القذافي بأطفال ليبيا املصابني
بالسيدا .س� ّ�ي��رت ليلى ب��ن علي دول��ة بعصابة.
ق � ��ارون وف ��رع ��ون وه ��ام ��ان ل��م ي �ك �ت �ن��زوا سبعني
ّ
املسوس،
مليار دوالر والشعب مريض بالفول
مريض ُ
ويلبس أمثال أحمد عز ح��ذاءه في باب
املسجد .لن نرى هذا اإلذالل في مصر ثانية.
ه � � ��ل ي � �ل � �ي� ��ق اآلن أن ن � �س � �ت � �ب� ��دل االقتصاد
بالسيكولوجيا لتفسير الظواهر؟ نعم.
كانت اللحظة التحريرية األكبر للسيكولوجيا
الشعبية ،ف��ي ال�ش��رق األوس��ط ،ق��د انطلقت حني
ق� ��ذف م �ن �ت �ظ��ر ال� ��زي� ��دي ال ��رئ �ي ��س ج � ��ورج بوش
ب�ح��ذائ��ه ف��ي ق�ل��ب ب �غ��داد .م�ن��ذ ذل��ك ال �ح�ين صار
الحذاء وسيلة تخاطب سياسي .تزامن ذلك مع
ش �ي��وع ،غ�ي��ر م �س �ب��وق ،ل��وس��ائ��ل االت �ص� ّ�ال التي
جعلت ال �ن��اس ي�ع��رف��ون ك��ل ش��يء ع��ن حكامهم،
�رف النوم حتى حسابات بنوك سويسرا.
من غ� ّ
ُ
وب �م ��ا أن م ��ا ع � � ُ�رف م �خ �ج��ل ج� � �دًا ،ف �ق��د سقطت
الهيبة تمامًا ،وهتك سر الكاريزما .هكذا صار
امل��واط��ن ي��رى نفسه وال�ح��اك��م م��دى الحياة على
ق��دم امل �س��اواة ،وه ��ذه ف�ك��رة خ�ط�ي��رة ج �دًاّ ،
دمرت
التراتبية الذهنية التي تأسست عليها الطاعة
وال� � ��والء ،ب��ل ال �خ �ن��وع واالن �ص �ي��اع ال �ك �ل��ي .حني
ان�ه��ار ج��دار ال�خ��وف .وه��و ج��دار برلني العربي،
فانفتح األف��ق نحو التغيير وح��دث��ت املعجزات
التي لم يحلم بها أحد.
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اآلن وق ��د تحققت امل �ع �
ّ
جديدًا يريد عيش ال�ث��ورة بما هي حالة بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن امل�ط��ال��ب .م ��زاج ان�ع�ك��س ع�ل��ى الكتاب
أي �ض��ًا ،ف �ص��اروا ي�ن�ت�ج��ون أك �ث��ر ،إذ ج ��دد األمل
ملكتهم اإلب��داع �ي��ة ال �ت��ي أذب�ل�ه��ا ال �ي��أس وظالم
األفقّ .
غير أن هذا املزاج الذي يثمر معنويات عالية ،ال
ينبغي أن يحجب متطلبات املرحلة ،فكما قال
غرامشي «القديم يحتضر والجديد ال يستطيع
أن يولد ،وفي هذا الفاصل تظهر أعراض مرضية
كثيرة وعظيمة في تنوعها».
املطلوب اآلن هو الحرص على أن يخرج املولود
سليمًا ،وأن يحمى من الطحالب التي قد تلتصق
بمفاصله.
* صحافي مغربي

نزار ّرمال*

ً
ً
ٌ
ح �س��ن ،ه��ا ن�ح��ن ن�س�ت�ج��دي م��درس��ة مناسبة
ّ
لولدنا األول.
واملدرسة املناسبة بالنسبة إلينا ،هي املدرسة
ّ
التي تقدم تعليمًا ذا نوعية ،وتكون مختلطة
ّ
طبقيًا ودينيًا (ح��دًا أدن��ى) وعلمانية التوجه
ّ
وحقوقية /تربوية املبادئ.
ّ
ط�ب�ع��ًا ،ب�ع��د ن�ق��اش ط��وي��ل وح�س��اب��ات معقدة،
اس�ت�ب�ع��دن��ا م �ع �ي��ار ال�ك�ل�ف��ة (ال �ق �س��ط املدرسي
وم� � ��ا ي ��أت ��ي ّم� �ع ��ه ّ م� ��ن م� ��دف� ��وع� ��ات أخ � � ��رى قد
ت �س��اوي��ه) ،ألن ك ��ل امل � ��دارس ال �ت��ي ت �ل� ّ�ب��ي هذه
املعايير ،تبدأ أقساطها بعتبة السبعة ماليني
ل �ي��رة ،أو م ��ا ي �ع��ادل �ه��ا ب��ال�ع�م�ل��ة األم �ي��رك �ي��ة -
اللبنانية.
ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى ه ��ذه امل �ع��اي �ي��ر ،اس�ت�ط�ع�ن��ا تحديد
 3م� ��دارس ب��دائ��رة االخ �ت �ي��ار األول� ��ى (معيارا
املسافة الجغرافية ولغة التدريس الفرنسية)
و 3م��دارس ب��دائ��رة االختيار الثانية .لكن ،لم

ّ
سياسية
مستحيلة إذا لم نستعمل «واسطة
ثقيلة» لهذا الغرض.
 -2يجب معرفة أي زعامة سياسية ـــــ طائفية
ّ
يجب ّاستعمالها ألي مدرسة.
 -3ت�ف��ض��ل امل� ��دارس ،وح�س��ب ال �ف��رع /املنطقة،
طوائف ّ
معينة على غيرها ،من أج��ل التوازن

ال �ط��ائ �ف��ي م ��ن ن��اح �ي��ة ،ول �ض �م��ان ال��رض��ى من
املحيط املباشر بالدرجة الثانية.
أما نحن ،فقد استعملنا فقط الطرق املنصوص
ع�ل�ي�ه��ا (ظ��اه��ري��ًا) ،ب�م�ع�ن��ى آخ ��ر ،ت�ق��دي��م طلب
ّ
مقابلة( ،وه�ن��ا ال ب��د م��ن ُ ذك��ر أن�ن��ا لم
ُوإ ّج ��راء ُ ّ
ن�ب��ل��غ وال ن�ب��ل��غ ب��أي��ة معايير ستستعمل في
ت �ق��وي��م ه ��ذه امل �ق��اب�ل�ات ،وه ��و م��ا ي�ن�ف��ي مبدأ
الشفافية ويسمح بالتالعب الذي حصل معنا
كما اكتشفنا الحقًا).
وع� �ل ��ى ف� �ك ��رة ،رب� �ط ��ًا ب��ال �ع�ل�اق��ة م ��ع املعايير

طفال ُيمتحن
تخيل
ً
ّ
عبر الطلب منه التعرف إلى
إحدى الشخصيات الكرتونية
و«طلع ما بيعرفها» ،أل ّنه
أصال
يحبها ً
ال ّ

ّ
ُيقبل في أي منها .السبب املعلن« :ال أماكن»!
ّ
إلى هذا الحد ،قد يبدو األمر طبيعيًا أو عاديًا،
ّ
ديناميات
لكن ّ لندخل معًا إلى ما وراء ذلك من
ت �ع��زز ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي ال �ق��ائ��م ،ب �م��ا ّ ف �ي��ه من
زبائنية وفساد وتمييز ،حتى لو تعلق األمر
ّ
بمؤسسات تدعي غير ذلك
ظاهريًا.
 -1ج�م�ي��ع األص ��دق ��اء واألص� �ح ��اب ّواملعارف،
القريب منهم والبعيد ،أشاروا لنا بأن ّ
مهمتنا

خالل اعتصام من اجل قانون مدني لألحوال الشخصية (بالل
جاويش)

األخالقية والتربوية ،تتقاضى معظم املدارس
مبلغًا ث�م��ن ال�ط�ل��ب ،وه��و غ�ي��ر م��رت�ج��ع .كذلك
ّ
ّيحق للولد مقابلة واح��دة فقط ،وه��ذا يعني
أن ال� �ش ��اب ال �ب��ال��غ  17أو  18ع��ام��ًا ل ��ه الحق
ب� � ��دورة ث��ان �ي��ة إذا رس� ��ب ف ��ي ال � � ��دورة األولى
ب��االم �ت �ح��ان��ات ال��رس �م �ي��ة ل �ش �ه��ادة الثانوية
ال�ع��ام��ة أو ال�ب�ك��ال��وري��اّ ،أم��ا ال�ط�ف��ل ذو الثالث
عادة هي «ما بدنا نفتح
سنوات ،فال .والحجة ّ
ب��اب على ح��ال�ن��ا» ،أي إن راح�ت�ه��م أه� ّ�م وأكبر
ّ
وتخيل
م��ن ا ًل�ق�ي�م��ة ال �ت��رب��وي��ة أو األخ�ل�اق �ي��ة.
ط �ف�لا ُي�م�ت�ح��ن ع�ب��ر ال�ط�ل��ب م�ن��ه ال �ت �ع��رف إلى
الشخصيات الكرتونية األم�ي��رك�ي��ة ّأو
إح��دى
ً
ال�ف��رن�س�ي��ة م �ث�ل ً�ا ،و«ط �ل��ع م��ا ب�ي�ع� ّ�رف�ه��ا» ،ألنه
يحبها أص�ل�ا ّ
ال ّ
رب �م��ا! أو ت�خ� ّ�ي��ل أن��ه ل��م يفهم
ً
ُ
ّ
سؤاال وجه له باللغة الفرنسية أو اإلنكليزية،
«معقول ما عرف يجاوب ،ولو»!
ه ��ذا ن �م��وذج ع��ن ك�ي��ف ي �خ��دم ه ��ؤالء األذناب
الزعامة الطائفية ـــــ ّالسياسية.
نعرفها
التي
الحاالت
في حالتني على األقل من
ّ
باالسم ،أعيد قبول األطفال بعد رفضهم لكل
األسباب أعاله ،بعد مكاملة هاتفية من الزعيم
السياسي.
الطائفي ـــــ
ّ
وه� ��ذا ي�ع�ن��ي أن ال��دي �ن��ام �ي��ات ال��داخ �ل �ي��ة غير
ّ
املسماة «مدنية وتربوية»،
للمدارس
املنظورة
ً
تخدم مباشرة إع��ادة إن�ت��اج النظام الطائفي
والفاسد ّ والزبائني.
وه� ��ذا ك��ل��ه ك ��ان ي �م �ك��ن أن ي�ن�ت�ف��ي ل ��و ُوجدت
امل��درس��ة الرسمية ذات النوعية ،ف��ي بلد غير
وديموقراطي.
طائفي
لاّ
وع�ل��ى أم��ل أ تنعكس ه��ذه ال� ّق�ي��م الزبائنية
على التالمذة ،وإن كنا نشك بذلك،
والفاسدة ّ
ّخ �ص��وص��ًا أن �ه��م ع �ن��دم��ا ي �ك �ب��رون سيعرفون
أن ق�ب��ول�ه��م ك ��ان ب�ت�س�ه�ي��ل م �ب��اش��ر م��ن نظام
ا ّل�ع�لاق��ات ال�ف��اس��د ه��ذا ،ال��ذي م��ن ش�ب��ه املؤكد
أن �ه��م س�ي�س�ت�ع�م�ل��ون��ه ب ��دوره ��م ،م� ّ�م��ا يعيدنا
إلى ّ
يكن
املربع الصفر .وما أجمل
الصفر! ألم ً
ُ
ال �ع��رب ه��م م��ن اخ �ت��رع��وه (ك �م��ا ي �ق��ال) أصال.

�اء األس� ��وان� ��ي) إل �غ ��اء النظام
(ب� � ��اإلذن م ��ن ع�ل ّ
الطائفي هو الحل.
* كاتب لبناني

يا عمرو موسى ،ارحل مع الراحلين
ّ
وحّي�نّ ��ل م�ج�ل��س ال �ن ��واب وم�ج�ل��س األع� �ي ��ان .كذلك
ي �ع� امل �ل ��ك ،ب �م��وج��ب امل � ��ادة  36م ��ن الدستور،
مجلس األع�ي��ان وه��و النصف الفعلي للبرملان،
ّ
املتكون من مجلسني.
ورغم هذه الحقوق املطلقة التي يعطيها الدستور
مل�ن �ص��ب امل �ل ��ك ،ف �ه��و ي�ع�ف�ي��ه م � ّ�ن أي ��ة مسؤولية.
تقول إن امللك ه��و رأس
ف��امل��ادة  30م��ن الدستور ّ
ال��دول��ة وه��و م � ّص��ون م��ن ك��ل ت�ب�ع��ة ومسؤولية.
ومن املعروف أن مثل هذه املنظومة (صالحيات
م�ط�ل�ق��ة وإع �ف��اء م��ن امل �س��ؤول �ي��ة) ت�خ��ال��ف أبسط
مبادئ النظم السياسية الحديثة.
وإن ك� ��ان ال ��دس �ت ��ور ي � ّع �ط��ي ل �ل �م �ل��ك ح �م��اي��ة من
املساءلة القانونية ،فإن قانون العقوبات يحميه
وي�ح� ّ�ص�ن��ه م��ن أي ن�ق��د ق��د ي� ّ
�وج��ه إل �ي��ه ،ويحكم
ّبالسجن على منتقده بجريمة «إطالة اللسان».
إن ال�ح�ك��وم��ة ف��ي األردن ل�ي�س��ت «ال �ن �ظ��ام» على
حقيقته ،ب��ل ه��ي م �ج� ّ�رد واج �ه��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،تقف
ً
عازال بني الناس و«الخطوط الحمراء» ،واإلرادة
امللكية ال تخضع للرقابة والشفافية .املواطنون
م �ح ��روم ��ون م ��ن م �ع��رف��ة م ��ا ي �خ� ّ�ص �ه��م م ��ن أمور
الحكم وأم��ور البلد ،وص��ار معيار الوطنية هو
خدمة النظام ال خدمة املواطن ،وإرضاء النظام ال
ّ
أبجديات املنظومة
إرض��اء الناس ،حتى ص��ارت
السياسية واالجتماعية في البالد هي مصالح
ّ
ال �ق��ل��ة وال�ت�ن�ف�ي�ع��ات وال��وص��ول �ي��ة واملحسوبية
ٌ
وجور
وال �ف �س��اد .وف��ي ك��ل ه��ذا تهميش ل�ل�ن��اس
وسلب إلرادتهم.
عليهم
ّ
ال جدال في أن املؤسسة امللكية هي جزء أساسي
من التركيبة السياسية للبالد ،وال ج��دال في أن
يكون لها دوره��ا ومكانتها ،وأن تتمأسس على
النحو الصحيح ،وعلى غ��رار مؤسسات العرش
ف��ي بريطانيا وإس�ب��ان�ي��ا وال�س��وي��د ،ل��ذل��ك يكون
ال�ح��ل ب��إن�ج��از ع�ق��د اج�ت�م��اع��ي دس �ت��وري جديد،
يعيد تصحيح األمور ،ويعيد الصالحيات كاملة
للناس.
* األمني العام السابق للحزب الشيوعي األردني

ياسين تماللي*
ّ
ٌ
ت�ن��دي��د ب �ـ«ال �ج��رائ��م امل��رت�ك�ب��ة ض��د االحتجاجات
ّ
ّ
ٌ
الشعبية السلمية» في ليبيا و«استنكار ألعمال
ال �ع �ن��ف ض��د امل��دن� ّ�ي�ي�ن ال�ل�ي�ب�ي�ين» و«الستخدام
ّ
�اص ال �ح � ّ�ي واألس �ل �ح��ة ال �ث �ق �ي �ل��ة» ضدهم
ال ��رص � ّ
ب �م��ا ي �م��ث��ل «ان �ت �ه��اك��ًا خ �ط �ي �رًا ل �ح �ق��وق اإلنسان
ُ
الكالم
والقانون اإلنساني ال��دول��ي» .لم ي��رد ّه��ذا
ع�ل��ى ل �س��ان ن��اط��ق رس �م� ّ�ي ب��اس��م م�ن��ظ�م��ة العفو
ال��دول�ي��ة أو ه�ي��وم��ان راي�ت��س وات ��ش ،أو غيرهما
م ��ن ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ح �ق��وق �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة .ل � ُق��د ورد
ف��ي ت�ص��ري�ح��ات ك �ث �ي��رة ،أدل ��ى ب�ه��ا األم �ي�ن العام

يندد عمرو موسى
ال ّ
عربي إ ّلا إذا اجتمع
ّ
بمستبد ّ
والجن على
اإلنس
ّ
التنديد به
ُ
صاحب السعادة عمرو
لجامعة ال��دول العربية،
ّ
م��وس��ى ،م�ن��ذ اش�ت�ع��ال فتيل ال�ت�م��رد ع�ل��ى «قائد
ث ��ورة ال �ف��ا ّت��ح» و«م �ل��ك م�ل��وك أف��ري�ق�ي��ا» .ك��ان لنا
َ
أن ن��أم��ل أن ع�م��رو م��وس��ى ،وه��و ُي�ت�ب��ع التنديد
ُ
َ
انتهاء واليته
على أن يكون
بالتنديد ،عقد العزم َ
على رأس الجامعة بداية عهد جديد ،ليس فيه
«ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي امل �ش �ت��رك» م� �ج � ّ�رد اجتماعات
دوري��ة ل ��وزراء الداخلية وم��دي��ري االستخبارات
العربية لتنسيق «مكافحة اإلره ��اب» َم��ع وكالة
ّاالستخبارات األميركية .كان لنا أن نأمل ذلك لوال
اهتماماته الديموقراطية لم تطل بلدانًا عربية
أن
ِ
ُ
أخرى ،لجماهيرها ذات رغبة الجماهير الليبية
في التحرر والعدالة والعيش الكريم .لم تطل هذه

ُ
االه�ت�م��ام��ات ال�ي�م��ن وال ال�ج��زائ��ر وال امل�غ��رب وال
بدعم
البحرين ،التي يقمع أميرها البحرينيني
َ
من دول خليجية ّ ،تصف في الوقت ذات��ه سلطة
العقيد القذافي بأنها «غير شرعية» ( 10مارس/
آذار  .)2011ك ��ذل ��ك ،ل ��م ت �ط��ل ه ��ذه االهتمامات
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة واإلن� �س ��ان� �ي ��ة م �ص ��ر وتونس
خالل
باألمس القريب .فعمرو موسى لم ُيفدنا،
ّ
االنتفاضتني التونسية وامل�ص��ري��ة ،ب�ش��يء يدل
ع�ل��ى ده�ش�ت��ه وه��و ي��رى «وع��ي ال�ش�ب��اب» الثائر
(«الشرق األوسط» 17 ،فبراير /شباط  ،)2011وال
َ
شجبه «الجرائم املرتكبة َ ضد االحتجاجات
نذكر
السلمية» وال مطالبته بإجراء «تحقيق
الشعبية
ّ
ُ
والرصاص يحصد
دولي فيها» .كل ما أفادنا به،
ٌ
خالدة من لغته
املتظاهرين
املساملني باملئات ،درر ّ
ّ
الصماء ّمن «قلق» و«ت��رق��ب» و«دعوة
الخشبية
إلى الحوار» و«التعقل» ،وحديث ًعن «الضحايا»
َ
ّ
معروف.
كما ُلو كان من ضحى بهم َمجهوال غير ّ
لم يدع عمرو موسى األنظمة العربية إلى االتعاظ
بالدرس التونسي إال بعد ه��روب زين العابدين
بن علي إل��ى ج� ّ�دةّ .
وج��ه إليها دعوته ه��ذه خالل
ّ
القمة االقتصادية العربية يوم  19يناير /كانون
ال�ث��ان��ي ( 2011ف��ي ش��رم ال�ش�ي��خ ،أي ف��ي ضيافة
حسني م�ب��ارك) ،م��ا ك��ان أشبه بنصيحة أخوية
لها بزيادة ميزانياتها االجتماعية ،تحسبًا لكل
طارئ جماهيري .لم يزر ميدان التحرير إال بعدما
أصبح التلفزيون الحكومي املصري ُ
نفسه يصف
ّ
املعتصمني بـ«الشباب الرائع» (وإن «اندس» في
ّ
«املندسون» ،كما يعلم الجميع) ،أي بعد
صفوفه
املحمولة
البلطجية
بكتائب
�ه
�
ئ
�لا
خ
إ
�ة
�
ل
اس�ت�ح��ا
ً
ع�ل��ى ظ �ه��ور ال �ج �م��ال .ل��م ي�ق��ل ك�لام��ًا ج�م�ي�لا عن
االنتفاضة املصرية إال ّ بعد انتصارها ،ولحاجة
في نفس يعقوب ،الترشح لرئاسة مصر ،فأوحى
إل��ى أصدقائه بتصويره دبلوماسيًا ب��ارع��ًا (ما
ل �ي��س ب �خ��اط��ئ إذا ق �ص��دن��ا بـ«الدبلوماسية»
ضبابية الخطاب وتناقضه وقدرته على َاملراوغة
الخطابية) .وكذلك بأن يتم اعتباره همزة وصل

ّ
خصوصًا أن
ضرورية بني الجيش و«ال�ش��ارع»،
ّ
هم ال
شباب  25يناير ،كما يظن« ،على وعي بأن ِّ
لصغر سنهم
يستطيعون وحدهم قيادة البالد
ّ
ِ
وقلة تجربتهم» («الشرق األوس��ط» 17 ،فبراير/
شباط .)2011
لاّ
ّ
ّ
ال ي �ن��دد ع �م��رو م��وس�ّ�ى ب�م�س�ت�ب��د ع��رب� ّ�ي إ إذا
اج�ت�م��ع اإلن ��س وال �ج��ن ع�ل��ىّ ال�ت�ن��دي��د ب��ه ،وأدانه
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ش �ع �ب��ه ،ك� ��ل م ��ن األم � ��م املتحدة
واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة األميركية،
وكان بطبيعة الحال َ
غير مصري .فانتقاد حاكم
ٌ
ٌ
�ر» وت �ك��دي� َ�ر لصفو
�
ص
�
ق
�
ل
«ا
�ى
�
ل
�
ع
�اق
م �ص��ر ،ان �ش �ق�
ّ
ال� �ع�ل�اق ��ات م �ع ��ه ،خ �ص��و ّص��ًا أن ال َ�ج �ي��ش اليوم
الترشح
ه��و اآلم � ُ�ر ال�ن��اه��ي ف�ي��ه وأن ��ه ال أم ��ل ف��ي
ً
لالنتخابات الرئاسية من َدون موافقته ،فضال
ع��ن ال�ف��وز ب�ه��ا .ال يكفي أم�ي�ن ال�ج��ام�ع��ة العربية
َ
للتنديد بزعيم عربي جائر أن ي��راه يحكم بلده
�ين .يجب أن
بالحديد واُل �ن��ار َ
منذ ع�ش��رات ال�س�ن ّ
ينّ
يتب جنونه ويقول عنه معارضوه إنه يقصف
ّ
املدنيني بالطائرات الحربية ،ما لم يقم به طيب
القلب مبارك ،الذي اكتفى بالبنادق اآللية لتفريق
امل�ت�ظ��اه��ري��ن وب �ع��رض س�ل�م� ّ�ي ل�ط��ائ��رات أف ـ �ـ 16
فوق رؤوس املعتصمني في ميدان التحرير ،يوم
 30يناير /كانون الثاني ٌ.2011
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ّرم � ��ز ل �ل �ن �ظ��ام االستبدادي
العربي ،ملباركته التدخل األجنبي (أو صمته عنه
في أحسن األحوال) ولخيباته املتتالية ،من غزو
ال�ع��راق إل��ى غ��زو ليبيا املحتمل ،م��رورًا باتساع
نتصور
رقعة االستيطان في فلسطني .ال يمكن أن
ً
تجمع قادة لم
وضعًا عربيًا جديدًا ترتب
له هيئة ٌ
ٌ
ّ
َ
ويسيرها أمني عام ،عمرو
ينتخب
معظمهم أحدّ ،
ّ
م��وس��ى ،ص � ّ�رح ي��وم��ًا ب� ّ�أن��ه س�ي�ص��وت مل �ب��ارك لو
ترشح ّلالنتخابات وظ��ل يمتدحه بعد سقوطه،
ً
ق��ائ�لا إن «ال��وع��ي ال��ذي أب��داه باستقالته ه��و ما
ي�ن�ق��ص ال�ع�ق�ي��د ال �ق��ذاف��ي» («دي � ��ر ش �ب �ي �غ��ل»14 ،
مارس /آذار .)2011
* صحافي جزائري

