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أي دراســة ال تشــتمل علــى تحليــل الوضــع الســائد فــي ســورية ،كحالــة مأســوية طويلــة األمــد علــى الصعد
اإلنســانية واالجتماعيــة والقوميــة ،ال يمكنهــا أن ترتقــي إلــى مســتوى إحيــاء ذكــرى إليــاس مرقــص ،إذ ينبغــي
محاولــة تفســير األســباب التــي أدت إلــى الشــرذمة والتفتــت واالقتتــال الداخلــي علــى ذلــك النحــو الراعــب
الــذي يعيشــه الســوريون اليــوم .وبنــا ًء عليــه ،فــإن جوهــر (نقــد العقالنيــة العربيــة) وأهدافــه ال بــدّ أن يتمثــل
ببضــع تســاؤالت ،منهــا :لمــاذا فشــل المشــروع القومــي العربــي ،ومــا دور البعــد الثقافــي اإلســالمي وراهنيتــه
فــي هــذا المشــروع؟ تســاؤالت ربمــا تفســر لنــا الالعقالنيــة والفوضــى اللتيــن تســودان العــراق وســورية
وكثيـ ًـرا مــن الــدول العربيــة فــي يومنــا هــذا.
واضــح أن نقــد العقــل العربــي لذاتــه مهــم لتحريــر اإلنســان مــن كل ســلطة خارجيــة إعال ًنــا بالوصــول
إلــى الحقيقــة الموضوعيــة والتغييــر المطلــوب لتجــاوز التقليــد؛ فالبرجوازيــات األوروبيــة ،علــى ســبيل
المثــال ،كان عليهــا أن تنتظــر عصــر التنويــر كــي تنضــج فــي طبقــة اجتماعيــة بحيــث تصبــح قــادرة علــى
حمــل مشــروع إقامــة الدولــة علــى كاهلهــا .ولكــن ذلــك لــم يتحقــق بنجــاح تــام أو شــبه تــام إال بالثــورة
الفرنســية ،حيــث حققــت القطــع المعرفــي مــع الماضــي فــي أوضــاع شــبه ناضجــة ،وتــم تتويــج العقــل ملـكًا
علــى فرنســا فــي عــام  ،1793بينمــا فــي إنكلتــرا حققــت البرجوازيــة مشــروعها وطموحهــا عبــر التحالــف مــع
ـامحا تجــاه الديــن والكنيســة التــي مــا زال نفوذهــا ظاهـ ًـرا اليــوم ،ولــو بشــكل
النبــالء ،لذلــك كان موقفهــا متسـ ً
هامشــي ،عبــر ســلطة ملكــة بريطانيــا .وفــي مواجهــة ذلــك اتخــذت حركــة التنويــر هنــاك شــكال تجريبيــا أدى
إلــى ازدهــار العلــوم والفلســفة التجريبيــة فــي معــزل عــن ســطوة نفــوذ الكنيســة( .)2فــأي تركيبــة اجتماعيــة–
خصوصــا ،وفــي العالــم العربــي عمو ًمــا ،وكيــف
سياســية–اقتصادية يمكنهــا وصــف أحوالنــا فــي بــالد الشــام
ً
ِ
اســتطاعت البرجوازيــات الكمبرادوريــة الحاكمــة أن تؤبــد عالقــات تبعيتنــا للمراكــز وتـُــخرج شــعوبها مــن
التاريــخ؟ وكيــف الســبيل إلــى النهــوض؟
( )1تعيــد مجلــة (رواق ميســلون) نشــر هــذه المــادة للدكتــور أيــوب أبــو د ّيــة بمعرفتــه وموافقتــه (مــع تعديــالت طفيفــة)،
بعــد أن نُشــرت فــي كتــاب (فلســفة النفــي ..اليــاس مرقــص والفكــر النقــدي) ،مجموعــة مؤلفيــن ،تحريــر جــاد الكريــم
الجباعــي ،وصــدر الكتــاب فــي أيــار /مايــو  ،2018عــن (ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر) ،وســيعاد نشــره فــي طبعــة
جديــدة.
( )2أيوب أبو د ّية ،تنمية التخلف العربي :في ظالل سمير أمين( ،بيروت :دار الفارابي ،)2004 ،ص .53 – 52
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إنــه مــن الواضــح أن األنظمــة العلمانيــة العربيــة ،كمــا هــو الحــال فــي العــراق وســورية ،قــد فشــلت مــن
حيــث أنهــا لــم تســتطع تغييــر العقليــة الثقافيــة الســلفية إلــى مســتوى يرقــى لمحــاوالت البروتســتانتية فــي
القــرون الوســطى المســيحية التــي اســتطاعت أن تفتــح بــاب االجتهــاد منــذ زمــن جــون كلفــن السويســري
ومارتــن لوثــر األلمانــي فــي القــرن الســادس عشــر .فلــم تســتطع العقليــة العربيــة الســلفية الســائدة أن
تطــور مــن فهمهــا للديــن علــى نحــو مــا طــورت العقليــة الســلفية األوروبيــة الكهنــوت المســيحي ،وإلــى
حــد معقــول ،كمــا فعــل كوبرنيــق فــي نظريتــه حــول مركزيــة الشــمس( ،)3اســتجابة لمتطلبــات البرجوازيــة
الصاعــدة التــي لــم تقبــل بجوهــر البنــاء الثقافــي (الدينــي) للعصــور الخراجيــة الســابقة علــى الرأســمالية.
وهكــذا نجحــت الرأســمالية فــي تطويــر فكــرة العلمنــة ،أي فصــل الديــن عــن الدولــة ،إلدارة المجتمــع
الرأســمالي ،فيمــا تركــت إشــباع الحاجــات الميتافيزيقيــة للضمائــر الفرديــة(.)4

لذلــك ظــن كثيــر مــن المفكريــن العــرب أن العلمانيــة مشــروع ضــروري علــى طريــق إنجــاز المرحلــة
االنتقاليــة صــوب االشــتراكية؛ مــن مثــل أفــكار فــرح أنطــون وشــبلي شــميل علــى ســبيل المثــال .كذلــك
كانــت حــال نــداءات علمانيــة لفصــل الديــن عــن الدولــة ،مــن مثــل دعــوة علــي عبــد الــرازق .ولكــن هــؤالء
المفكريــن لــم يدركــوا العالقــة التــي قامــت بيــن الرأســمالية الطرفيــة فــي دولنــا وبيــن الرأســمالية المركزيــة
التــي باتــت تهيمــن علــى عالقــات اإلنتــاج وتســاهم فــي تنميــة الطبقــات الكمبرادوريــة البازاريــة وتعــوق نمــو
البرجوازيــة الوطنيــة فــي األطــراف.

في نقد اليسار واليمين
رافضــا للفكــرة
يقــف إليــاس مرقــص فــي نقــد نظريــة تالشــي الدولــة و(دكتاتوريــة البروليتاريــا) موق ًفــا ً
الماركســية التقليديــة بحجــة أن الدولــة هــي جهــاز طبقــي فــي يــد الطبقــة العاملــة بوصفهــا األكثريــة؛ وفــي
آخــر فقــرة مــن كتابــه (نقــد العقالنيــة العربيــة) يحمــد اللــه علــى أن الطبقــة العاملــة فــي بالدنــا لــم تنتصــر
وإال كان وضعنــا أســوأ بكثيــر( .)5إذ يفتــرض مرقــص أن الطبقــة العاملــة فــي فرنســا وفــي روســيا والكثيــر
مــن الــدول ال تشـكّل األكثريــة ويعــد العــودة إلــى تعريــف الدولــة عنــد أفالطــون وأرســطو قــد تضــيء بضــع
جوانــب مهمــة تتجــاوز الطبقــة إلــى مفهــوم مجمــوع النــاس والمجتمــع( .)6مــن هنــا يمكننــا االســتدالل علــى
قبــول إليــاس مرقــص بثقافــة مجمــوع النــاس والمجتمــع واحترامهــا ،ولكــن بشــرط تحديثهــا وتجديدهــا
علــى نحــو شــبيه بمــا نــادى بــه محمــود محمــد طــه ( )1985–1916لفتــح بــاب االجتهــاد.
وفــي المقابــل ،ظهــر تيــار ســيد قطــب الــذي رأى أن العلمانيــة هــي ناتــج خــاص للمجتمــع المســيحي(،)7
وكأن مشــروع التطــور النهضــوي مرتبــط بالعقيــدة واإليمــان والممارســات الطقوســية واالهتمــام بالمظاهــر،
وكأنمــا يقــوم بالتركيــز علــى مفهــوم الجزيــة لغيــر المســلمين بينمــا ال تعيــر هــذه األيديولوجيــا اهتما ًمــا
(بالجزيــة) التــي تدفعهــا الــدول اإلســالمية علــى هيئــة فوائــد المديونيــة المترتبــة علــى قــروض العالــم
()3
()4
()5
()6
()7

أيوب أبو د ّية ،العلم والفلسفة األوروبية الحديثة( ،بيروت :دار الفارابي ،)2009 ،ص 99-88
أيوب أبو د ّية ،تنمية التخلف العربي :في ظالل سمير أمين( ،بيروت :دار الفارابي ،)2004 ،ص 63 - 61
إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية( ،دمشق :دار الحصاد للنشر والتوزيع ،)1997 ،ص 363
مرقص ،حوارات غير منشورة ،ص 223 - 220
أيوب أبو د ّية ،تنمية التخلف العربي :في ظالل سمير أمين( ،بيروت :دار الفارابي ،)2004 ،ص .63
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الثالــث؛ وفيمــا تعــد تحريــم الفائــدة مفهو ًمــا إســالم ًّيا بينمــا هــو فــي الحقيقــة مــن المفهومــات التــي كانــت
مســتخدمة فــي مجتمعــات ســابقة علــى اإلســالم(.)8

وفيمــا يــرى ســمير أميــن أن اإلســالم فــي حــدَّ ذاتــه ليــس مسـ ً
ـؤوال عــن تجمــد الفكــر العربــي المعاصــر،
مــن حيــث إنــه يأمــل فــي التكيــف وفــق متطلبــات التطــورات االجتماعيــة مــن دون أن يخســر شــي ًئا مــن حيــث
العقيــدة ،فــإن إليــاس مرقــص يتحــدث عــن الئحــة األضــرار التــي ألحقتهــا األديان بالبشــر عبــر الحكــم المطلق
ثــم التحالفــات مــع الرجعيــة ومــع الجهــل  ...إلــخ ،وعندمــا ذهبــت ســلطتها لجــأت إلــى إصــدار كتــاب
(الســيالبوس) الــذي يســتمطر اللعنــات علــى مــن يفعــل كيــت وكيــت ،وذلــك فــي عــام  .)9(1866وهكــذا
نصــل إلــى الســؤال :لمــاذا ال يقبــل المشــروع اإلســالمي الثــورة الثقافيــة كمــا قبلتــه المســيحية مــن قبلــه؟

يــرى ســمير أميــن أن عــدم حــدوث الثــورة الثقافــة ســببه عــدم نضــج القــوى االجتماعيــة المحليــة بحكــم
موقعهــا الطرفــي فــي العالــم الرأســمالي الــذي انقســم إلــى مراكــز وأطــراف ،حيــث باتــت المراكــز تهيمــن
علــى األطــراف فــي الصعــد كافــة ،لذلــك وفــي ســياق المشــروع الوطنــي التحــرري ،فــإن مــن شــأن العلمانيــة
أن تحــرر الديــن مــن الســلطة التــي تهيمــن عليــه وتجعلــه يســاهم فــي تقويــة القناعــة الفرديــة الحــرة مــن
العقيــدة وفــي االســتجابة للنزعــات الميتافيزيقيــة التــي تــالزم فكــر اإلنســان ومشــاعره وتلبيــة حاجاتهــا مــن
دون أن تصبــح العقيــدة مشــروع (قطــع رؤوس اآلخريــن) .وفــي رأينــا إن قبــول إليــاس مرقــص بالديــن القابــل
للتطويــر هــو دليــل علــى إدراكــه الواضــح لعالقــات المراكــز واألطــراف المهيمنــة التــي تعــزز مــن الفكــر
الدينــي والثقافــة التقليديــة فــي مجتمعاتنــا.
يــرى ســمير أميــن أن النزاعــات االجتماعيــة فــي داخــل المجتمــع العربــي اإلســالمي نتــج منهــا تعدديــة
مذهبيــة أنتجــت قــوى اجتماعيــة مختلفــة ،منهــا مــا كان صاحــب تأويــل محافــظ ألحــكام الشــريعة ومنهــا
مــا كانــت مطالبــه ثوريــة ونــادى باإلصــالح الجــذري ،إلــى حــد مــا ،وصــل بعضهــا مرتبــة الشــيوعية البدائيــة
المتمركــزة علــى الديــن .ولمــا كانــت طبيعــة العالقــات االجتماعيــة غيــر ناضجــة للتطــور فــي مجتمــع
خراجــي الطابــع انتهــى األمــر إلــى إقفــال الطبقــات الحاكمــة لبــاب االجتهــاد وتأجيــل المشــكلة إلــى يومنــا
هــذا ،حيــث مــا زالــت هيمنــة المراكــز الرأســمالية علــى دول األطــراف قويــة وتتعمــق(.)10

يــرى ســمير أميــن أن الســلفية ليســت حكـ ًـرا علــى األطــراف ،فهنــاك حــركات ســلفية في داخــل الرأســمالية
أيضــا ،مماثلــة لســلفية الرئيــس األســبق رونالــد ريغــن ،علــى ســبيل المثــال ،التــي دعــا فيهــا إلــى
المركزيــة ً
أيضــا ،كمــا شــاهدنا فــي ســلفية جــورج بــوش االبــن ،تتخــذ
(ديــن الســوق) .ويبــدو أن المراكــز الرأســمالية ً
طاب ًعــا مســيح ًيا متصهينًــا لتبريــر مشــروعها .فعلــى ســبيل المثــال يــرى ســمير أميــن أن ريغــن اعتبــر الدســتور
ِ
يمــض علــى صنعــه مئتــي عــام ونيــف ،ورأى أنــه يمتلــك
األميركــي أشــبه بقــرآن ،بينمــا هــو دســتور لــم
()11
القــدرة علــى اإلجابــة عــن مشــكالت اإلنســان المعاصــر جميعهــا وإلــى أبــد اآلبديــن  .أمــا بــوش االبــن
فلــم يتــردد فــي أن يذهــب إلــى الكنيســة صبــاح بــدء قصــف العــراق الهمجــي فــي عــام  2003ليبــارك الــرب
حربــه المقدســة.
(8) Wayne A. Mrisser and A. McIntosh, (History of Usury Prohibition, Accounting, Business and Financial
History), 8:2, Routledge, London, July 1998, PP 175-198

( )9إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص 279-278

( )10سمير أمين ،بعض قضايا للمستقبل :تأمالت حول تحديات العالم المعاصر( ،بيروت :دار الفارابي ،)2004 ،ص 139
( )11سمير أمين ،أزمة المجتمع العربي( ،القاهرة :دار المستقبل العربي ،)1985 ،ص 106 - 91
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دســتورا ثابــت ال يتغيــر هــي ردات فعــل
افتراضــات أن هنــاك اقتصــا ًدا إســالم ًيا أو اقتصــا ًدا مســيح ًيا أو
ً
واهيــة للبحــث عــن حلــول ســريعة للخــروج مــن أزمــات عميقــة كحــال المجتمعــات العربيــة اليــوم ،بينمــا
الحقيقــة هــي عكــس ذلــك ،حيــث إن المجتمعــات تخضــع لقوانيــن طبيعيــة ووضعيــة وليســت هنــاك معايــر
ثابتــة يقــاس عليهــا ألن المجتمعــات تتطــور وترتقــي ،وإذا مــا تــم تطبيــق هــذه المناظيــر الســلفية عليهــا فإنهــا
كمــن يضــع العربــة أمــام الحصــان فيدمــر االثنيــن فــي آن م ًعــا .واســتنا ًدا إلــى مــا ســلف فــإن إعــادة المجتمــع
إلــى األزمــان األولــى ،مــن دون النظــر فــي الطبيعــة المختلفــة لنمــط اإلنتــاج ،لــن ينجــح ألن تجــارب الســلف
كانــت ناجحــة ألنهــا تجــاوزت عصرهــا فــي ذلــك الوقــت.

في الثقافة والتحرر
أمــا فــي مــا يتعلــق بالبعــد الثقافــي وأهميتــه فــال يجــوز إغفالــه فــي عالقــات اإلنتــاج وطبيعــة النظــر إلــى
الحكــم ،كمــا يصفهــا إليــاس مرقــص( :الثقافــة هــي مركــز الحــس اإلنســاني المطلــق الــذي ال يمكــن أن
يكــون تاب ًعــا ألي مالءمــة عليــا .)12()..وهــذه المالءمــة ســتنتهي لصالــح البربريــة والخــراب ،كمــا هــي حــال
ـورا أو باســم (الكادحيــن) تــارة
ســورية اليــوم ،فنحــن نســترخص دم اإلنســان باســم (األمــة) أو القوميــة طـ ً
نفســا بحجــة واهيــة يمكــن أن يقتــل مليــون آخريــن أو أكثــر بالحجــة الواهيــة ذاتهــا؛ لمــاذا
أخــرى ،ومــن يقتــل ً
()13
فــي ثوراتنــا تزهــق أرواح كثيــرة بينمــا فــي ثــورة الطــالب فــي فرنســا عــام  1968لــم يمــت أحــد .

وفــي ظــل هيمنــة المراكــز ،هــل نســتطيع تصــور ثــورة ثقافيــة فــي غياب مشــروع فــك طــوق التبعية وتوســيع
دائــرة تمتــع دول األطــراف بهامــش أكبــر مــن االســتقاللية ،ســواء عبــر تحالفــات طرفية/طرفيــة أو خالفــه؟
وهــل نحــن فــي حاجــة إلــى ثــورة ثقافيــة علــى غــرار مــا حــدث فــي الصيــن أو إنــه ربمــا يمكننــا األخــذ مــن
هنــا وهنــاك بمــا يناســبنا؟ أم إن االحتــالل اإلســرائيلي لفلســطين ونظــرة التوســع فــي فكــرة إســرائيل الكبــرى
هــي التــي تفــرز (الهــوت التحــرر) المســتند إلــى الشــريعة ،كمــا حــدث مــع األخويــات الدينيــة التــي نشــأت
فــي مقاومــة االســتعمار االســتيطاني فــي الجزائــر ،علــى ســبيل المثــال ،عندمــا حاولــت فرنســا طمــس الهويــة
الوطنيــة والتــراث علــى نحــو مريــع؟ ومــا نــراه اليــوم مــن مواجهــة فــي غــزة التــي اتخــذت طاب ًعــا إســالمو ًيا
راديكاليــا فــي مواجهــة اليميــن اإلســرائيلي المتطــرف التــي أدت إلــى خلــق إســالم سياســي علــى شــكل دولــة
تقبــع فــي ســجن كبيــر يمكــث خــارج التاريــخ والحــدود السياســية والجغرافيــة للعالــم وغــدت مشــروع
انتحــار جماعــي أكثــر منــه مشــروع تحــرر.
وهــل يمكــن أن يتــم أي تحــرر ثقافــي فــي إطــار البنــى الســائدة فــي األطــراف حال ًيــا والمرتبطــة بعالقــات
اقتصاديــة وسياســية مــع أطــراف ال تعــد وال تحصــى ،كمــا هــي الحــال فــي ســورية اليــوم؟ ففيمــا كنــا نتحــدث
عــن رأســمالية مركزيــة ،ربمــا غدونــا اليــوم أقــرب إلــى الحديــث عــن رأســماليات مركزيــة :رأســمالية أوروبية
ورأســمالية أميركيــة ورأســمالية يابانيــة  ...إلــخ .كذلــك فإننــا اآلن قــد بتنــا نتحــدث عــن رأســماليات طرفيــة
فــي العالــم ،وهــي رأســماليات روســيا وتركيــا وإســرائيل وبعــض دول الخليــج! ألــن تــزداد أطروحــة ســمير
بعضــا؟
أميــن تعقيــدً ا فــي ضــوء هــذا التشــعب المتمركــز حــول بعضــه ً

( )12إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص 568
( )13إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص 284
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دراسات ثقافية
ّ
المفكر إلياس مرقص
الذكرى الثالثون لرحيل
ِ

فــي ضــوء هــذا التعقيــد ،لــم يدخــل اإلنســان العربــي فــي دول العالــم النامــي حالة مــن االضطــراب الفكري
بعــد ،فمــا زلنــا نعيــش اليــوم فــي مملكــة (القائــد البطــل المغــوار) حيــث الحيــاة التعيســة وقمــع الحريــات،
وحيــث القبــح والظلــم ،بينمــا مــا برحنــا نحلــم بمملكــة اللــه التــي ســوف تحقــق لنــا الســعادة (فــي مقابــل
التعاســة) والحريــة (فــي مقابــل القمــع) والجمــال (فــي مقابــل القبــول بمــا هــو قبيــح) والعدالــة (فــي مقابــل
الظلــم)؛ واضــح أن هنــاك عقــدة ثقافويــة فــي بالدنــا باتــت تجعلنــا نرتــد إلــى الــذات علــى نحــو العقالنــي
راعــب نجــده فــي حديــث الشــارع مــع النــاس ،كمــا نجــده فــي عقليــة الطلبــة حتــى عنــد المســتوى الجامعي،
حيــث باتــت نقاشــاتنا الفكريــة منصبــة علــى خالفــات عقائديــة وأحاديــث عــن الجــن والشــياطين والعفاريــت
والقدريــة تذكرنــا بالخالفــات التــي كانــت تقــوم خــالل القــرون الوســطى بيــن الرهبــان التــي كانــت فــي كثيــر
مــن األحيــان تذكـّــيها الكنيســة ،فمثـ ً
ـال قــام أحــد الرهبــان بالتســاؤل :كــم مــن المالئكــة يمكــن أن نضــع علــى
رأس دبــوس؟ وأدى ذلــك إلــى خالفــات اســتمرت لعشــرات الســنين وأدت إلــى نشــوب حــروب داميــات
بيــن اإلقطاعيــات؛ هــذا مثــال اســتخدمه ســالمة موســى قبــل ثمانيــن عا ًمــا ونعــود الســتخدامه اليــوم لنعكــس
صــورة أحوالنــا التــي لــم تتغيــر بنيو ًيــا؛ وهــذا ليــس بعيــدً ا عمــا نــراه اليــوم مــن صــراع مذهبــي دام فــي العــراق
وســورية واليمــن.

معارضــا للفكــر الدينــي بــل كان يعتــرض علــى غيــاب الفكــر الدينــي
يبــدو لنــا أن إليــاس مرقــص لــم يكــن
ً
الحقيقــي( ،)14فهــو يؤكــد علــى ضــرورة تمييــز الديــن عــن األيديولوجيــا الدينيــة؛ إذ إن (الفلســفة المعاديــة
لالهــوت والميتافيزيقــا ليســت فلســفة بــل هــي إلغــاء للفلســفة)( .)15وهكــذا فهــو يجعــل الموقــف العربــي
موق ًفــا ضائ ًعــا أو محيـ ًـرا بيــن موقفيــن :إمــا فلســفة دينيــة تلجــم الفكــر أو فلســفة وضعيــة  -وضعانيــة علماويــة
تلغــي الفلســفة .فكــرة إليــاس مرقــص تتمحــور حــول ضــرورة تأســيس الفكــر الدينــي والســعي نحــو تطويــره.
وهــو يضــرب ابــن رشــد مثـ ً
ـال ،وكيــف يعــد بعــض الكتــاب العــرب أن فكــره قــد تــم تشــويهه فــي الغــرب ،في
حيــن يقــول إليــاس مرقــص إن هــذا التشــوه حقيقــي وضــروري ألنــه ناجــم عــن الصــراع مــع أفــكاره وفهمــه
وتطويــره بينمــا نحــن أبقينــا فكرنــا علــى مــا هــو عليــه مــن دون تغييــر ،فأبقينــا علــى ابــن رشــد جامــدً ا هامــدً ا.
ويفتــرض إليــاس مرقــص أن الفلســفة األوروبيــة قــد تطــورت مــن رحــم الفكــر الدينــي ،فهــا هــو ديــكارت،
علــى ســبيل المثــال يطــرد األرواح مــن المــادة بإقامتــه جوهريــن :المــادة والــروح؛ وهــا هــو كانــط فــي نقــده
للعقــل العملــي والعقــل المحــض ،حيــث ال يمكــن أن تفهــم فلســفته األخالقيــة ً
مثــال مــن دون األســاس
الدينــي( .)16ويضــرب إليــاس مرقــص فــي كتابــه (نقــد العقالنيــة العربيــة) موقــف أحمــد بــن بلــال ً
مثــال،
والــذي (ح ّيــا فيــه أوغســطين ومســيحية الكاتيدرائيــات)(.)17

فالميتافيزيقــا عنــد إليــاس مرقــص ليســت كلمــة ســلبية المعنــى بالضــرورة فكتابــات الماركســية التقليديــة،
مــن ماركــس إلــى أنغلــز ،تثمــن الميتافيزيقــا الكالســيكية المتجســدة فــي أعمال ديــكارت وإســبينوزا مثـ ً
ـال(.)18
إ ًذا ،هنــاك مرحلــة إســالموية ضروريــة ينبغــي تطويرهــا وتحديثهــا فــي ســياق المشــروع النهضــوي المرتقــب.

()14
()15
()16
()17
()18
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فهــل التاريــخ يعيــد نفســه إ ًذا؟

في المعاودة التاريخية
يستشــهد إليــاس مرقــص بياســين الحافــظ لتبريــر (المعــاودة التاريخيــة) الــذي أكــد بــأن التاريــخ ليــس تقد ًما
وتعاق ًبــا فحســب بــل هنــاك معــاودة للتاريــخ كمــا يقــول( :نجــد فــي التاريــخ ألحا ًنــا أو مواويــل تتكــرر مــرة
مســتقيما
ومرتيــن وثــالث وأربــع ،وال يــرون التاريــخ تموجــات أو نو ًعــا مــن ســيمفونية ،بــل يرونــه خــط
ً
وتعاقب ًيــا)( .)19وهــذا المنطــق يفتــح المجــال أمــام التعلــم مــن التاريــخ واجتنــاب تكــرار األخطــاء ،وفــي الوقت
نفســه يســمح بتجــاوز تعاقبيــة الثــورات الماركســية (إقطــاع ،رأســمالية ،اشــتراكية) ،لذلــك فإنــه ال يتفــق مــع
فكــرة هيغــل بــأن التاريــخ هــو مســيرة ارتقائيــة للعبوديــة صــوب الحريــة( ،)20ويستشــهد بمــا قالــه ماركــس فــي
(رأس المــال)( :الالنهايــة التــي ال تبلغهــا األشــياء فــي التقــدم تبلغهــا فــي الــدوران .ولينيــن ينقــل عــن هيغــل
أن العلــم دائــرة مؤلفــة مــن دوائــر  .)21()...لذلــك فــإن إعطــاء (فكرنــا النظــري مــا تســتحقه الجــذور الروحيــة،
الجــذور الثقافيــة العامــة  ...ينبغــي أن نؤكــد علــم األخــالق وعلــم الجمــال والتاريــخ وســائر العلــوم القيميــة
المعياريــة ضــد الوضعانيــة العربيــة الدارجــة)(.)22
إ ًذا ،فالتجديــد المطلــوب فــي فكــر إليــاس مرقــص هــو إعــادة قــراءة النــص الدينــي وفهمــه بطــرح أســئلة،
مثــل :هــل النبــي معصــوم؟ هــل آدم وســليمان أنبيــاء؟ وهكــذا دواليــك .إذ يــرى إليــاس مرقــص أن عصمــة
النبــي جــاءت بســبب القــرآن علــى الرغــم مــن أنــه بشــر ،وأن كثيـ ًـرا مــن المســلمين يعتقــدون أن آدم نبــي،
أيضــا ،بــل هــو ســبب الخطيئــة البشــرية التــي انتقلــت إلينــا .ويشــاركه فــي ذلــك محمــود
بينمــا هــو خ ّطــاء ً
محمــد طــه الــذي يقــول إن محمــدً ا نبــي معصــوم فــي الكشــف فقــط أمــا عــدا ذلــك فهــو رجــل مثــل الرجــال
جميعهــم(.)23

ويذهــب محمــود محمــد طــه أبعــد مــن ذلــك بقولــه إن أي ادعــاء بضــرورة تطبيــق الشــريعة اإلســالمية هــو
افتــراء علــى اإلســالم ،ألنــه يقســم الشــعب الســوداني إلــى شــمال وجنــوب( ،)24وقــد كانــت نظرتــه صائبــة،
فمنــذ أن أعدمــه جعفــر النميــري عــام  1985وهــا نحــن بعــد نحــو ثالثيــن عا ًمــا مــن موتــه نــرى كيــف أدت
محــاوالت تطبيــق الشــريعة إلــى تقســيم الســودان إلــى شــمال وجنــوب ،األمــر الــذي حــرم الشــمال مــن
ـار تصديرهــا إلــى البحــر ،األمــر الــذي أغــرق الطرفيــن فــي أهــوال ومجاعــات وفرقــة
مصــادره النفطيــة وممـ ّ
لــم تتضــح معالمهــا الحقيقيــة بعــد.
يؤيــد إليــاس مرقــص أي ثــورة إســالمية هدفهــا التقــدم واالرتقــاء ،علــى عكــس مــا هــو مطــروح اليــوم مــن
ثــورات إســالمية تســتغني عــن الحضــارة وتعــود فــي نمــاذج الحكــم إلــى الخالفــة الراشــدية .فــإذا افترضنــا أن
أفضــل أنــواع الحكــم اإلســالمي ،بعــد الرســول ،كان فــي ظــل الخالفــة الراشــدية ،فمــن الــذي يضمــن أال تتكــرر
()19
()20
()21
()22
()23
()24
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دراسات ثقافية
ّ
المفكر إلياس مرقص
الذكرى الثالثون لرحيل
ِ

االنحرافــات التــي تمــت فــي العصــور اإلســالمية الالحقــة؟ فالســلطان ســليم األول قتــل مــن التــرك والفــرس
والعــرب أكثــر مــن مجمــوع قتلــى الحــروب الدينيــة فــي أوروبــا المســيحية فــي القــرن  16فــي فرنســا وألمانيــا؛
وعندمــا مــات الســلطان ثــارت دمشــق عــام  1522بقيــادة الوالــي المملوكــي جــان الغزالــي ،األمــر الذي اســتدعى
إرســال الجيــش اإلنكشــاري الــذي اقتحــم دمشــق وقتــل ربــع ســكانها(.)25

ثــم كيــف يمكــن التأســيس لنظــام تعييــن الحاكــم وعزلــه ،ومــا هــي أســس الشــورى ونظــام تعييــن المجالــس،
وجـــلد أمام
وعددهــا؟ إذ ينبغــي أن نتســا َءل :لمــاذا رفــض أبــو حنيفــة المشــاركة فــي القضــاء وقضــى فــي الســجن ُ
ظلمــا علــى النــاس إذا تولــى القضاء.
النــاس؟ أليــس ألنــه شــعر بأنــه قاصــر عن فهم حــدود اللــه؟ فلــم يشــأ أن يقع ً

علــى نحــو مماثــل يدعــو تـُــركي الحمــد إلــى الوقــوف عنــد مســألة الحــالل والحــرام أســوة برســول اللــه
الــذي نهــى عــن إنــزال النــاس علــى (حكــم اللــه) ألننــا ال نعلــم إذا كنــا قــد أصبنــا حكــم اللــه فيهــم أم ال؛
أيضــا .فالديــن يحــدد األســس والمبــادئ العامــة والغايــات ،أ ّمــا كيفيــة تحقيــق ذلــك
وهــو رأي أبــو حنيفــة ً
()26
فــي الممارســة العمليــة فمتروكــة للنــاس ألنهــم (أعلــم بأمــور دنياهــم) .

فالسياســة مــن أمــور الدنيــا ،وال يصــح (التكفيــر) فيهــا ألن التكفيــر يقــوم علــى أســس دينيــة واضحــة
المعالــم ،أ ّمــا منطــق الدولــة فــال عالقــة لــه باألخــالق أو الفضائــل ،هكــذا تعلمنــا مــن التاريــخ ،فالدولــة إذا
لــم تكــن براغماتيــة مطواعــة للمتغيــرات زالــت عــن الوجــود .فمنطــق الدولــة ميكيافيللــي النزعــة يقــوم علــى
حقيقــة ّ
أن مصلحــة الدولــة فــوق الجميــع ،وبقــاء الدولــة هــو األهــم.

كمــا أن هنــاك حــدو ًدا لفــرض األخــالق علــى المجتمــع ،كقصــة عمــر بــن الخطــاب مــع العاشــقين داخــل
أســوار بيتهــم ،بعــد أن ســمعهما يضحــكان بمجــون ،فتســلق الســور وأراد عقابهمــا ،فقــال لــه الفتــى« :علــى
تجسســت ،ولــم تدخــل البيــوت
رســلك يــا أميــر المؤمنيــن  ....فــإن كنــا اقترفنــا ذن ًبــا ،فقــد اقترفــت ثالثــةّ :
مــن أبوابهــا ،ولــم يــؤذن لــك» .فغــادر عمــر مــن دون أن يفعــل شــي ًئا .فهنــاك جانــب مــن األخــالق لــه صبغــة
فرديــة ال يتداخــل مــع القانــون الــذي تفرضــه الدولــة .فالزنــا مثـ ً
ـال مــن األمــور األخالقيــة المرفوضــة ،ولكـ ّن
إثباتــه فــي اإلســالم شــاق جــدً ا وشــبه مســتحيل ،فالمســألة تعــود إلــى الــوازع األخالقــي والقاعــدة األخالقيــة
الجمعيــة لألمــة ،فضـ ً
ـال عــن التربيــة والتعليــم بصــورة أساســية (.)27

في اإلسالم والقومية
هنــاك مســائل أخــرى فــي حاجــة إلــى توضيــح ومناقشــة وبخاصــة موقــف إليــاس مرقــص مــن التمييــز
بيــن اإلســالم بوصفــه عقيــدة ،والعروبــة بوصفهــا قوميــة ،وعــدّ ه أن الــكالم عــن وحــدة العروبــة واإلســالم
وترابطهمــا فيــه خلــط ،حيــث إن المعرفــة تبــدأ مــن فصــل هــذه المفهومــات بعضهــا عــن بعــض .ويؤيــده
الح ْصــري الــذي يعــارض إقحــام الديــن فــي القوميــة لمخالفتــه روح البحــث العلمــي ،إذ رأى
فــي ذلــك ســاطع ُ
أن الحضــارة العربيــة كانــت ســائدة ومزدهــرة قبــل اإلســالم .والدليــل يأتــي مــن الكلمــات التــي تــدل علــى معــانٍ
مجــردة جــدً ا ،وهــي مســتخدمة فــي القــرآن بطريقــة رائعــة لتوصيــل الرســالة الفكريــة .أ ّمــا اإلســالم فقد ســاهم في
( )25إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص .356
( )26تركي الحمد ،السياسية بين الحالل والحرام :أنتم أعلم بأمور دنياكم ،ط( ،1بيروت :دار الساقي.)2000 ،
( )27موسوعة أعالم الفكر العربي الحديث والمعاصر ،ص .125
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تقــدّ م القوميــة العربيــة وتوســعها ،وحافــظ علــى اللغــة العربيــة مــن التفتــت والضيــاع( .)28ولكن إلــى أي مــدى أدى
هــذا الجمــود فــي قواعــد اللغــة إلــى تجميــد العقــل العربــي فهــي مســألة فــي حاجــة إلــى بحــث.

يتفــق طــارق البشــري مــع كل مــن إليــاس مرقــص وســاطع الحصــري بإدراكــه ّ
أن األمــر الــذي يعــوق وحــدة
اإلســالم والعروبــة هــو رؤيــة التيــار اإلســالمي فــي تطبيــق الشــريعة اإلســالمية ،فعنــد ذاك يســقط مفهــوم المواطنة
عــن أتبــاع الديانــات األخــرى ،فنعــود للحديــث عــن (أهــل الذمــة) و(حقــوق األقليــات) وننتهــي إلى القيــاس على
التجــارب التاريخ ّيــة ،كمــا حصــل مــع سـ ّيد قطــب عندمــا أخبرنــا أن اإلســالم قــد دلــل األقليــات القوميــة والدّ ين ّيــة
كمــا لــم يدللهــا نظــام آخــر فــي التاريــخ!
التغييــر ضــروري للتقــدم ،علــى الرغــم مــن أن كل تغييــر ليــس بالضــرورة تقدم ًيــا؛ وكــي يتحقــق التقــدم ينبغــي
أن يكــون هنــاك اصطفــاء طبيعــي  ،Natural Selectionوهــو القانــون الدارونــي الطبيعــي الــذي يــزداد رسـ ً
ـوخا
وصدقيــة عقــدً ا بعــد آخــر .وبطبيعــة الحــال ،فــإن االصطفــاء أو االنتخــاب الطبيعــي فــي حاجــة إلــى تنــوع حتــى
يتفعــل قانــون االصطفــاء الطبيعــي؛ وهــذا مــا ال يدركــه اإلســالميون والقوميــون والماركســيون م ًعــا (.)29

خالصــة رؤيــة طــارق البشــري التــي نظــن أنــه يتشــارك فيهــا مــع إليــاس مرقــص هــي أن التيار اإلســالمي راســخ
الجــذور فــي البنيــة العربيــة وال يجــوز إهمالــه ،فهــو قــادر علــى العطــاء فــي مواجهــة المخاطــر المحدقــة باألمــة
العربيــة واإلســالمية ،فيمــا تشكـّـــل العقيــدة باع ًثــا معنو ًيــا للقتــال ال يمكن تحييدهــا لتحقيــق النصر .ولكننــا نتوقع
مــن إليــاس مرقــص أن يســائله عــن الحريــة الفرديــة ،ألنه ال يقبــل (بلفلفــة حق اإلنســان المجــرد ،ال لصالــح الطبقة
وال لصالــح األمــة أو غيــر ذلــك)( ،)30كمــا حــدث فــي ســورية بحجــة (الممانعــة) .وكذلــك نتوقــع أن يــرد عليــه
بشــأن العقيــدة ،ألنهــا تتغيــر مــن عصــر إلــى آخــر ،فكيــف نفســر تحــرر الشــعوب التــي ليــس لديهــا عقيــدة دينيــة،
كثــوار فيتنــام وحــروب التحريــر الســوفياتية وغيرهما؟

في حتمية الحداثة
اتضــح لنــا ســاب ًقا أن العقليــة الســلفية فــي بالدنــا ربمــا كانــت شــرط اســتدامة األنظمــة االســتبدادية فيهــا
التــي رعتهــا وتحالفــت معهــا ،فيمــا نظــر إليهــا إليــاس مرقــص أنهــا ليســت مشــكلة كبيــرة إذا تــم تحديثهــا.
فيمــا قبلهــا ســمير أميــن كوجــه آخــر لســلفية عالميــة معاصــرة عنــد حديثــه عــن ســلفية الرئيــس األميركــي
الســابق ريغــن (ديــن الســوق) وســلفية الرئيــس بــوش األب واالبــن فــي مــا يتعلــق بالمســيحية المتصهينــة.

ولكــن هشــام جع ّيــط ينتقــد مفهــوم (الثــورة) لــدى التيــار اإلســالمي فــي كتابــه (أزمــة الثقافــة اإلســالمية:
التحديــث المعتــدل) ،ففــي رأيــه أن النزعــة الثوريــة فــي اإلســالم المعاصــر مــا هــي ســوى احتجــاج علــى
احتقــار الغــرب لإلســالم .ويعتقــد أنــه حتــى لــو اســتأثرت التيــارات اإلســالمية بالحكــم فإنهــا ســوف ترجــع
ـج اإلســالم جملــة)( ،)31ألنــه المجــرى الحتمــي للتاريــخ ،ولكــن هل يتضــح ذلك
(إلــى الحداثــة بقــوة كبيــرة ومـ ّ
تما ًمــا مــن التجربــة التركيــة ،وإلــى حــد مــا فــي التجربــة التونســية؟
()28
()29
()30
()31

موسوعة أعالم الفكر العربي الحديث والمعاصر ،ص .285
إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص .290
إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص .568
هشام جعيط ،أزمة الثقافة اإلسالمية ،ط( ،3بيروت :دار اآلداب للنشر والتوزيع ،)2004 ،ص .11
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دراسات ثقافية
ّ
المفكر إلياس مرقص
الذكرى الثالثون لرحيل
ِ

فإذا لم تكن المشكلة في الدين بذاته هل المشكلة تكمن في العالقة بين العلم والدين؟

يتضــح مــن حــوارات إليــاس مرقــص أنــه صــراع قادتــه البرجوازيــة الصاعــدة المســتقلة فــي أوروبــا ،وأن نمــو
العلــم ترعــرع وانطلــق مــن رحــم الفكــر الدينــي كحــال فلســفة ديــكارت وكانــط وإســبنوزا ...إلــخ؛ ولكننــا نــرى
أن الســلفية العربيــة المعاصــرة هــي نمــط مختلــف ،حيــث جــاءت مذهبيــة الطابــع بامتيــاز ،وقــد فســر ســمير أمين
ذلــك بقولــه إن البنيــة االجتماعيــة السياســية لــم تســتطع أن تتجــاوز ذاتهــا (بوصفهــا خراجيــة الطابــع) فتركــت
القضايــا معلقــة إلــى يومنــا هــذا .ومــن جانــب آخــر نــرى أنهــا جــاءت ردة فعــل علــى االضطهــاد الداخلــي الــذي
عانتــه المجتمعــات العربيــة فاندفعــت صــوب أقصــى اليميــن أو اقصــى اليســار ،فمــا الفــرق بيــن اإلجرام الرســمي
الســوري وقصــف إســرائيل لغــزة؟ بــل قارنوا بيــن أعــداد المعتقليــن فــي الســجون الســورية وأعــداد المعتقلين في
ســجون الصهاينــة!

ومهمــا يكــن مــن أمــر ،فــإن الحداثــة ليســت حتميــة تاريخ ّيــة بالضــرورة ،فــي بالدنــا علــى األقــل ،ولكــن فــي
المقابــل يجــب أن نعتــرف أن األمــم التــي حافظــت علــى وجودهــا لــم تتخلــف عــن ركــب الحضــارة أبــدً ا كمــا
يؤكــد لنــا التاريــخ .فمشــكلتنا ليســت فــي دخــول الحداثــة إنمــا فــي تباطؤنــا فــي الدخــول فيهــا .والقطع مــع الدين
مقبــل ال محالــة وســوف يطــال اإلســالم والهندوســية وغيرهمــا مــن حضــارات األديــان التقليديــة التــي تخلفــت
عــن الركــب ،ولــو بعــد زمــن( .)32وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســوف تظــل الهويــة موجــودة ،فــال خــوف عليهــا
ـوالت العاصفــة بهــا ظلــت الهويــة
مــن االضمحــالل ،كمــا حــدث فــي الصيــن وروســيا ،فعلــى الرغــم مــن التحـ ّ
موجــودة .فالهويــة شــعور طبيعــي باألنــا الجماعيــة الضروريــة للبقــاء فــي مرحلــة مــا ،ولكننــا نســعى لالرتقــاء
صــوب المســتوى اإلنســاني األشــمل وصــوب تصــور أرقــى لمعنــى الحيــاة.

إ ًذا ،هــل نحــن أمــام مشــكل لولبــي فــي التاريــخ ،أم معــاودة تاريخيــة ،أم تعاقبيــة تســير فــي خــط مســتقيم ،أم
مــاذا؟ يخلــص إليــاس مرقــص إلــى أننــا فــي حاجــة إلــى ثــورة إســالمية داخليــة ،فهــو يــرى أننــا فــي حاجــة إلــى
فلســفة ميتافيزيقيــة لســد حاجاتنــا النفســية والروحيــة ،ولكــن هــذه الثــورة يجــب أن تنهــى عــن إنــزال (حكــم الله)
ألننــا بشــر نصيــب ونخطــئ وألننــا ال نســتطيع أن نحقــق العــدل تما ًمــا بفعــل نســبية معارفنــا والشــك فــي مــا إذا
أصبنــا فــي الحكــم أم ال ،لذلــك كلــه فــإن التجديــد ضــرورة موضوعيــة ،وهــو ينبــع مــن قانــون طبيعــي دارونــي
يتمثــل بقانــون االصطفــاء الطبيعــي الــذي بــات يــزداد رسـ ً
ـوخا بمــرور الوقــت ،فــإذا لــم نســتجب لهــذا القانــون
الضــروري للتطــور فســوف نندثــر كحــال كثيــر مــن الكائنــات الحيــة التــي لــم تعــد موجــودة منــذ نشــأت الحيــاة
علــى األرض ،كالمامــوث والديناصــورات ومــا إليهمــا.

( )32هشام جعيط ،أزمة الثقافة اإلسالمية ،ط( ،3بيروت :دار اآلداب للنشر والتوزيع ،)2004 ،ص .194
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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

