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  قراءات
  

  تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية
  مدخل إىل إعادة فهم الواقع العربي

  .١٩٩٤مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. حممد جابر األنصاري
  

كلّما عصفت بالوطن العربي عاصفة جديدة، تسارعت األبحاث والنظريات   
ومن هذه األبحاث ما يُبلسم . العربيةبشأن فكرة القومية العربية وإمكان قيام الوحدة 

واليوم يطالعنا حممد . النفس باآلمال، ومنها ما هو سوداوي قاتم، بحجة املوضوعية
جابر األنصاري بكتابه اجلديد الذي يبحث يف قضية الوحدة العربية والتجزئة لكن 

ة فالتجزئة، يف رأيه، مل تكن وليد. ، إن صح التعبير"جغرافية موضوعية"بنظرية 
راغ الصحراوي بين احلواضر فال"االستعمار فحسب، بل كان لعامل اجلغرافيا أو 

كما أن األنصاري يدعو إىل ضرورة احملافظة على . دور مهم يف هذه التجزئة" العربية
الدولة القطرية، وإن مل تصل السلطة فيها إىل مستوى الدولة، كنقطة انطالق إىل 

  .الوحدة الشاملة
لفت انتباه الوعي العربي إىل أن األزمات السياسية "فهو  هدف الكتابأما   

املتالحقة التي يعانيها العرب ليست وليدة احلاضر الراهن وحده، وليست نتاج 
حلظاتها اآلنية املنعزلة؛ وإنما هي أعراض لتراكم واقع موضوعي طويل األمد، تداخلت 

عوامل اجلغرافيا : "والتكوين اجلمعي؛ أي بكلمة أُخرى املكان والزمان لفيه عوام
والتاريخ والتركيبة اجملتمعية العامة املتوارثة، واملمتدة إىل عمق احلاضر املُعاش يف 

وبناء عليه، يعتبر ). ٧ص ." (خمتلف مظاهره وأعراضه التي يعانيها عرب اليوم
غير موضوعيين يف مناقشة األنصاري أن العرب مل يعرفوا أنفسهم إىل اليوم؛ ألنهم 

ليس "ويف رأيه . األزمة العربية، وذلك بسبب أبحاثهم ونظرياتهم األيديولوجية
صحيحاً أنه ال ثقافة بال أيديولوجيا، وإنما الصحيح أنه ال أيديولوجيا فاعلة 

" وتقربها من أفق احلقيقة... وتقودها... ومتماسكة دون ثورة ثقافية معرفية تتقدمها
أن األنصاري مل يوضح لنا مرتكزات هذه الثورة وأسسها، إنه يريد فقط  غير). ٨ص (

  .، لكن ليس تغييره"نقد الواقع"نبذ األيديولوجيا، أو 
  .جاء الكتاب يف أربعة أقسام تضمنت ثمانية فصول  
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كيف أن " امتداد املاضي يف احلاضر: أعراض األزمة"، الفصل األولعالج يف   
اإلسالمي، وكيف أن األمل  –مراء بعيدة يف التاريخ العربي الفجوة بين املواطنين واأل

بإصالح واقع احلال السياسي آخذ يف التضاؤل عصراً بعد آخر، وحماولة بعد أُخرى، 
ودولة بعد دولة، لذلك فإن معظم املسلمين من خمتلف الفرق فوّضوا األمر يف النهاية 

ور املهدي املنتظر الذي سيأتي ظه –بطريقة أو بأُخرى  –إىل الله، وأخذوا ينتظرون 
ويرى األنصاري أنه على الرغم من ). ١٩ص (ليمأل الدنيا عدالً بعد أن مُلئت ظلماً 

التسامح والصفح اللذين يمتاز بهما العرب، فإن العنف الدموي كان ديدنهم يف 
فيالحظ  سياسة الدولة حتى بين أقرب املقربين، ويربط ذلك بظهور الدولة اإلسالمية،

عرب اجلاهلية مل يتجرأوا قط على مهاجمة مكة املكرمة والتعرض للكعبة املشرفة،  أن
لكن طبيعة الصراع السياسي احلضاري يف الدولة اإلسالمية أدت إىل قيام جيش "

ويتفق األنصاري مع حممد عبد اجلابري ." اخلالفة األموية بضرب الكعبة باملنجنيق
نب الفكر اإلسالمي الديني والفلسفي، ولوّنته يف أن السياسة تسربت إىل كثير من جوا

اجلابري، (وصرفته عن اهتماماته الفكرية اخلالصة . بألوانها، ووظّفته ألغراضها
وبناء على ذلك يخرج األنصاري بنتيجة تقول إنه ). ٣٤٦، ص "تكوين العقل العربي"

ار اإلسالم، على الرغم من الوحدة العضوية العميقة للحضارة العربية اإلسالمية ولد
فإن هذه الدار جتزّأت سياسياً منذ وقت مبكر، ومع عدم وجود قوى مسيطرة عليها يف 

  ).٢٣ص " (تتآمر من أجل جتزئتها"ذلك الوقت 
من ناحية أُخرى، فإن الطبيعة التعددية الصراعية للعشائر والفرق يف اجملتمع   

سامح مع املعارضة التي العربي جعلت هاجس اخلوف من الفتنة يعلو دائماً إمكان الت
من هنا كان اخليار يف واقع احلياة . كانت هي األُخرى ميّالة إىل التطرف والعنف

ويرى . السياسية بين القبول باالستبداد أو التعرض للفتنة، ال بين االستبداد أو احلرية
 األنصاري أن هذا االضطراب الذي شمل احلياة السياسية يف الدولة العربية اإلسالمية
منذ نشأتها يجب أن يُردّ يف النهاية إىل خلفيته التاريخية الواقعية قبل اإلسالم ويف 

التاريخ العربي القديم، وأالّ يكون مقصوراً على جماالت كالمية ونظرية بين دعاة 
الدولة ومعارضيها يف اإلسالم، من قائلين إن اإلسالم دين ودولة، ومن قائلين إنه 

وربط األنصاري بين هذه القاعدة واخللفية التاريخية ). ٢٧ص (دين يف األساس 
السياسية وبين جتارب العرب يف السياسة والدولة واألحزاب واملعارضة يف العصر 

إرث مثقل باألعباء واإلشكاالت، "احلديث، قائالً إن اإلرث السياسي العربي هو 



  ١٩٦، ص )١٩٩٤صيف ( ١٩، العدد ٥المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٣ 
 

نما كانوا خصوصاً أن العرب احملدثين مل يرثوا عصر اجملد السياسي العربي وإ
بتكوينهم اجملتمعي التاريخي، نتاج قرون طويلة من احلكم اململوكي املستبد والسلطة 

  ).٣٠ص ..." (اململوكية املستوردة من مناطق رعوية بعيدة عن املنطقة العربية
بأن السلطة يف أزمة، وكذلك " احلقيقة الواضحة"ونتيجة كل ذلك نصل إىل   

ركات الشعبية، سواء من حيث الوعي السياسي أو األداء املعارضة والدولة والثورة واحل
ىل معاجلة جمدية جلذور معضلتنا السياسية إذا ظل من هم نتوصل إ"السياسي، ولن 

خارج السلطة يكتفون بتعليق كل املشكالت على شمّاعة السلطة من دون النظر يف 
ضة تأتي إىل عمق التكوين السياسي الذي يحكم اجلميع والذي سيتحكم يف أية معار

" السلطة كما حدث ملعارضات كبيرة تسلمت السلطة فصارت أسوأ من السلطة ذاتها
  ).٣٢ص (

لكن، هل هناك أسباب أُخرى لهذا التأزم املزمن للحياة السياسية عند العرب؟ 
ومن أبرز مفارقاته أنه بينما تعيش . التحدي املكاينيف رأي األنصاري، نعم، وهو 

رض ملؤثرات غير منقطعة من وسط العامل، وبين القارات، وتتع األمة العربية يف
قطيعة مكانية داخلية بعيدة األثر بين  –باملقابل  –فإن هناك "املناطق احمليطة بها، 

... األقطار واملناطق واألقاليم العربية مل يُلتفت إليها علمياً وقومياً يف الوعي العربي
ر الفراغات والفواصل واحلواجز الصحراوية إن هذه القطيعة املكانية تتمثل يف دو

  ).٣٨ص ..." (الشاسعة املمتدة بين معظم األقطار العربية
إن هذه الفكرة الفرضية احملورية التي يدور الكتاب حولها، إضافة إىل   

ولهذا نرى . فكرة أهمية وجود الدولة القطرية وتقويتها لالنتقال إىل دولة الوحدة
لطبيعية والفكرية واالجتماعية من أجل إثبات هذه الفرضية، املؤلف ينتقي الشواهد ا

وبناء عليها أيضاً . ر التاريخية بناء عليهاظواهويحاول أيضاً إعادة تفسير األحداث وال
طبيعياً  –هكذا مل يقتصر أثر هذه الظاهرة التصحرية : "يصل إىل النتيجة التالية

عربية القديمة، فقد عانته احلضارة على العصور ال –واجتماعيًا، مكانياً وزمانياً 
والدولة يف العصر اإلسالمي إىل حد كبير، حيث كانت إجهاضاتها املتعاقبة تعود 

القهقري بمنشآت احلضارة ومؤسسات الدولة عصوراً إىل الوراء، األمر الذي أدى إىل 
إجهاض احلضارة اإلسالمية قبل أن تستكمل نموها الطبيعي وتستنفد طاقاتها 

تعرضت حلالة نشوء ... وكذلك الدولة بحكم ارتباطها باألرض واملركز... عيةاإلبدا
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وذلك ما ... بحيث مل يشهد التاريخ الدولة على امتداد الوطن العربي... وحتلل مستمرين
وملاذا يتدنى مستوى ... يمكنه أن يفسر ملاذا مل تقد دولة عربية موحدة يف هذا العصر

  ).٣٩ص ..." (ة وممارسة السياسةاألداء العربي يف إدارة الدول
ومن أخطر خصوصيات املكان العربي هو الصراع والتقابل والتفاعل بين 

أعرق مراكز احلضارة وأجدب مناطق البداوة، فالتمييز بين البدو واحلضر، وبين أهل 
ومع اإلسالم اتّخذ . الوبر وأهل املدر، كان سمة يف الوعي العربي القديم منذ بدايته

ق لنظام احلياة احلضارية املدينية يزاً بالغ الداللة وهو انتصار اإلسالم املطلموقفاً مم
غير أن االنتصار للحياة احلضارية مل ). ٤٣ص (ضد انفالت احلالة الرعوية املتبدية 

يقوِّها ويجعلها متماسكة ومتضامنة اجتماعياً للدفاع عن نفسها ومقوماتها 
لذلك ما زالت هذه . أمين قوتها العسكريةوإقامة سلطتها السياسية وت ةاحلضاري

الظاهرة من أخطر نقاط الضعف األساسية يف احلاضرة ويف بنية اجملتمع احلضري 
وبذلك بقيت األسر احلضرية احلاكمة عالة على غيرها، . األهلي العربي حتى اآلن

. بحسب تعبير ابن خلدون؛ فالذين ينتجون ال يحكمون، والذين يحكمون ال ينتجون
إمكانية فهم وتفسير غياب أي تطور "ن هذه املفارقة التاريخية، يرى األنصاري، وم

ديمقراطي تمثيلي باجتاه مشاركة القوى املنتجة يف اجملتمع األهلي العربي، بدرجة 
واملفارقة العجيبة أن احلواضر واملدن ). ٥٢ص ." (أو بأُخرى، يف العملية السياسية
تخرج من حتت السيطرة الرعوية إال بوجود القوة  وجمتمعاتها األهلية املدينية مل

وهنا تمكنت املدينة العربية من إنشاء . األوروبية االستعمارية يف البالد العربية
املدارس واجلامعات احلديثة وتطبيق النظم العصرية، وتكوين األحزاب السياسية ذات 

لكن سرعان ما انكشف ضعف هذه البنية . وطنياً –مت االستعمار واللون الليبرايل، وقا
املدينية العربية بعد االستقالل، وسرعان ما تسربت إىل قمة السلطة والقوة فيها 

العناصر والقوى والعصبيات الريفية، وهي عناصر ظلت مهملة ومضطهدة من احلكام 
على أهل املدن التي اضطرت عناصرها " الشعبوي"يف املدن، فأقامت حكمها 

املدينة العربية مؤخراً، بعد " ترييف"وهكذا تم . وكوادرها املتعلمة إىل الهجرة
  ).٥٥ص (سياسياً يف عهود أسبق " بدونتها"يف فترة سابقة، و" استعمارها"

، نرى "ام العرب بالدولة القطريةصف: "الكتابمن  القسم الثاينإىل وباالنتقال 
س بالدولة القطرية وجذوره يف الفصام املؤلف يناقش يف الفصل الرابع الوعي امللتب

السياسي، فيعتبر أن الوعي العربي واإلسالمي يعاين التباساً وخلطاً مفهومياً، عميق 
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، من حيث هي "دار اإلسالم"اإلسالمية أو  احلضارة العربية" وحدة"األثر، بين مفهوم 
وية حقيقية عقيدية وتشريعية وقيمية وثقافية قائمة على أسس تاريخية ومعن" وحدة"

الدولة العربية اإلسالمية، " وحدة"مشهودة يف حياة العرب واملسلمين، وبين مفهوم 
من حيث هي تصوّر مثايل للوحدة السياسية قارب التحقق يف فترات قصيرة من  
التاريخ العربي اإلسالمي، ثم ما لبث أن ابتعد عن واقع التاريخ الذي قام يف أكثر 

إالّ إن ذلك التصور املثايل . عدّد الكيانات السياسية والدولعصوره، وإىل اآلن، على ت
احلضارية من ناحية، ومع " الوحدة"للوحدة السياسية ظل يتمازج ويتماهى مع مفهوم 

يف املبادئ اإلسالمية من ناحية أُخرى، ليباعد بين " وحدة األمن واجلماعة"مثال 
شديد التعقيد، له قوانينه الوعي العربي وضرورة إدراكه لواقع تاريخي وجمتمعي 

وآلياته املوضوعية اخلاصة به، بما يغاير املبادئ واملثل والتصورات، وهي القوانين 
واآلليات التي أدّت إىل تعددية الكيانات السياسية يف واقع التاريخ العربي واإلسالمي، 

ملة، وجعلته يسير يف منحى خمتلف عن املنحى املثايل لتصوّر الوحدة السياسية الشا
وذلك منذ احلروب األهلية املبكرة بين كبار الصحابة يف صدر اإلسالم، وانشقاق دولة 

اخلالفة منذ القرن األول للهجرة وهي يف أوج قوتها على الصعيد اخلارجي، من دون 
  .على جتزئتها" تتآمر"أن تواجه قوى دولية معادية لها يف ذلك الوقت 

يل عن أن حالة التجزئة العربية تآمر أو وبهذا الكالم أسقط األنصاري كل ما ق
أنانية مصلحية لدى احلاكمين، وأرجعها إىل العوامل التاريخية والسياسية اآلنفة 

كما أنه ضرب عرض احلائط باجلهود واألبحاث كافة التي بحثت يف أمر الوحدة . الذكر
جلغرافية بدل أن يدرسوا اجلذور التاريخية والعوامل ا"واعتر أن العرب . والتجزئة

والتكوينات اجملتمعية لهذه التعددية القطرية، ويكتشفوا قوانينها وآلياتها وكيفية 
التعامل معها لتطويعها وتوجيهها للمصلحة القومية، والوحدة القومية يف النهاية، 

بينما هم يف واقع األمر حمكومون  'هجائها'فإنهم ظلوا مكتفين بشجبها وإدانتها، و
ص ." (دي االنقسامي والصراعي دون القدرة على تخطيه وجتاوزهبذلك الواقع التعد

٩٠.(  
الدولة : بمنظور الواقع الفعلي للتاريخ واجملتمع: "الفصل اخلامسيف  أما

، فإنه يحاول تأكيد مقولة أن الدولة القطرية احلالية "توحيد؟... أم... جتزئة: القطرية
هيكلية سياسية واجتماعية أكبر مما وحّدت بعض املناطق واملدن العربية احلالية يف 

كانت عليه أيام الدولة العثمانية وما قبل، أو بمعنى آخر فإن هذه الدولة جمّعت بعض 
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ل، وهذه خطوة ضالكيانات الصغيرة املشرذمة واملبعثرة يف كيان توحيدي أكبر وأف
  .نحو الوحدة الشاملة

بالعراق وانتهاءً بليبيا وبالد  وتوكيداً لهذه املقولة، يعطينا األمثلة الكثيرة بدءاً
فهذه الدول، على الرغم من التجزئة العربية عامة، تعتبر توحيدية، ولها . الشام واليمن

العراق  'دولة'وهكذا فال يمكن اعتبار قيام . "الفضل يف جتميع الكيانات الصغيرة
ن أن بمعيار الواقع اجملتمعي امللموس، وعلينا أن نعترف ونقر اآل 'جتزئة'عملية 

قيامها، هي وغيرها من دول قطرية عربية أُخرى كان من الوجهة التاريخية الواقعية 
التي كان يعانيها  'التجزؤ الذري'خطوة توحيدية هامة لتعدديات وصراعات حالة 

معظم اجملتمعات العربية قروناً طويلة سواء داخل اإلطار العثماين أو خارجه، وذلك 
  ).١٠٨ص ..." (غرافية جمتمعية، عميقة اجلذورلظروف موضوعية، تاريخية وج

أنها "ويف رأيه، هناك نقطة أُخرى إيجابية تضاف إىل الدولة القطرية هي 
اجتازت باجملتمعات العربية مرحلة الصراع التاريخي املدمّر واملشتت بين احلاضرة 

تعدديات املستقر املتجاوز واملتخطي ال) املدين(والبادية إىل مرحلة اجملتمع احلضري 
العشائرية وقيمها ومسلكياتها وتصنيفاتها االجتماعية وصراعاتها املزمنة وما 

  ."انبثق منها من تعدديات مذهبية وطائفية وكيانية وحدودية
مرحلة الدولة القطرية يف سياق التاريخ " :من الكتاب القسم الثالثويف 

على الطريقة " اإلقطاع"، يركز املؤلف على أن التاريخي اإلسالمي مل يعرف "العاملي
ولذلك يزعم . األوروبية الغربية، هذا اإلقطاع الذي، يف رأيه، يساعد يف التوحيد القومي

األنصاري أن الدولة القطرية العربية لعلها ظاهرة تمثل يف واقع األمر من حيث 
الوظيفة والدور التاريخي ما يوازي مرحلة إقطاعية متأخرة كان ال بد منها يف سياق 

ور اجملتمعات العربية، لتنقلها تاريخياً من التجزئة الطبيعية، اجلغرافية تط
واالقتصادية القائمة بينها، إىل وحدة اجملتمع القومي التي يتطلبها منطق التشكيالت 

  ).١٣٠ص (السياسية يف العصر احلديث  –االقتصادية 
يتساءل ، "سباق األولويات: استخالصات نظرية وفكرية: "القسم الرابعويف 

؟ "مكتملة النمو"إذا كان يمكن بناء ديمقراطية راسخة قبل ترسيخ دولة  األنصاري عما
وتأسيس للدولة " نواة"، فيصل إىل نتيجة مفادها أن الدولة القطرية )الفصل الثامن(

يجب "لكن . من دون مقومات دولة) يف السياسة(وللوحدة يف وقت واحد، فال وحدة 
ولة القطرية احلالية يف معظم بيئاتها وأقطارها ما زالت تمثل التنبه ألمر وهو أن الد
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ومل تصل بعد، إجماالً، إىل مرحلة الدولة املكتملة التكوين والنضخ  'مشروع دولة'
ولهذا، إذا كانت حركات املطالبة ). ١٨٦ص ..." (واملؤسسات والتقاليد والنظم

تطالب بتغيير األنظمة  – ثورياً كان أو سلمياً –بالديمقراطية والتغيير السياسي 
واحلكومات، فيبدو أن منطق التطور التاريخي املوضوعي اخلاص بعملية تأسيس 

السلطة والدولة يف اجملتمعات العربية يتطلب ويقتضي أوالً نضج مؤسسات احلكومات 
والدولة ومرتكزاتها يف املرحلة الراهنة من دون تعجّل االنقالبات والتغييرات 

والركائز ونضجت، أمكن حركات التغيير هذه املؤسسات ذا ترسّخت اجلذرية، حتى إ
السياسي ضمنها ويف إطارها أن حتدث التغيير والتطوير املطلوبين ديمقراطياً 

  .وسياسياً وغير ذلك
فإذا . أخيراً، ال بد من وقفة عند بعض النقاط التي ال يمكن التغاضي عنها

ب، والتي هي كثيرة، بدءاً بالتكرار اململ، تركنا األمور الشكلية واملنهجية يف الكتا
وانتهاء باالستشهادات املطوّلة واالنتقائية، جند يف تقديمه األفكار بعض 

التناقضات؛ ففي القسم األكبر من الكتاب نرى املؤلف يذكر الدولة القطرية ويصورها 
 أنها مل إىل بأنها دولة مكتملة النمو، أو يعاملها هكذا، لكنه يف نهاية الكتاب يصل

وأيضاً هناك الفكرة ". الدولة"و" السلطة"تكتمل بعد، وبذلك وقع التباس اخللط بين 
الرئيسية للكتاب، وهي التجزئة املوضوعية بفعل العامل اجلغرايف والتاريخي، ونفي 

دور االستعمار يف التجزئة، لكنه يكرر أكثر من مرة دور االستعمار كعائق أمام الوحدة 
  ).١٢٠ص (و) ١١٦ص (

املهمة التي نتوقف عندها هي إغفال الشرخ النفسي الذي  الثانيةوالنقطة 
توجده هذه الكيانات بين اجلماهير العربية؛ فاألمور ليست بهذه البساطة املوضوعية، 

وأصبح العامل اليوم، بفعل التقدم الثقايف والعلمي، قرية صغيرة، وليس هناك من 
واحدة، ال يفصلها يف  عوائق تصد التواصل بين األمم، فكيف احلال إذا كانت أمة

احلقيقة أي فاصل طبيعي مستحيل وصعب؛ فالفراغ الصحراوي الذي عمّمه األنصاري 
على الوطني العربي ليس هو املستحيل، وإنما الشرخ النفسي الذي يترسخ عن طريق 

فكلما تأخرت . الدولة القطرية، من خالل التربية والسياسة واإلعالم، هو املستحيل
زداد الشرخ اتساعاً؛ فلماذا تغاضى األنصاري عن هذه القضية، وهي الوحدة يوماً ا

قضية ثقافية، علماً بأنه يدعو يف مقدمة الكتاب إىل الثورة الثقافية قبل األيديولوجيا، 
 –الوحدوية أم أنها ثقافة قطرية  –فما هي هذه الثقافة؟ هل هي الثقافة العربية 
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دور أساسي يف الوحدة والتجزئة؟ وهل لنا جتزيئية؟ وهل ننسى ما لهذه الثقافة من 
  أن نعرف منابع ثقافتنا احلالية واملستقبلية القريبة؟؟

مشتتة، لكن " ذرية"ومن جهة أُخرى، صحيح أن الدولة القطرية وحّدت كيانات 
األصح أن هذا الشرخ النفسي والثقايف مل يكن موجوداً، ونستدل على ذلك من خالل 

أو اسم  بيتعامل الناس بها فيما بينهم، فلم نسمع مثالً بلقالتسميات واأللقاب التي 
، هذه التسميات التي فرضها علينا الغرب، بل إن "العراقي"أو " السوري"أو " اللبناين"

التسميات كانت تعرف بحسب املدينة أو املنطقة، وهذا طبيعي ألنها أعرق وأقدم، 
وكانت هذه األسماء صفات . بنائهاوألنها دليل على التمازج والتفاعل والتالقي بين أ

  .تمييزية تعريفية أكثر منها داللة على هوية سياسية
يف منطقة الهالل  ةوعالوة على ذلك، كيف يفسر األنصاري التجزئة احلالي

اخلصيب، أو سوريا الكبرى؟ وما هي الصعوبات التي تعترض وحدتها اآلن؟ ويف 
يف فلسطين بين الشطر اآلسيوي  الوقت نفسه، كيف يفسر قيام الكيان الصهيوين

  والشطر اإلفريقي من الوطن العربي؟
إن املؤلف يرى يف الفكرة األساسية للكتاب أن يحافظ على الدولة القطرية 

احلالية، بشكلها وسلطتها، فال حاجة إىل األيديولوجيا التي ال تفرزها الثورة الثقافية 
انتظار أن تقوى نفعاً اآلن، بل علينا والثورة على واقع القمع السلطوي ال يجدي (!!) 

القمعية، وبعدها نقوم من ضعفنا لتغييرها، أو  –الدولة وتترسخ مفاهيمها الشوفينية 
إذا رأيتم اخلطأ يف عملكم اتركوه حتى يكتمل : وكأنه يريد أن يقول" ننقدها"األصح لـِ

  .إىل النهاية، ومن ثم أعيدوا تهديمه

  أحمد مفلح
 باحث فلسطيني
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