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َ
َف عش

ّ
مفكر وفيلسوف عربي سوري، أل
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وفي عام 1991، بعد أن ترك مؤلفاٍت عدة، وترجماٍت قّيمة، استطاع من خاللها تسليط 

ُ
نفسه. ت

الضوء على الواقع العربي البائس، ونقَد الفكر السائد بقسوة، هذا النقد الذي كان يراه الطريق 
المثلى لبلوغ الكمال.
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العقل، أربعة أجزاء، تأليف: جورج لوكاش(، )القرى األولى في بالد الشام، تأليف: جاك كوفان(، 
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إلياس مرقص: المثقف األول

عبد الحسين شعبان

تاريخ وصول المادة: 13 كانون الثاني/ يناير 2021

ــل  ــة، ب ــاس مرقــص املاركســية ال بطريقتهــا الطقوســية أو املدرســية أو املســلكية أو الذرائعي ــرأ إلي »ق
باعتبارهــا منهًجــا حيًّــا وقابــاًل للنقــد؛ لقــد قرأهــا بعقــل منهجي-نقــدي للوضعيــة الســائدة، ولعّلــه كان 
أكثــر »ماركســية« مــن املاركســين الرســمين الذيــن محلــوا صوجلــان املاركســية ولبســوا قبعاهتــا، لكنهــم 

ظلــوا خــارج صومعتهــا وبعيديــن عــن روحهــا وجوهرهــا وملكوهتــا«
ع.ش 

عن كتاب «حتطيم املرايا- يف املاركسية واالختالف»

:
ً

أوال
ــا، ســتخصص العــدد األول  حيــن أعلمنــي د. حــازم نهــار أن مجلــة »رواق ميســلون« التــي ســتصدر حديًث
منهــا للذكــرى الثالثيــن لرحيــل المفكــر إلياس مرقــص )26 كانــون الثانــي/ ينايــر 1991(، ودعانــي لالنضمام 

إلــى هيئتهــا االستشــارية التــي تضــم شــخصيات عربيــة مرموقــة، اســتجبت باعتــزاز وتقديــر لســببين:
األول؛ ألن صديقنــا إليــاس مرقــص مل يأخــذ حقه مــن القراءة والنقــد، عى الرغم مــن منجزه الفكــري والثقايف 
 ومــا رفــد بــه املكتبــة العربية مــن مؤلفات ودراســات وأبحــاث وترمجات جّلهــا تضمنــت اجتهــادات وآراء نافذة.

ولعّلهــا مناســبة الســتعادة مفكــر بحجــم إليــاس مرقــص والتعريــف بــه كجــزء مــن العمــل عــى إعــادة طبــع 
مؤلفاتــه وكتبــه، ســواء املجموعــة الكاملــة أم خمتــارات منهــا، إْذ نحــن اليــوم أحــوج مــا نكــون إليهــا، خصوًصــا 
أنــه ســبق مرحلتــه بربــع قــرن مــن الزمــان أو مــا يزيــد، يف حــن حظــي مفكــرون أقــل شــأًنا منــه باهتــامم أكــرب 
بحكــم انتامئهــم إىل جهــات حزبيــة وسياســية، حكوميــة أم غــر حكوميــة، تبنّتهــم وقّدمتهــم إىل القــّراء بحياهتــم 

أو بعــد مماهتــم.
ــص،  ــاس مرق ــري إللي ــدور التنوي ــد ال ــريًعا عن ــو س ــف ول ــة للّتوق ــخصية مالئم ــة ش ــا فرص ــي؛ إنه والثان
ــد  ــة والنق ــي المراجع ــبقنا ف ــذي س ــدوره ال ــيًدا ب ــدة مش ــبات عدي ــي مناس ــره ف ــى ذك ــت عل ــد جئ ــت ق وكن
للماركســية، محــاواًل قراءتهــا علــى نحــو أشــد ارتباًطــا بالواقــع، كمــا ربطتنــي عالقــة صداقــة طيبــة بإليــاس 
مرقــص خــالل الثمانينيــات وتبادلنــا وجهــات النظــر واآلراء إزاء مشــكالت الحركــة الشــيوعية واألزمــة فــي 
حركــة التحــّرر الوطنــي العربيــة، كمــا جمعتنــا مؤتمــرات ولقــاءات وفاعليــات عديــدة، وســأحاول فــي هــذه 
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اإلطاللــة الســريعة، وهــي أقــرب إلــى الخواطــر والســتذكار، أن ألقــي ضــوًءا علــى بعــض أفــكار وآراء إليــاس 
ــّراء  ــا للق ــاول تقديمه ــي ح ــك الت ــة، تل ــر الحزبوي ــّرة« غي ــا »الح ــية بطبعته ــرز رّواد الماركس ــد أب ــص أح مرق

العــرب مــع إخضــاع ممارســتها للنقــد والتصويــب واالجتهــاد.
ثانًيا:

ــه  ــص لثقافت ــاس مرق ــى إلي ــف األول« عل ــف »المثق ــداش وص ــد بك ــر خال ــيوعي الكبي ــم الش ــبغ الزعي أس
الموســوعية وعمقــه الفلســفي وتبّحــره بدراســة الماركســية مــن مصادرهــا األصليــة وقدرتــه علــى اســتنباط 
األحــكام انطالًقــا مــن الواقــع وليــس إســقاًطا عليــه، فضــاًل عــن تمّكنــه مــن إدارة الحــوار والنقــاش والســجال 
والجــدل وصــواًل إلــى الحقيقــة، بمعنــى طــرح األســئلة الشــائكة بــداًل مــن القبــول باألجوبــة الجاهــزة، وعلــى 
ــا والبدايــات مغلقــة« فقــد كان يمتلــك  ــر الشــاعر الكبيــر ســعدي يوســف »النهايــات مفتوحــة دائًم حــّد تعبي
ــداش  ــه. وكان بك ــه وتدقيقات ــه وترجمات ــه ومؤلفات ــه كتب ــا تعكس ــو م ــدود، وه ــر مح ــًرا غي ــاًل وصب ــا طوي باًع
ثاقــب البصيــرة فــي اكتشــاف الشــاب الوســيم واألنيــق المقبــل مــن بروكســيل مستشــرًفا أفقــه الفكــري ودأبــه 

ومطاولتــه علــى القــراءة والكتابــة والنقــد.
ــذ  ــة من ــر األممي ــدى الدوائ ــيما ل ــرب، وال س ــيوعيين الع ــد الش ــرف بعمي ــذي ُيع ــداش ال ــد بك ــن خال لك
ــر رأيــه لمجــرد االختــالف وبــروز نزعــات اســتقاللية ورؤيــة اجتهاديــة لــدى مرقــص، فعــاد  الثالثينيــات غّي
ــذا  ــل ه ــّل مث ــة، ولع ــة األميركي ــتخبارات المركزي ــة لالس ــه بالعمال ــم اتهام ــف، ليت ــذا الوص ــه ه ــع عن وخل
االتهــام لــه عالقــة بنمــط التفكيــر الســتاليني الــذي كان ســائًدا ولهيمنــة األفــكار الشــمولية واّدعــاء احتــكار 
ــرد  ــة الف ــا قيم ــاب، فم ــأ أم أص ــا أخط ــق دائًم ــى ح ــزب عل ــر، فالح ــى اآلخ ــة عل ــم باألفضلي ــة والزع الحقيق
ــيء(. ــكل ش ــة ب ــزب )العارف ــادة الح ــده قي ــا تري ــع م ــارض م ــت تتع ــا دام ــه م ــي( واجتهادات ــو الحزب )العض

ــات  ــر التنظيم ــت أث ــي اقتف ــة« الت ــمولية »الكاّلني ــات الش ــع التنظيم ــي جمي ــائدة ف ــة الس ــي الحال ــذه ه وه
ــات  ــات والخالف ــادات واالختالف ــة االجته ــم معالج ــث يت ــالمية، حي ــة أم إس ــت قومّي ــواء أكان ــيوعية، س الش
داخــل المنظومــة الرســمية للحركــة الشــيوعية بطريقــة التهميــش واإلقصــاء مــع ســيل مــن الشــكوك 
ــي  ــيوعي اللبنان ــزب الش ــام الح ــن ع ــم أمي ــا اتُّه ــم، وبمثله ــم والتجري ــى التحري ــل إل ــي تص ــات الت واالتهام
الشــهيد جــورج حــاوي بســبب وجهــات نظــره وتوجهاتــه الّتجديديــة، والتــي مّثلــت فريًقــا مــن كادر الّصــف 
الثانــي الــذي ارتقــى ســّلم القيــادة بعــد المؤتمــر الثانــي للحــزب )تمــوز/ يوليــو 1968( بتوجهــات مختلفــة 

ــداش. ــد بك ــق خال ــة بالرفي ــة ممثل ــادة التاريخي ــن القي ع
والمســألة ال تتعّلــق بمحاولــة النيــل مــن خالــد بكــداش الــذي يتمّتــع بمكانــة مرموقــة فــي تاريــخ الحركــة 
الشــيوعية العربيــة والعالميــة، لكــن ذلــك جــزء مــن الحديــث عــن نواقصهــا وثغراتهــا وعيوبهــا، عــالوة علــى 
ــع  ــع م ــا جام ــاكات ال يجمعه ــات وانته ــن ممارس ــاًل ع ــة، فض ــة المهيمن ــائد والعقلي ــر الس ــط التفكي ــن نم ع

األفــكار الُمعلنــة. 
وثّمــة أســباب فكريــة وعمليــة أخــرى لمثــل هــذا الســلوك، يعــود بعضهــا إلــى ظــروف الصــراع 
اإليديولوجــي فــي عهــد الحــرب البــاردة بشــكل خــاص والمنافســة بيــن المعســكرين، فــكل منهمــا يخفــي 
عيوبــه عــن اآلخــر ويظهــر مزايــاه، ويســتخدم الصالــح والطالــح والحــق والباطــل أحياًنــا، مــا دام يقّربــه مــن 
هدفــه حتــى وإن لجــأ إلــى وســائل غيــر مشــروعة وطرائــق ميكافيليــة أحياًنــا، بزعــم أن هدفــه نبيــٌل وإنســانٌي 
علــى عكــس عــدّوه وخصمــه، األمــر الــذي يعطــي لنفســه الحــق باســتخدام جميــع الوســائل للوصــول إلــى 
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ــل. ــه بالمث ــرّد علي ــأس مــن ال ــل، خصوًصــا أن العــدو يســتخدمها قــال ب الهــدف النبي
ــا  ــة إاّل أنه ــانية ونبيل ــامية وإنس ــكار س ــت األف ــا كان ــة، فمهم ــن الغاي ــيلة ع ــل الوس ــرون بفص ــئ كثي ويخط
ليســت معصومــة ضــد االرتكابــات واالنتهــاكات للحقــوق والكرامــات اإلنســانية، بــل إنهــا ذاتهــا يمكــن أن 
تصبــح أداة حّتــى للجريمــة بزعــم أن الحقائــق المطلقــة لمصلحتهــا مثلمــا ُتقــّرر الحتميــة المســتقبلية للتاريــخ، 
فمــا قيمــة الخطــأ أو حتــى االنتهــاك لحقــوق الفــرد فــي ظــل هــذه التبريــرات التــي كان إليــاس مرقــص شــديد 

الحساســية إزاءهــا؟
هكــذا تصبــح قــرارات الزعيــم أو القائــد أو األميــن العــام »القانــون« الــذي يجــب أن يخضــع لــه الجميــع، 
فمــا بالــك حيــن يكــون مكتبــه السياســي خلفــه مــن المطيعيــن فــي الغالــب وهــو اآلخــر تصبــح قراراتــه ملزمة 
ُتطبــق بطريقــة عميــاء أحياًنــا، علًمــا بــأن األنظمــة الداخليــة لألحــزاب الشــيوعية وجميــع الكيانــات الشــمولية 
ُمســتمدة مــن كتــاب لينيــن: مــا العمــل؟ الصــادر فــي العــام 1902، والتــي ُتلــزم العضــو الحزبــي بالخضــوع 
والتنفيــذ الاّلشــرطي لقــرارات الهيئــات العليــا واألقليــة لألكثريــة تحــت عنــوان المركزيــة الديمقراطيــة، التــي 
تتحــّول بالواقــع العملــي إلــى مركزيــة صارمــة وشــديدة البــأس، تحــت مبــررات العمــل الســّري أو مؤامــرات 
العــدو أو محــاوالت االختــراق الخارجيــة، ولعــّل ذلــك مــا واجــه إليــاس مرقــص وهــو فــي بدايــات حياتــه 
السياســية؛ وهــو يســمع الحديــث عــن الرواســب الطبقيــة للبرجوازيــة الصغيــرة، فضــاًل عــن تأثيــرات الدعايــة 

اإلمبرياليــة، لينتهــي األمــر إلــى اتهامــه بالعمــل لمصلحتهــا بعــد طــرده مــن الحــزب فــي العــام 1957.
رّبمــا بســبب األجــواء »اإليمانيــة« التبشــيرية الســائدة وقّلــة الوعــي وشــّح فــرص التعبيــر، يحجــم الكثيــر 
مــن الشــيوعيين عــن رفــع لــواء النقــد أو رايــة االختــالف، حتــى وإن توّصــل بعضهــم للحقائــق ذاتهــا، ألنهــم 
يخشــون مــن العقوبــات واالتهامــات، فضــاًل عــن األســاليب التــي تّتبــع للتشــهير والتشــويه والعــزل، وذلــك 
لمنــع تكويــن نويــات صلبــة فكرًيــا وسياســًيا تكــون ســابقة خطــرة للمواجهــة والمجاهــرة بالــرأي، وغالًبــا مــا 
تنتهــي تلــك إلــى االنشــطارات واالنقســامات، وهكــذا يســتمر جيــل مــن الماركســيين بعــد جيــل يدفــع الثمــن 
ــب النقــد الّصــادق والمراجعــة  ــو والتهميــش واإللغــاء وتغيي ــا حيــث يســود الّتعصــب والّتزمــت والغل باهًظ

المخلصــة.
ــذي امتشــق ســالح  ــاس مرقــص ال ــوا فــي التحــدي والمواجهــة كان إلي ــم يبال ــن ل ــة الذي مــن هــؤالء القّل
النقــد وســيلة مشــروعة لتحقيــق األهــداف الســامية وفًقــا لمنهجــه الجدلــي القائــم علــى البراكســيس وليــس 
المنهــج التجريــدي، فــي حيــن ضــاع ماركســيون مجتهــدون وناقــدون حقيقيــون فــي منظومــة البيروقراطيــة 
ــن  ــا م ــوا صنوًف ــا، وتحمل ــروا خارجه ــا أم اعتب ــوا داخله ــواء بق ــت، س ــد الصم ــيان بع ــم النس ــة ولّفه الحزبي
ــل أن األنظمــة  األذى والهــوان بســبب آرائهــم واجتهاداتهــم. واألمــر ال يقتصــر علــى الشــيوعيين العــرب، ب
التــي حكمــت باســم الشــيوعية ارتكبــت مجــازر وأعمــال إبــادة حقيقيــة ال تقتصــر علــى اإلدارات الحزبيــة أو 
المــالكات والكــوادر المتقدمــة أو النخــب الثقافيــة والفكريــة فحســب، بــل شــملت جميــع مــن ُيشــك بوالئــه، 
ومــن األمثلــة علــى ذلــك محاكمــات ســتالين الشــهيرة فــي الثالثينيــات، حيــث أطــاح رؤوًســا كبيــرة اُتهمــت 
ــوب الحــزب«  ــن »محب ــذي كان يســميه ليني ــن ال ــي مقّدمهــم بوخاري ــة وف ــزة المعادي ــح األجه بالعمــل لصال
فقــد أعــدم هــو وابنــه بالتهــم الملفقــة نفســها، والحــال ذاتــه حصــل فــي البلــدان االشــتراكية الســابقة، عــالوة 
علــى عــن الثــورة الثقافيــة فــي الصيــن 1965-1976 والتــي جّســدت ازدراء الفكــر والثقافــة لصالــح السياســة 

األنانيــة الضيقــة األفــق. 
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لــم يكــن إليــاس مرقــص حزبًيــا مســلكًيا وتقليدًيــا يتلقــى األوامــر والتعليمــات الحزبيــة وينفذهــا بحذافيرها 
ويســتلم المطبوعــات ويوزعهــا ويســدد االشــتراكات الشــهرية ويجمــع التبرعــات فحســب، بــل كان صاحــب 
رأي ومجتهــد ولــه وجهــات نظــر بمــا يحصــل. وكانــت ومضاتــه الفكريــة ولمعاتــه االجتهاديــة قــد أخــذت 
ــالل  ــيوعية خ ــي الش ــى ف ــه األول ــى دروس ــد تلق ــث كان ق ــة، حي ــي الالذقي ــة ف ــة الحزبي ــى المنظم ــل إل تتغلغ
دراســته فــي بروكســيل يــوم كان طالًبــا يــدرس علــم االجتمــاع والتربيــة، وخــالل دراســته ارتبــط بعالقــة مــع 
طلبــة ســوريين شــيوعيين يدرســون فــي بلجيــكا، وحيــن عــاد إلــى ســورية فــي العــام 1952 وعمــل مدرًســا 
للفلســفة فــي مدينــة الالذقيــة )مســقط رأســه( انضــم رســمًيا إلــى الحــزب الشــيوعي الســوري-اللبناني فــي 

العــام 1955. 
خــالل وجــوده القصيــر بــرز كمثقــف متميــز وقــد تمكــن مــن إحــداث جــدل ونقــاش للتجديــد والتغييــر 
فــي المنظمــة الحزبيــة فــي الالذقيــة، األمــر الــذي اعتبرتــه اللجنــة المركزيــة بقيــادة خالــد بكــداش خروًجــا 
علــى التقاليــد الحزبيــة وقواعــد التنظيــم اللينينــي وأوامــر القيــادة »الســتالينية«، ولعــّل ظاهــرة مثــل تلــك تعتبــر 
ــر الســائد، لذلــك اتُّخــذت اإلجــراءات  ــر التــي قــد تــؤدي إلــى إحــداث تصــّدع فــي خــط التفكي مــن الكبائ
ــررت  ــرة، فق ــذه الظاه ــراء ه ــي واستش ــن تفش ــل م ــن أن يحص ــا يمك ــراًزا بم ــّده احت ــة ض ــريعة والعاجل الس
ــة  ــة والمركزي ــات البيروقراطي ــة للتوجيه ــا تابع ــدة له ــادة جدي ــيس قي ــة وتأس ــة المنطقي ــل اللجن ــادة ح القي
الصارمــة كمــا أخبرنــي إليــاس مرقــص بطريقتــه الفكاهيــة وابتســامته المحّببــة، وحيــن ســألته والنتيجــة مــاذا 
حصــل؟ أجــاب كان ال بــّد مــن طــرد هــذا »المشــبوه« المتســّلل إلــى صفــوف الحــزب والــذي يريــد تخريبــه، 
وال ســيما محاولتــه إضعــاف الثقــة بالقيــادة التاريخيــة، وهــذا مــا حصــل فــي العــام 1957، ومــا زاد الطيــن بّلة 
كمــا يقــول إن ثمــة مالحظــات كانــت قــد تبلــورت لــدّي بخصــوص المؤتمــر العشــرين للحــزب الشــيوعي 
ــكيك  ــن التش ــا م ــا نوًع ــّم عّده ــه، ت ــئلة انتقادي ــكل أس ــى ش ــا عل ــرت عنه ــد عّب ــت ق ــوفياتي 1956، وكن الس
ــرّدد أن مقيــاس شــيوعية الشــيوعي تتحــّدد  ــد بكــداش ي ــه البلشــفي الــذي كان خال ــة بلــد لينيــن وحزب بمكان

ــه الشــيوعي. بمــدى إخالصــه لالتحــاد الســوفياتي وحزب
ا:

ً
ثالث

ــى  ــظ عل ــذي تحّف ــي ال ــيوعي اللبنان ــد الش ــالم( القائ ــو )س ــه الحل ــرج الل ــه لف ــل قبل ــا حص ــتعدت م اس
ــم  ــة لألم ــة العاّم ــن الجمعي ــر 1947 ع ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي 29 تش ــادر ف ــم 181 الص ــيم رق ــرار التقس ق
ــا، وال ســيما حيــن تفاقمــت  المتحــدة، فاُتخــذت عقوبــات بحقــه وتــم تنحيتــه مــن جميــع مســؤولياته الحًق
ــي  ــرى ف ــه أخ ــف انتقادي ــل لمواق ــل حاص ــة تحصي ــذه العقوب ــت ه ــو 1951(، وكان ــران/ يوني ــور )حزي األم
قيــادة الحــزب الشــيوعي الســوري-اللبناني، فقــد جــرى التآمــر عليــه بإرســاله إلــى باريــس ولنــدن فــي مهمــة 
خاصــة وتــّم تعييــن نيقــول شــاوي بــداًل منــه وتحــت إشــراف خالــد بكــداش، وهــو مــا ينــدم عليــه شــاوي 

ــا كمــا يذكــر كريــم مــرّوة.  الحًق
جديــر بالذكــر أن فــرج اللــه الحلــو اضطــر الحًقــا إلــى اإلذعــان وأجبــر علــى تقديــم نقــد ذاتــي، هــو أقــرب 
ــّدث  ــة وتح ــأة االنتهازي ــي حم ــه ف ــر وغرق ــوازي الصغي ــلوكه البرج ــه وس ــة نفس ــي« بإدان ــد الذات ــى »الجل إل
ــة  ــن عقلي ــة ع ــة الغريب ــموبوليتية الرجعي ــول الكوس ــر المي ــت تأثي ــه تح ــن وقوع ــر ع ــز الضمي ــرارة ووخ بم
الطبقــة العاملــة وموقفــه المخــزي مــن االتحــاد الســوفياتي مــن قــرار التقســيم كمــا قــال بالنــص الــذي نشــره 
يوســف الفيصــل فــي كتابــه »مواقــف وذكريــات«، وهــو نــص أقــرب إلــى رســالة »النقــد الذاتــي« التــي كتبهــا 
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زكــي خيــري القيــادي الشــيوعي افتــراًء علــى نفســه وتقريًعــا لهــا بعــد معاقبتــه فــي العــام 1962 بتهمــة التكتــل 
ضــد قيــادة الســالم عــادل، وهــو مــا كانــت تقتضيــه التقاليــد الحزبيــة الثقيلــة والالإنســانية.

لــم يكــن موقــف فــرج وحــده ضــد التقســيم الــذي تحّمــل بســببه أعبــاًء كثيــرة، بــل إن ســكرتير الحــزب 
الشــيوعي الســوري رشــاد عيســى الــذي يأتــي بمرتبــة ثانيــة بعــد خالــد بكــداش فــي دمشــق ظــّل رافًضــا لقــرار 
التقســيم وقــد وّجــه رســالة يعتــذر فيهــا عــن تحّمــل المســؤولية الحزبية بعــد إعــالن معارضتــه لقرار التقســيم، 
األمــر الــذي تمــت محاســبته عليــه حيــث اتُّخــذ قــراًرا بفصلــه لمــدة عــام لحيــن أن يقــّدم نقــًدا ذاتًيــا، وحيــن 
امتنــع عــن ذلــك، جــرى فصلــه والتشــهير بــه، وقــد نشــرت صحيفــة الحــزب »نضــال الشــعب« قــرار الفصــل؛ 
ــه، لكــن المؤتمــر الســادس للحــزب  ــه وبيــن الحــزب لحيــن وفات وقــد ظــل رشــاد عيســى علــى مســافة بين
صّحــح موقفــه منــه )شــباط/ فبرايــر 1987( واتخــذ قــراًرا بـإلغــاء الفصــل، وهــو القــرار الــذي اُّخــذ بحــق 
إليــاس مرقــص أيًضــا أي بعــد عقــود مــن الزمــان، وقــد أطــّل كريــم مــرّوة فــي كتــاب بعنــوان »الشــيوعيون 
األربعــة الكبــار فــي تاريــخ لبنــان الحديــث« علــى قضيــة رشــاد عيســى التــي تناولهــا يوســف فيصــل بالتفصيل.

رابًعا:

قبــل فصلــه، كان الشــاب المنحــدر مــن أســرة الذقانيــة، عريقــة يطــرح أســئلة عويصــة فــي وســط مقتنــع 
بطريقــة أقــرب إلــى اإليمانيــة، وهــي أســئلة بحمولــة نقديــة، لــم تلــق إجابــات شــافية فــي نفســه، فقــد كان 
ــه المعرفيــة وأعمالــه األساســية مثــل نقــد العقــل الخالــص »المجــرد« ونقــد العقــل  قــد درس كانــط ونظريت
ــك  ــة الش ــب نظري ــكارت صاح ــرأ دي ــا ق ــن، كم ــالق والدي ــر واألخ ــي التنوي ــه ف ــن كتابات ــاًل ع ــي، فض العمل
المعرفــي الــذي يعتبــر عــّراب الفلســفة العقالنيــة الحديثــة وهــو القائــل: »أنــا أفكــر إًذا أنــا موجــود«، األمــر 
الــذي كانــت األســئلة تتوالــد عنــده، وبقــدر مــا كانــت اإلجابــات شــحيحة أو غيــر مقنعــة كان يــزداد حيــرًة، 
فمــا بالــك حيــن يتــم التشــهير بــه بعــد ذلــك، وهــو المكّلــف باإلشــراف علــى منظمــات حزبيــة فــي جــوالت 
تثقيفيــة طــاف فيهــا علــى مــدن وأحيــاء عديــدة مالحًظــا انخفــاض مســتوى الوعــي وتدنــي اإللمــام بأبســط 
مبــادئ »الماركســية« واالفتقــار إلــى المعلومــات األساســية، فضــاًل عــن تغليــب األوامريــة البيروقراطيــة علــى 

الجــدل والمنطــق والعقــل، بحجــة الضبــط الحديــدي والتنظيــم الفــوالذي.
لــم يقبــل إليــاس مرقــص وهــو صاحــب الــرأي المســتقل أن ُيســتغفل عقلــه وأن يطيــع مــا ال يرتضيــه مــن 
سياســات تلقينيــة وتعليمــات فوقيــة بعضهــا بدائيــة، فمــا بالــك حيــن يتعّلــق األمــر بالفكــر والممارســة، وكان 
ــديدة  ــة الش ــاب المركزي ــى حس ــة عل ــة الحزبي ــرة الديمقراطي ــيع دائ ــرح توس ــد اقت ــة ق ــن الني ــن حس ــع م بداف
ــاة الحزبيــة لدرجــة أشــبه بالتنظيمــات العســكرية، كمــا اقتــرح وضــع نظــام داخلــي  التــي كانــت تطبــع الحي
جديــد، الفًتــا النظــر إلــى موضــوع عبــادة الفــرد، وال ســيما مــا تركــت القيــادة الســتالينية مــن أســاليب بوليســية 
ــد  ــى ح ــفيتة« عل ــوفياتية أو »المس ــية الس ــد الماركس ــا انتق ــا، كم ــيوعية برمته ــة الش ــى الحرك ــا عل وامتداداته
تعبيــره، وظــّل يدعــو إلــى تعريــب الماركســية، أي جعلهــا تبحــث فــي واقــع العالــم العربــي وليــس بطريقــة 
مجــردة أو اقتباســية ألوضــاع ال تشــبه أوضاعنــا، وكان يدعــو إلــى عــدم تجاهــل الشــروط الموضوعيــة لتاريــخ 

األمــم والشــعوب.
وفــي حديــث مطــول مــع إليــاس مرقــص ونحــن علــى الطائــرة عائديــن مــن طرابلــس )ليبيــا( إلــى الشــام 
قلــت لــه »هــل يمكــن البحــث عــن تأســيس فكــر اجتماعــي عربــي ماركســي جديــد؟ وهنــا تنــاول موضــوع 
ــن  ــث ال نرك ــا بحي ــفي له ــل الفلس ــم والتأوي ــات الفه ــة آلي ــن أهمي ــعوب وبّي ــوروث الش ــة لم ــة الروحي البني
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إلــى القطيعــة العقليــة مــع موضــوع الُهوّيــات واالنتمــاءات القوميــة وإال فإننــا ســنتحدث عــن مجتمعــات ال 
نعرفهــا، قلــت لــه وكيــف الســبيل للتوليــف بيــن الهوّيــات العامــة الجامعــة والهوّيــات الفرعيــة؟ فــأردف قائــاًل 
فــي إطــار قوانيــن عاّمــة نحتــاج إلــى االعتــراف بالحقــوق التــي تترتــب وفًقــا الحتــرام الخصوصيــات والّتنــوع 
والتعّدديــة، وال ينبغــي أن نأخــذ النصــوص علــى عاّلتهــا، بــل ُنخضــع كّل شــيء للنقــد، ألن النصــوص ال بــّد 
ــى، وال  ــة ومعن ــا دالل ــتكون له ــة س ــق والممارس ــال روح، وبالتطبي ــدة أي ب ــتكون جام ــم وإاّل س ــا أن تتكل له

ســيما إذا كانــت متســاوقة مــع المنهــج الجدلــي، وبالّطبــع فلــكل تجربــة ظروفهــا وخصوصيتهــا.
وهنــا أدون رأيــي الـــذي تبلــور خــالل العقــود الثالثــة ونّيــف الماضيــة، والـــذي مفــاده أننــا تركنــا خزانــة 
الكتــب التاريخيــة والدينيــة للقــوى واألحــزاب اإلســالمية أو »اإلســالموية« وأدرنــا ظهورنــا للتــراث العربــي-

ــزاب  ــوى وأح ــاص ق ــن اختص ــاه م ــعوبنا واعتبرن ــي لش ــاء التاريخ ــوع االنتم ــا موض ــا أهملن ــالمي، كم اإلس
ــًدا عــن ترســانة الفكــر األوروبــي، وقــد اســتطاعت  قوميــة فــي الغالــب أو »قومويــة« وبعضهــا لــم يكــن بعي
ــا إلــى صفهــا،  هــذه األحــزاب والقــوى تجييــر مســألة العروبــة لمصلحتهــا، بــل إنهــا ســحبت الشــارع أحياًن
وهــي بعيــدة كل البعــد عــن تحقيــق مســتلزمات العروبــة بتعبيراتهــا الحضاريــة والثقافيــة واالرتقــاء بمتطلباتهــا 
كرابطــة طبيعيــة ألبنــاء األّمــة وليســت أيديولوجيــا أو نظــام، فمــا بالــك حيــن انفــردت بادعــاء الوعــي التاريخي 

بأهميتهــا كهوّيــة خاصــة ومكــّون أســاس هــي مــن يعّبــر عنــه ويزعــم تمثيلــه.
كتبــت ذلــك منطلًقــا مــن األرضّيــة ذاتهــا التــي وقــف عليهــا إليــاس مرقــص بمــا مفــاده أننــي كنــت أعَجــب 
ــا يعتــّز بكرديتــه »كراديتــي« وال يقابلــه شــيوعي عربــي االعتــزاز ذاتــه بعروبتــه، واألمــر كان  أن شــيوعًيا كردًي
يحصــل لــي بالدهشــة ذاتهــا حيــن أقابــل شــيوعًيا روســًيا أو تركًيــا أو إيرانًيــا أو فرنســًيا يعتــّز كل منهــم بقوميتــه 
فــي حيــن لــم نكــن نجــد وســيلة إاّل وحاولنــا االنتقــاص مــن االنتمــاء القومــي وال ســيما العربــي متبرعيــن 
لــه لآلخريــن، ولذلــك كــررت فــي مناســبات عديــدة اعتــزازي بعروبتــي وكأن األمــر جــزء مــن التعويــض عــن 
الحــرج الــذي يســّببه أصحابنــا الشــيوعيين »األقحــاح« حيــن نتكّلــم عــن العروبــة، مــن دون أن يعنــي ذلــك 
عــدم احتــرام حقــوق القوميــات األخــرى، وال ســيما حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا، وتلــك كانــت األرضيــة التــي 

وقــف عليهــا إليــاس مرقــص.
خامًسا:

ــدأ فــي العــام 1981  كانــت تلــك الموضوعــات األولــى التــي فــي حــواري مــع إليــاس مرقــص الــذي ب
ــل ذلــك، وتوقفــت بإعجــاب عــن  ــه قب ــا، وكانــت شــهرته قــد ســبقته، وقــد قــرأت ل ــن اســتكمل تعارفن حي
الكثيــر مــن األطروحــات التــي بلورهــا، وكان ذلــك اللقــاء مدعــاة لقــراءة العديــد مــن كتبــه وحواراتــه فــي 
ــم الجباعــي مــع  ــق جــاد كري ــذي أجــراه الصدي ــق ال ــع والشــائق والعمي مــا بعــد، وخصوًصــا الحــوار الممت
إليــاس مرقــص، وهــو حــوار اســتراتيجي بعيــد النظــر قــّدم فيــه أطروحاتــه الفلســفية علــى نحــو مــا أفاضــت 
بــه تجربتــه، واطلعــت كذلــك علــى حــوار غيــر منشــور أجــراه طــالل نعمــة مــع مرقــص صــدر فــي كتــاب، 

ولألســف لــم يتســنى لــي مراجعتــه مؤخــًرا.
فــي أواســط الثمانينيــات ســألني عــن أوضاعنــا، خصوًصــا بعــد االختــالف فــي المواقــف بشــأن الحــرب 
ــة أخــرى فضــاًل عــن بعــض القضايــا الفكريــة، فأجبتــه »الحــال  العراقية-اإليرانيــة وقضايــا سياســية وتنظيمّي
مــن بعــض«، فخاطبنــي قائــاًل: كنــت أتصــور أن الحــال لديكــم أفضــل، فــإذا بكــم مثلنــا، وهكــذا »كّلنــا فــي 
الهــّم ُعــرب«، يبــدو أن أمراضنــا مزمنــة وعدواهــا تنتقــل مــن بلــد إلــى آخــر ولــو أنكــم فــي المنافــي، وذكرنــي 
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كيــف تعــّرض بعــد فصلــه إلــى الضــرب، مــّرة فــي الالذقيــة وأخــرى فــي الشــام، وحيــن عــرف مــا حصــل مــن 
تجــاوزات وانتهــاكات قــال: الســتالينية متأصلــة فينــا يــا رجــل، فهــل يعقــل إن يتــم اتهامــي بالعمــل لصالــح 
االســتخبارات المركزيــة األميركيــة وفــي الوقــت نفســه لصالــح االســتخبارات المصريــة، ألننــي كنــت معجًبــا 

بقيــادة جمــال عبــد القاصــر وخصوًصــا أطروحتــه الوحدويــة بعــد تأميمــه قنــاة الســويس؟
بعد قراءة جديدة آلراء إلياس مرقص، أستطيع أن أقسمها إلى مرحلتين:

ــاط  ــى أوس ــرة إل ــذه الفت ــد ه ــة وتمت ــف والترجم ــدأ بالتألي ــث ب ــينيات، حي ــط الخمس ــن أواس ــى: م األول
الســبعينيات، ومــن أهــم مؤلفاتــه »الســتالينية والمســألة القوميــة« )مــع آخريــن( و»نقــد الفكــر القومــي عنــد 

ــاوم«. ــر المق ــد الفك ــري« »ونق ــاطع الحص س
ــب  ــات كت ــى ترجم ــّب عل ــن انك ــام 1991 حي ــع الع ــه مطل ــى وفات ــبعينيات وحت ــل الس ــن أوائ ــة: م الثاني
فلســفية قاربــت 30 كتاًبــا شــملت :هيغــل وماركــس وفيوربــاخ ولينيــن وجــورج لــوكاش ومكســيم رودنســون 
ــة  ــام 1981 »مجل ــي الع ــدر ف ــر، وأص ــة« للنش ــأ »دار الحقيق ــد أنش ــارودي، وق ــه غ ــغ وروجي ــي تون وماوتس
ــد انقطعــت عــن  ــة ق ــت المجل ــا كان ــن أنجــزت بحًث ــة فيهــا، وحي ــي للكتاب ــد دعان ــروت، وق ــي بي الواقــع« ف
ــع  ــدة« م ــة الوح ــيس »مجل ــي تأس ــاهم ف ــا س ــام 1982، كم ــان الع ــرائيلي للبن ــزو اإلس ــبب الغ ــدور بس الص
نخبــة مــن المفكريــن والمثقفيــن العــرب، فــي العــام وقــد دعانــي وناجــي عّلــوش للكتابــة فيهــا، 1984 وقــد 
ــي  ــرب( مــن »المجلــس القوم ــاط )المغ ــن الرب ــدر م ــت تص ــات، وكان ــاث ودراس ــّدة أبح ــاهمت فيهــا بع س
للثقافــة العربيــة«، كمــا شــاركت فــي نــدوات نظمتهــا أو تعاونــت فــي تنظيمهــا مــع جهــات أخــرى وذلــك فــي 

ــا وطرابلــس وبيــروت. دمشــق وأثين
سادًسا:

ــع«،  ــرد الواق ــي »ج ــه التركمان ــد الل ــق د.عب ــميها الصدي ــي يس ــع الت ــته الواق ــص بدراس ــاس مرق ــغل إلي ُش
ــا  ــن دون فحصه ــردة« م ــى »مج ــة تبق ــيس« وأي نظري ــق »البراكس ــل بالتطبي ــب، ب ــة فحس ــم بالنظري ــم يهت ول
بالواقــع، وهــو معيــار صحتهــا مــن عدمــه وقــرب الهــدف مــن الواقــع أو بعــده عنــه، خصوًصــا عالقــة الغايــة 
ــة، وإذا  ــائل عادل ــن دون وس ــة م ــات عادل ــريفة، وال غاي ــائل ش ــن دون وس ــريفة م ــات ش ــال غاي ــيلة، ف بالوس
كانــت الغايــة مجــردة وبعيــدة المــدى فــإن الوســيلة آنيــة وملموســة، وأحياًنــا تتشــابه الغايــات، لكــن تختلــف 
الوســائل، وهــو األمــر الــذي يمّيــز غايــة عــن أخــرى أي بقــدر اتســاق الوســيلة بالغايــة، فذلــك ســيكون دليــل 
صدقيــة أخالقيــة ومعياريــة مبدئيــة، فالعالقــة بيــن الغايــة والوســيلة ينبغــي أن تكــون مثــل العالقــة بيــن البــذرة 

والشــجرة بحســب المهاتمــا غانــدي أي أنهــا عالقــة عضويــة وموضوعيــة وجدليــة فــال انفصــال بينهمــا.
وتوصــل مرقــص إلــى إدراك ذلــك ليــس عبــر النظريــة فحســب، بــل مــن مالحظــة الواقــع وفــي التطبيــق 
العملــي )البراكســيس(، فقــد درس التاريــخ والفلســفة، وكمــا ُيقــال إن التاريــخ أبــو العلــوم أّمــا الفلســفة فهــي 
أمهــم، وبالطبــع فلــكل علــم فلســفة مثلمــا لــه تاريــخ، كمــا درس االقتصــاد واالجتمــاع والمنطق وعلــم النفس 
والالهــوت والفــن، ودون أن يهمــل الرياضيــات، وهــو مــا جعلــه مثقًفــا موســوعًيا بامتيــاز مــن دون ادعــاء أو 

حــب الظهــور.
ــتراكية  ــات االش ــن النظري ــر م ــل الكثي ــذا خط ــرد، وه ــل الف ــع ويهم ــص بالمجتم ــاس مرق ــم إلي ــم يهت ل
الماركســية وغيــر الماركســية، فــي حيــن أن الدعــوات الليبراليــة بالغــت فــي دور الفــرد وأهملــت المجتمــع 
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وهــذا خطــأ آخــر وإنمــا ُشــغل بالمجتمــع والفــرد فــي آن، والمجتمــع مكــّون مــن أفــراد، بينهــم مشــتركات 
ــًزا مــن دراســاته لبحــث موضــوع »الحــق فــي  عامــة مثلمــا بينهــم مختلفــات خاصــة، ولذلــك خّصــص حّي
ــة  ــى الهوّي ــه عل ــي بتطبيق ــم الجباع ــاد الكري ــه ج ــا عرض ــو م ــة، وه ــة موضوعي ــه حقيق ــالف« بوصف الخت
ــالف  ــّدد والخت ــع التع ــو مجتم ــة ه ــة القومّي ــه الهوّي ــق في ــّذي تتحّق ــع ال ــول »المجتم ــك بالق ــة وذل الجامع
ــات  ــراد والجماع ــالف األف ــك فاخت ــة« ولذل ــي لألّم ــخ الداخل ــع التاري ــّذي يصن ــارض ال ــض أو التع والتناق
والفئــات والطبقــات والشــعوب واألقاليــم هــو الســمة الممّيــزة للمجتمــع، ألن المجتمــع الــذي يلغــي حريــة 

ــه. ــه ذات الفــرد يلغــي حريت
ويحتــاج األمــر بحســب مرقــص إلــى المزيــد مــن االعتــراف والحريــة علــى المســتويين الخــاص والعــام، 
ــن  ــّد م ــرة بالض ــذه األخي ــة وه ــة المعرف ــي نظري ــده ه ــى عن ــا، فاألول ــفة واأليديولوجي ــن الفلس ــز بي ــد مّي وق
ــتراكية  ــل )االش ــة للباط ــت حامل ــا ليس ــا نقيضه ــق مثلم ــة للح ــت حامل ــرى ليس ــي األخ ــا، وه األيديولوجي
ــة  ــة والثقاف ــل المعرف ــا، ب ــي تنقصن ــي الت ــا ه ــس األيديولوجي ــره »لي ــب تعبي ــمالية( وحس ــها الرأس وعكس

ــق.«  ــالق والمنط والخ
سابًعا:

يقوم المشروع النهضوي العربي إللياس مرقص على ركنين أساسيين هما: 
ــي،  ــدم العرب ــا للتق ــى عنه ــة ال غن ــرورة تاريخي ــره ض ــة نظ ــب وجه ــي بحس ــة؛ وه ــدة العربي ــا الوح أولهم
ــا، أي  ــاص له ــي خ ــادي وسياس ــي واقتص ــون اجتماع ــن مضم ــّد م ــة، وال ب ــت كافي ــا ليس ــا لوحده ولكنه
ــة  ــداف وديمقراطي ــة األه ــروعه: اجتماعي ــن مش ــا م ــزًء مهًم ــا ج ــّرس له ــي ك ــة الّت ــدة العربي ــون الوح أن تك
الوســائل. وثانيهمــا العدالــة الجتماعيــة؛ توفيــر مســتلزمات عيــش كريــم للمواطــن للقضــاء علــى االســتغالل 

ــي.  ــاه االجتماع ــة والرف ــرة المادي ــق الوف وتحقي
ــي  ــاء الوع ــق ببن ــر يتعّل ــص: إن األم ــاس مرق ــول إلي ــك؟ يق ــق ذل ــى تحقي ــول إل ــبيل للوص ــا الس ــن م ولك
العربــي، وهــذا البنــاء ال بــّد أن يســتند إلــى ثــالث رافعــات هــي: األولــى اإلنســانية، والثانيــة العقالنيــة، والثالثــة 

الديمقراطيــة.
ثــم يتســاءل مــن ينجــز عمليــة الوحــدة؟ هــل الحــزب أم الطبقــة أم الفئــة المعنيــة؟ يقــول مرقــص: الوحــدة 
تنجــز عبــر حركــة األمــة وليــس حركــة طبقــات أو فئــات أو أحــزاب، ويحتــاج األمــر إلــى مواجهــة التخّلــف 
ــالل  ــة واالحت ــة اإلمبريالي ــه مواجه ــا في ــوب، بم ــم المطل ــداث التراك ــن إح ــك ال يمك ــة ودون ذل والتجزئ

ــي. الصهيون
ــواء  ــات، س ــروف واالختالف ــاء الظ ــرار إللغ ــْذ بق ــة« ال ُتتَّخ ــة مرّكب ــص »عملي ــب مرق ــدة بحس إن الوح
ــالف  ــى االخت ــدة عل ــس الوح ــزات، وإنمــا تؤس ــراف بالتماي ــدم االعت ــكري أم بع ــري« العس ــد »القس بالتوحي

ــع. ــي كل مجتم ــراد ف ــن األف ــالف بي ــة واخت ــات العربي ــن المجتمع ــالف بي ــو اخت ــّدد، وه والتع
لقــد انطلــق إليــاس مرقــص بمشــروعه النهضــوي مــن الفكــري وصــواًل إلــى السياســي، وحســب تعبيــره 
إن بالدنــا لــن تنهــض إاّل إذا تغّلــب فيهــا الفكــري »العقالنــي« علــى السياســي أو السياســوي، والسياســة وإن 
ــّد لهــا أن تنطلــق مــن العقــل والعقالنيــة، ولذلــك  ــة المطــاف ال ب كانــت تعنــي فعــل الخيــر، فإّنهــا فــي نهاي

يصبــح الفلســفي شــقيق السياســي، والجتماعــي شــقيق المنطقــي. 
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كابــد إليــاس مرقــص مــن هيمنــة السياســة علــى الثقافــة، خصوًصــا فــي الفتــرة الجدانوفيــة التــي رفعــت 
ــى  ــرب إل ــر كان أق ــذا األم ــي ه ــل وف ــرق المراح ــد ح ــتراكية«، وكان ض ــة الش ــمي بـــ »الواقعي ــا س ــواء م ل
ــة  ــة االقتصادي ــة »السياس ــمالية الدول ــر لرأس ــه اآلخ ــي الوج ــة« وه ــتراكية الدول ــد »اش ــذي انتق ــوف ال بليخان
ــا  ــترويكا وإنم ــببه البريس ــن س ــم يك ــوفياتي ل ــاد الس ــار االتح ــص أن انهي ــر مرق ــدة NEP«، واعتب الجدي

ــات. ــص الحّري ــة ونق ــات المّتبع السياس
ا:

ً
ثامن

فــي جلســة مطّولــة امتــدت إلــى الثالثــة صباًحــا فــي منزلــي بدمشــق )المــّزة( حدثنــي عــن عالقتــه بالمفكــر 
ــس،  ــي طرابل ــا ف ــذي دار بينن ــوار ال ــتكمااًل للح ــك اس ــام 1953، وذل ــي الع ــدأت ف ــي ب ــظ الت ــين الحاف ياس
ــورة  ــن الث ــظ ع ــردده الحاف ــا كان ي ــى م ــار إل ــية فأش ــة والماركس ــن العروب ــح بي ــذا التالق ــن ه ــألته ع ــد س وق
مــن »إنهــا حفــٌر فــي العمــق فــي حيــن أن االنقــالب نقــر فــي الســطح« وذلــك بالعــودة إلــى موضــوع حــرق 
ــا اســتخدام أســاليب قســرية والإنســانية لتبريــر عمليــة التحــول الثــوري المنشــود بزعــم أن  المراحــل وأحياًن
العنــف أحياًنــا ضــرورة ال غنــى عنهــا، وهــو األمــر الــذي دفــع روزا لوكســمبورغ النتقــاد لينيــن وتروتســكي 
بقولهــا: الثــورة ليســت حّمــام دم ولكــن شــيء آخــر مختلــف وإن دكتاتوريــة حفنــة مــن السياســيين ســتؤدي 

إلــى الهمجيــة فــي الحيــاة العامــة وإلــى اإلرهــاب وإعــدام المعارضيــن«.
كان ذلــك الحديــث علــى هامــش الحــوار القومي-الماركســي الــذي التــأم فــي طرابلــس الغــرب )ليبيــا( 
ــم  ــن بينه ــن التياري ــن م ــيين والمثقفي ــن السياس ــزة م ــة متمي ــه نخب ــارك في ــذي ش ــات وال ــط الثماني ــي أواس ف
علــى مــا أتذكــر: جــورج حــاوي وجــورج بطــل )لبنــان( ود. عمــر علــي )رئيــس الدائــرة األيديولوجيــة فــي 
اليمــن ورئيــس الجامعــة( أديــب ديمتري)مصــر( عبدللــه العياشــي)المغرب(، عربــي عــواد )فلســطين(، إليــاس 

ــد الحســين شــعبان)العراق(. مرقص)ســورية( وعب
ومــن القومييــن والنّاصرييــن بتوجهاتهــم المختلفــة شــارك كل مــن: محمــد فايــق، كامــل الزهيــري )مصــر(، 
عبــد الرحمــان النعيمــي )الجبهــة الشــعبية فــي البحريــن(، تيســير قبعــة )الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين(، 
ــطين(  ــي علوش)فلس ــان(، ناج ــم )لبن ــاح واكي ــي( ونج ــي االجتماع ــوري القوم ــزب الس ــد )الح ــام رع إنع
ــة  ــطين- جبه ــد )فلس ــد المجي ــد عب ــة وخال ــمير غوش ــة( وس ــعبية-القيادة العام ــة الش ــي )الجبه ــالل ناج وط
النضــال الشــعبي(، عونــي صــادق )فلســطين(، الســفير الفلســطيني فــي طرابلس)فتــح( وممثــل عــن الجبهــة 

ــالم)اليمن(. ــد س ــة، وأحم الديمقراطي
ــتينيات  ــي الس ــظ ف ــين الحاف ــة ياس ــعدي بصحب ــح الس ــي صال ــع عل ــة م ــاءات خاص ــن لق ــي ع ــا حدثن كم
مــن القــرن الماضــي وكيــف تــم تأســيس »حــزب العّمــال الثــوري العربــي« مــن قبــل مجموعــة مــن البعثييــن 
العراقييــن ومــن تأّثــر بهــم ممــن تــّم طردهــم عشــية انقــالب 18 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر1963 فــي العــراق 
ومنهــم محســن الشــيخ راضــي وهانــي الفكيكــي وحميــد خلخــال وحمــدي عبــد المجيــد الــذي تحــّدث عــن 

بعــض مزايــاه.
وكنــت قــد اصطحبتــه إلــى منزلــي بعــد أن عرفــت أنــه ســيبقى فــي الشــام إلــى اليــوم الثانــي لعــدم وجــود 
ســيارة)حافلة( إلــى الالذقيــة، فقلــت لــه ســتبقى فــي بيتــك، وهكــذا توجهنــا مــن المطــار إلــى المنــزل، وبعــد 
أن اســترحنا قليــاًل عرضــت عليــه الذهــاب إلــى مطعــم أبــو صّيــاح العجلونــي بالربــوة وهــو مــكان تاريخــي 
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ــا، وفعــاًل  كان يلتقــي فيــه القوميــون العــرب فــي الخمســينيات كمــا هــو معــروف، وكنــت أتــردد عليــه أحياًن
ذهبنــا إلــى المطعــم وأكلنــا وشــربنا وتحاورنــا، وعدنــا إلــى المنــزل لنســتكمل الحــوار، وقــد اســتيقظ صباًحــا 
ــوم  ــي مهــدي الحافــظ وكان قــد وصــل الشــام ي ــع ســاعة اتصــل ب ليتوجــه إلــى كــراج الســيارات، وبعــد رب
وصولنــا إليهــا، فســألني أيــن كنــت فقــد حاولــت االتصــال بــك عــّدة مــرات يــوم أمــس فأخبرتــه بأننــي عــدت 
مــن طرابلــس ومعــي إليــاس مرقــص فقــال لــي كنــت أود التعــرف إليــه، فقلــت لــه لقــد غــادر إلــى الالذقيــة 
قبــل قليــل، وإذا كنــت ســتخبرني فــي المــرة المقبلــة عنــد مجيئــك فيمكننــا الذهــاب إلــى الالذقيــة واللقــاء بــه 

وســنأكل الســمك الّلذيــذ فــي مطعــم ســبيرو الشــهير علــى البحــر.
ــت  ــث كان ــداد، حي ــف بغ ــة تقص ــرات األميركي ــت الطائ ــن كان ــص حي ــق مرق ــاة الصدي ــر وف ــي خب وصلن
ــي  ــت الت ــن الكوي ــة م ــوات العراقي ــراج الق ــر 1991 إلخ ــي/ يناي ــون الثان ــي 17 كان ــت ف ــد اندلع ــرب ق الح
ــار  ــرض حص ــراق وف ــر الع ــى تدمي ــطس 1990، وأّدت إل ــي 2 آب/ أغس ــابق ف ــام الس ــوات النظ ــا ق احتلته

ــه. ــر علي ــي جائ دول
كل شــيء كان غائًمــا ومضبًبــا وحزينًــا، إاّل أن مــوت صديــق ومفكــر بمنزلــة إليــاس مرقــص كان لــه حــزن 
ــا ســريًعا، وهــو لــم يتجــاوز الســتين إاّل بســنتين، وكان فــي ذروة إنتاجــه  خــاص، فهــذا الرجــل الــذي غادرن
ــيًطا  ــا وبس ــكان متواضًع ــاء ف ــن العلم ــار م ــات الكب ــم بصف ــي، اّتس ــري واإلبداع ــه الفك ــة تأّلق ــه وقّم وعطائ
ومتســامًحا ومحًبــا للخيــر، امتــاز باالنفتــاح علــى جميــع التيــارات متجــاوًزا الحساســيات والبلــوكات القائمة، 

بــل حــاول أن يفتــح قناطــر بينهــا مــن خــالل مقارباتــه وحواراتــه.
رحــل إليــاس مرقــص وهــو نظيــف الفكــر ونظيــف القلــب ونظيــف اليــد ونظيــف اللســان ونظيــف الهندام، 
رحــل المثقــف النظيــف وهــو نمــوذج للمثقــف العضــوي الــذي تحــدث عنــه المفكــر الماركســي اإليطالــي 
انطونيــو غرامشــي. ولعــّل الوفــاء لذكــراه هــو إعــادة طبــع أعمالــه وجعلهــا بيــد القــارئ العربــي وقــد يكــون 
لقراءتهــا الراهنــة نكهــٌة جديــدة، خصوًصــا أنــه ســبقنا فــي آرائــه واجتهاداتــه، وتلــك فضيلتــه األولــى، وهــو 

الــذي اســتحق لقــب »المثقــف األول«.
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