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إلياس مرقص
ة )الواقع(، وهيئة 

ّ
راِت الكتب، وشارك في تأسيس مجل

َ
َف عش

ّ
مفكر وفيلسوف عربي سوري، أل

العربي(،  )الفكر  ومجلِة  عربية(،  )دراسات  مجلة  في  مقاالِته  ونشر  )الوحدة(،  مجلة  تحرير 
واشترك مَع ياسين الحافظ في تأسيس )دار الحقيقة( في بيروت، وترجَم عدًدا من الكتب من 
الُمترجم  الكتاب  دائًما، تساوي في أهميتها  لٍة منه  ُمطَوّ العربية، مع مقدماٍت  إلى  الفرنسية 
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.

العربية(،  والقضايا  السوفياتية  )الماركسية  اآلتية:  العناوين  مرقص  إلياس  مؤلفات  من  نذكر 
)نقُد الفكر القومِيّ عند ساطٍع الحصرّي(، )تاريخ األحزاب الشيوعية(، )الماركسية في عصِرنا(، 
)المذهب الجدلي والمذهب الوضعي(، )نقد العقالنية العربية( … إلخ. ومن ترجماته: )تحطيم 
العقل، أربعة أجزاء، تأليف: جورج لوكاش(، )القرى األولى في بالد الشام، تأليف: جاك كوفان(، 
)الدفاتر الفلسفية، تأليف: لينين(، )المؤلفات السياسية الكبرى، تأليف جان جاك شفاليه(، )حول 

المسألة اليهودية، تأليف باور وماركس(، )فلسفة عِصر النهضة، تأليف إرنست بلوخ(.
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كلمة أولى 
إلياس مرقص.. الغائب الحاضر في الذاكرة السياسية

عبد الحفيظ الحافظ

تاريخ وصول المادة: 10 كانون الثاني/ يناير 2021

ــم  ــاد الكري ــا، ج ــه، ذهبن ــامل وفات ــه واحت ــص بمرض ــاس مرق ــوم إلي ــر املرح ــة املفك ــا بإصاب ــا علمن عندم
اجلباعــي وأنــا، إىل الالذقيــة، وزرنــاه يف بيتــه، وطلــب منــه اجلباعــي، أن نجــري معــه حــواًرا، وتوجيــه بعــض 

ــه. ــئلة إلي األس
بقينــا يف بيتــه طــوال ثالثــة أيــام، وليــاًل كنــا نذهــب إىل الفنــدق، ونــرش اجلباعــي احلــوار يف كتــاب 

»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: 
• عــى صــدام أن ينســحب مــن الكويــت فــوًرا، فهــذه اللقمــة الدســمة لــن تركهــا الواليــات املتحــدة، وســتدمر 

العــراق حتــى لــو خــرج مــن الكويــت، خروجــه مــن الكويــت ســيعزز صمــود العــراق وحــدة شــعبه.
د هبا يف احلرب مع إيران، بعد توقف احلرب أصبحت خطًرا، املطلوب تدمرها. • األسلحة التي ُزوِّ

• 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 1963، ســأل الوفــد العراقــي 
الرئيــس مجــال: والكويــت؟ أجــاب نــارص انســوا الكويــت.

ــاب  ــف كت ــن مواق ــًدا ع ــص، كان بعي ــاس مرق ــت إللي ــراق والكوي ــة الع ــن قضي ــالين م ــف العق ــذا املوق ه
ــوًة  ــت خط ــدام للكوي ــالل ص ــم احت ــرب معظمه ــون الع ــد القومي ــرب، إذ وج ــة ع ــال سياس ــن ورج ومفكري

ــا. ــامرك ألملاني ــد بس ــبه توحي ــة تش قومي
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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د عــى أمهيــة الفكــر؛ أكــد مثــاًل يف كتابيــه عــن )املقاومــة الفلســطينية( عــى أن »املقاومــة الفلســطينية  كان يشــدِّ
ســتصفى، وحتــاًم 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 عســكرًيا يف عامــي 1956و1967. نعــم، 
فوجــئ عبــد النــرص بعــد هزيمــة حزيــران/ يونيــو بــإرضاب عــامل حلــوان وطــالب الثانويــات واجلامعــات، 
ــا يســبحان  ــة دولتــه االســتبدادية، وهــذا مــا يشــر إىل أن مرقــص واحلافــظ، كان ــاء دولتــه، وأدرك بني وهــم أبن

خــارج الــرسب القومــي العــريب أيًضــا.
ــو  ــداش ه ــد بك ــزب، ورأى أن خال ــن احل ــرد م ــة، وُط ــيوعية العربي ــزاب الش ــد األح ــص يف نق ــاهم مرق س
ــة  ــن التبعي ــص م ــيوعية والتخل ــزاب الش ــتقاللية األح ــب باس ــة، وطال ــيوعية العربي ــزاب الش ــتالن األح س

ــا.  ــة يف داخله ــب الديمقراطي ــاب وتغيي ــد غي ــوفيات، ونق للس
ــر مــن النقــد لألحــزاب الشــيوعية واملدرســة املاركســية فحســب،  م كل مــن مرقــص واحلافــظ الكث مل يقــدِّ
بــل ســاهم كل منهــام أيًضــا يف نقــد، واملشــاركة يف صــوغ برنامــج احلــزب الشــيوعي اللبنــاين، وبرنامــج املكتــب 
الســيايس يف احلــزب الشــيوعي الســورية. والحــظ إليــاس أن ماركســية الغــرب، املشــبعة باالقتصــاد اإلنكليــزي 

والفلســفة األملانيــة والثــورة الفرنســية، كانــت تفقــد شــيًئا مــن الديمقراطيــة، كلــام اجتهــت رشًقــا.
وانتقــدا أيًضــا الفكــر الســيايس القومــي، ومل تســلم عــامرة املجتمــع مــن نقدمهــا، وتبنــى ياســن مقولــة التأخــر 
التارخيــي مــن عبــداهلل العــروي. لكــن أعتقــد أن إليــاس مرقــص كان عموًمــا 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 ديمقراطًيا«. 
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؟ وملَ دولــة صغــرة كإســبانيا تنتــج أكثــر مــن 
دولتكــم، ويصــل إىل مواطنهــا ضعــف مــا يصــل إىل مواطنكــم؟ يف هنايــة املطــاف، أخــذ الســوفيات يســتوردون 

القمــح مــن إســبانيا!
ــة  ــر جمل ــس حتري ــذاك رئي ــص آن ــروت، وكان مرق ــريب يف ب ــوري الع ــامل الث ــزب الع ــب ح ــا زرُت مكت عندم
»الواقــع«، التــي صــدر منهــا عــرشة أعــداد، أشــفقت عــى إليــاس، رجــل يف ســنه يــرك مدينتــه وعائلتــه ليعيــش 

يف شــقة مكتــب حتريــر ال تضــم إال مطبًخــا متواضًعــا، وغرفــة أكثــر تواضًعــا.
ــن  ــكو م ــدد، وكان يش ــة ع ــن مئ ــر م ــا أكث ــدر منه ــي ص ــدة« الت ــة »الوح ــر جمل ــة حتري ــا يف هيئ ــرك أيًض اش
كتبــة فيهــا ال صلــة هلــم بخطهــا الفكــري الســيايس، وســلوكهم يتناقــض مــع قيمهــا، إىل أن انســحب مــن هيئــة 

حتريرهــا أخــًرا.
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ال بّد أخًرا من وقفة مع كتاب »نقد العقالنية العربية« الذي مل يتح له أن يراه. 
يقــدم هــذا الكتــاب الــذي جــاء يف 900 صفحــة، مــادًة غنيــًة، تتمحــور حــول موضوعــات نظريــٍة وعمليــٍة 
راهنــة، ويتضمــن مداخــالت مرقــص عــى مداخــالت عــدٍد كبــٍر مــن رجــال الفكــر والثقافــة العــرب الذيــن 
ــع  ــاق«. نطل ــع وآف ــة: واق ــة العربي ــدوة »العقالني ــو 1988، يف ن ــوز/ يولي ــس 12-13-14 مت ــوا يف تون اجتمع
ــم  ــي ومعرفته ــم العم ــرب وواقعه ــاة الع ــت حي ــي تناول ــدوة، الت ــن يف الن ــد املفكري ــى جه ــاب ع ــذا الكت يف ه
ــريف/  ــعاه املع ــة مس ــل، وجدي ــر الراح ــارف املفك ــمولية مع ــى »ش ــاب ع ــالل الكت ــن خ ــع م ــام نطل ــر، ك لآلخ

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 
فكــًرا« ص740.  و«القومــي العــريب ال يــرى اإلنســان يف قــوام األمــة والدولــة«، و«املواطــن يف قــوام الوطــن، 
املواطــن ال الرعيــة« ص 647. »إنــه 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 802. وخيلــص مرقــص إىل أن الفكــر القومــي العــريب كتيــار 

غ )لتقــدم(« ص 397. قــد »اســتغنى بـــ )الثــورة( عــن )التقــدم(، ونفــخ )الثــورة( وفــرَّ
ــت  ــي ُأجري ــدوة الت ــك الن ــص، تل ــاس مرق ــل إلي ــن لرحي ــرى الثالث ــوم بالذك ــي الي ــن نحتف ــر، ونح أتذك
بمناســبة مــرور عــام عــى وفاتــه، والتــي ُعقــدت عــى بعــد 25 كــم مــن الالذقيــة، مدينتــه التــي أحبهــا، وأحــب 

أهلهــا الذيــن عــاش بينهــم، ولــه فيهــا تالميــذ ورفــاق درب وحمبــون.
ــى  ــرص ع ــوريون، وأن تقت ــة والس ــاء الالذقي ــا أبن ــا أاّل حيره ــن أرشف عليه ــرص م ــدوة ح ــك الن يف تل
الغربــاء، وعــى احلضــور ببطاقــة دعــوة شــخصية. لكــن شــاًبا مــن أبنــاء الالذقيــة تســلل وحــر النــدوة بــال 
بطاقــة دعــوة، ومــن تالميــذ مرقــص: رصخ الشــاب بأعــى صوتــه يف قاعــة النــدوة: لــو كان املفكــر الســيايس 
ــة. ــاء الالذقي ــدوة، وهــي عــى بعــد25 كــم عــن أبن ــا، لرفــض حضــور هــذه الن ــاس مرقــص حًي املرحــوم إلي
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