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  كريم مروة يتذكر: يف ما يشبه السيرة
  حاوره صقر أبو فخر

  .صفحة 471. 2002دمشق: دار املدى للثقافة والنشر، 
  

صــــــقر أبو فخر توصــــــيفاً دقيقاً لشــــــخصــــــية حماوَره كريم مروة بكلمات ثالث:  قدم
ليس ســــيرة ذاتية فحســــب، "مناضــــل وســــياســــي ومفكر. ثم أضــــاف قائالً: لكن كتابه هذا 

وليس خالصــة خمســين ســنة من العيش املفعم بالســياســة والثقافة فقط، وليس تأريخاً 
الوطنية اللبنانية، وليس جمرد ملرحلة عاصـــــــــــفة من مراحل اليســــــــــــار اللبناين واحلركة 

  ."طريقة يف تذكر األحداث واألشخاص، بل إنه ذلك كله معاً
ليس ســـــــــــيرة "كريم مروة إىل الفكرة عينها يف املقدمة بقوله: إن هذا الكتاب  يعود

ذاتية، مع أنه يشــــــــبهها، وأنه ليس تأريخاً للحقبة املاضــــــــية، رغم أنه يحفل بالكثير من 
االً فكرياً حول قضـــــايا كانت، وال تزال، مواضـــــيع للجدل الدائم، أحداثها، وأنه ليس ســـــج

رغم أنه يدخل يف هذا الســـــــــــجال من أبوابه الواســـــــــــعة. إنه، إذن، كتاب من نوع خاص، 
تمتزج فيـــه، وتتـــداخـــل، هـــذه األمور كلهـــا، مضـــــــــــــافـــة إليهـــا أمور أُخرى، تتعـــدد أنواعهـــا، 

صـــيفي له وتوصـــيف حماوري، وتتعدد مواضـــيع احلوار فيها وحولها. ولعله، بحســـب تو
وبعد أن  "أقرب إىل القراءة النقدية حلقبة بكاملها، هي حقبة نصـــــــــــف قرن من تاريخنا.

يدعو مروة جيل الشــــــباب، من اليمين واليســــــار ومن احلائرين يف الوســــــط، إىل قراءة هذا 
وأعتقــــد... أن "، يقول: "االطالع على جتربــــة يف النقــــد والنقــــد الــــذاتي"الكتــــاب من أجــــل 

هتمام األجيال الشــــــــابة بهذه التجربة، وبتجارب أُخرى من نوعها، من شــــــــأنه أن يغني ا
معارفها، ومن شــــأنه أن يربط، عند هذه األجيال، يف شــــكل أكثر صــــحة ودقة وعقالنية، 
بين القراءة النقدية للحقبة املاضية وبين البحث الراهن، الشاق والشائك، عن املستقبل، 

  ."هذه األجيال تاريخها يف هذا املستقبل وعن الصيغة التي تصنع بها
يف هذه الســـــــــــيرة لقطات ســـــــــــريعة عن طفولة كريم مروة، وعائلته، ودراســـــــــــته  نقرأ
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األوىل، وســـــــــــفره إىل العراق، وتـــأثير حســـــــــــين مروة ورئيف خوري يف تكوينـــه الثقـــايف 
والســـــــــــياســـــــــــي. كما نقرأ أخبار رحالته إىل كثير من دول العامل كمناضـــــــــــل أممي عايش 

، وعاش يف فيينا، وعاصــــــــــر صــــــــــعود خروتشــــــــــوف وانهياره، 1956اجملر ســــــــــنة  أحداث
وتعرف عن كثب على أبرز مشـــــــــــكالت العامل العربي. وروى بعض تفصـــــــــــيالت القصــــــــــــة 
احلقيقية الســـــــــــتشـــــــــــهاد القائد الشـــــــــــيوعي اللبناين فرج الله احللو، وموقف الشـــــــــــيوعيين 

دث عن عالقته بعدد من اللبنانيين والعرب من عبد الناصـــــــــر والتجربة الناصـــــــــرية. وحت
رجال الدين املتنورين، وعن دوره ورفاقه يف تصـــحيح مســـار احلزب الشـــيوعي اللبناين 

. وقدم تفصــــــــيالت غنية عن عالقته الوثيقة 1968من خالل املؤتمر اإلصــــــــالحي ســــــــنة 
بكمـــال جنبالط، وعن دور احلزب يف صـــــــــــوغ برنـــامج التغيير الـــديمقراطي يف لبنـــان، 

لفلســـــــطينية ومن ممارســـــــات قادتها يف الســـــــاحة اللبنانية، ودور وموقفه من القضـــــــية ا
احلزب يف إطالق املقاومة الوطنية اللبنانية ضـــــــــــد االحتالل اإلســـــــــــرائيلي للبنان ســـــــــــنة 

  .، ومن عهد الرئيس أمين اجلميل1984شباط/فبراير  6، وموقفه من انتفاضة 1982
عيــاتهــا الســـــــــــلبيــة على ويقــدم الكتــاب حتليالً معمقــاً لظــاهرة البيريســـــــــــترويكــا وتــدا

النظرية االشـــــــــــتراكية، وعلى االحتاد الســـــــــــوفياتي واألحزاب الشـــــــــــيوعية يف أغلبية دول 
العامل. هذا باإلضــافة إىل صــفحات مســتفيضــة عن شــعارات التغيير والتجديد يف احلزب 
الشـــــــــــيوعي اللبناين، وعن حتول شـــــــــــعارات التغيير إىل أزمة حزبية صـــــــــــعبة احلل. أخيراً، 

احللول املقترحــة ملســـــــــــتقبــل فلســـــــــــطين، ومفهوم الــدولــة ثنــائيــة القوميــة، ينــاقش مروة 
ويحلل بعض سمات ظاهرة العوملة، وقضايا الثقافة واملثقفين، وتداعيات جتديد النقد 

  .والنقد الذاتي، وغيرها الكثير
انطالقاً من هذه اخللفية البســــيطة لتاريخ غني أحاط بحقبة نصــــف قرن من تاريخ 

 "النقد والنقد الذاتي"عامل، وعلى قاعدة أن الكتاب يســـــــــــترشـــــــــــد بمقولة لبنان والعرب وال
احملببة لدى كريم مروة، يمكن أخذ الدروس والعبر من الســـيرة الذاتية ملناضـــل شـــيوعي 

  .مثقف، وهي سمة نادرة يف صفوف مناضلي األحزاب الشيوعية
جانب آخر، تكمن خصـــــــوصـــــــية هذه الســـــــيرة يف أن احملاوَر كان شـــــــاهداً على  على

صــــــعود وانهيار احلركة الشــــــيوعية يف بالد املركز الســــــوفياتي وما ارتبط به من أحزاب 
شــــــــيوعية عربية. ومع ثبات القبضــــــــة الســــــــتالينية يف املركز حتى بعد وفاة مؤســــــــســــــــها 
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اســــتمرت معها نماذج متفاوتة من ، 1989وصــــوالً إىل انهيار االحتاد الســــوفياتي ســــنة 
القيــادات الســـــــــــتــالينيــة العربيــة طوال احلقبــة عينهــا، إىل أن بــاتــت األحزاب الشـــــــــــيوعيــة 
العربية كلها تعيش حالة من التأزم واالنقســــــــــــامات املدمرة. لكن تلك النماذج مل تكن 

ها فمقنعة على غرار ستالين، وكانت تفتقر إىل كاريزما الشخصية القوية التي تستر خل
 اذلك الفكر الســتاليني الضــحل الذي فرض على األحزاب الشــيوعية مقوالت مغلوطاً فيه

  .اللينينية بصلة -  ال تمت إىل املقوالت املاركسية
مع ذلك، حرصــــــــت األغلبية الســــــــاحقة من قيادات األحزاب الشــــــــيوعية العربية على 

أن  اعدها احمللية بعدتقليد النموذج الســـتاليني يف قمع املمارســـة الديمقراطية داخل قو
ضـــــلت اللينينية، وف - رية واملبادئ الثقافية للماركســـــيةابتعدت كثيراً عن األســـــس النظ

  .عليها تعاليم ستالين وممارسات غدانوف القمعية جتاه الرفاق
يف املقابل، برزت قيادات أُخرى يمكن تصـــــنيفها بالقيادات املثقفة التي كانت يف 

صـــــــــــاحبة القرار األول يف قيادة احلزب. وكانت، يف الغالب، مواقع بارزة، لكنها مل تكن 
تستوحي النموذج الديمقراطي لألحزاب الشيوعية األوروبية، وال سيما جتارب احلزبين 
الشــيوعيين يف فرنســا وإيطاليا، التي شــكلت ما عرف باســم ظاهرة الشــيوعية األوروبية. 

عي اللبناين، منهم كريم مروة، كانت ممارسات عدد من املثقفين يف قيادة احلزب الشيو
وخليل الدبس، ومهدي عامل، على عالقة وثيقة، يف النظرية والتطبيق، بتلك الظاهرة، 
األمر الذي جعلها يف موقع العالقة الســـــــــــيئة بالنموذج الســـــــــــوفياتي الذي فرض، حتى 
 النهاية، بعض تقاليد األبوة والهيمنة على األحزاب الشـــــيوعية العربية بصـــــفته الشـــــقيق

  .األكبر
كريم مروة واحداً من أبرز مثقفي احلزب الشــــيوعي اللبناين يف ســــعيه للخروج  كان

من دائرة املركزية البيروقراطية على الطريقة الســـــــتالينية. وكان يف طليعة الداعين إىل 
القيام بإصـــــــالحات داخلية مهمة داخل احلزب أوالً، وإىل التثقيف الذاتي ونشـــــــر الثقافة 

صــــــــــفوف أعضــــــــــاء احلزب ومناصــــــــــريه. وقد أدى دوراً مهماً يف املؤتمر  الديمقراطية يف
، الذي شـــــكل انعطافاً كبيراً يف ســـــياســـــة االبتعاد النســـــبي عن 1968الثاين للحزب ســـــنة 

املركز الســــــــــوفياتي. وبفضــــــــــل جمموعات ثقافية متنامية تأثرت بصــــــــــدقية املمارســــــــــة 
ت احلزب الشــــــــــيوعي اللبناين، الديمقراطية التي عرفتها ظاهرة الشــــــــــيوعية األوروبية، با
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أكثر من ســـــــــــائر األحزاب الشـــــــــــيوعية العربية، على عالقة وثيقة وحميمة بعدد كثير من 
املثقفين، والفنانين، واملبدعين، وأصـــــــــــحاب املهن احلرة من ذوي امليول الديمقراطية. 
وقد نبهت تلك اجملموعات إىل خماطر غياب الديمقراطية داخل احلزب، الذي تعســـــــــــكر 

امل يف ظروف احلرب األهلية، وانتهى إىل تعطيل احلوار الداخلي بين رفاق الدرب بالك
الواحد. فاعتكف معظم مثقفي احلزب عن العمل، ووصــــــــــــل احلزب إىل أزمته املســـــــــــتمرة 

  .حتى اآلن
إن مــذكرات كريم مروة شـــــــــــــاهــد حي على مســـــــــــيرة نصـــــــــــف قرن من تــاريخ احلزب 

تها. وبقدر ما قدمت من معطيات تاريخية الشــــــــيوعي اللبناين، بكل إيجابياتها وســــــــلبيا
ووثائقية غنية جداً، كشـــــــــــفت عن مكامن اخللل يف أولويات العمل احلزبي يف لبنان من 
خالل صـــــــــــعود وانتكــاســــــــــــة احلزب الشـــــــــــيوعي اللبنــاين وبــاقي األحزاب، الطــائفيــة منهــا 

 مادة والعلمانية على حد ســــواء. وما اختزنته ذاكرة كريم مروة طوال تلك احلقبة يشــــكل
وثائقية حلوار خصــــــــــب، وهي تســــــــــاهم يف حتليل مشــــــــــكالت احلزب الشــــــــــيوعي اللبناين، 
ومشـــــــــــكالت اجملتمع اللبنـــــاين، ومشـــــــــــكالت حركـــــة التحرير الوطني والقومي العربيـــــة، 
ومشـــــــــــكالت احلركة الشـــــــــــيوعية العاملية، بنماذجها املتنوعة. فقد كان كريم مروة، وما 

الت التي طرأت على الفكر الشـــــــــــيوعي، يف املركز زال، شــــــــــــاهــداً حيــاً على كثير من التبــد
. وكانت له مســــــــــــاهمات ثقافية نقدية هي من أفضــــــــــــل ما قام به مثقف  واألطراف معاً
ومنــــاضـــــــــــــــل شـــــــــــيوعي على امتــــداد الوطن العربي. ويكــــاد يكون بين قلــــة من املثقفين 

ب زالشـــيوعيين الذين تبنوا مقوالت اإلصـــالح من الداخل، وحل املشـــكالت بين رفاق احل
الواحد عن طريق احلوار الديمقراطي، وعدم التمســـــــــــك باملراكز القيادية يف احلزب منعاً 
لتحويلـــــه إىل قلعـــــة للجمود والتحجر على غرار بـــــاقي األحزاب واملنظمـــــات واألنظمـــــة 

  .السياسية العربية
أصــــــــر كريم مروة مراراً على نقد اجلمود الســــــــياســــــــي بكل جتلياته، وكان يأمل بأن 

قي الرفاق يف ممارســــــة النقد الذاتي من موقع املســــــؤولية الوطنية بهدف يحذو حذوه با
اســــــتخالص الدروس والعبر، انطالقاً من املقولة التي ترى أن الشــــــلل الذي أصــــــاب قوى 
التغيير ســــينعكس ســــلباً على جميع مؤســــســــات اجملتمع املدين فيتعطل دور القوى احلية 

، التي تتكرر باســـتمرار يف مذكرات كريم "يالنقد والنقد الذات"داخلها. وعلى هدي مقولة 
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مروة، حرصـــنا على تقديم صـــورة حية ملســـيرة هذا املثقف واملناضـــل الشـــيوعي الغنية، 
  .بكامل تناقضاتها املآلنة باألحداث واملشاهدات والوقائع الصادقة

تقدم هذه الســــــيرة الدليل على أهمية احلزب الشــــــيوعي الذي شــــــكل مدرســــــة حقيقية 
اإلنســان الشــيوعي دروســاً غنية يف النضــال الســياســي والتثقيف الذاتي. فبعد تعلَّم فيها 

طفولــة عــاديــة ومرحلــة من اكتســـــــــــــاب العلم واملعرفــة يف مــدارس لبنــان والعراق، عمــل 
الشـــــــــــاب كريم يف التدريس االبتدائي يف قرية بقاعية نائية، ثم دخل اجلامعة اللبنانية 

ليب النضــال املطلبي أكثر من مواظبته على لفترة زمنية قصــيرة تدرب خاللها على أســا
دروســــه األكاديمية. فتعلم الكثير الكثير يف مدرســــة احلزب ومدرســــة احلياة. فاملناضــــل 
الشــــــــيوعي احلقيقي على اســــــــتعداد للتخلي عن اكتســــــــاب الثقافة األكاديمية من دون أن 

درســـــــــــة يتخلى عن هاجس التثقيف الذاتي والغرْف من مصـــــــــــادر الثقافة اإلنســـــــــــانية وم
النضـــــــال اليومي. فقد كُلف مروة مهمات حزبية يف مؤســـــــســـــــات شـــــــبابية يف بودابســـــــت 
وفيينا وهلســـــــنكي وموســـــــكو وغيرها، حيث وصـــــــل من خالل النضـــــــال احلزبي إىل أعلى 
املنابر الديمقراطية العاملية، وتعرف من خالل التثقيف الذاتي على الثقافات احلية يف 

مقراطي واالنفتــاح على اآلخر. ومن خالل املثــابرة العــامل، كمــا تعلم ســـــــــــبــل احلوار الــدي
أصـــــــــــبح كريم مروة نموذجـــاً يحتـــذى لكثير من املثقفين العرب الطليعيين، وواحـــداً من 
أكثر القــــادة الشـــــــــــيوعيين العرب اســـــــــــتعــــداداً للحوار الــــديمقراطي مع اآلخر، ومن موقع 

ادة احلزب تســـــــــــهيالً االحترام املتبادل. وهذا ما جعله يتخلى طوعاً عن أي مركز يف قي
حلل األزمة الناشـــــــــبة داخل قيادة حزبية مل حتســـــــــن قراءة التاريخ واســـــــــتخراج الدروس 
والعبر منه. فانعدام احلوار الديمقراطي بين رفاق الدرب الواحد داخل احلزب الشــــــــيوعي 
اللبناين هو أقصـــــــــــر الســـــــــــبل لتدمير احلزب من الداخل، وتمزيق اللحمة بين قادته أوالً، 

ل وبينهم  . وعندما فشــــــــل كريم مروة يف مســــــــاعيه التصــــــــاحلية فضــــــــّ وبين قواعده ثانياً
التخلي الطوعي عن كامل مهماته احلزبية، ومنها نائب األمين العام للحزب، من دون 
أن يتخلى عن هـــاجس تطوير الفكر االشـــــــــــتراكي إىل أن تعود إليـــه فـــاعليتـــه يف التغيير 

  .ربي والعامليالديمقراطي، يف لبنان وعلى املستويين الع
حين يقرأ شباب اليوم مذكرات كريم مروة يتعرفون من خاللها على سيرة مناضل 
شـــــــــــيوعي صـــــــــــلب تعرض خملاطر كثيرة، منها عدة حماوالت اغتيال أعقبتها فترات من 



ة قراءات   156)، ص 2003(شتاء  53دد ، الع14 المجلد  مجلة الدراسات الفلسطین

 

6 

 

التشرد. إالّ إنه مل يؤمن يوماً بالقوة كحل ألي من املشكالت السياسية. فثقافته إنسانية 
مصـــــــادر دينية ومدنية متنوعة، األمر الذي جعله يؤمن بلغة احلوار ســـــــمحة تزوَّدَها من 

الــــديمقراطي للخروج من األزمــــات املســـــــــــتعصـــــــــــيــــة التي تهــــدد احلزب والوطن والتراث 
اإلنســــــــــــاين. ويف ختام مذكراته يعود كريم مروة إىل البداية مســـــــــــتذكراً دفء العالقات 

من أجــل وطن حر "ثالثينــات: العــائليــة، مع حنين دائم إىل حتقيق شـــــــــــعــار احلزب منــذ ال
  ."وشعب سعيد

دعا كريم مروة شـــــــــــباب اليوم إىل قراءة كتابه قراءة نقدية الســـــــــــتخالص الدروس 
والعبر من جتربته النضـــالية الغنية. ومن حق شـــباب احلزب عليه، ومعهم شـــباب لبنان، 

م لكريأن يقدم إجابة عن عدد من األسئلة احملرجة التي مل يفطن إليها حماوره. إذ يحق 
، ورث جتربة غنية من 1952مروة أن يفخر بأنه انتسب ذات يوم إىل حزب طليعي سنة 

النضــــــــال ضــــــــد االنتداب الفرنســــــــي، وضــــــــد القوى اللبنانية احمللية التي جاءت من بعده 
وورثت عنه أســاليبه القمعية، بل أضــافت إليها الشــيء الكثير. وقد بقي احلزب متماســكاً 

ر القمعية التي تعرض لها، وحتوّل بعد مؤتمره الثاين إىل واحد على الرغم من كل التدابي
من أبرز األحزاب الشـــــــــــيوعية الفاعلة يف الوطن العربي. وحظي باحترام جميع األحزاب 
واملنظمات الديمقراطية يف العامل التي دفعت بعدد من كوادره، ومنهم كريم مروة، إىل 

  .دوليةمراكز مهمة إليصال صوت احلزب إىل املنابر ال
ونظراً إىل تماســــــك احلزب وتمســــــك أعضــــــائه بروح الديمقراطية، اســــــتطاع أن يجمع 
حولـه نســـــــــــبـة كبيرة جـداً من أفضــــــــــــل املثقفين واملبـدعين اللبنـانيين. وقـد جتســــــــــــد ذلـك 
التضـــــــــــــامن عمليــاً من خالل التظــاهرة الثقــافيــة والفنيــة الرائعــة يف احتفــاالت الــذكرى 

  .1975سنة اخلمسين للحزب الشيوعي اللبناين 
إن قراءة هذه السـيرة تعري دور بعض القيادات يف تراجع موقع احلزب واسـتفحال 
أزمته الداخلية. وأغلب الظن أن الشــباب اللبناين لن يســتجيب حلوار ســياســي وثقايف مع 
حزب تســاهم قيادته يف إبعاده عنهم، وخصــوصــاً أن جتربة كريم مروة احلزبية فســحت 

لم يف مدرســــــــــة ابتدائية يف قرية بقاعية معزولة إىل مثقف له اجملال كي يتحول من مع
ذي شــهرة عربية ودولية، يف حين أن انتســاب شــباب اليوم إىل احلزب ال يقدم لهم ســوى 
املزيد من اإلحباط وخماطر الطرد العشوائي وغير املبرر من عضوية احلزب. وهنا يبرز 
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مثقفيه؟ وملاذا أصــبحت أزمته بعض األســئلة احلســاســة: ملاذا ابتعدت عن احلزب أغلبية 
مســـتعصـــية احلل؟ وملاذا كل هذا احلذر يف نقد العالقات غير الصـــحية بين الرفاق، ومع 
بعض القيادات الفلســـطينية، ومع بعض قادة األحزاب الشـــيوعية العربية؟ ومن هو أقدر 
من كريم مروة على تعريــة مكــامن اخللــل يف النظريــة واملمــارســـــــــــــة لــدى قيــادة احلزب 

وعي اللبناين، والقيادات الشـــــيوعية العربية، والقيادات الفلســـــطينية، لبناء عالقات الشـــــي
  أكثر علمية وأقل تشدداً يف جمال اخليارات األيديولوجية؟

ال شــك يف أن أهمية املذكرات تكمن يف حتولها من ســيرة ذاتية ماضــوية إىل مســار 
ثر جرأة ألولويــــات عمــــل مســـــــــــتقبلي ينير الطريق للرفــــاق اجلــــدد. وذلــــك يتطلــــب نقــــداً أك

األحزاب الشـــيوعية العربية، وللمنظمات الســـياســـية العربية والدولية التي عايشـــها كريم 
مروة عن كثب يوم كانت تعبر عن مصـــــالح املاليين من الشـــــباب العربي والعاملي. لكن 
تلك املنظمات انهارت بســـبب مكامن اخللل داخلها قبل أن تنهار حتت وطأة صـــراع غير 

مع اإلمبريالية املتجددة بزعامة أميركية. فســــــــــيرته الذاتية التي دوّنها يف هذا  متكافئ
الكتاب مل تعد تعبيراً عن جتربة شــــــخصــــــية، وإنما هي منهج عمل مُلك ألجيال متالحقة 

  .من الشباب اللبناين والعربي
ختاماً، كم نحن بحاجة إىل اســـــتعارة عناوين مثيرة لرجال كبار من أمثال الشـــــيخ 

فاســـــتمرار األوضـــــاع الراهنة على ما هي عليه  "أين اخلطأ؟"لله العاليلي يف كتابه عبد ا
ســـــــيجعل من املذكرات جمرد ذكريات جميدة ملناضـــــــل بارز دخل تاريخ لبنان واحلركة 
الشيوعية العربية من بابه الواسع. ويبقى السؤال املعاكس: ما قيمة التاريخ الذهبي إذا 

اء حاضــــــــــر مشــــــــــرق ومســــــــــتقبل أكثر إشــــــــــراقاً؟ وما أهمية مل يتحول إىل تاريخ حافز لبن
التاريخ اجمليد حلزب عريق دفع بعض قادته ومثقفيه إىل الترقي الســــــــياســــــــي والثقايف 
إذا حتول إىل حزب يطرد شــــــــبيبته ألســــــــباب واهية وال يخطط لالســــــــتفادة القصــــــــوى من 

ســــــــــكي ديناميتها يف بناء املســــــــــتقبل؟ وهل أفضــــــــــل من التذكير هنا بصــــــــــرخة ماياكوف
  ؟"الشيوعية شباب العامل"الشهيرة: 

يقيني أن هذه الســــــيرة تتمتع بنســــــبة عالية من الصــــــدق ألن احملاوَر قصــــــرها على 
أحداث عايشــــــها وشــــــارك فيها من موقع الفاعل. لذا شــــــعر رفاق دربه ومعاصــــــروه بأنه 
تكلم باســــــــــمهم جميعاً، وبأن األزمة احلادة التي يعيشــــــــــونها جتد تعبيرها الواضــــــــــح يف 
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روة عن العمل احلزبي بعد أن اســــــــتفحل كريم م "املناضــــــــل الشــــــــيوعي واملثقف"اعتكاف 
اخلالف بين القوى املتصارعة. فانصرف يف القسم األخير من هذه السيرة أو املذكرات، 
وحتــديــداً بعــد تخليــه الطوعي عن املراكز احلزبيــة، إىل منــاقشـــــــــــــة كيفيــة جتــديــد النظريــة 

نها صـــــــــاحب االشـــــــــتراكية، يف الفكر واملمارســـــــــة معاً، لولوج آفاق التغيير التي حتدث ع
  .السيرة يف أكثر من مقالة وكتاب خالل األعوام القليلة املاضية

بعبـارة أُخرى، مل يتقـاعـد هـذا القـائـد احلزبي بعـد، وليس يف قـدرتـه أن يتقـاعـد وهو 
يرى احتــدام أزمــة األحزاب الشـــــــــــيوعيــة من حولــه. وحين دعــا جيــل الشـــــــــــبــاب إىل قراءة 

الســــتفادة منها إلطالق حركة ســــياســــية جتربته الشــــخصــــية املتميزة فمن أجل نقدها وا
شــاملة حتتضــن خبرة القدامى وحماســة الشــباب، مع احلرص على تثقيف جيل الشــباب 
بثقافة ثورية ملواجهة حتديات عصـــر العوملة وثقافتها، وتســـاهم يف بناء حزب طليعي 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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