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كلمة أولى
إلياس مرقص ..الغائب الحاضر في الذاكرة السياسية
عبد الحفيظ الحافظ
تاريخ وصول المادة 10 :كانون الثاني /يناير 2021
عندمــا علمنــا بإصابــة املفكــر املرحــوم إليــاس مرقــص بمرضــه واحتــامل وفاتــه ،ذهبنــا ،جــاد الكريــم
ـوارا ،وتوجيــه بعــض
اجلباعــي وأنــا ،إىل الالذقيــة ،وزرنــاه يف بيتــه ،وطلــب منــه اجلباعــي ،أن نجــري معــه حـ ً
األســئلة إليــه.

ً
وليــال كنــا نذهــب إىل الفنــدق ،ونــرش اجلباعــي احلــوار يف كتــاب
بقينــا يف بيتــه طــوال ثالثــة أيــام،
«حوارالعمــر» .مل يكــن املرحــوم مرقــص يعلــم بدنــو أجلــه.
يف ذلــك الوقــت ،كان العــراق عــى شــفا حــرب ،بعــد احتاللــه الكويــت ،وطلــب منــا املرحــوم مرقــص أن
نبلــغ صــدام عــن طريــق رفاقنــا العراقيــن:

ـورا ،فهــذه اللقمــة الدســمة لــن تركهــا الواليــات املتحــدة ،وســتدمر
• عــى صــدام أن ينســحب مــن الكويــت فـ ً
العــراق حتــى لــو خــرج مــن الكويــت ،خروجــه مــن الكويــت ســيعزز صمــود العــراق وحــدة شــعبه.

خطرا ،املطلوب تدمرها.
• األسلحة التي ُز ِّود هبا يف احلرب مع إيران ،بعد توقف احلرب أصبحت ً

• عندمــا حــاول عبــد الكريــم قاســم احتــالل الكويــت ،أبلــغ الــروس مجــال عبــد نــارص أن الواليــات املتحــدة
لــن تســمح بعــودة الكويــت للعــراق.

• يف املحادثــات الثالثيــة بعــد االنقــالب يف العــراق ،واالنقــالب يف ســورية عــام  ،1963ســأل الوفــد العراقــي
الرئيــس مجــال :والكويــت؟ أجــاب نــارص انســوا الكويــت.

هــذا املوقــف العقــالين مــن قضيــة العــراق والكويــت إلليــاس مرقــص ،كان بعيــدً ا عــن مواقــف كتــاب
ومفكريــن ورجــال سياســة عــرب ،إذ وجــد القوميــون العــرب معظمهــم احتــالل صــدام للكويــت خطــو ًة
قوميــة تشــبه توحيــد بســامرك ألملانيــا.
قــرأت كتــب إليــاس مرقــص كلهــا ،ودرســت بعضهــا دراســة معمقــة ،لكــن وجــودي يف بيتــه ثالثــة أيــام،
ومعايشــته عــن قــرب ،جعلتنــي أتعــرف إىل مرقــص اإلنســان ،اخللــوق الواعــي والنزيــه ،وأخــص العقــالين.
أكثر من مرة ،كان يردد :إذا كانت القومية العربية غر موجودة ،فالواقع حيتِّم وجودها.

مل ينتســب ،تغمــده اهلل برمحتــه ،إىل حــزب العــامل الثــوري العــريب ،لكنــه كان ،إضافــة إىل ياســن احلافــظ ،مــن
أهــم منظــري احلــزب ،وكانــت كتــب مرقــص تتصــدر الربامــج الثقافيــة يف احلــزب ،فقــد كانــت كتبــه مــن أهــم
مصــادر احلــزب الثقافيــة وخطــه الفكــري الســيايس.
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الذكرى الثالثون لرحيل
ِ

كان يشــدِّ د عــى أمهيــة الفكــر؛ أكــد مثـ ً
ـال يف كتابيــه عــن (املقاومــة الفلســطينية) عــى أن «املقاومــة الفلســطينية
ســتصفى ،وحتـ ًـام ســتصفى ،إذا بقيــت أيديولوجيتهــا هــذه األيديولوجيــا».
نســأل :هــل كان مرقــص واحلافــظ نارصيــن ووحدويــن؟ نعــم وال يف آن .كانــا مع مــرشوع مجال عبــد النارص
القومــي ،ومــع حماولــة النهضــة الثانيــة ،لكنهــام كانــا ضــد وعــى نقيــض دولــة نــارص االســتبدادية التــي أتاحــت
للســادات أن يمحــو مــا تركــه نــارص ،ومكنــت إرسائيــل مــن هزيمتــه عســكر ًيا يف عامــي 1956و .1967نعــم،
فوجــئ عبــد النــرص بعــد هزيمــة حزيــران /يونيــو بــإرضاب عــامل حلــوان وطــالب الثانويــات واجلامعــات،
وهــم أبنــاء دولتــه ،وأدرك بنيــة دولتــه االســتبدادية ،وهــذا مــا يشــر إىل أن مرقــص واحلافــظ ،كانــا يســبحان
أيضــا.
خــارج الــرسب القومــي العــريب ً

ســاهم مرقــص يف نقــد األحــزاب الشــيوعية العربيــة ،و ُطــرد مــن احلــزب ،ورأى أن خالــد بكــداش هــو
ســتالن األحــزاب الشــيوعية العربيــة ،وطالــب باســتقاللية األحــزاب الشــيوعية والتخلــص مــن التبعيــة
للســوفيات ،ونقــد غيــاب وتغييــب الديمقراطيــة يف داخلهــا.
مل يقــدِّ م كل مــن مرقــص واحلافــظ الكثــر مــن النقــد لألحــزاب الشــيوعية واملدرســة املاركســية فحســب،
أيضــا يف نقــد ،واملشــاركة يف صــوغ برنامــج احلــزب الشــيوعي اللبنــاين ،وبرنامــج املكتــب
بــل ســاهم كل منهــام ً
الســيايس يف احلــزب الشــيوعي الســورية .والحــظ إليــاس أن ماركســية الغــرب ،املشــبعة باالقتصــاد اإلنكليــزي
والفلســفة األملانيــة والثــورة الفرنســية ،كانــت تفقــد شــي ًئا مــن الديمقراطيــة ،كلــام اجتهــت رش ًقــا.

أيضــا الفكــر الســيايس القومــي ،ومل تســلم عــامرة املجتمــع مــن نقدمهــا ،وتبنــى ياســن مقولــة التأخــر
وانتقــدا ً
التارخيــي مــن عبــداهلل العــروي .لكــن أعتقــد أن إليــاس مرقــص كان عمو ًمــا مــع مقولــة العــروي ،لكــن بدرجــة
أقــل مــن تبنــي ياســن هلــا ،فقــد رأى أهنــا اســتخدمت مــن مفكــري األنظمــة العربيــة لتربئتهــا مــن احلالــة التــي
وصــل إليهــا العــرب؛ «الديمقراطيــة الغربيــة غــر مالئمــة ملجتمعاتنــا ،إذ تتعــارض مــع القيــم املحليــة»« ،بعــض
الشــعوب غــر مؤهلــة ديمقراط ًيا».
توصــل يف كتابــه «العبوديــة» إىل أن مرحلــة «العبوديــة» هــي درجــة عــى ســلم احلضــارة ،ورصح أن ماركــس
لــو عــارص اكتشــاف املــدن احلضاريــة يف الــرشق ألعــاد النظــر ببعــض املاركســية.
يف احلــوار مــع إليــاس ،حدثنــا عــن أن بعــض الكــوادر األيديولوجيــة الروســية التــي جــاءت لتناقشــه يف كتابــه
املاركســية العربيــة ،ونقــده لربنامــج احلــزب الشــيوعي اللبنــاين ،وحدثــوه عــن اإلنتــاج الزراعــي الــرويس بأرقام
كبــرة ،فقــال هلــم :كــم حبــة بطاطــا تصــل إىل املواطــن الــرويس؟ ومل َ دولــة صغــرة كإســبانيا تنتــج أكثــر مــن
دولتكــم ،ويصــل إىل مواطنهــا ضعــف مــا يصــل إىل مواطنكــم؟ يف هنايــة املطــاف ،أخــذ الســوفيات يســتوردون
القمــح مــن إســبانيا!

زرت مكتــب حــزب العــامل الثــوري العــريب يف بــروت ،وكان مرقــص آنــذاك رئيــس حتريــر جملــة
عندمــا ُ
«الواقــع» ،التــي صــدر منهــا عــرشة أعــداد ،أشــفقت عــى إليــاس ،رجــل يف ســنه يــرك مدينتــه وعائلتــه ليعيــش
ً
مطبخــا متواض ًعــا ،وغرفــة أكثــر تواض ًعــا.
يف شــقة مكتــب حتريــر ال تضــم إال
أيضــا يف هيئــة حتريــر جملــة «الوحــدة» التــي صــدر منهــا أكثــر مــن مئــة عــدد ،وكان يشــكو مــن
اشــرك ً
كتبــة فيهــا ال صلــة هلــم بخطهــا الفكــري الســيايس ،وســلوكهم يتناقــض مــع قيمهــا ،إىل أن انســحب مــن هيئــة
ـرا.
حتريرهــا أخـ ً
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أخرا من وقفة مع كتاب «نقد العقالنية العربية» الذي مل يتح له أن يراه.
ال بدّ
ً

ـة وعمليـ ٍ
يقــدم هــذا الكتــاب الــذي جــاء يف  900صفحــة ،مــاد ًة غنيـ ًة ،تتمحــور حــول موضوعــات نظريـ ٍ
ـة
راهنــة ،ويتضمــن مداخــالت مرقــص عــى مداخــالت عـ ٍ
ـدد كبـ ٍ
ـر مــن رجــال الفكــر والثقافــة العــرب الذيــن
اجتمعــوا يف تونــس  14-13-12متــوز /يوليــو  ،1988يف نــدوة «العقالنيــة العربيــة :واقــع وآفــاق» .نطلــع
يف هــذا الكتــاب عــى جهــد املفكريــن يف النــدوة ،التــي تناولــت حيــاة العــرب وواقعهــم العمــي ومعرفتهــم
لآلخــر ،كــام نطلــع مــن خــالل الكتــاب عــى «شــمولية معــارف املفكــر الراحــل ،وجديــة مســعاه املعــريف/
النظــري والســيايس» ،ويف الكتــاب رؤيــة هــذا املفكــر لـــ «عبــد النــارص» وللعــرص «النــارصي».

جــاء يف هــذا الكتــاب «أنــا ضــد مفكريــن ،وعقالنيــن وعــرب ،يف نــدوة عقالنيــة العــرب ،جعلــوا الظهورات
فكـ ًـرا» ص .740و»القومــي العــريب ال يــرى اإلنســان يف قــوام األمــة والدولــة» ،و»املواطــن يف قــوام الوطــن،
املواطــن ال الرعيــة» ص « .647إنــه ال يــرى الــكي يف قــوام اإلنســان واملواطــن الفــرد ،ومــن املؤســف أن يكــون
الفكــر القومــي حيمــل احلداثــة والعقــل العمــي ،لكــن بــدون اإلنســان واالنتقائيــة والتاريــخ ،أي بــدون اجلــذر
الروحــي الفكــري للتقــدم الــذي رفــع أوروبــا» ص  .802وخيلــص مرقــص إىل أن الفكــر القومــي العــريب كتيــار
قــد «اســتغنى بـــ (الثــورة) عــن (التقــدم) ،ونفــخ (الثــورة) وفـ َّـرغ (لتقــدم)» ص .397
أتذكــر ،ونحــن نحتفــي اليــوم بالذكــرى الثالثــن لرحيــل إليــاس مرقــص ،تلــك النــدوة التــي ُأجريــت
بمناســبة مــرور عــام عــى وفاتــه ،والتــي ُعقــدت عــى بعــد  25كــم مــن الالذقيــة ،مدينتــه التــي أحبهــا ،وأحــب
أهلهــا الذيــن عــاش بينهــم ،ولــه فيهــا تالميــذ ورفــاق درب وحمبــون.

يف تلــك النــدوة حــرص مــن أرشف عليهــا ّأال حيرهــا أبنــاء الالذقيــة والســوريون ،وأن تقتــرص عــى
الغربــاء ،وعــى احلضــور ببطاقــة دعــوة شــخصية .لكــن شــا ًبا مــن أبنــاء الالذقيــة تســلل وحــر النــدوة بــال
بطاقــة دعــوة ،ومــن تالميــذ مرقــص :رصخ الشــاب بأعــى صوتــه يف قاعــة النــدوة :لــو كان املفكــر الســيايس
املرحــوم إليــاس مرقــص ح ًيــا ،لرفــض حضــور هــذه النــدوة ،وهــي عــى بعــد 25كــم عــن أبنــاء الالذقيــة.
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ملف خاص
في الذكرى
الثالثين لرحيل
إلياس مرقص
كلمة التحرير
هيئة التحرير؛ العدد األول من مجلة
ُ(رواق ميسلون)
افتتاحية
حازم نهار؛ مئوية ميسلون ..ثقافة
تواجه المخرز
دراسات فكرية سياسية (ملف العدد:
المسألة الوطنية السورية)
جاد الكريم الجباعي؛ المسألة
الوطنية في سورية ..مقاربة ثقافية
منير الخطيب؛ صدمة الحداثة
والوطنية السورية
أحمد سمير التقي؛ ما بين سايكس
بيكو والدولة-األمة
جمال الشوفي؛ الوطنية والمواطنة:
أسئلة منهجية وحوار مفتوح
سائد شاهين؛ نحو مواطنة يحتاجها
السوريون
ريمون المعلولي؛ نقاش حول
الوطنية السورية
فادي كحلوس؛ الهوية الوطنية
السورية
مقاالت رأي (ملف العدد :المسألة
الوطنية السورية)
صالح بدر الدين؛ في البعد الوطني
للقضية الكردية السورية
فايز القنطار؛ الهوية الوطنية
والمسألة الطائفية
السعر  15دوالرات

حسام ميرو؛ الهوية الوطنية والنضال أيوب أبو دية؛ (نقد العقالنية العربية)
لبناء دولة المواطنة
بين إلياس مرقص وسمير أمين
أحمد
مظهر سعدو؛ الوطنية
هيثم توفيق العطواني؛ الروح
السورية ً
أوال
النقدية في فلسفة إلياس مرقص
قضايا
أحمد معاذ الخطيب؛ مسار الخروج
الطويل
أكثم نعيسة؛ مالحظات بخصوص
الحركة الديمقراطية السورية
محمود الوهب؛ قراءة في واقع
اإلسالم السياسي وآفاقه
ياسر حسون؛ آن لنا أن نقف أمام
المرآة
يوسف فخر الدين وهمام الخطيب؛
الصراع السوري اإلسرائيلي

حوار العدد
حوار مجلة (رواق ميسلون) مع
المفكر المغربي سعيد ناشيد

جلسة حوارية :اإلثنيات والوطنية
الديمقراطية في سورية
المشاركون :حسام الدين درويش،
راتب شعبو ،مضر الدبس،عماد العبار،
عبد المجيد عقيل ،حازم نهار
مدير الجلسة :يوسف فخر الدين

ترجمات
رايموند هينيبوش؛ الهوية وتشكل
الدولة في المجتمعات متعددة
الطوائف -ترجمة عمر حداد
دي فرانسيسكا فارفيلو؛ رقمنة
األنماط الثقافية-ترجمة ورد العيسى

إبداعات أدبية
فرج بيرقدار؛ ثالث قصائد؛ (أريد)،
(وبعد)( ،كقلب أمه)
سميح شقير؛ ثالث قصائد؛ (ليس
بعد)( ،قالت لي أمي)( ،لو)
سمير قنوع؛ رغبة (قصيدة)
حسام حنوف؛ لعب الكبار (قصة)

مراجعات وعروض كتب
سورية األخرى ..صناعة الفن
المعارض؛ ميريام كوك
سورية الدولة والهوية؛ خلود الزغير

دراسات ثقافية (في الذكرى الثالثين
لرحيل إلياس مرقص)
عبد الحفيظ الحافظ؛ إلياس مرقص
الغائب الحاضر
عبد الحسين شعبان؛ إلياس مرقص:
وثائق
المثقف األول
كمال عبد اللطيف؛ النظرية ،العقالنية إعالن الوطنية السورية
والتاريخ في أعمال إلياس ُمرقص
حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي

