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فليأت الحصار

دبكة فلسطين
ممنوع الدخول!

غزة ...قلعتنا األخيرة
ّ

القدس ـــ مصطفى مصطفى

«لم تهزم ما دمت مقاومًا»
تتناهى عبارة مهدي عامل
ونحن نشاهد غزة حيث
الحرية فعل يومي ،على
عكس مدن عربية كثيرة.
صواريخ املقاومة على
ّتعدد تياراتها ،كشفت
أن إمتالك «أوراق اللعبة» ال
يعني إمتالك املصائر

الفجيعة العربية
ليست في اإلحتالل بل
في اإلنبطاح له باسم
«الممكن والمتاح»
السياسي

عبداهلل البياري*
أت��ذك��ر ف��ي خ �ض��م األح � ��داث ال �ث��وري��ة
في مصر ،كنت أميل دوم��ًا إل��ى فكرة
التصعيد على حساب التسليح التي
راج� ��ت ب�ي�ن ش �ب��اب ال� �ث ��ورة امل�ص��ري��ة
ردًا على ّ
توحش العسكر والداخلية
وت�ح��دي�دًا ف��ي ف�ت��رات محمد محمود
وأح��داث مجلس ال��وزراء والعباسية.
الفارق بني التصعيد والتسليح كبير
من حيث مخزون الردع /التدمير في
امل ��واج �ه ��ات ،ف��ال�ت�ص�ع�ي��د ال ي�ش�ت��رط
أن ي�ك��ون ب��ال�س�لاح امل��رك��ب «امل�ع�ق��د».
قد يكون التصعيد وسيلة لتعطيل
م� �خ ��زون ال � � ��ردع /ال �ت��دم �ي��ر ال �خ��اص
ب� �س�ل�اح ال � �ط ��رف اآلخ� � ��ر ك��ال �ب �ن��دق �ي��ة
ّ
أفضليته
وق �ن��اب��ل ال �غ��از ،م��ا ي�ف�ق��ده
امل� �ي ��دان� �ي ��ة .وامل � �ث � ��ال ع �ل ��ى ذل � ��ك ك ��ان
ج�ل�ي��ًا ف��ي ال �ث��ورة م��ن خ�ل�ال «ال �خ��ل»
ً
وامل� �ش ��روب ��ات ال �غ��ازي��ة وص � ��وال إل��ى
الكمامات والدروع و«شبك» الحماية
على األعني لتعطيل فاعلية صائدي
األعني من ضباط الداخلية ،في حني
ّ
أن ال�ت�س�ل�ي��ح ه ��و م��واج �ه��ة ال �س�لاح
ّ
ب ��ال� �س�ل�اح ،وه � ��و م� ��ا ق� ��د ال ي �ت �ق��ب �ل��ه
ال� �ب� �ع ��ض ألن� � ��ه ي � � � ��رادف ب�ي��ن ال �ق �ت �ل��ة
والوسائل.
إن ت �ل��ك ال � �ف ��روق ��ات ال� �ت ��ي ق ��د ت �ب��دو
غير متكافئة بالنسبة إل��ى معايير
ال �ق �ي��اس امل � ��ادي ال� � ��رادع ،ق��د ّ
رج �ح��ت
ك� �ف ��ة ال� � �ث � ��وار ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة ال ��دول ��ة
ل� �ف� �ت ��رة ك ��اف� �ي ��ة ل� ��م تّ �ن �ت��ه ب��إن �ت �ص��ار
ال �ث��وار م�ي��دان�ي��ًا ،لكنها ع��رت هزيمة
الدولة ثوريًا .واملواجهة امليدانية ال
تحسمها أب�دًا ق��وة ال�س�لاح .وه��ذا ما
يشهد عليه التاريخ اإلنساني .مدينة
س �ت��ال �ي �ن �غ��راد ال� �ت ��ي ط � ��ال ال �ح �ص��ار
النازي لها ،إلى درجة أن بدأ سكانها
ي� ��أك � �ل� ��ون ج� �ي ��ف م � ��وت � ��اه � ��م ،ه ��زم ��ت
بأبسط السبل عنجهية هتلر وقوته.
ك��ذل��ك ك��ان��ت امل�ق��اوم��ة ال�ج��زائ��ري��ة في
وجه اإلستعمار ،والثورة الالتينية،
وح ��رب ف�ي�ت�ن��ام وه��زي �م��ة األم �ي��رك��ي،
وحرب تموز اإلسرائيلية على لبنان،

ً
وصوال إلى النموذج الحضاري األهم
ف ��ي ت��اري �خ �ن��ا ال �ح��دي��ث :اإلن�ت�ف��اض��ة
وغزة األبية.
غ ��زة ا ّل �ت��ي ي �ق��دم اإلع �ل��ام م�ق��اوم�ت�ه��ا
على أنها مقاومة «صفيح» ال تسمن
ً
وال تغني من جوع ،متجاهال تاريخًا
إنسانيًا قال ويقول دومًا« :ما إنهزم
م��ن ق ��ال ال» ،أو ك�م��ا وص�ف�ه��ا مهدي
ع��ام��ل «ل ��م ت �ه��زم م��ا دم ��ت م �ق��اوم��ًا».
ال �ق��وة ال ت�ق��اس بمخزونها ال ��رادع/
التدميري ،أي بحجم م��ا تحدثه من
ت��دم�ي��ر /ت�ع�ط�ي��ل ،ف��ال�ب�ن��دق�ي��ة ف��ي يد
املحتل ه��ي ذات�ه��ا ف��ي ي��د امل�ق��اوم ،بل
قد تحرمه منها اإلتفاقيات الدولية
وس �ي��اس��ات «امل �م �ك��ن وامل � �ت� ��اح» ،فما
الفارق إذن؟
القوة ليست في البندقية أو الحجر،
ب� ��ل ف� ��ي ال �ق �ي �م ��ة ال � �ت ��ي ي �م �ث �ل �ه��ا ك��ل
م �ن �ه �م��ا ،وه� ��و م ��ا ي� �ع ��رف ف ��ي ع �ل��وم
اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ا وال� �ح ��رب «امل �خ ��زون
املعنوي /القيمي» ،تلك القيمة التي
ت��داف��ع عنها البندقية وي ��ذود عنها
ال�ح�ج��ر وال�ص�ف�ي��ح م��ن ع ��دل وح��ري��ة
وح � ��ق وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال �ق �ي ��م ال� �ت ��ي ال
ت �ق��اس ب �م��ادة وال ب��رق��م ،ب��ل ي��درك�ه��ا
اإلن� �س ��ان ب�ح�س��ه ال �ج �م��ال��ي ال�ق�ي�م��ي،
وع�ل�اق� �ت� �ه ��ا م � ��ع ال� �ظ� �ل ��م واإلح � �ت �ل��ال
وال �ق �ت��ل ع�ل�اق��ة م �ح �س��وم��ة .م ��ن ه�ن��ا
ك ��ان ��ت ال �ع �ق �ل �ي��ة امل � �ق ��اوم ��ة م �ت �ق��دم��ة

أخ�لاق�ي��ًا وف�ك��ري��ًا وقيميًا ع��ن املحتل
ّ
والغاصب ،ما شكل لها هامش إبداع
أك �ب��ر ،ول �ن��ا ف��ي ع��ز ال��دي��ن الخطابي
وفيتنام ن�م��اذج ذات دالل��ة توارثها
ّ
أدب امل �ق��اوم��ة .إال أن أدل دل�ي��ل على
ه ��زي� �م ��ة ال� � ��دول� � ��ة واالح � � �ت �ل ��ال أم � ��ام
املقاومة كانت صواريخ املقاومة في
غزة األبية وأنفاقها .تلك الصواريخ
واألنفاق التي أبقت جبني «أفقر بقاع
األرض» و«أكثرها نكبة» بالحصار
ال�ص�ه�ي��ون��ي (وال �ع��رب��ي) ع��ال�ي��ًا غير
م �خ �ت��زل ف ��ي ل �ق �م��ة ال �ع �ي��ش وامل� � ��ادة
والحاجة والفاقة .املقاومة لغزة كما
الطعام والشراب والكهرباء ،إحتياج
ال مقايضة فيه ،فالحرية في غزة فعل
يومي ،على عكس مدن عربية كثيرة.
ّ
إن ص��واري��خ امل �ق��اوم��ة ف��ي غ��زة على
ت �ع ��دد ت �ي��ارات �ه��ا م ��ن ي �م�ي�ن وي �س ��ار،
ّ
تكشف ل�لأذه��ان العربية أن امتالك
«أوراق ال�ل�ع�ب��ة» ( %99.9م��ن أوراق
ال�ل�ع�ب��ة ف��ي ي��د أم �ي��رك��ا :ال� �س ��ادات) ال
ي �ع �ن��ي إم � �ت �ل�اك امل� �ص ��ائ ��ر ،إال مل ��ن ال
مصير له .وهنا مربط الفرس ،فغزة ال
تقاوم ضد إحتالل فقط ،لكنها تلقي
بصواريخها (الكورنيت وغيرها) ـــ
مهما ك��ان تركيبها بسيطًا بدائيًا ــ
في الذهن العربي عمومًا ،وتعيد إلى
ّ
األذه��ان أن الفجيعة العربية ليست
ف��ي اإلح�ت�لال ،ولكن ف��ي الوكالة عنه

واإلنبطاح له بإسم «املمكن واملتاح»
ال �س �ي��اس��ي ،ت �ل��ك ه ��ي ع�ي�ن ال�ه��زي�م��ة.
بعد إخ�ت��راق وأس��رل��ة املكان والوعي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي ال �ض �ف��ة وامل �ن��اف��ي،
ب � ��ات ع �ل ��ى امل � �ق ��اوم ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ـ� �ـ وت �ح �ّ�دي �دًا ال �غ��زي��ة ـ� �ـ م �ه �م��ة ال ت�ق��ل
ً
ثقال .إنها مهمة ّ
تحرر مضاعف في
ظ ��ل خ �ف��ة ال ��وط ��ن ف ��ي ع �ق��ول ال�ن�خ��ب
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة :ت �ح��ري��ر
الوعي الفلسطيني الذي بات يصف
ّ
املقاومة إرهابًا ألن فلسطني بالنسبة
إليه ليست مكانه وال مصيره ،ليقتل
الشهيد ف��ي ب�لادن��ا م��رت�ين ،والنكبة
نكبتني.
ّ
أت��ذك��ر فيلمًا أميركيًا م��ن إن�ت��اج عام
 2001بعنوان «القلعة األخ �ي��رة» من
ب �ط��ول��ة امل �خ �ض��رم روب� � ��رت ردف � ��ورد
وت ��أل �ي ��ف دي �ف �ي��د س �ك ��ارب ��ا وإخ� � ��راج
امل� �خ ��رج (اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي) رود ل ��وري
يحكي إن�ت�ف��اض��ة ي�ق��وم ب�ه��ا سجناء
سجن عسكري ُعرف مأموره بالعنف
والقتل ،مستخدمني أبسط الوسائل
(أدوات الطعام والحجارة) للسيطرة
ّ
على السجن .لكن ه��ذا الفيلم ال يعد
شيئًا أم ��ام امل�ش�ه��د امللحمي للشاب
امل �ص��ري ي�ق��ف ب �ص��دره أم ��ام م��درع��ة
األم��ن املركزي في  28يناير املعروف
ب�ـ «جمعة ال�غ�ض��ب» .ك��ذل��ك ه��ي غ��زة،
ت �ق��ف أم��ام �ن��ا م�ن�ت�ص�ب��ة ك��ال �ل �غ��ة في
زم��ن ال�خ��رس تنشد ك�ل�م��ات محمود
دروي � � � ��ش ب � �ح � ��روف م � ��ن م � �ل� ��ح« :م ��ن
ه� �ن ��ا ت � �ك� ��ون غ � � ��زة ت� � �ج � ��ارة خ ��اس ��رة
ل �ل �س �م��اس��رة وم � ��ن ه �ن��ا ت� �ك ��ون ك �ن �زًا
معنويًا وأخالقيًا ال يقدر لكل العرب.
ّ
ومن جمال غزة أن أصواتنا ال تصل
إليها ،ال شيء يشغلها ،ال شيء يدير
قبضتها ع��ن وج��ه ال �ع��دو ،ال أشكال
الحكم ف��ي ال��دول��ة الفلسطينية التي
سننشئها على الجانب الشرقي من
ال�ق�م��ر ،أو ع�ل��ى ال�ج��ان��ب ال�غ��رب��ي من
املريخ حني يتم إكتشافه .إنها منكبة
على الرفض».
* طبيب وكاتب فلسطيني

«مليونية االستقالل وإنهاء االحتالل» شعار
«األس� �ب ��وع ال��وط �ن��ي ل�ل�ش�ب��اب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي»
ال��ذي أقامته «السلطة الفلسطينية» ،لم ُيتح
لقرابة مئة متضامن م��ن ال��دول العربية من
أص��ل  ،400أن ُيشاركوا فيه .بعد قضائهم خمسة أيام
ُف��ي ع�م��ان ،منتظرين ص��دور ال�ت�ص��اري��ح اإلسرائيلية،
أبلغ هؤالء بقرار املنع اإلسرائيلي من دخولهم «أراضي
بيان أص��دره املتضامنون
السلطة الفلسطينية» .وفي
ٍ
امل�م�ن��وع��ون ،أعلنوا «استنكارهم ل�لإج��راء اإلسرائيلي
ّ
الفاشية
الذي يعكس فكر وسلوك املؤسسة العسكرية
ال � �ت ��ي ت �ح �ك��م إس ��رائ� �ي ��ل،
ودأب � � � � � � � ��ت ع � � �ل� � ��ى إب � � �ع� � ��اد
ال� �ش� �ه ��ود ع� ��ن ج��رائ �م �ه��ا
امل�ت��واص�ل��ة ب�ح��ق الشعب
ال � �ف � �ل � �س � �ط � �ي � �ن� ��ي .»...ل �ك��ن
ق �ض �ي��ة م �ن��ع «إس ��رائ �ي ��ل»
م� �ت� �ض ��ام� �ن�ي�ن ع � ��رب � ��ًا م��ن
ال� � ��دخ� � ��ول ال � � ��ى ف �ل �س �ط�ين
املحتلة ،أث��ارت تساؤالت
أخ��رى داخ��ل املتضامنني
أن �ف �س �ه��م .أش� � ��ار ال �ك��ات��ب
وال �س �ي �ن �م��ائ��ي ال� ُ�ع �م��ان��ي
عبد الله حبيب (الصورة)
ال� � � ��ذي ط� ��ال� ��ه ق� � � ��رار امل �ن��ع
م��ع زم�ي�ل��ه ال�ش��اع��ر ّسماء
ّ
منعت إسرائيل
عيسى إل��ى أن «امل��وق�ع�ين
ع �ل��ى ال �ب �ي ��ان ه ��م س �ت��ون
 100متضامن
شخصًا فقط من بني املئة
من الدخول
امل �م �ن ��وع�ي�ن» .واس �ت �غ��رب
وامتنع 40
ح� �ب� �ي ��ب م� ��وق� ��ف «ه ّ� � ��ؤالء
منهم عن
األرب � �ع �ي�ن غ �ي��ر امل��وق �ع�ي�ن
م� � � ��ن األش � � � � �ق� � � � ��اء ال � � �ع � ��رب
توقيع بيان
ال� � ��ذي� � ��ن ت� � �ق � ��دم ب �ع �ض �ه��م
ضدها
ب �ن �ص��ائ��ح «ح �ك �ي �م��ة» من
ّ
قبيل أن علينا أن نشكر
اإلس� � ��رائ � � �ي � � �ل � � �ي �ي ��ن أن � �ه� ��م
وافقوا على دخول معظم
امل� ��دع� ��وي� ��ن ،وأن ع �ل �ي �ن��ا،
ِّ
نصعد امل��وض��وع»! وأك��د حبيب
نحن املمنوعني ،أن ال
ّ
أن املنع اإلسرائيلي كان «موجهًا ضد أشخاص ال ضد
وفود؛ فقد تم الترخيص لبعض أعضاء الوفود العربية،
بينما ُمنع آخرون في الوفد نفسه بسبب مواقفهم» .لكن
ماذا عن القيادة الفلسطينية التي حرص املتضامنون
املمنوعون على دعمها في بيانهم؟ على طريقة مجالس
العزاء و«األخذ بالخاطر» التي يبرع في أدائها مسؤولو
«سلطة أوس�ل��و» ،ذك��ر حبيب« :بعدما تأكد خبر املنع
«اإلسرائيلي» ،أرسلت إلينا السلطة الوطنية وف�دًا من
رام الله ليعيننا على تحمل املوقف العسير .بينما الذين
أخ ��ذوا ال�ت��راخ�ي��ص ل��م يجشموا أنفسهم ع�ن��اء إص��دار
ّ
بيان يدينون فيه منع مواطنيهم من السفر»ُ .يذكر أن
األس�ب��وع ال��وط�ن��ي »...ال��ذي اختتم أخ�ي�رًا ،ت��رأس لجنته
العليا اللواء جبريل رجوب وتضمن أنشطة غلب عليها
الطابع الفولكلوري من زرع األشجار وعروض الدبكة.
لكن النشاط األب��رز ك��ان «السلسلة املليونية» البشرية
ال � ّت��ي ه��دف��ت ال ��ى ق�ط��ع ال �ط��رق ع�ل��ى امل�س�ت��وط�ن�ين .وق��د
جندت «السلطة الفلسطينية» موظفيها لتشكيل هذه
ّ
السلسلة في م��دن فلسطينية ع��دة؛ لكن «السلسلة» لم
مضمرًا
تستغرق سوى ساعات ،وبدا كأن هناك اتفاقًا ّ
على عدم تجاوزها ملظاهر االحتجاج السلمي الهش.

بيان

مثقفو المغرب والجزائر :فلتسقط األسوار
سعيد خطيبي
ث�م��ان�ي��ة ع�ش��ر ع��ام��ًا م� � ّ�رت ،وم ��ا زال��ت
ّ
البرية بني الجزائر واملغرب
الحدود
مغلقةّ .
مست
كثيرة
سياسية
الت
تحو
ّ
البلدين ط��وال العقد املاضي ،رافقها
ّ
تغير في القيادات السابقة .مع ذلك،

ف�م�س��أل��ة ال �ح��دود ل��م ت �ن �ف��رج ،وح��ال��ة
القطيعة الثنائية بني الطرفني ازدادت
ع �م �ق��ًا ،م ��ا ان �ع �ك��س س �ل �ب��ًا ع �ل��ى آالف
العائالت التي تعيش على ال�ح��دود،
ودف��ع مثقفني وناشطني من البلدين
إلى إطالق بيان «الهوية املوشومة».
هذا األخير يمثل أرضية عمل شبكة
ح � � � ��وار م � �غ ��ارب � �ي ��ة س �ت �ح �م ��ل االس � ��م
نفسه ،وتتخذ من مطلب إع��ادة فتح
أولوية لها ،إضافة إلى طرح
الحدود
قضايا أخ��رى ً ّ
تهم الشباب واملثقفني

ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .ه ��ذه امل �ب ��ادرة املستقلة
ال �ت ��ي ت �ح �م��ل ص �ب �غ��ة ث �ق��اف �ي��ة ،ت��أت��ي
ف��ي وق��ت يشهد ف�ي��ه امل �غ��رب العربي
مخاضًا عسيرًا .بعد ث��ورت��ي تونس
ول�ي�ب�ي��ا ال�ل�ت�ين م��ا زال �ت��ا مستمرتني،
ت� �ج ��د امل� �ن� �ط� �ق ��ة ن �ف �س �ه ��ا ال� � �ي � ��وم ف��ي
م��واج�ه��ة ان �ف�لات ال��وض��ع األم �ن��ي في
ش�م��ال م��ال��ي ،وت��وس��ع ن�ش��اط تنظيم
«القاعدة» في بالد املغرب اإلسالمي،
يحث على ض��رورة تسريع جهود
ما
ّ
ال �ت �ع ��اون ال �ث �ن��ائ��ي وح� ��ل ال �خ�ل�اف��ات
العالقة ،حفاظًا على استقرار املنطقة.
رك ��ز على
ب�ي��ان «ال �ه��وي��ة امل��وش��وم��ة» ّ
الرابط التاريخي العريق الذي يجمع
ب�ي�ن ال �ج ��زائ ��ر وامل � �غ� ��رب ،وال �ت��واص��ل
ال � �ع� ��رق� ��ي وال � �س� ��وس � �ي� ��ول� ��وج� ��ي ب�ين
البلدين .وجاء في مطلعه« :ملا نفصل
بني بلدين متجاورين ،فنحن نفصل

بني طرفي تاريخ مشترك .الجغرافيا
ليست فقط عالمات ومعابر وحدودًا
ب��ري��ة أو ب�ح��ري��ة ،ب��ل ه��ي أي �ض��ًا ج��زء
ال ي �ت �ج ��زأ م� ��ن ال� �ه ��وي ��ة اإلن �س ��ان �ي ��ة.
إق��ام��ة ح��اج��ز ب�ي�ن ش�ع�ب�ين م�ت��آل�ف�ين،
م�ت��راب�ط�ين ع��رق�ي��ًا وس��وس�ي��ول��وج�ي��ًا،
ه��ي م �ح��اول��ة ص��ري�ح��ة إلح� ��داث ش��ق
ف��ي ذاك � ��رة واح � ��دة ،ت�م�ت��د إل ��ى م�ئ� ّ
�ات
السنني».
ّ
ال� � �ح � ��دود ب �ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ين
(ح��وال��ى  1500ك�ل��م) املغلقة مند عام
 1994عقب تفجير مراكش ،وتوجيه
وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة امل� �غ ��رب ��ي األس� �ب ��ق
إدري� � � ��س ال� �ب� �ص ��ري (1938ـ � � �ـ � � �ـ )2007
أص��اب��ع االت �ه��ام إل ��ى ال �ج��زائ��ر ،تلقى
خ�لاف��ًا رس�م�ي��ًا ،وإج�م��اع��ًا شعبيًا في
ال��داخ��ل على ض��رورة تسويتها وفك
ال �ن��زاع .ن�ق��اط ال�ت�ق��اط��ع ب�ين ال�ج��زائ��ر

مبادرة
ثقافية مستقلة
تنادي بإعادة فتح
الحدود

وامل �غ��رب ،اجتماعيًا وثقافيًا وفنيًا،
ال يمكن ح�ص��ره��ا ،وخ�ص��وص��ًا على
م �س �ت��وى األف� � ��راد وال �ج �م��اع��ات .وق��د
أش��ار ال�ب�ي��ان إل��ى بعضها ح�ين أورد
«الرواية املغربية سنوات الستينيات
لا مع الرواية
تقرأ باعتبارها ت��واص� ً
ال � �ج ��زائ ��ري ��ة .م �ح �م��د دي � � ��ب ،إدري � ��س
ش��راي�ب��ي ،ك��ات��ب ي��اس�ين ،محمد خير

الدين ،نبيل ف��ارس ،آسيا جبار ،عبد
ال �ك �ب �ي��ر ال �خ �ط �ي �ب��ي ،رش �ي��د ب��وج��درة
وال �ط��اه��ر ب�ن�ج�ل��ون ،ك�ل�ه��م ك� ّ�ت��اب من
طينة واحدة ،ومن حساسية مغاربية
مشتركة .ومجلة «( »Soufflesأنفاس)
التي تأسست عام  ،1966بمبادرة من
الشاعر عبد اللطيف اللعبي ،شاهد
ع �ل ��ى ال� �ت�ل�اق ��ي األدب� � � ��ي ب�ي��ن امل �غ ��رب
وال� �ج ��زائ ��ر» .امل � �ب� ��ادرون إل� ��ى ال �ب �ي��ان
وإلى تأسيس شبكة الحوار املغاربية
«ال�ه��وي��ة امل��وش��وم��ة» يحلمون بلقاء
ج��دي��د ،وب�ه��وي��ة م�غ��رب�ي��ة ـ�ـ�ـ ج��زائ��ري��ة
م� ��وح� ��دة ،م ��ؤك ��دي ��ن ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة أن
ّ
«ال�ح�م�لات االس�ت�ع�م��اري��ة ،الفرنسية
واإلسبانية ،لم تزد الشعبني ،املغربي
والجزائري ،طيلة القرنني املاضيني،
إال ت �ق��ارب��ًا ،وت�ط�ل�ع��ًا ن�ح��و م�ح��و إرث
الجغرافيا الكولونيالية».

