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ّ
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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دراسات ثقافية
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ّ
الذكرى الثالثون لرحيل المفك

)نقد العقالنية العربية( بين إلياس مرقص وسمير أمين)1(

أيوب أبو دّية

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. وبنــاًء عليــه، فــإن جوهــر )نقــد العقالنيــة العربيــة( وأهدافــه ال بــّد أن يتمثــل 
ببضــع تســاؤالت، منهــا: لمــاذا فشــل المشــروع القومــي العربــي، ومــا دور البعــد الثقافــي اإلســالمي وراهنيتــه 
ــورية  ــراق وس ــودان الع ــن تس ــى اللتي ــة والفوض ــا الالعقالني ــر لن ــا تفس ــاؤالت ربم ــروع؟ تس ــذا المش ــي ه ف

وكثيــًرا مــن الــدول العربيــة فــي يومنــا هــذا.
ــول  ــا بالوص ــة إعالًن ــلطة خارجي ــن كل س ــان م ــر اإلنس ــم لتحري ــه مه ــي لذات ــل العرب ــد العق ــح أن نق واض
ــبيل  ــى س ــة، عل ــات األوروبي ــد؛ فالبرجوازي ــاوز التقلي ــوب لتج ــر المطل ــة والتغيي ــة الموضوعي ــى الحقيق إل
ــى  ــادرة عل ــح ق ــث تصب ــة بحي ــة اجتماعي ــي طبق ــج ف ــي تنض ــر ك ــر التنوي ــر عص ــا أن تنتظ ــال، كان عليه المث
ــورة  ــام إال بالث ــبه ت ــام أو ش ــاح ت ــق بنج ــم يتحق ــك ل ــن ذل ــا. ولك ــى كاهله ــة عل ــة الدول ــروع إقام ــل مش حم
الفرنســية، حيــث حققــت القطــع المعرفــي مــع الماضــي فــي أوضــاع شــبه ناضجــة، وتــم تتويــج العقــل ملــًكا 
علــى فرنســا فــي عــام 1793، بينمــا فــي إنكلتــرا حققــت البرجوازيــة مشــروعها وطموحهــا عبــر التحالــف مــع 
النبــالء، لذلــك كان موقفهــا متســامًحا تجــاه الديــن والكنيســة التــي مــا زال نفوذهــا ظاهــًرا اليــوم، ولــو بشــكل 
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)2(. فــأي تركيبــة اجتماعيــة–

سياســية–اقتصادية يمكنهــا وصــف أحوالنــا فــي بــالد الشــام خصوًصــا، وفــي العالــم العربــي عموًمــا، وكيــف 
ــخِرج شــعوبها مــن  اســتطاعت البرجوازيــات الكمبرادوريــة الحاكمــة أن تؤبــد عالقــات تبعيتنــا للمراكــز وتـُ

التاريــخ؟ وكيــف الســبيل إلــى النهــوض؟
ــه )مــع تعديــالت طفيفــة(،  ــه وموافقت ــة بمعرفت ــو دّي ــوب أب ــور أي ــة )رواق ميســلون( نشــر هــذه المــادة للدكت ــد مجل )1(  تعي

بعــد أن ُنشــرت فــي كتــاب )فلســفة النفــي..  اليــاس مرقــص والفكــر النقــدي(، مجموعــة مؤلفيــن، تحريــر جــاد الكريــم 
الجباعــي، وصــدر الكتــاب فــي أيــار/ مايــو 2018، عــن )ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر(، وســيعاد نشــره فــي طبعــة 

جديــدة.
أيوب أبو دّية، تنمية التخلف العربي: في ظالل سمير أمين، )بيروت: دار الفارابي، 2004(، ص 52 – 53.  )2(

جدول المحتويات
في نقد اليسار واليمين 

في الثقافة والتحرر 
في المعاودة التاريخية 

في اإلسالم والقومية
في حتمية الحداثة
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إنــه مــن الواضــح أن األنظمــة العلمانيــة العربيــة، كمــا هــو الحــال فــي العــراق وســورية، قــد فشــلت مــن 
ــة الســلفية إلــى مســتوى يرقــى لمحــاوالت البروتســتانتية فــي  ــة الثقافي ــر العقلي حيــث أنهــا لــم تســتطع تغيي
القــرون الوســطى المســيحية التــي اســتطاعت أن تفتــح بــاب االجتهــاد منــذ زمــن جــون كلفــن السويســري 
ــائدة أن  ــلفية الس ــة الس ــة العربي ــتطع العقلي ــم تس ــر. فل ــادس عش ــرن الس ــي الق ــي ف ــر األلمان ــن لوث ومارت
ــى  ــيحي، وإل ــوت المس ــة الكهن ــلفية األوروبي ــة الس ــورت العقلي ــا ط ــى نحــو م ــن عل ــا للدي تطــور مــن فهمه
ــة  ــات البرجوازي ــة الشــمس)3(، اســتجابة لمتطلب ــه حــول مركزي ــق فــي نظريت حــد معقــول، كمــا فعــل كوبرني
ــمالية.  ــى الرأس ــابقة عل ــة الس ــور الخراجي ــي( للعص ــي )الدين ــاء الثقاف ــر البن ــل بجوه ــم تقب ــي ل ــدة الت الصاع
ــع  ــة، إلدارة المجتم ــن الدول ــن ع ــل الدي ــة، أي فص ــرة العلمن ــر فك ــي تطوي ــمالية ف ــت الرأس ــذا نجح وهك

ــة)4(. ــر الفردي ــة للضمائ ــات الميتافيزيقي ــباع الحاج ــت إش ــا ترك ــمالي، فيم الرأس
ــة  ــاز المرحل ــق إنج ــى طري ــروري عل ــروع ض ــة مش ــرب أن العلماني ــن الع ــن المفكري ــر م ــن كثي ــك ظ لذل
ــك  ــال. كذل ــبيل المث ــى س ــميل عل ــبلي ش ــون وش ــرح أنط ــكار ف ــل أف ــن مث ــتراكية؛ م ــوب االش ــة ص االنتقالي
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

ــا رافًضــا للفكــرة  ــا( موقًف ــة البروليتاري ــة و)دكتاتوري ــة تالشــي الدول ــاس مرقــص فــي نقــد نظري يقــف إلي
الماركســية التقليديــة بحجــة أن الدولــة هــي جهــاز طبقــي فــي يــد الطبقــة العاملــة بوصفهــا األكثريــة؛ وفــي 
ــا لــم تنتصــر  آخــر فقــرة مــن كتابــه )نقــد العقالنيــة العربيــة( يحمــد اللــه علــى أن الطبقــة العاملــة فــي بالدن
ــر  ــيا والكثي ــي روس ــا وف ــي فرنس ــة ف ــة العامل ــص أن الطبق ــرض مرق ــر)5(. إذ يفت ــوأ بكثي ــا أس وإال كان وضعن
مــن الــدول ال تشــّكل األكثريــة ويعــد العــودة إلــى تعريــف الدولــة عنــد أفالطــون وأرســطو قــد تضــيء بضــع 
جوانــب مهمــة تتجــاوز الطبقــة إلــى مفهــوم مجمــوع النــاس والمجتمــع)6(. مــن هنــا يمكننــا االســتدالل علــى 
ــا  ــا وتجديده ــرط تحديثه ــن بش ــا، ولك ــع واحترامه ــاس والمجتم ــوع الن ــة مجم ــص بثقاف ــاس مرق ــول إلي قب

علــى نحــو شــبيه بمــا نــادى بــه محمــود محمــد طــه )1916–1985( لفتــح 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، 
ــا  ــا اهتماًم ــذه األيديولوجي ــر ه ــا ال تعي ــلمين بينم ــر المس ــة لغي ــوم الجزي ــى مفه ــز عل ــوم بالتركي ــا يق وكأنم
ــم  ــروض العال ــى ق ــة عل ــة المترتب ــد المديوني ــة فوائ ــى هيئ ــالمية عل ــدول اإلس ــا ال ــي تدفعه ــة( الت )بالجزي

أيوب أبو دّية، العلم والفلسفة األوروبية الحديثة، )بيروت: دار الفارابي، 2009(، ص 99-88  )3(

أيوب أبو دّية، تنمية التخلف العربي: في ظالل سمير أمين، )بيروت: دار الفارابي، 2004(، ص 61 - 63  )4(

إلياس مرقص، نقد العقالنية العربية، )دمشق: دار الحصاد للنشر والتوزيع، 1997(، ص 363  )5(

مرقص، حوارات غير منشورة، ص 220 - 223  )6(

أيوب أبو دّية، تنمية التخلف العربي: في ظالل سمير أمين، )بيروت: دار الفارابي، 2004(، ص 63.  )7(
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الثالــث؛ وفيمــا تعــد تحريــم الفائــدة مفهوًمــا إســالميًّا 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 مســؤواًل عــن تجمــد الفكــر العربــي المعاصــر، 
مــن حيــث إنــه يأمــل فــي التكيــف وفــق متطلبــات التطــورات االجتماعيــة مــن دون أن يخســر شــيًئا مــن حيــث 
العقيــدة، فــإن إليــاس مرقــص يتحــدث عــن الئحــة األضــرار التــي ألحقتهــا األديان بالبشــر عبــر الحكــم المطلق 
ــاب  ــدار كت ــى إص ــأت إل ــلطتها لج ــت س ــا ذهب ــخ، وعندم ــل ... إل ــع الجه ــة وم ــع الرجعي ــات م ــم التحالف ث
ــذا  ــام 1866)9(. وهك ــي ع ــك ف ــت، وذل ــت وكي ــل كي ــن يفع ــى م ــات عل ــتمطر اللعن ــذي يس ــيالبوس( ال )الس
ــه؟ ــن قبل ــيحية م ــه المس ــا قبلت ــة كم ــورة الثقافي ــالمي الث ــروع اإلس ــل المش ــاذا ال يقب ــؤال: لم ــى الس ــل إل نص
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 
ــن  ــرة م ــة الح ــة الفردي ــة القناع ــي تقوي ــاهم ف ــه يس ــه وتجعل ــن علي ــي تهيم ــلطة الت ــن الس ــن م ــرر الدي أن تح
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 
ــي تعــزز مــن الفكــر  ــة الت ــل علــى إدراكــه الواضــح لعالقــات المراكــز واألطــراف المهيمن ــر هــو دلي للتطوي

الدينــي والثقافــة التقليديــة فــي مجتمعاتنــا.
ــة  ــة فــي داخــل المجتمــع العربــي اإلســالمي نتــج منهــا تعددي يــرى ســمير أميــن أن النزاعــات االجتماعي
ــل محافــظ ألحــكام الشــريعة ومنهــا  ــة مختلفــة، منهــا مــا كان صاحــب تأوي ــة أنتجــت قــوى اجتماعي مذهبي
مــا كانــت مطالبــه ثوريــة ونــادى باإلصــالح الجــذري، إلــى حــد مــا، وصــل بعضهــا مرتبــة الشــيوعية البدائيــة 
ــع  ــي مجتم ــور ف ــة للتط ــر ناضج ــة غي ــات االجتماعي ــة العالق ــت طبيع ــا كان ــن. ولم ــى الدي ــزة عل المتمرك
خراجــي الطابــع انتهــى األمــر إلــى إقفــال الطبقــات الحاكمــة لبــاب االجتهــاد وتأجيــل المشــكلة إلــى يومنــا 

ــة وتتعمــق)10(. ــة المراكــز الرأســمالية علــى دول األطــراف قوي هــذا، حيــث مــا زالــت هيمن
يــرى ســمير أميــن أن الســلفية ليســت حكــًرا علــى األطــراف، فهنــاك حــركات ســلفية في داخــل الرأســمالية 
المركزيــة أيًضــا، مماثلــة لســلفية الرئيــس األســبق رونالــد ريغــن، علــى ســبيل المثــال، التــي دعــا فيهــا إلــى 
)ديــن الســوق(. ويبــدو أن المراكــز الرأســمالية أيًضــا، كمــا شــاهدنا فــي ســلفية جــورج بــوش االبــن، تتخــذ 
طابًعــا مســيحًيا متصهينًــا لتبريــر مشــروعها. فعلــى ســبيل المثــال يــرى ســمير أميــن أن ريغــن اعتبــر الدســتور 
ــك  ــه يمتل ــف، ورأى أن ــام وني ــي ع ــه مئت ــى صنع ــِض عل ــم يم ــتور ل ــو دس ــا ه ــرآن، بينم ــبه بق ــي أش األميرك
القــدرة علــى اإلجابــة عــن مشــكالت اإلنســان المعاصــر جميعهــا وإلــى أبــد اآلبديــن)11(. أمــا بــوش االبــن 
فلــم يتــردد فــي أن يذهــب إلــى الكنيســة صبــاح بــدء قصــف العــراق الهمجــي فــي عــام 2003 ليبــارك 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

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

)10( سمير أمين، بعض قضايا للمستقبل: تأمالت حول تحديات العالم المعاصر، )بيروت: دار الفارابي، 2004(، ص 139

)11( سمير أمين، أزمة المجتمع العربي، )القاهرة: دار المستقبل العربي، 1985(، ص 91 - 106
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ــل  ــي ردات فع ــر ه ــت ال يتغي ــتوًرا ثاب ــيحًيا أو دس ــاًدا مس ــالمًيا أو اقتص ــاًدا إس ــاك اقتص ــات أن هن افتراض
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 مًعــا. واســتناًدا 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 
ــن أن  ــذي ال يمك ــق ال ــاني المطل ــس اإلنس ــز الح ــي مرك ــة ه ــص: )الثقاف ــاس مرق ــا إلي ــا يصفه ــم، كم الحك
يكــون تابًعــا ألي مالءمــة عليــا..()12(. وهــذه المالءمــة ســتنتهي لصالــح البربريــة والخــراب، كمــا هــي حــال 
ــارة  ــن( ت ــم )الكادحي ــوًرا أو باس ــة ط ــة( أو القومي ــم )األم ــان باس ــترخص دم اإلنس ــن نس ــوم، فنح ــورية الي س
أخــرى، ومــن يقتــل نفًســا بحجــة واهيــة يمكــن أن يقتــل مليــون آخريــن أو أكثــر بالحجــة الواهيــة ذاتهــا؛ لمــاذا 

فــي ثوراتنــا تزهــق أرواح كثيــرة بينمــا فــي ثــورة الطــالب فــي فرنســا عــام 1968 لــم يمــت أحــد)13(.
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 طابًعــا إســالموًيا 
راديكاليــا فــي مواجهــة اليميــن اإلســرائيلي المتطــرف التــي أدت إلــى خلــق إســالم سياســي علــى شــكل دولــة 
ــروع  ــدت مش ــم وغ ــة للعال ــية والجغرافي ــدود السياس ــخ والح ــارج التاري ــث خ ــر يمك ــجن كبي ــي س ــع ف تقب

انتحــار جماعــي أكثــر منــه مشــروع تحــرر.
وهــل يمكــن أن يتــم أي تحــرر ثقافــي فــي إطــار البنــى الســائدة فــي األطــراف حالًيــا 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 

أميــن تعقيــًدا فــي ضــوء هــذا التشــعب المتمركــز حــول بعضــه بعًضــا؟

)12(  إلياس مرقص، نقد العقالنية العربية، ص 568

)13(  إلياس مرقص، نقد العقالنية العربية، ص 284



313

دراسات ثقافية
ر إلياس مرقص ِ

ّ
الذكرى الثالثون لرحيل المفك

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 تذكــّـيها الكنيســة، فمثــاًل قــام أحــد الرهبــان بالتســاؤل: كــم مــن المالئكــة يمكــن أن نضــع علــى 
ــات  ــى نشــوب حــروب دامي رأس دبــوس؟ وأدى ذلــك إلــى خالفــات اســتمرت لعشــرات الســنين وأدت إل
بيــن اإلقطاعيــات؛ هــذا مثــال اســتخدمه ســالمة موســى قبــل ثمانيــن عاًمــا ونعــود الســتخدامه اليــوم لنعكــس 
صــورة أحوالنــا التــي لــم تتغيــر بنيوًيــا؛ وهــذا ليــس بعيــًدا عمــا نــراه اليــوم مــن صــراع مذهبــي دام فــي العــراق 

وســورية واليمــن.
يبــدو لنــا أن إليــاس مرقــص لــم يكــن معارًضــا للفكــر الدينــي بــل كان يعتــرض علــى غيــاب الفكــر الدينــي 
ــة  ــة؛ إذ إن )الفلســفة المعادي ــا الديني ــن عــن األيديولوجي ــز الدي الحقيقــي)14(، فهــو يؤكــد علــى ضــرورة تميي
لالهــوت والميتافيزيقــا ليســت فلســفة بــل هــي إلغــاء للفلســفة()15(. وهكــذا فهــو يجعــل الموقــف العربــي 
موقًفــا ضائًعــا أو محيــًرا 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 مثــاًل، 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 جامــًدا هامــًدا.

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 
ــاس  ــن دون األس ــاًل م ــة مث ــفته األخالقي ــم فلس ــن أن تفه ــث ال يمك ــض، حي ــل المح ــي والعق ــل العمل للعق
ــاًل،  ــال مث ــن بل ــد ب ــف أحم ــة( موق ــة العربي ــد العقالني ــه )نق ــي كتاب ــص ف ــاس مرق ــرب إلي ــي)16(. ويض الدين

ــه أوغســطين ومســيحية الكاتيدرائيــات()17(. ــا في والــذي )حّي
فالميتافيزيقــا عنــد إليــاس مرقــص ليســت كلمــة ســلبية المعنــى بالضــرورة فكتابــات الماركســية التقليديــة، 
مــن ماركــس إلــى أنغلــز، تثمــن الميتافيزيقــا الكالســيكية المتجســدة فــي أعمال ديــكارت وإســبينوزا مثــاًل)18(. 
إًذا، هنــاك مرحلــة إســالموية ضروريــة ينبغــي تطويرهــا وتحديثهــا فــي ســياق المشــروع النهضــوي المرتقــب. 

)14(  مرقص، حوارات غير منشورة، ص 265.

)15(  مرقص، حوارات غير منشورة، ص 266 - 267

)16(  مرقص، حوارات غير منشورة، ص 268 - 269

)17(  إلياس مرقص، نقد العقالنية العربية، ص 549.

)18(  إلياس مرقص، نقد العقالنية العربية، ص 551.
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العدد األول
كانون الثاني/ يناير 2021

فهــل التاريــخ يعيــد نفســه إًذا؟
في المعاودة التاريخية

يستشــهد إليــاس مرقــص بياســين الحافــظ لتبريــر )المعــاودة التاريخيــة( الــذي أكــد بــأن التاريــخ ليــس تقدًما 
ــا أو مواويــل تتكــرر مــرة  وتعاقًبــا فحســب بــل هنــاك معــاودة للتاريــخ كمــا يقــول: )نجــد فــي التاريــخ ألحاًن
ــتقيًما  ــط مس ــه خ ــل يرون ــيمفونية، ب ــن س ــا م ــات أو نوًع ــخ تموج ــرون التاري ــع، وال ي ــالث وأرب ــن وث ومرتي
وتعاقبًيــا()19(. وهــذا 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)20(، ويستشــهد 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(.
إًذا، 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 
ــي،  ــلمين يعتقــدون أن آدم نب ــًرا مــن المس ــر، وأن كثي ــه بش ــى الرغــم مــن أن ــي جــاءت بســبب القــرآن عل النب
بينمــا هــو خّطــاء أيًضــا، بــل هــو ســبب الخطيئــة البشــرية التــي انتقلــت إلينــا. ويشــاركه فــي ذلــك محمــود 
محمــد طــه الــذي يقــول إن محمــًدا 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)24(، وقــد كانــت نظرتــه صائبــة، 
فمنــذ أن أعدمــه جعفــر النميــري عــام 1985 وهــا نحــن بعــد نحــو ثالثيــن عاًمــا مــن موتــه نــرى كيــف أدت 
ــن  ــمال م ــرم الش ــذي ح ــر ال ــوب، األم ــمال وجن ــى ش ــودان إل ــيم الس ــى تقس ــريعة إل ــق الش ــاوالت تطبي مح
مصــادره النفطيــة وممــاّر تصديرهــا إلــى البحــر، األمــر الــذي أغــرق الطرفيــن فــي أهــوال ومجاعــات وفرقــة 

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(  مرقص، حوارات غير منشورة، ص 272.

)20(  إلياس مرقص، نقد العقالنية العربية، ص 280.

)21(  إلياس مرقص، نقد العقالنية العربية، ص 319.

)22(  عبد الله هوشه، موسوعة أعالم الفكر العربي الحديث والمعاصر، ص 78.

)23(  مرقص، حوارات غير منشورة، ص 276.

)24(  موسوعة أعالم الفكر العربي الحديث والمعاصر، ص 649 – 650.
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دراسات ثقافية
ر إلياس مرقص ِ

ّ
الذكرى الثالثون لرحيل المفك

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 16 فــي فرنســا وألمانيــا؛ 
وعندمــا مــات الســلطان ثــارت دمشــق عــام 1522 بقيــادة 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، 
وعددهــا؟ إذ ينبغــي أن نتســاَءل: لمــاذا رفــض أبــو حنيفــة المشــاركة فــي القضــاء وقضــى فــي الســجن وُجـــلد أمام 
النــاس؟ أليــس ألنــه شــعر بأنــه قاصــر عن فهم حــدود اللــه؟ فلــم يشــأ أن يقع ظلًمــا علــى النــاس إذا تولــى القضاء.
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؛ 
وهــو رأي أبــو حنيفــة أيًضــا. فالديــن يحــدد األســس والمبــادئ العامــة والغايــات، أّمــا كيفيــة تحقيــق ذلــك 

فــي الممارســة العمليــة فمتروكــة للنــاس ألنهــم )أعلــم بأمــور دنياهــم()26(.
ــة  ــة واضح ــس ديني ــى أس ــوم عل ــر يق ــا ألن التكفي ــر( فيه ــح )التكفي ــا، وال يص ــور الدني ــن أم ــة م فالسياس
المعالــم، أّمــا 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 أّن مصلحــة الدولــة فــوق الجميــع، وبقــاء الدولــة هــو األهــم.
كمــا أن هنــاك حــدوًدا 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 
رســلك يــا أميــر المؤمنيــن .... فــإن كنــا اقترفنــا ذنًبــا، فقــد اقترفــت ثالثــة: تجّسســت، ولــم تدخــل البيــوت 
مــن أبوابهــا، ولــم يــؤذن لــك«. فغــادر عمــر مــن دون أن يفعــل شــيًئا. فهنــاك جانــب مــن األخــالق لــه صبغــة 
فرديــة ال يتداخــل مــع القانــون الــذي تفرضــه الدولــة. فالزنــا مثــاًل مــن األمــور األخالقيــة المرفوضــة، ولكــّن 
إثباتــه فــي اإلســالم شــاق جــًدا وشــبه مســتحيل، فالمســألة تعــود إلــى الــوازع األخالقــي والقاعــدة األخالقيــة 

الجمعيــة لألمــة، فضــاًل عــن التربيــة والتعليــم بصــورة أساســية )27(.
في اإلسالم والقومية

ــز  ــاس مرقــص مــن التميي ــح ومناقشــة وبخاصــة موقــف إلي ــى توضي ــاك مســائل أخــرى فــي حاجــة إل هن
بيــن اإلســالم بوصفــه عقيــدة، والعروبــة بوصفهــا قوميــة، وعــّده أن الــكالم عــن وحــدة العروبــة واإلســالم 
ــده  ــض. ويؤي ــن بع ــا ع ــات بعضه ــذه المفهوم ــل ه ــن فص ــدأ م ــة تب ــث إن المعرف ــط، حي ــه خل ــا في وترابطهم
فــي ذلــك ســاطع الُحْصــري الــذي يعــارض إقحــام الديــن فــي القوميــة لمخالفتــه روح البحــث العلمــي، إذ رأى 
أن الحضــارة العربيــة كانــت ســائدة ومزدهــرة قبــل اإلســالم. والدليــل يأتــي مــن الكلمــات التــي تــدل علــى معــاٍن 
مجــردة جــًدا، وهــي مســتخدمة فــي القــرآن بطريقــة رائعــة لتوصيــل الرســالة الفكريــة. أّمــا اإلســالم فقد ســاهم في 

)25(  إلياس مرقص، نقد العقالنية العربية، ص 356.

)26(  تركي الحمد، السياسية بين الحالل والحرام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ط1، )بيروت: دار الساقي، 2000(.

)27(  موسوعة أعالم الفكر العربي الحديث والمعاصر، ص 125.
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تقــّدم القوميــة العربيــة وتوســعها، وحافــظ علــى اللغــة العربيــة مــن التفتــت والضيــاع)28(. ولكن 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 أّن 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 التاريخّيــة، كمــا حصــل مــع ســّيد قطــب عندمــا أخبرنــا أن اإلســالم قــد دلــل األقليــات القوميــة والّدينّيــة 

كمــا لــم يدللهــا نظــام آخــر فــي التاريــخ!
التغييــر ضــروري للتقــدم، علــى الرغــم مــن أن كل تغييــر ليــس بالضــرورة تقدمًيــا؛ وكــي يتحقــق التقــدم ينبغــي 
أن يكــون هنــاك اصطفــاء طبيعــي Natural Selection، وهــو القانــون الدارونــي الطبيعــي الــذي يــزداد رســوًخا 
وصدقيــة عقــًدا 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 مًعــا )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 باعًثــا معنوًيــا 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()30(، كمــا 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 ســابًقا 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. 
ــه عــن ســلفية الرئيــس األميركــي  ــد حديث ــة معاصــرة عن فيمــا قبلهــا ســمير أميــن كوجــه آخــر لســلفية عالمي
الســابق ريغــن )ديــن الســوق( وســلفية الرئيــس بــوش األب واالبــن فــي مــا يتعلــق بالمســيحية المتصهينــة.
ولكــن هشــام جعّيــط ينتقــد مفهــوم )الثــورة( لــدى التيــار اإلســالمي فــي كتابــه )أزمــة الثقافــة اإلســالمية: 
ــة فــي اإلســالم المعاصــر مــا هــي ســوى احتجــاج علــى  ــه أن النزعــة الثوري ــدل(، ففــي رأي التحديــث المعت
احتقــار الغــرب لإلســالم. ويعتقــد أنــه حتــى لــو اســتأثرت التيــارات اإلســالمية بالحكــم فإنهــا ســوف ترجــع 
)إلــى الحداثــة بقــوة كبيــرة ومــّج اإلســالم جملــة()31(، ألنــه المجــرى الحتمــي للتاريــخ، ولكــن هل يتضــح ذلك 

تماًمــا مــن التجربــة التركيــة، وإلــى حــد مــا فــي التجربــة التونســية؟

)28(  موسوعة أعالم الفكر العربي الحديث والمعاصر، ص 285.

)29(  إلياس مرقص، نقد العقالنية العربية، ص 290.

)30(  إلياس مرقص، نقد العقالنية العربية، ص 568.

)31(  هشام جعيط، أزمة الثقافة اإلسالمية، ط3، )بيروت: دار اآلداب للنشر والتوزيع، 2004(، ص 11.
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ّ
الذكرى الثالثون لرحيل المفك

 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 تاريخّيــة بالضــرورة، فــي بالدنــا علــى األقــل، ولكــن فــي 
المقابــل يجــب أن نعتــرف أن األمــم التــي حافظــت علــى وجودهــا لــم تتخلــف عــن ركــب الحضــارة أبــًدا 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 
ــة موجــودة، فــال خــوف عليهــا  ــو بعــد زمــن)32(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســوف تظــل الهوي عــن الركــب، ول
مــن االضمحــالل، كمــا حــدث فــي الصيــن وروســيا، فعلــى الرغــم مــن التحــّوالت العاصفــة بهــا ظلــت الهويــة 
موجــودة. فالهويــة شــعور طبيعــي باألنــا الجماعيــة الضروريــة للبقــاء فــي مرحلــة مــا، ولكننــا نســعى لالرتقــاء 

صــوب المســتوى اإلنســاني األشــمل وصــوب تصــور أرقــى لمعنــى الحيــاة.
إًذا، 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 تماًمــا 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 رســوًخا 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.

)32(  هشام جعيط، أزمة الثقافة اإلسالمية، ط3، )بيروت: دار اآلداب للنشر والتوزيع، 2004(، ص 194.
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